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Protokół Nr XXX/2010 

z XXX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krośnice 

odbytej w dniu 24 lutego 2010 r. 

                               

 
Ad. 1 
 XXX  zwyczajna sesja rozpoczęła się w sali obrad Urzędu Gminy w Krośnicach przy ul. 

Sportowej 4, o godzinie 15
00 a zakończyła o godz. 16

40
. 

 

 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik, który powitał zebranych 

radnych, Wójta Gminy Mirosława Drobinę, Zastępcę Wójta Witolda Sitarskiego, Sekretarza Gminy 

Dariusza Stasiaka, który jest jednocześnie radnym sejmiku województwa dolnośląskiego, sołtysów 

wsi, przewodniczących rad sołeckich, kierowników zakładów pracy, przedstawicieli prasy lokalnej, 

przedstawicieli Firmy REGION z Wrocławia w osobach Grzegorz Jaskóła i Grzegorz Kosturek, 

przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Miliczu Stanisława Szyszkę oraz wszystkich obecnych na 

sali (lista obecności Zał. nr 1 a, b, c, d, ). 

 

 

 Z kolei Przewodniczący Rady oświadczył, iż zgodnie z listą obecności  w posiedzeniu 

uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik poinformował radnych, że do Biura Rady wpłynął 

wniosek od Wójta Gminy Krośnice Mirosława Drobiny o wprowadzenie do porządku obrad 4 

projektów uchwał. Czy Pan Wójt podtrzymuje wniosek – TAK Panie Przewodniczący Rady Gminy 

Krośnice. 

 

Wobec powyższego przystępujemy do głosowania nad wprowadzeniem 4 projektów uchwał: 

- W punkcie 6. Podjęcie uchwał: dodaje się ppkt. 4 – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

gminy na rok 2010, 

- W punkcie 6. Podjęcie uchwał: dodaje się ppkt. 5 – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVIII/202/09 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krośnice na lata 2010-2014, 

- w punkcie 6. Podjęcie uchwał: dodaje się ppkt. 6 – projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego 

przejęcia nieruchomości z Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

- w punkcie 6. Podjęcie uchwał: dodaje się ppkt. 7 – projekt uchwały w sprawie wykorzystania 

informacji zawartych w nocie sygnalizacyjnej z dnia 2 lutego 2010 r., porządek obrad i wniosek 

stanowią zał. nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

GŁOSOWANIE: 

 

Kto z Panów, Pań radnych jest za przyjęciem zmian do porządku obrad? 

Porządek obrad został przegłosowany -  jednogłośnie  -  15 radnych  

 

 

Ad. 2 

 

Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej XXIX Sesji Rady Gminy - jednogłośnie. 

 

Ad. 3  

 

Informacja Wójta Gminy Krośnice Mirosława Drobiny z działalności międzysesyjnej. 

Do przedstawionej informacji radni nie mieli pytań. Informacja stanowi zał. nr 3 do 

niniejszego protokołu. 
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Ad. 4  

 

Nie było  

 

Ad. 5 

 

Nie było 

 

 

Przystępujemy do głosowania nad pierwszą uchwałą. Czy ktoś ma jakieś pytanie do projektu uchwały 

nr 1? 

 

Sekretarz Gminy Dariusz Stasiak – Panie Przewodniczący podnosiłem wagę tego dokumentu na 

komisji i chciałbym skoro panowie inżynierowie z Firmy REGION są obecni na dzisiejszej sesji, aby 

mogli kilka słów powiedzieć na temat kierunków jaki ten plan wyznacza i jakie znaczenie ma dla 

samego obrębu Krośnic jak i dla całej gminy Krośnice. Myślę, że to wypada tym bardziej, że temat 

jest dosyć głośny. Dlatego prosimy, aby panowie zabrali głos. 

 

Przewodniczący Rady Władysław Klucznik udzielił głosu Panu inż.  Grzegorzowi Kosturek z Firmy 

REGION. 

 

inż. Grzegorz Kosturek przedstawił ogólny zarys procesu powstania planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Krośnice. Plan ten powstawał przez 6 lat wszystko toczyło się o 

obowiązujące przepisy. Plan zagospodarowania przestrzennego był pięciokrotnie wykładany do 

publicznego wglądu. Plan ten przeszedł całą procedurę, uzyskał wszelkie niezbędne opinie, 

uzgodnienia i zgody, które są wymagane przepisami ustawy i stąd też wnioskujemy do Wysokiej 

Rady o przegłosowanie tej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Władysław Klucznik zapytał czy ktoś z radnych chciałby zadać panom 

inżynierom pytanie? – nie było pytań. 

 

Głosowanie nad projektami uchwał: 

Ad. 6  

 
Podjęcie uchwał, 

 

1. Rada Gminy Krośnice w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XXX/215/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Krośnice, która stanowi zał. nr 4 do 

niniejszego protokołu, 

2. Rada Gminy Krośnice w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XXX/216/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy Gminy Krośnice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku 2010, która stanowi zał. nr 5 do niniejszego 

protokołu, 

3. Rada Gminy Krośnice w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XXX/217/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do 
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dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 przez Wójta Gminy Krośnice, która 

stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu, 

4. Rada Gminy Krośnice w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XXX/218/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010, która 

stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu, 

5. Rada Gminy Krośnice w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XXX/219/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/202/09 w 

sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krośnice na lata 2010-2014, która 

stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu, 

6. Rada Gminy Krośnice w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XXX/220/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości z 

Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, która stanowi zał. nr 9 do niniejszego 

protokołu, 

7. Rada Gminy Krośnice w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XXX/221/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykorzystania informacji zawartych w 

nocie sygnalizacyjnej z dnia 2 lutego 2010 r., która stanowi zał. nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

 

 

Ad. 7 

 

Nie było 

 

 

Ad. 8 

 

Sołtys wsi Pierstnica Józef Sowiński – kiedy będzie kanalizacja w Pierstnicy? Ludzie 

zaczynają budować przydomowe oczyszczalnie.   
Sołtys wsi Czeszyce Stanisław Ratajek – co ze świetlicą, co z oświetleniem obok świetlicy, 

odśnieżanie dróg co z nim, tama zastawiona w Suliradzicach, czy to prawda, że ktoś z Wrocławia 

kupił 2ha ziemi i będzie wywoził na nie nieczystości? 

Sołtys wsi Łazy Henryk Gradzik – oświetlenie i podziękowanie za odśnieżanie dróg dla pana 

Krzysztofa Skrzypczyka. Czy pracownicy mają delegacje na dojazd do pracy? 

Sołtys wsi Police Zbigniew Marciniak – w imieniu Jana Swędrowskiego pytam, co z dalszą wycinką 

drzew (topole)- totalny bajzel, ostatni raz zgodził się p. Swędrowski na takie załatwienie sprawy.  

Pytanie to kieruję do p. Krzysztofa Skrzypczyka -  odśnieżanie dróg , a Pan wie, że jest zima? 

 

Krzysztof Skrzypczyk – Police były bardzo dobrze odśnieżane! 

Sołtys wsi Pierstnica Józef Sowiński – bardzo dobrze były odśnieżane drogi! 

Sołtys wsi Lędzina Halina Wild – potwierdzam, bardzo dobrze były odśnieżane drogi! 

 

Józef Biały mieszkaniec wsi Krośnice – dlaczego jesteśmy najbardziej zadłużoną gminą w Polsce? 

- czy Pan Przewodniczący uczestniczy w przetargach? 

- dlaczego gmina wtrąca się do „trójek” klasowych?- pytanie do Przewodniczącej Komisji Oświaty, 

Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Zofii Adamus. 

- ile pieniędzy idzie na ryczałty? 

- warunki BHP w przedszkolu, czy są spełnione? 

Sołtys wsi Łazy Henryk Gradzik – co z podwyżką dla sołtysów? 

Sołtys wsi Pierstnica Józef Sowiński – pani Mozol z Pierstnicy użyczyła gminie kawałek ziemi w 

związku z budową chodnika w miejscowości Pierstnica, ona nie będzie go odśnieżać- czyścić, bo 

gmina jej nie zapłaciła za to użyczenie! Co mam jej powiedzieć? 
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Odpowiedzi udzielili: 

 

Sekretarz Gminy Dariusz Stasiak – nie mogę odpowiedzieć wiążąco na to pytanie. Nie wiemy 

kiedy pozyskamy pieniądze na tę inwestycję. Już dwa razy były składane wnioski o dofinansowanie, 

ale nie przeszły. Mogę jedynie dodać, że jeśli zostaną pozyskane środki to Pierstnica  w pierwszej 

kolejności zostanie skanalizowana. 

Jeśli chodzi o świetlicę w Czeszycach, Panie Sołtysie w związku z tym, że na dzisiejszej sesji została 

podjęta decyzja o budowie szkoły w Krośnicach, pozostałe inwestycje będą wstrzymane. Być może 

jakaś świetlica z drewna może powstanie, ale nad tym musimy się jeszcze zastanowić. Jeśli chodzi o 

wywóz nieczystości (ścieków) na pole jest to nie możliwe i na pewno gmina nie wydała takiego 

pozwolenia. 

Odpowiadając na pytanie Sołtysa wsi Łazy czy pracownicy mają płacone delegacje za dojazd do 

pracy odpowiadam, że nie- nie mają płacone!  

Oświetlenie działa i to bardzo dobrze. W tej chwili sprawa z EnergiąPro trafiła do sądu i czekamy na 

rozstrzygnięcie tego sporu. 

Nawiązując do odśnieżania dróg chciałbym przychylić się do poparcia pozostałych sołtysów, że drogi 

tej zimy były bardzo dobrze odśnieżane. Życzę każdej gminie, żeby miała taki ZUK. 

Jeśli chodzi o pytania Pana Józefa Białego: 

-  zadłużenie gminy to mantra ludzi, którzy nie mają pojęcia, o czym mówią. Trzeba niedojdy wójta, 

żeby się nie zadłużać. Gmina Krośnice postanowiła wykorzystać szansę, jaką daje Unia Europejska, 

dzięki czemu wykonano inwestycje na kwotę 64 mln. zł.. Odpowiednio sterowane zadłużenie jest 

dobre pod warunkiem, że kredytami uzupełniane są dotacje pozyskane z zewnątrz. 

- jeśli chodzi o remontowane przedszkole pierwotnie planowano remont tylko w części obiektu, a 

dopiero w jego trakcie okazało się, że trzeba znacznie zwiększyć zakres robót. Decydując się m.in. na 

wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej. Firma SILS z Krośnic wywiązała się ze swojej obietnicy 

i w formie darowizny wykonała prace za kwotę 180 tys. zł. (w urzędzie jest akt darowizny na tę 

kwotę). A warunki BHP są spełnione. 

- w przetargach, które są rozstrzygane w gminie, może brać udział każda osoba, 

- ryczałt samochodowy w gminie przysługuje  jedynie Wójtowi, Wice wójtowi, Sekretarzowi,  oraz 3-

4 pracownikom gminy. Ryczałt wynosi 300 km. Przyznany jest za używanie samochodu prywatnego 

w ramach wykonywania pracy służbowej na terenie lokalnym. Stawka ryczałtu wynosi 0,72 zł. za 1 

km.. 

 

Przewodniczący Rady Władysław Klucznik – nie uczestniczę w przetargach. 

 

Wiceprzewodnicząca Anna Wietrzyńska – chciałam tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w 

końcu podjęliśmy taką uchwałę, gdyby nie to, że troszeczkę mam obawy w związku z tym 

zaciskaniem tego pasa, to moje szczęście byłoby rzeczywiście pełne. I uważam, że była to słuszna 

decyzja i ja osobiście się z tego bardzo cieszę.  

Radna Zofia Adamus – znam swoje obowiązki jako radna, i na pewno, nie ma w nich mowy, o 

wtrącaniu się do „trójek” klasowych. Trójki klasowe są wybierane za pomocą Regulaminu Rady 

Rodziców. Regulamin Rady Rodziców został opracowany na podstawie ustawy o systemie 

oświaty i Statutu szkoły. Regulamin określa zasady wybierania i zadania Trójek 

Klasowych, zasady wybierania Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej oraz sposób ich 

funkcjonowania. Zadania Rady Rodziców są określone w Statucie szkoły. 

 W każdej klasie działa Trójka Klasowa wybierana przez ogół rodziców uczniów 

danej klasy zgodnie z zasadami ustalonymi przez zebranie.  

 Trójka Klasowa składa się z:  

 Przewodniczącego,  

 Zastępcy przewodniczącego,  

 Skarbnika.  
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 Wybory odbywają się na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym. 

Wybory są prawomocne jeżeli w zebraniu uczestniczyła co najmniej połowa 

rodziców.  

 Kadencja Trójki Klasowej trwa od chwili wyboru do czasu wybrania nowej Trójki 

w kolejnym roku szkolnym.  

 Trójka Klasowa lub jej poszczególni członkowie mogą zostać - na wniosek co 

najmniej 2/3 rodziców – odwołani przed upływem kadencji. W takiej sytuacji na 

zebraniu przeprowadza się wybory uzupełniające lub wybory nowej Trójki 

Klasowej. 

Sołtys wsi Łazy Henryk Gradzik – ja nie rozumiem pana Białego. Z Krośnic robi się 

miasteczko, nic przeciwko temu nie mam, ale  ludzie jak pan Biały zachowują się jak rak w 

człowieku – nic nie robią tylko chcą ugryźć i zgnębić.  

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik – panie Biały wszystkie ustalenia 

odbywają się na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, tam ustalamy, omawiamy wszystkie 

sprawy, bo to jest odpowiednie miejsce do takich polemik, dlatego podczas sesji głosowanie 

przechodzi tak sprawnie. 

Wójt Gminy Mirosław Drobina – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 

Państwo jako Wójt Gminy Krośnice nie zawsze wypada, nie zawsze mogę, nie przystoi 

powiedzieć, to co w konsekwencji ciśnie się na język, i powiedzieć. Bo co bym nie zrobił 

Szanowna Rado, to niektórzy ludzie, i tak to odbiorą źle. Dobrze, że tych ludzi jest naprawdę 

mało, za to pewnego rodzaju podsumowanie bloku pytań uściskałbym Pana Sołtysa.  

Na to wszystko pracuje zespół ludzi który tworzy przyszłość tej gminy. I na pytanie dlaczego, 

dlaczego ewentualnie, takie spostrzeżenie negatywne przy takim zaangażowaniu nie – 

dlaczego nie, bo nie, tak to można spłętować, i innego racjonalnego, rozsądnego, mądrego, 

mądrej odpowiedzi na to nie ma. Tak chciałbym, to podsumować. 

Pan sekretarz na większość pytań już udzielił odpowiedzi, ale proszę państwa dzisiaj została 

podjęta bardzo ważna decyzja, która dotyczy budowy szkoły w Krośnicach, to nie będzie 

paraliż inwestycyjny gminy, ale na pewno wystąpią ograniczenia w realizowaniu 

przedsięwzięć. Mieszkańcom Czeszyc należy się świetlica, ta miejscowość zaczęła pięknie 

się rozwijać, rozmawialiśmy z radnym, sołtysem na ten temat, i na pewno powrócimy do tego  

ale to będzie inne rozwiązanie niż remont świetlicy.   

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, pragnę osobiście podziękować 

wszystkim radnym za podjęcie ważnej decyzji na dzisiejszej sesji. Budowa bloku 

dydaktycznego przy Zespole Szkół i Przedszkola w Krośnicach jest dalszym elementem 

rozwoju gminy Krośnice. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado jeszcze raz dziękuję. 

Dziękuję również panu sekretarzowi, wice wójtowi, pani skarbnik pracownikom, bo taka 

gmina Krośnice będzie, jakie będzie jej młodzieży chowanie. 

Jeszcze jedna kwestia dotycząca pana Swędrowskiego z Polic – panie Sołtysie to na usilne 

prośby pana Swędrowskiego przystąpiono do przycięcia tych topól, a zima tego roku była 

ciężka, i nie sprzyjała na wycinkę drzew. Jeśli chodzi o uprzątnięcie terenu, to miało, to się 

odbyć na wzajemnym współdziałaniu obu stron. Pan Swędrowski jednak jest właścicielem 

gruntu i z tego co wiem, to zgodził się na uprzątnięcie gałęzi ze swojego terenu.  

Kierownik RGGiGK Jarosław Krzywiński odpowiadając na pytanie sołtysa wsi Pierstnica 

w sprawie chodnika. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz uchwalony 
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regulamin jednoznacznie określają zakres obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie 

utrzymania czystości na przyległych do nieruchomości chodnikach. Dokumenty 

jednoznacznie stanowią, że za usuwanie błota, śniegu, lodu z części chodnika przyległych do 

chodników odpowiedzialni są wyłącznie właściciele nieruchomości. 

Użyczenie gruntu nie ma zastosowania w kwestii utrzymania czystości przyległego do tego 

chodnika.  

  

Ad. 9  
 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik 

o godzinie 16
40

 zamknął  obrady XXX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krośnice.” 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                           Przewodniczący Rady Gminy   

Zofia Strychowska       Władysław Klucznik  
 

 

 

 

 
         


