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Protokół Nr XXXII/2010 

z XXXII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krośnice 

odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 r. 

                               

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

Sportowej 4, o godzinie 14
00 a zakończyła o godz. 15

15
. 

 

 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik, który powitał zebranych 

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

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

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

oraz wszystkich obecnych na sali (lista obecności Zał. nr 1 a, b, c, d, ). 

 

  

Przewodniczący Rady Władysław Klucznik  poprosił wszystkich obecnych o powstanie i uczczenie 

minutą ciszy wszystkich poległych w katastrofie lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r. oraz  pary 

prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 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. 

 

Nie było zmian w przedstawionym porządku obrad.  

 

Ad. 2 

 

Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej XXXI 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 2 do 

niniejszego protokołu. 
 

Ad. 4  

 

Nie było  

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2009 rok, 

 

 Opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 

2009 rok, która stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu, 

 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy za 2009 rok, która stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu, 

 Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy, która stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu, 

 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w 
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sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, która stanowi zał. nr 6 do niniejszego 

protokołu, 

 

Ad. 6 

 

Nie było 

 

Ad.7 

  

Podjęcie uchwał, 

 

Ad. 7 

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

XXXII/226/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krośnice 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009., która stanowi zał. nr 7 do niniejszego 

protokołu, 

2. Rada Gminy Krośnice w obecności 15 radnych – za -  9, przeciw – 2, wstrzymujących się – 4, 

podjęła uchwałę nr XXXII/227/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o 

projekcie uchwały Rady Powiatu w Miliczu w sprawie likwidacji Zespołu Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu, która stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu, 

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

XXXII/228/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów 

głosowania na terenie Gminy Krośnice, która stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu, 

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

XXXII/229/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach ul. Kwiatowa nr 9, dla 

przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 

czerwca 2010 r., która stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. 8  

 

Nie było 

 

Ad. 9 

 
Jarosław Krzywiński Kier.RGGiGK – chciałbym powiedzieć kilka słów na temat spotkania które 

odbędzie się 10 maja 2010 r. o godz. 10
00 

w CETS w Krośnicach, którego organizatorem jest 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miliczu. Konferencja poświęcona będzie zagrożeniom 

epidemiologicznym powodowanym przez zanieczyszczenia pozimowe. W spotkaniu wezmą udział 

przedstawiciele wszystkich służb publicznych z terenu Powiatu Milickiego, sołtysi gminy Krośnice, 

radni, dyrektorzy szkół oraz wszyscy zainteresowani tematem. Pismo w sprawie konferencji stanowi 

zał. nr 11 do niniejszego protokołu. 

  

Sołtys wsi Bukowice I  Roman Słowik - co z bezpańskimi psami? 

Sołtys wsi Pierstnica Józef Sowiński  - jak kogoś zmusić żeby sprzątał nieczystości po psie, kocie ? 

Nikt nie chce sprzątać, a jak zwróci się uwagę, że pies biega po placu zabaw to jest wielka obraza. 

Sołtys wsi Bukowice II Bogumiła Bialic - pies lata obok placu zabaw, było zgłaszane, że stanowi 

zagrożenie i nic nie zostało w tej sprawie zrobione. 

Sołtys wsi Lędzina Halina Wild – ludzie nas ignorują. 
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Sołtys wsi Łazy Henryk Gradzik – trzeba się przejść po domach zrobić akcję porządkową. 

Sołtys wsi Bukowice II Bogumiła Bialic – co z chodnikiem w Bukowicach z tą drugą połową i co z 

ul. Polną, Piaskową i Sosnową wymagają remontu. 

Radny Stanisław Bieganek – brakuje zabezpieczeń do lamp przydrożnych wzdłuż drogi Krośnice-

Wierzchowice. 

Radna Anna Wietrzyńska – kto jest odpowiedzialny za sprzątanie chodników na terenie Krośnic? 

 

Przewodniczący Rady Władysław Klucznik – nie rozwiąże się tego problemu jeśli nie nastąpi  

znakowanie elektroniczne  psów, to jest problem ogólnopolski. W śród naszej społeczności jest coś 

takiego, że nawet gdy biega duży, groźny pies to boją się zadzwonić na policję i zgłosić taki fakt, bo 

co sąsiad wtedy powie może nawet się pogniewa. Musimy wyrobić w sobie poczucie 

odpowiedzialności. 

 

Wszyscy sołtysi zgodnie odpowiedzieli, że wiedzą na czym polega znakowanie psów ale jak to 

wyegzekwować?  

 

Kierownik RGGiGK Jarosław Krzywiński – w Gminie Krośnice występuje kilkanaście tzw. 

bezdomnych psów. Nie można ich zmusić aby weszły do klatki i zawieść do schroniska, które 

znajduje się w Poznaniu, Krotoszynie czy we Wrocławiu. Nie jest to na takiej zasadzie, że państwo 

dzwonią do Gminy i od razu ktoś od nas jedzie i zabiera psa. Najpierw o tej sytuacji trzeba 

poinformować schronisko i dowiedzieć się do którego schroniska można zawieść psa, gdyż większość 

jest przepełnione i to 3 krotnie np. w Krotoszynie, do schroniska we Wrocławiu dziennie przyjmują 

tylko 4 bezpańskie psy. Informację na temat bezpańskich psów trzeba zgłaszać do Gminy, lecz nikt 

nie powiedział, że reakcja będzie natychmiastowa, gdyż jest to nierealne. 

 

Wójt Gminy Mirosław Drobina – teraz proszę pana Krzywińskiego aby omówił problem plagi 

szczurów w miejscowości Pierstnica 

 

Kierownik RGGiGK Jarosław Krzywiński – proszę Państwa nawiązując do wcześniejszych 

wypowiedzi trzeba powiedzieć, że jest źle w miejscowości Pierstnica. Tam pojawiła się plaga 

szczurów. Plaga została zlokalizowana w nieruchomości niezamieszkałej przez ludzi, gdzie w piwnicy 

znajdowało się zboże, dzięki któremu żywiły się szczury. Plaga ta roznosi się w kierunku Bukowic, 

byłego PGR-u, sklepu w Pierstnicy Dużej oraz w kierunku Pierstnicy Małej poprzez kanały 

deszczowe. Mówię o tym dlatego, że jedna osoba sobie z tym problemem nie poradzi byłoby to 

bezsensowne. Zgodnie z regulaminem który jest uchwalony Wójt Gminy wydał zarządzenie, aby 

mieszkańcy w ciągu 2 tygodni wspólnego działania podali gryzoniom odpowiednie trutki. Jednakże te 

trutki trzeba podawać w odpowiednim ubraniu ochronnym, jeśli gołą dłonią zostanie podana trutka 

szczur na pewno do niej nie podejdzie, dlatego tez należy zachować odpowiednie środki 

bezpieczeństwa. Niestety środki, które możemy nabyć w sklepach nie są w stu procentach skuteczne, 

gdyż niektóre szczury uodporniły się na ich działanie. 

Sołtys został zobligowany przez urząd gminy i sanepid, aby zwołać i poinformować mieszkańców o 

wystąpieniu plagi szczurów na terenie wsi Pierstnica i przekazać, że wspólne działanie spowoduje 

zlikwidowanie plagi gryzoni, bo tylko poprzez wspólne działanie i konsekwencję może się udać 

zlikwidować tę plagę szczurów. W innym przypadku będziemy zmuszeni do zapoznania się z ofertą 

firmy deratyzacyjnej, która ma efekty w tym zakresie.   

 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik o 

godzinie 15
15

 zamknął  obrady XXXII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krośnice.” 

 

 

Protokołowała:                                                                           Przewodniczący Rady Gminy   
 

Zofia Strychowska       Władysław Klucznik  

 
         


