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Protokół Nr XXXVI/2010 

z XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krośnice 

odbytej w dniu 12 października 2010 r. 

                   
Ad. 1 

 XXXVI  nadzwyczajna sesja rozpoczęła się w sali obrad Urzędu Gminy w 

Krośnicach przy ul. Sportowej 4, o godzinie 15
00 a zakończyła o godz. 15

20
. 

 

 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik, który powitał 

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

Skarbnika Gminy Marzenę Lis-Długosz, przedstawicieli prasy lokalnej, (lista obecności Zał. 

nr 1). 

 

 

 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, o zwołanie nadzwyczajnej sesji wraz z porządkiem 

obrad. 

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

Czy ktoś z Panów/Pań radnych chce wnieść zmianę do porządku obrad ? 

 

Wobec powyższego przystępujemy do głosowania nad porządkiem obrad. 

 

GŁOSOWANIE: 

 

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

Porządek obrad został przegłosowany -  jednogłośnie  -  15 radnych za. 

 

Ad.2 Podjęcie uchwał, 

 

1) Rada Gminy Krośnice w obecności 15 radnych: - jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/247/2010 z dnia 12.10.2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

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

wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., która stanowi zał. nr 2 

do niniejszego protokołu, 

2) Rada Gminy Krośnice w obecności 15 radnych: - jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/248/2010 z dnia 12.10.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej, która stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu, 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Anna Wietrzyńska - zwróciła się z pytaniem do Pana Wójta czy Pan 

Szurkowski wie, że otrzyma tytuł Honorowy Obywatel Gminy Krośnice ? 

Wójt Gminy Mirosław Drobina – Z zamiarem obdarowania tym tytułem Pana Szurkowskiego 

nosiłem się już od dawna ale dopiero teraz zostało to zrealizowane. Po raz pierwszy publicznie 

poinformowałem Pana Szurkowskiego na spotkaniu w Schronisku Młodzieżowym i wtedy oficjalnie 

zostało zaproponowane zapytanie cz zaszczyci Nas i przyjmie ten tytuł. Ta uchwała z którą Wysoka 

Rada została zapoznana w jakiś sposób jest historyczna. To po raz pierwszy taki tytuł Honorowego 
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Obywatela Gminy Krośnice jest komukolwiek przyznany. I ten historyczny moment zaczyna się od 

nie byle jakiej osoby, ta osoba jest znana nie tylko w Krośnicach ale w województwie w Polsce ale 

także  na całym świecie. Jest to najbardziej rozpoznawalna osobistość, a zarazem najznakomitsza 

wizytówka gminy Krośnice. Jego osoba w pełni zasługuje na ten zaszczytny tytuł, który będzie 

również wyrazem mobilizacji dla wszystkich mieszkańców gminy Krośnice. To będzie ogromny 

zaszczyt dla mieszkańców całej gminy Krośnice. Będziemy mogli się poszczycić, że Naszym 

Honorowym Obywatelem jest mistrz olimpijski, mistrz świata -  Ryszard Szurkowski.  
 

 

3) Rada Gminy Krośnice w obecności 15 radnych: - jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/249/2010 z dnia 12.10.2010 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel 

Gminy Krośnice”, która stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu,  

4) Rada Gminy Krośnice w obecności 15 radnych: - jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/250/2010 z dnia 12.10.2010 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi 

Administracyjnemu we Wrocławiu skargi na uchwałę Nr XXXIV/237/2010 Rady Gminy 

Krośnice  z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice w obrębie wsi Lędzina, w 

granicach działki o numerze ewidencyjnym 102 oraz wniesienia odpowiedzi na tę skargę, 

która stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu, 

5) Rada Gminy Krośnice w obecności 15 radnych: - jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/251/2010 z dnia 12.10.2010 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi 

Administracyjnemu we Wrocławiu skargi na uchwałę Nr XXXIV/238/2010 Rady Gminy 

Krośnice  z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice w obrębie wsi Łazy Małe, w 

granicach działki o numerze ewidencyjnym 177/6 oraz wniesienia odpowiedzi na tę skargę, 

która stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik 

o godzinie 15
20

 zamknął  obrady XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krośnice. 

 

 
Protokołowała:                                                                           Przewodniczący Rady Gminy  

Zofia Strychowska       Władysław Klucznik   
  


