
Protokół Nr XXXIII/2010
z XXXIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krośnice

odbytej w dniu 30 czerwca 2010 r.
                              

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

Sportowej 4, o godzinie 1300 a zakończyła o godz. 1430.

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, Skarbnika 
Gminy Marzenę Lis-Długosz ,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, ).

Z  kolei  Przewodniczący  Rady  oświadczył,  iż  zgodnie  z  listą  obecności   w  posiedzeniu 
uczestniczy 12 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 XXXII 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

Nie było

Ad.6
 
Podjęcie uchwał:

1. Rada Gminy Krośnice w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/230/2010 z 
dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Krośnice 
przekraczające podstawę programową, która stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu,
2. Rada Gminy Krośnice w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/231/2010 z 
dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010, która stanowi zał. Nr 4 do niniejszego 
protokołu,
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3. Rada Gminy Krośnice w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/232/2010 z 
dnia  30  czerwca  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 5 do niniejszego protokołu,
4. Rada Gminy Krośnice w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/233/2010 z 
dnia  30  czerwca  2010  r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  przez  Gminę  Krośnice  dla  Powiatu 
Milickiego na realizację zadania z zakresu polityki społecznej, która stanowi zał. Nr 6 do niniejszego protokołu,
5. Rada Gminy Krośnice w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/234/2010 z 
dnia  30  czerwca  2010  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  na  obszarze  Gminy  Krośnice,  w  obrębie  wsi  Czeszyce,  w  granicach  działki  o  numerze 
ewidencyjnym 89, która stanowi zał. Nr 7 do niniejszego protokołu,
6. Rada Gminy Krośnice w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/235/2010 z 
dnia  30  czerwca  2010  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  na  obszarze  Gminy  Krośnice,  w  obrębie  wsi  Lędzina,  w  granicach  działki  o  numerze 
ewidencyjnym 132, która stanowi zał. Nr 8 do niniejszego protokołu,

Ad. 7 Nie było
Ad. 8 

Sekretarz  Gminy  Dariusz  Stasiak  –  przedstawił  sytuację  finansową  gminy  Krośnice. 
Omówił  szczegółowo informację  na  temat  zadłużenia  gminy oraz  pozyskanych  środków 
unijnych. Gmina wykorzystuje szansę jaką daje Unia Europejska i tak np. w latach 2006-
2010 na inwestycje gmina wydała 71 786 965 zł.(w zaokrągleniu 71 mln. 787 tys. zł.). Taki 
stan  będzie   na  31  grudnia.
Jakie środki się na to złożyły?
Lata 2003-2004 to ok. 14-15 mln. zł. budżetu. 
Udało się pozyskać dofinansowanie mowa tu o podpisanych umowach przez Wójta Gminy na 
kwotę 44 ml. 144 tys. zł. Każda wydana złotówka na inwestycję  61,5 gr. Pochodziła z 
pieniędzy zewnętrznych bezzwrotnych, prawidłowo rozliczonych. Na jednego mieszkańca 
przypadło 5 448 zł., co przy średnio rocznym dochodzie na mieszkańca mamy budżet 
normalny na poziomie ok. 20 mln. zł. W tym roku jest jeszcze budżet wysokoinwestycyjny 
bo 7 mln. 612 tys. zł. idzie na inwestycje. 
Jak to się rozkładało w poszczególnych okresach?
Lata 2004 – 2006 to 26 mln. 366 tys. 601 zł.;
Lata 2007 – 2010 to 17 mln. 764 tys. 453 zł. 
Długi zostały zaciągnięte oczywiście na udział  własny czyli  na te  29% między innymi z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 61 478 zł.,  ok.  19  mln.  obligacje,  środki 
własne.
Lata  2008  –  22  mln.  153  tys.  zł.;
Przewidywane zadłużenie na koniec roku obecnego to 19 mln. 441 tys. zł. a więc widać, że 
gmina  ma pełną  płynność.  Oprócz  tego pomimo zadłużenia  w najmniejszym stopniu  nie 
zatrzymaliśmy inwestycji.  Wydaje  się  wręcz,  że  ten  rok  jest  ambitny  biorąc  pod  uwagę 
założenia, bo przecież pewnych rzeczy tak do końca nie wiedzieliśmy. W tej chwili buduje 
się szkoła w Krośnicach, boisko Orlik przy szkole w  Bukowicach i Kuźnicy Czeszyckiej, 
stawy rekreacyjno-sportowe  między  Wierzchowicami  a  Krośnicami  i  mamy nadzieję,  że 
jeszcze  w  tym  roku  ruszy  budowa  kolejki  wąskotorowej.
Jeżeli  mają  Państwo jakiekolwiek  pytania  jesteśmy do  dyspozycji.  Natomiast  te  dane  są 
wszystkie  publiczne.  Całe zadłużenie gminy w tej  części  której  nie jest  objęte kredytami 
pomostowymi wynosi 55% czyli poniżej progu 60%.

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik –  powiedział, że są gminy w Polsce 
które mogą nic nie robić i nie mieć zadłużenia ale lepiej mieć dopuszczalne zadłużenie i coś 
robić. 
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Sołtys wsi Bukowice II Bogumiła Bialic – kiedy będą naprawione ul. Sosnowa i ul. Polna ?
Sołtys  wsi  Czeszyce  Stanisław  Ratajek  –  na  co  rolnicy  mogą  liczyć  w  związku  z 
podtopieniami ? Co z drogą między Czeszycami w stronę Kuźnicy Czeszyckiej ?
Sołtys  wsi  Pierstnica  Józef  Sowiński  –  kiedy  będą  łatane  dziury  w  drogach  ? Co  z 
kontenerami wielkogabarytowymi ? Na terenie wsi są pozatykane studzienki odpływowe.
Sołtys wsi Luboradowa Zbigniew Babiarski – kiedy ruszy remont świetlicy wiejskiej ? 
Sołtys wsi Lędzina Halina Wild – dwie lampy oświetleniowe dla Lędziny.
Sołtys wsi Brzostowo Józef Morka – pół wioski ma oświetlenie, a pół nie.

Wójt Gminy Mirosław Drobina –  rozumiem niecierpliwość co do wykonania tych prac , 
wiem, że każdy by chciał jak najszybciej , robimy dużo inwestycji w związku z tym powstają 
pewne opóźnienia. Proszę aby na obrady sesji przyszedł pan Andrzej Szmigiel i Jarosław 
Krzywiński.
Inspektor Urzędu Gminy Krośnice ds. budowlanych Andrzej Szmigiel -  na terenie gminy 
Krośnice równiarka już rozpoczęła pracę.  Opóźnienie nastąpiło  w wyniku choroby osoby 
która  miała  wykonać  zadanie  ale  w  chwili  obecnej  już  realizuje  swoją  pracę.  Trudno 
powiedzieć dokładnie kiedy będzie w Bukowicach ale na pewno będą to najbliższe dni.
Kierownik RGGiGK Jarosław Krzywiński – na terenie gminy Krośnice nie było powodzi, 
bo  taki  stan  jest  ogłaszany  przez  wojewodę  w  przypadku  wystąpienia  wody  z  koryta 
obwałowanej rzeki lub gdy na 1m2 w ciągu dziesięciu minut spadnie 50 cm deszczu. W tym 
przypadku  nie  było  powodzi,  tylko  nastąpiło  zjawisko  podmoknięcia  gruntów.  W takiej 
sytuacji poszkodowani powinni ubiegać się o odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela. 
Ostrzegł także, że brak zgłoszenia faktu podmoknięcia gruntów powoduje cofnięcie dopłat 
bezpośrednich. 
Wójt Gminy Mirosław Drobina – kontenery wielkogabarytowe jest to poważna inwestycja 
koszt takiego przedsięwzięcia na terenie gminy Krośnice wyniósł ok. 10 000, 00 zł. Dlatego 
na razie nie będziemy powtarzać tej akcji.
Sekretarz Gminy Dariusz Stasiak – jeśli chodzi o drogę między Czatkowicami a Kuźnicą 
Czeszycką  to  jakiś  rok  temu  alarmował  pan  Kowalczyk  właściciel  Piekarni  w  Kuźnicy 
Czeszyckiej, wówczas zadeklarowaliśmy, że podejmiemy kroki i rzeczywiście napisaliśmy 
pismo do powiatu, że gmina Krośnice jest zainteresowana w partycypacji kosztów naprawy 
w/w drogi w 10-15% do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi w tej sprawie.
Sekretarz Gminy Dariusz Stasiak – spór z energetyką trwa i trwać będzie sprawa jest w tej 
chwili w sądzie. Myśmy proponowali zresztą sąd też polubowne rozwiązanie tej sytuacji ale 
energetyka  nie  chce.  W związku  z  tym  spór  trwa  i  nadal  będzie  dopóki  sąd  tego  nie 
rozstrzygnie. Nie będziemy płacić haraczu kwota która miałaby być płacona opiewa na ok. 
200 000,00 zł. rocznie za co? Za eksploatację i konserwację naszych lamp? My je chcemy 
konserwować  ale  energetyka  utrudnia  nam  dostęp  do  urządzeń.  
Rozumiemy problemy związane z oświetleniem ale do póki spór trwa nie można nic z tym 
zrobić. Proszę pamiętać, że to nie my rozwiązaliśmy umowę w trakcie jej trwania ( do 2013 
roku) tylko energetyka i postawiła nowe warunki których my nie możemy zaakceptować.
 W tej chwili czekamy na postanowienie sądu. 
Wójt  Gminy  Mirosław  Drobina  – podziękował  wszystkim  sołtysom  z  terenu  gminy 
Krośnice  za  zaangażowanie  jakie  wykazali  w  związku  ze  zbiórką  darów  dla  ludzi 
poszkodowanych  w tegorocznej  powodzi.  Dary ze  zbiórki  zostaną  zawiezione  do  gminy 
Gorzyce. Transport zaoferował pan radny Janusz Dziekan.
Sołtys wsi Świebodów Władysław Bęben – podziękował za udzieloną pomoc pogorzelcom 
ze  wsi  Świebodów  państwu  Kowalczykom.  W  wyniku  pożaru  stracili  dom.  
Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik - proszę pozostałe sołectwa, radnych o 
dalszą  pomoc  dla  pogorzelców  w  gazecie  jest  podane  konto  na  które  można  wpłacać 
pieniądze.
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Ad. 9 
Wobec  zrealizowania  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Gminy  Władysław  Klucznik o 
godzinie 1430 zamknął  obrady XXXIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krośnice.”

Protokołowała:                                                                           Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Zofia Strychowska /-/ Władysław Klucznik 
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