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Protokół Nr XXXI/2010 

z XXXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krośnice 

odbytej w dniu 31 marca 2010 r. 

                               

 
Ad. 1 
 XXXI  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 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, 

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 14 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 

wpłynęły dwa wnioski od Wójta Gminy Krośnice Mirosława Drobiny jeden o wprowadzenie do 
porządku obrad 1 projektu uchwały, drugi o wycofanie z porządku obrad 1 projektu uchwały. Czy Pan 

Wójt podtrzymuje wnioski – TAK Panie Przewodniczący Rady Gminy Krośnice. Wnioski stanowią 

zał. nr 2 i 3 do niniejszego protokołu 

 
Wobec powyższego przystępujemy do głosowania nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad. 

 

GŁOSOWANIE: 

 

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

Porządek obrad został przegłosowany -  jednogłośnie  -  14 radnych  

 

 

Ad. 2 

 
Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej XXX 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 4 do 

niniejszego protokołu. 
 

Ad. 4  

 

Nie było  

 

Ad. 5 

 

Nie było 
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Ad.6  Podjęcie uchwał, 

 

1. Rada Gminy Krośnice w obecności 14 radnych – za – 12, przeciw – 0, wstrzymujący – 2 

podjęła uchwałę Nr XXXI/222/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie niewyrażenia zgody 

na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy, która stanowi zał. nr 5 do 

niniejszego protokołu, 

2. Rada Gminy Krośnice w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XXXI/223/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krośnice w roku 2010, 

która stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu, 

3. Rada Gminy Krośnice w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XXXI/224/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Krośnice do 

projektu „Euro 2012 – szansa na własną firmę dla niezatrudnionych mieszkańców Gminy 

Krośnice i Gminy Milicz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet 6 

Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej. Działanie 6.2 

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, która stanowi zał. nr 7 do 

niniejszego protokołu, 

4. Rada Gminy Krośnice w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XXXI/225/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z 

terenu Gminy Krośnice oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania, która stanowi zał. nr 

8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7 

 

Nie było 

 
 

Ad. 8  

 

W pierwszej kolejności głos zabrał Witold Sitarski wicewójt Gminy Krośnice – proszę 

Państwa chciałbym powiedzieć Państwu o pewnym wydarzeniu, którego byliśmy świadkami 

na ostatniej Komisji, można by było porównać to, jako pewnego rodzaju szczęściem, bo 

wszyscy byliśmy świadkami pewnej bilokacji. Tak to się nazywa u pewnych świętych, że 

uczestniczą w jednym dniu, o jednej godzinie w dwóch różnych miejscach. Mówię tu, o panu 

Zdobylaku, który jest redaktorem gazety „Głos Milicza”, i zupełnie co innego zrelacjonował 

z naszego spotkania w prasie. Dla mnie to było szokujące, ale podkreślę, że odbiór społeczny 

tego artykułu był bardzo negatywny. Tworzy się fakty, które nie miały miejsca. Przecież ja 

nie zabierałem głosu w sprawie „funduszu sołeckiego”, i bzdurą była informacja, że 

rozmawiałem na ten temat z sołtysami. Uważam to za skandal i ordynarne kłamstwo. Dla 

mnie, jako samorządowca, najważniejsze jest zaufanie społeczne, które w ten sposób jest 

nadszarpywane. To jest zupełny brak odpowiedzialności za słowo. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik – potwierdzam, że pan Wicewójt nie 

wypowiadał się w kwestii „funduszu sołeckiego”, ale mówił tylko i wyłącznie o sprawach 

dotyczących przedszkoli. Prosiłbym, żeby tak ważne spotkania relacjonować merytorycznie, 

bo to naprawdę uwłacza godności. 

 

Sekretarz Gminy Dariusz Stasiak – dołączam się do wypowiedzi Wicewójta Sitarskiego, 
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oraz Przewodniczącego Rady. Artykuł który ukazał się na łamach gazety był krzywdzący, a 

komentarz od redakcji próbował nawoływać do ataku na, pełniących od wielu lat swoją 

funkcję, sołtysów, którzy „bez żalu” zrezygnowali z dodatkowych środków. To co się 

zdarzyło jest skandalem i powiem wprost, że jest to zwykła kampania polityczna. Wójt 

Sitarski nie zabrał jednego słowa w sprawie „funduszu sołeckiego”, a na łamach Głosu 

Milicza jest po prostu cytowany, a te wypowiedzi z kolei, których nie było – niektóre zostały 

przerobione, których nie było po prostu ich nie ma zostały wykorzystane do stworzenia 

takiego, a nie innego  komentarza relaksyjnego. Moja nadzieja na to, że w tej kwestii się coś 

zmieni jest już żadna mam wrażenie, że to już będzie tak samo, albo gorzej, bo 

wielomiesięczna próba rozmowy z redakcją nt. w jaki sposób są relacjonowane wydarzenia 

publiczne z gm. Krośnice zaowocowała tylko tym, że Pan Zdobylak pojawił się tutaj i po raz 

kolejny kłamał. 

 

Sołtys wsi Police Zbigniew Marciniak – Stanowczo protestuję. Nikt z mieszkańcami nie 

konsultował tematu „funduszu sołeckiego”. Zostaliśmy potraktowani przedmiotowo, nikt nas 

o to nie zapytał. Jestem naprawdę zbulwersowany. 

 

Sekretarz Gminy Dariusz Stasiak – jakie wnioski Pan złożył, jako sołtys wsi jeśli chodzi o 

utworzenie funduszu? 

 

Sołtys wsi Police Zbigniew Marciniak – złożyłem wniosek do biura rady na budowę 

chodnika. 

 

Sekretarz Gminy Dariusz Stasiak – To Pan nie rozumie istoty funduszu. Mając ok. 6 tys. zł. 

chciałby Pan wybudować chodnik? Mieszkańcy nie są od budowania chodników. Chodnik, 

który będzie kosztował kilkaset  tys. złotych, a Pan chciałby go wybudować za fundusz?  

Proszę Państwa, ja w tej chwili publicznie oświadczam, że Pan sołtys kłamie! Dlatego, że w 

przeciągu ostatnich trzech lat nie złożył do biura rady, żadnego wniosku, bądź w jakiej innej 

formie, która kwalifikowałaby się do finansowania z funduszu sołeckiego. Pan w tym 

momencie po prostu uprawia coś zupełnie niewiarygodnego. Pan dzisiaj przychodzi na sesję 

podczas gdy wiedział Pan, że odbywały się komisje, wiedział Pan, że radny Dębek mówił o 

funduszu sołeckim, bo przecież była mowa o tym publicznie, że może warto coś takiego 

wprowadzić pan w tym czynnie uczestniczył. Pan tutaj uprawia, w tej chwili najgorszą 

politykę, i nie bardzo rozumiem w jakim celu, bo gdyby Pan chciał coś załatwić 

rzeczywiście, to przyszedłby Pan do Wójta i powiedział, że jest ok. 6 tys. zł. na Police w 

związku z tym mam pomysł i chciałbym żeby taki fundusz został utworzony, i wyłącznie dla 

Pana taki fundusz mógłby być utworzony – rozumie Pan to, czy nie? Pan nie wykonał 

najmniejszego działania, a wyprawia pan tutaj w tej chwili rzeczy zupełnie niewiarygodne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik – Proszę Państwa jeszcze raz 

przypomnę całą argumentację dotyczącą niewyodrębnienia funduszu sołeckiego. 

Przypominam, że podjęliśmy decyzję o budowie szkoły w Krośnicach i związku z tym 

postanowiliśmy, że zaciągniemy pasa przez jakiś czas, aby mogła powstać jak najszybciej 

szkoła. Osobiście rozmawiałem z kilkoma sołtysami np. z sołtysem z Bukowic Romanem 

Słowikiem rozmawiałem na temat utworzenia funduszu sołeckiego. W Bukowicach ok. 20 

tys. zł. wyniósłby fundusz, jednak sołtys stwierdził, że gmina dużo inwestuje w Bukowice i 

jest otwarta na współpracę, a on nie chciałby dodatkowo angażować się w sprawy 

papierkowe i tworzenie wniosków. 

 

Radna Zofia Adamus – również rozmawiałam z sołtysami np. sołtysem wsi  Bukowice II, 

sołtysem wsi Lędzina, które uważały, że fundusz byłby przydatny, ale  rozumieją kwestie dla 
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których nie został utworzony. W tych miejscowościach trwają już inwestycje lub się 

rozpocznie ich realizacja. Jeśli to wszystko będzie wykonane do końca , sołtysi mogą 

zaakceptować brak funduszu. 

 

Wójt Gminy Mirosław Drobina – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście 

chcę powiedzieć, że Pan sołtys nadużył, nie powiem czyich osób. Powołał się Pan - wszyscy 

to słyszeliśmy na sesji, chyba 2-3 sesje do tyłu, użył pan nazwisk osób, które tych faktów, 

które pan przedstawił nie potwierdziły, to jest nadużycie z pana strony interpretacji, i dlatego 

w sposób specyficzny, specjalny odbieram Pana słowa. Padły dwa nazwiska, i te osoby w 

żaden sposób nie potwierdzają tego, że są zbulwersowane, zdenerwowane czy oburzone, czy 

mają jakiś żal czy pretensje, to jest jedno. 

Druga sprawa, to jestem pełen uznania dla wyjaśnień Pana Przewodniczącego lepiej chyba 

nie można by było powiedzieć. Bo przecież Police należą do obwodu szkolnego Krośnic. Inni 

mogliby być niezadowoleni przecież inni radni mogliby wstać, i powiedzieć, że chcą coś dla 

swoich wsi, ale nie wspólnie solidarnie podjęli decyzję o budowie nowej szkoły. Budowa 

nowej szkoły zaplanowana jest także z myślą, o dzieciach z Polic. Ostatnio wystąpiliście do 

gminy z inicjatywą zbudowania, i zamontowania gniazda bocianiego w Policach. Czy gmina 

odmówiła? Było, że nie? Przecież, to też jest jakaś cząstka funduszu. Może, i nie mamy 

wyodrębnionego tzw. funduszu sołeckiego, ale tak na dobrą sprawę, to my go mamy. Jeżeli 

widzimy potrzebę, bądź sołtysi zgłaszają taką potrzebę, to poprzez kulturę poprzez gminę jest 

udzielana taka pomoc, są wioski gdzie jest bardzo duża aktywność społeczna, i 

dofinansowujemy, dowartościowujemy takie inicjatywy, zaangażowanie mieszkańców. 

 

Sołtys wsi Police Zbigniew Marciniak – no to dziękuję Panie Wójcie za taką informację, że 

fundusz jest i, że mogę z niego korzystać! Natomiast chciałbym się ustosunkować do słów 

Pana Stasiaka. Panie Stasiak Panie sekretarzu kłamcą, to sobie Pan może nazywać 

kogokolwiek, ale mnie proszę nie nazywać kłamcą, bo może się Pan spotkać ze 

zdecydowanym sprzeciwem z mojej strony! 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik – chciałbym ostudzić wywołane 

emocje, za kilka dni mamy święta i proszę o spokojniejsze rozpatrywanie tej sprawy. 

Przecież każdy radny zna swojego sołtysa, i na pewno konsultacje przeprowadzał z nim na 

temat funduszu. To nie jest tak, że te pieniądze przepadły, ich nie było nigdy w budżecie. To 

jest kwota ok. 250 000 tys. zł., i to ją trzeba by było znaleźć w budżecie, ale w związku z 

tym, że zdecydowaliśmy się na poważną inwestycję , i w tej chwili jest to nasz główny cel, to 

musimy go realizować. Jeśli będzie taka potrzeba na pewno temat funduszu powróci.   

 

 

Sekretarz Gminy Dariusz Stasiak – Szanowni Państwo, ja podtrzymuję każde słowo, które 

tutaj zostało wypowiedziane i wręcz namawiam Pana Marciniaka do tego żeby skorzystał z 

wszelkich mu przysługujących praw. Powtórzę jeszcze raz i mam nadzieję, że ta informacja 

zostanie przekazana mieszkańcom Polic i gminy Krośnice Pan Marciniak przez trzy lata nie 

złożył żadnego wniosku w kwestii utworzenia dla miejscowości Police funduszu sołeckiego. 

To jest prawdziwa informacja, jeżeli Pan twierdzi inaczej, to każde słowo, które 

wypowiedziałem wcześniej mogę powtórzyć. I to jest jedna sprawa. 

Pan może różnie oceniać, to w jaki sposób ja się wypowiadam, i w jaki sposób wchodzę w 

pańskie wypowiedzi. Przypomnę, że to Pan podczas wypowiedzi Pana Wójta próbował 

trzykrotnie wejść w wypowiedź więc sądźmy według swojej miary. Zawsze w sytuacji gdy 

mamy do czynienia z kłamstwem bądź mamy do czynienia po prostu z czymś w rodzaju 

kampanii wyborczej, która rozpędza się rok przed wyborami. Będę reagował w sposób 
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adekwatny do poziomu argumentacji, którą na tej sali się tworzy. 

 

Sołtys wsi Łazy Henryk Gradzik -  czy mieszkańcy miejscowości Łazy mogą podpisywać 

umowy z firmą z Czeszowa w sprawie wywozu nieczystości? 

 

Sołtys wsi Wierzchowice Dorota Pawlak – co z tym słupem, który uległ zniszczeniu po 

wypadku. Zgłaszałam energetyce ten fakt ale nie zajęli w tej sprawie żadnego stanowiska. Na 

ul. Miodowej kruszy się asfalt, na ul. Czatkowickiej zapadły się studzienki również ul. 

Młyńska i Sadownicza mają taki sam problem. 

 

Sołtys wsi Pierstnica Józef Sowiński – czy jest szansa na wystawienie dużych śmietników 

tzw. wielkogabarytowych, po wiośnie ludzie chcieliby z nich skorzystać. Co z tą studzienką 

koło Pana Stanieckiego, kiedy będzie zrobiona? 

 

Sołtys wsi Suliradzice Zbigniew Kołodziej – nie świecą lampy – pojedyncze na drodze 

między Suliradzicami, a Kuźnicą Czeszycką. 

 

Radny Gminy Marian Krawczyk -  przydałaby się równiarka na drogi gruntowe, po zimie 

są w bardzo złym stanie. 

 

Radny Gminy Janusz Dziekan – tak samo jest w Wierzchowicach na tzw. ul. Sportowej, 

rolnicy mają kłopot z dojazdem do swoich pól.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik – również droga w Bukowicach w 

stroną Pana Piegońskiego wymaga wyrównania. 

 

Sekretarz Gminy Dariusz Stasiak – sprawą oświetlenia, i studzienkami na drogach zajmie 

się pan Andrzej Szmigiel pracownik urzędu gminy. Jeśli chodzi o równiarkę to postaramy się 

ten temat załatwić. Sprawa wywozu nieczystości przez inny podmiot z innej gminy musi 

zostać zgłoszona do naszego urzędu, aby wydać odpowiednią koncesję, kiedy ją uzyska, to 

jak najbardziej  będzie mógł  wykonywać usługi na naszym terenie. 

 

Chciałbym wszystkich poinformować, że kolejne wagoniki kolejowe, i drezyna ręczna 

przybyły do Gminy. Powiat wydał pozwolenie wodno-prawne, czekamy na pozwolenie na 

budowę, które najprawdopodobniej będzie wydane w przeciągu dwóch tygodni. Powiat po 

naszej informacji jaka ukazała się  w prasie, że narażają nas na utratę pół miliona złotych,  w 

tym samym dniu wydał pozwolenie wodno-prawne na realizację tego przedsięwzięcia. 

Gdyby to zezwolenie nie zostało wydane zostalibyśmy pozbawieni „pewnych” pieniędzy z 

Funduszu LIDER którym zarządza Stowarzyszenie Doliny Baryczy, a to oznacza, że każda z 

ośmiu gmin, które należą do stowarzyszenia dostanie po pół miliona złotych. 

W tym tygodniu najprawdopodobniej zostaną ogłoszone przetargi na budowę ORLIKA w 

Kuźnicy Czeszyckiej i na budowę kompleksu boisk w Bukowicach. 

Firma SILS z Krośnic dostała dofinansowanie w ramach  Euro 2012. 

Jednocześnie pragnę powiedzieć, że budowa szkoły rozpocznie się w przyszłym tygodniu, a 

podwykonawcą prac została firma SILS z Krośnic. Jest to bardzo dobra informacja ponieważ 

od 40-60 osób nadal będzie miało zatrudnienie i to na naszym terenie. 

Tak więc wszystkie inwestycje są gotowe do realizacji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik – pragnę złożyć wszystkim obecnym, i 

dla ich rodzin życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy. 
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Wójt Gminy Krośnice Mirosław Drobina – również chciałbym przekazać wszystkim 

obecnym i dla ich rodzin życzenia świąteczne. 

 

 
 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik 

o godzinie 15
15

 zamknął  obrady XXXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krośnice.” 

 
 

Protokołowała:                                                                           Przewodniczący Rady Gminy   

Zofia Strychowska       Władysław Klucznik  
 

 

 

 
 
         


