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

odbytej w dniu 4 sierpnia 2010 r.
                  
Ad. 1

XXXIV  zwyczajna sesja rozpoczęła się w sali obrad Urzędu Gminy w Krośnicach 

przy ul. Sportowej 4, o godzinie 1500 a zakończyła o godz. 1530.

Obrady  otworzył  Przewodniczący  Rady  Gminy  Władysław  Klucznik,  który  powitał 
zebranych radnych,  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, ).

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 wprowadzenie do porządku obrad 3 
projektów uchwał. Czy Pan Wójt podtrzymuje wniosek – TAK Panie Przewodniczący Rady 
Gminy Krośnice.

Wobec powyższego przystępujemy do głosowania nad wprowadzeniem 3 projektów uchwał:
- W punkcie 6. Podjęcie uchwał: dodaje się ppkt. 2, 3 i 4, wniosek stanowi  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 za przyjęciem zmiany.

Ad. 2

Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej XXXIII Sesji Rady Gminy:
za – 13
przeciw – 0
wstrzymujący - 2

Ad. 3 

Informacja Wójta Gminy Krośnice Mirosława Drobiny odczytał Wicewójt Witold Sitarski 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

Ad.6
 Podjęcie uchwał:

1) Rada  Gminy  Krośnice  w  obecności  15  radnych:  za  –  13,  przeciw  –  0, 
wstrzymujący – 2, podjęła uchwałę Nr XXXIV/236/2010 z dnia 4 sierpnia 
2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/202/2002 z dnia 19 czerwca 2002 r. w 
sprawie podziału gminy Krośnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, która stanowi 
zał. nr 4 do niniejszego protokołu,

2) Rada Gminy Krośnice w obecności 15 radnych- jednogłośnie, podjęła uchwałę 
nr  XXXIV/237/2010  z  dnia  4  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  uchwalenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  na  obszarze  Gminy 
Krośnice,  w  obrębie  wsi  Lędzina,  w  granicach  działki  o  numerze 
ewidencyjnym 102; która stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu,

3) Rada  Gminy  Krośnice  w  obecności  15  radnych  –  jednogłośnie,  podjęła 
uchwałę Nr XXXIV/238/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  na  obszarze  Gminy 
Krośnice,  w  obrębie  wsi  Łazy  Małe,  w  granicach  działki  o  numerze 
ewidencyjnym 177/6; która stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu, 

4) Rada  Gminy  Krośnice  w  obecności  15  radnych  –  jednogłośnie,  podjęła 
uchwałę  Nr  XXXIV/239/2010  z  dnia  4  sierpnia  2010  r.  w  sprawie 
pozbawienia kategorii drogi gminnej – działki gruntu nr 204/2, AM-1 obręb 
Kuźnica Czeszycka oraz wyłączenia ww. drogi z użytkowania, która stanowi 
zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

Radna Anna Wietrzyńska zadała pytanie przed głosowaniem pierwszego projektu uchwały: 
czy uchwalenie tej uchwały jest obligatoryjne?

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice – Tak. Mamy czas tylko do 12 sierpnia na podjęcie 
tej uchwały. Zgodnie z art. 31 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. 
zm.),  wójt  przedkłada  radzie  wniosek  w  sprawie  zmian  w  podziale  na  stałe  obwody 
głosowania nie później, niż 3 miesiące przed upływem kadencji rady, tj. nie później, niż do 
12 sierpnia 2010 r. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i opinią prawną był wcześniej 
wysłany i omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Ad. 7 Nie było

Ad. 8 

Sekretarz  Gminy  Dariusz  Stasiak  –  zapraszam  wszystkich  na  otwarcie  „Orlika”  przy 
Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i  Gimnazjum  w Kuźnicy Czeszyckiej  i  przy Zespole 
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Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w  Bukowicach w dniu 1 września 2010 r. godzina 
otwarcia będzie podana w późniejszym terminie.

Sołtys wsi Wierzchowice Dorota Pawlak -  co z ogrodzeniem przy remizie strażackiej nie 
zostało naprawione od czasu wypadku, wszystkie dane sprawcy zostały podane do gminy.

Pracownik  ZUK  w  Krośnicach  Krzysztof  Skrzypczyk  –  Zakład  Usług  Komunalnych 
otrzymał  już  podpisane  zlecenie  na  wykonanie  wspomnianego  ogrodzenia.  Będzie  ono 
wykonane do końca sierpnia 2010 r. 

Sołtys wsi Lędzina Halina Wild – czy został już wyłoniony wykonawca na wymianę okien 
w świetlicy w Lędzinie ?

Pracownik  Urzędu  Gminy  Andrzej  Szmigiel –  jesteśmy  po  ogłoszeniu  przetargu,  ale 
oferenci  muszą  uzupełnić  braki  w ofercie.  Umowa z  wykonawcą będzie  podpisana  9-10 
sierpnia 2010 r., a wykonanie usługi nastąpi do 31 sierpnia 2010 r.

Radna Anna Wietrzyńska – czy kosztem ogródków działkowych nie będą budowane boiska 
w Krośnicach ?

Sekretarz Gminy Dariusz Stasiak – kiedyś już odpowiadałem na to pytanie. Od tamtej pory 
nie  zmieniłem  zdania.  Żaden  plan  inwestycyjny  gminy  nawet  plan  pod  Euro  2012  nie 
przewiduje przesunięcia granicy działek w żaden sposób. 

Radna  Zofia  Adamus –  czy  elewacja  budynku  świetlicowego  w  Bukowicach  będzie 
zrobiona ?

Sekretarz  Gminy  Dariusz  Stasiak –  w  obecności  Pani  dyrektor  Cyganowskiej  było 
powiedziane,  że  Pan,  który  stoi  obok,   jest  odpowiedzialny  za  zaprojektowanie  całego 
przedszkola  w Bukowicach,  na  nowo.  Po prostu  pod przedszkole,  krótko  rzecz  ujmując. 
Ponieważ tam nastąpiły zmiany własnościowe, przystąpiliśmy do cząstkowego remontu. Jest 
tam  różnica  w  poziomach  sal  wewnętrznych,  trzeba  to  w  jakiejś  mierze  trochę 
zmodernizować pod względem dzieci, bezpieczeństwa. Chcemy, to zaprojektować w całości 
razem z elewacją. W związku z tym elewacja musi poczekać. Bo taka rzecz jak faktura musi 
być uwzględniona z konserwatorem zabytków, składa się na to między innymi kolorystyka i 
chcielibyśmy to zrobić w ramach kompleksowego projektu.

Sekretarz Gminy Dariusz Stasiak – proszę Państwa mam prośbę do mieszkańców Krośnic, 
Wierzchowic, a może i szerszym kontekście, taką prośbę, że jeżeli ktokolwiek z Państwa lub 
z  Państwa  znajomych  byłby  zadowolony,  że  w  Krośnicach  powstały  dziesiątki  boisk, 
powstała hala sportowa, schronisko młodzieżowe, buduje się nową szkołę, buduje się kolej 
wąskotorową, stawy, itd. Żeby napisał do „Głosu Milicza” jakiś list. Zobaczymy czy zostanie 
opublikowany. To jest pierwsza sprawa. Ale tak naprawdę to trzeba przeciwdziałać takiej …
Sołtys Wierzchowic Dorota Pawlak – ja myślę, że jest dobrze. Wszyscy są zadowoleni z 
takiego działania i ten co przyjeżdża i ten co pracuje na miejscu.
Sekretarz  Gminy Dariusz  Stasiak  –  ja  myślę,  że  wszyscy gdzieś  tam pracują  na  własny 
rachunek czują, że jest lepiej, że te dziesiątki, setki, a w skali roku tysiące dzieci, młodzieży 
które przepływają przez same Krośnice powodują wzrost tych interesów. Chodzi o to, żeby to 
się działo w cyklu cało rocznym, żeby cały rok praktycznie rzecz biorąc różnymi falami ci 
turyści  tutaj  napływali.
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Jest  już  nie  do  wytrzymania  ta  taktyka,  która  jest  podejmowana  w  związku  z  tymi 
metodycznymi, zdeterminowanymi, myślę, że poza merytorycznymi przesłankami.

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik – każdą sprawę można przedstawić 
bardzo dobrą nawet, ale w takim kontekście, że to wygląda, że jest tragicznie, ale ja myślę, że 
każdy z nas widzi na przestrzeni tych lat,  jak jesteśmy razem, pracując w radzie, że jednak 
się zmienia mimo różnych sytuacji politycznych. Po mimo trudności idziemy do przodu,  jest  
dużo zmian pozytywnych, ale i problemy są tak, jak wszędzie. Po prostu nie ma tak, żeby 
było wszystko bardzo łatwo, bardzo ładnie, pięknie bo, trzeba walczyć niejednokrotnie, ale ja 
myślę, że w takiej atmosferze pozytywnego działania, jak robimy to cały czas, można coś 
wspólnie zrobić, razem z Panem Wójtem i jego pracownikami. I myślę, że właśnie, to robimy 
cały czas i myślę, że tak, do końca będziemy działać, do końca tej kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik,  przypomniał o obowiązku złożenia 
oświadczeń majątkowych do dnia 12 września 2010 r. 

Ad. 9 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik 
o godzinie 1530 zamknął  obrady XXXIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krośnice.

Protokołowała:                                                                           Przewodniczący Rady Gminy  
Zofia Strychowska Władysław Klucznik 
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