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Protokół Nr XXXVIII/2010 

z XXXVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krośnice 

odbytej w dniu 10 listopada 2010 r. 

                   
Ad. 1 

 XXXVIII  zwyczajna sesja rozpoczęła się w sali obrad Urzędu Gminy w Krośnicach przy ul. 

Sanatoryjnej 19, o godzinie 13
00 a zakończyła o godz. 16

00
. 

 

 

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, Komendanta PSP Karola Sygnatowicza, dyrektorów szkół, sołtysów 

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

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

 

 

 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 propozycji zmiany porządku obrad. 

 

Ad. 2 

 

Rada Gminy przyjęła protokoły z poprzedniej XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy, XXXVI 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy i XXXVII uroczystej sesji Rady Gminy – jednogłośnie.  

 

Ad. 3 

 

Odczytanie sprawozdania międzysesyjnego Wójta Gminy Krośnice, które stanowi zał. nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania. 

 

Ad. 4 

Informacja sekretarza gminy Dariusza Stasiaka o inwestycjach za okres 2006-2010 – prezentacja 

multimedialna stanowi zał.  nr 3 do niniejszego protokołu. 

Nie było pytań do przedstawionej informacji. 

 

Ad. 5 

Informacja Wicewójta Witolda Sitarskiego o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Krośnice w 

roku szkolnym 2009/2010, która stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6 

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Władysława Klucznika na temat działalności rady za okres 

obecnej kadencji w latach 2006-2010. 

Odbyło się 38 sesji z dzisiejszą, w tym: 

1inauguracyjna, 

3 nadzwyczajne, 

1 uroczysta, 

zostało podjętych 251 uchwał. 

Dziękuje wszystkim radnym, za czynny udział w posiedzeniach komisji, sesjach jak również podczas 

okolicznościowych spotkań. Na początku kadencji zawiązała się koalicja, dzięki której powołany 

został przewodniczący, a która z czasem zanikła. Jestem zadowolony z pracy Rady Gminy, toczyły się 
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konkretne rozmowy, a praca była efektywna. Stwierdzam, że czasami za dużo w działaniach rad jest 

polityki, a to nie jest dobre. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim za współpracę,  

a szczególnie Panu Wójtowi Mirosławowi Drobinie, Pani Skarbnik gminy Marzenie Lis-Długosz, 

Wicewójtowi gminy Witoldowi Sitarskiemu,  Sekretarzowi gminy Dariuszowi Stasiakowi, wszystkim 

pracownikom gminy.  

 

Ad. 7 

Na koniec wręczymy wspólnie z Panem Wójtem okolicznościowe pamiątki w postaci książki „Polska 

Samorządna” oraz symbolicznego kwiatka, dla każdego radnego. 

Ad. 8 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik o 

godzinie 16
00

 zamknął  obrady XXXVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krośnice. 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                           Przewodniczący Rady Gminy 

Zofia Strychowska       Władysław Klucznik   

  


