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Protokół Nr XXIX/2010 

z XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krośnice 

odbytej w dniu 26 stycznia 2010 r. 

                               

 
Ad. 1 
 XXIX  nadzwyczajna sesja rozpoczęła się w sali obrad Urzędu Gminy w Krośnicach przy ul. 

Sportowej 4, o godzinie 14
00 a zakończyła o godz. 15

18
. 

 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik, który powitał zebranych 

radnych, Wójta Gminy Mirosława Drobinę, Zastępcę Wójta Witolda Sitarskiego, Sekretarza Gminy 

Dariusza Stasiaka, który jest jednocześnie radnym sejmiku województwa dolnośląskiego, Skarbnika 

Gminy Marzenę Lis-Długosz, przedstawicieli prasy lokalnej oraz wszystkich obecnych na sali (lista 

obecności Zał. nr 1 ). 

 

 

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

uczestniczy 14 radnych – 1 radny nieobecny: Janusz Dziekan, co wobec ustawowego składu Rady 

wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik przedstawił porządek obrad, zgodny z wnioskiem 

Wójta Gminy Krośnice  z dnia 20.01.2010 r., dotyczącym zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Krośnice, który stanowi zł. nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad, 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 

3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej,  

4. Wnioski i interpelacje radnych, 

5. Dyskusja, 

6. Podjęcie uchwał, 

1) w sprawie zmian budżetu na rok 2010 r., 

2) w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Krośnice na 2010 rok. 

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje, 

8. Sprawy różne, 

9. Zakończenie sesji. 

 

 

Ad. 2 
 

Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej XXVIII Sesji Rady Gminy - jednogłośnie. 

 

 

 

Ad. 3 

 

 

Wójt Gminy Mirosław Drobina odczytał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, która stanowi 

zał. Nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Do przedstawionego sprawozdania nie było pytań. 

 

 
Ad. 4  

 

Nie było  

 

 

Ad. 5 

 

Nie było 

 

Ad. 6  

 

Podjęcie uchwał: 

 

1. Rada Gminy Krośnice w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 

XXIX/213/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 

2010. , która stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 

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

XXIX/214/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie planów pracy Komisji Rady 

Gminy Krośnice na 2010 rok., która stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.  

Ad. 7 

 

Nie było 

 

Ad. 8 

 

W sprawach różnych głos zabrał sekretarz gminy Dariusz Stasiak, który przedstawił radnym 

po raz kolejny sytuację pomiędzy Gminą Krośnice, a Starostwem Powiatowym w Miliczu. 

Stało się to za przyczyną dostarczonego pisma na ręce wszystkich radnych w sprawie cyt. 

„uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 

Krośnice”, pismo stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu. W oparciu o posiadane 

dokumenty sekretarz gminy Dariusz Stasiak przedstawił radnym stan faktyczny sytuacji. Ten 

stanowczy protest starosty zawiera nieprawdę, gmina Krośnice pierwszy protest Starosty w 

sierpniu ubiegłego roku potraktowała  poważnie. Odpowiedzieliśmy na tamto pismo i 

poinformowaliśmy starostę, także na łamach prasy, że projekt mpzp dla Krośnic będzie 

ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Ogłoszenie o wyłożeniu zamieszczone zostało 

25 sierpnia 2009 r. w lokalnej gazecie. W ogłoszeniu był podany termin wglądu (od 1 do 24 

września 2009 r.) oraz termin publicznej debaty nad planem, na którą mógł przyjść każdy 

zainteresowany mieszkaniec i wnieść swoje uwagi. Okazało się, że ze starostwa 

powiatowego w Miliczu nikt się nie pojawił, w tym dniu przez 8 godz. siedzieli planiści w 

sali konferencyjnej urzędu gminy w Krośnicach, a jak wynika z protokołu z tego posiedzenia, 

uwagi do projektu wniósł tylko jeden mieszkaniec. Kolejną osobą, która była w tym dniu na 

sali była dziennikarka lokalnej prasy.(protokół i lista obecności stanowią zał. nr 7 do 

niniejszego protokołu. Nikt ze starostwa w terminie się nie pojawił w urzędzie i dlatego po 

raz kolejny mamy przekładać termin prac nad tym planem?  
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Radni wyrazili pełne poparcie dla słów sekretarza Dariusza Stasiaka. Radny Krzysztof 

Skrzypczyk stwierdził, że to pismo ma zły adres i powinno trafić do Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Marka Dyducha. 

 

Radna Anna Wietrzyńska zapytała: czego tak naprawdę boi się powiat? Może chodzi o 

możliwość sprzedaży tego majątku?  

 

Radna Zofia Adamus powiedziała, że w prasie ukazała się informacja, że to mienie 

poszpitalne jest zabezpieczeniem spłaty kredytów przez powiat. 

  

Sekretarz Dariusz Stasiak w dalszej części nadzwyczajnej sesji poruszył drugi temat tzw. 

„duży wspólny wniosek”. Wniosek dotyczy Powiatu Milickiego, gminy Milicz i gminy 

Krośnice zakładającego uzyskanie funduszy unijnych na budowę ścieżki rowerowej, wzdłuż 

dawnej trasy wąskotorówki, kolejki wąskotorowej i stawu rekreacyjnego. Jak wiadomo 15 

stycznia 2010 r. starosta podpisał umowę na dofinansowanie mniejszego wniosku, tylko 

powiatu milickiego i gminy Milicz na budowę ścieżki. Tym samym wybrał mniejszy projekt, 

na który faktycznie zostały już przyznane środki finansowe i jednocześnie pozbawił 

możliwości ich otrzymania przez Krośnice. Jak wiadomo bowiem, szanse realizacji otrzymał 

również duży wniosek, który po odwołaniu przygotowanym przez Gminę Krośnice, Zarząd 

Województwa skierował do oceny strategicznej – czyli realnej szansy do wpisania na listę 

projektów dofinansowanych. Wcześniej przed podpisaniem umowy Zarząd zwracał się do 

Starosty z prośbą o podjęcie decyzji, na który wniosek powiat ostatecznie się decyduje, gdyż 

nie może być mowy o podwójnym finansowaniu. Oczywiście Wójt Gminy Krośnice, 

któremu zależało na dalszej współpracy w sprawie dużego wniosku, zwrócił się z prośbą o 

spotkanie do starosty milickiego. Starosta jednak odmówił, motywując to tym, że wniosek 

nie przeszedł jeszcze oceny strategicznej, a pełniący funkcję burmistrza gminy Milicz 

Dariusz Duszyński wyraził oczekiwanie przystąpienia do projektu mniejszego – czyli jednak 

do budowy samej ścieżki rowerowej. Sekretarz Dariusz Stasiak przedstawił radnym pisma 

jakie były pisane między Starostwem Powiatowym, Urzędem Marszałkowskim i gminą 

Krośnice, pisma stanowią zał. nr 8 do niniejszego protokołu. W dalszej wypowiedzi 

sekretarz stwierdził, że starosta nie reprezentuje tylko budynku przy ul. Wojska Polskiego w 

Miliczu, ale cały powiat, który zamiast integrować, dezintegruje. 

 

 

Ad. 9 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław Klucznik 

o godzinie 15
18

 zamknął  obrady XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krośnice. 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                           Przewodniczący Rady Gminy   
  

Zofia Strychowska       Władysław Klucznik 

 

 

 

 

 

 
         


