
PROTOKÓŁ  NR 19.2016
z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  18 sierpnia   2016 roku

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 730 -  800

       
Radnych obecnych wg załączonej listy obecności –  10
Radnych nieobecnych – 5

1) Alicja Chęcińska – usprawiedliwiona
2) Wojciech Droś - usprawiedliwiony 
3) Roman Kudelski - usprawiedliwiony
4) Damian Pilarz     - usprawiedliwiony
5) Mariusz Trawiński  - usprawiedliwiony

Ponadto w posiedzeniu Rady udział wzięli  mieszkańcy Gminy Krzepice. 

PORZĄDEK  OBRAD :

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzepice w 2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.197.2016 Rady 

Miejskiej w Krzepicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Kłobuckiego w 2016 roku. 

5. Podjęcie uchwały   w sprawie uchylenia uchwały  Nr 18.196.2016 w 
sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Krzepice w 
2016 roku. 

6. Podjęcie  uchwały   w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  18.194.2016  Rady 
Miejskiej w Krzepicach  z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w 
budżecie gminy Krzepice w 2016 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu 
budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez 
Gminę Krzepice w 2016 roku.

8.  Zamknięcie obrad. 

PRZEBIEG  POSIEDZENIA:

Ad. 1.  Przewodniczący Rady Miejskiej  Mateusz Kluba otworzył sesję i po  
powitaniu  radnych   oświadczył,   iż   zgodnie  z  listą  obecności   jest  
kworum  pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – lista  
obecności radnych,  stanowi załączniki do protokołu. 
Dzisiejszą sesję od strony prawnej będzie obsługiwała  Radca Prawny  
Bogusława Raczyńska-Cer. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana na wniosek 
Burmistrza, który uzasadnił na posiedzeniu Komisji budżetu koniecznymi 
zmianami w budżecie, zapytał czy ktoś  chciałby wystąpić z wnioskiem o 
dokonanie zmian w porządku obrad.            
- Burmistrz Krystian Kotynia poprosił aby wprowadzić do porządku obrad 
3 projekty uchwał. Poprosił Panią Skarbnik aby wytłumaczyła dlaczego 
należy wprowadzić te projekty do porządku obrad. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,  że  na  poprzedniej  sesji  
podejmowana była  uchwała,  która  zwiększyła  kwotę  planowanych do  
zaciągnięcia kredytów o 100.000 zł  w budżecie został zmieniony deficyt 
budżetowy, który zwiększył się  o 100.000 zł  a nie zwiększono limitu  
zobowiązań o te 100.000 zł. w związku z tym  należy uchylić tą uchwałę 
o kredycie,  i  na nowo podejąć uchwałę  o kredycie  zwiększając o te  
100.000  zł.,  w  uchwale  zmian  w  budżecie  zostanie  dopisany  zapis  
„finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 642.580,20  
zł.”  Po  wysłaniu  uchwał  z  poprzedniej  sesji  zauważyła  ten  błąd  i  z  
Regionalną  Izbą  Obrachunkową  ustaliła,  że  naprawi  ten  błąd  na  
najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
-  Przewodniczący  Rady  zapytał  czy  bedą  jeszcze  jakieś  pytania  do  
porządku obrad, nie zgłoszono wobec powyższego poddał pod głosowanie 
wniosek o rozszerzenie porządku obrad o te 3 punkty  zgłoszone przez  
Burmistrza.  Za  przyjęciem  w/w  wniosku  głosowało  10  radnych,  
jednogłośnie.  Następnie  poddał  pod  głosowanie  porządek  obrad  z  
naniesionymi zmianami,  za  przyjęciem porządku obrad z  naniesionymi
zmianami głosowało 10 radnych, jednogłośnie.
- Radnych obecnych 10. 

Ad. 2.  Wybór Sekretarza obrad.
-  Zaproponowano  następną  osobę  z  listy  obecności  Radną  Bożenę  
Kozak,  która  wyraziła zgodę.
- Sekretarzem obrad została wybrana Radna Bożena Kozak 9 głosami,  
przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 r.
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała że projekt uchwały w sprawie  
zmian w budżecie dotyczy dwóch zadań, przebudowy ul. Kościuszki w 
Krzepicach  oraz utylizacji azbestu   omówiła powyższy projekt uchwały, 
analizując  kolejno  działy  i  rozdziały  budżetu.  Omówiła  również  
załączniki do powyższego projektu uchwały. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał  czy będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 19.204.2016 sprawie  zmian w budżecie 
gminy Krzepice w 2016 roku. 
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- Uchwała Nr 19.204.2016 sprawie  zmian w budżecie gminy Krzepice w 
2016 roku została przyjęta  10  głosami,  jednogłośnie.
-  Burmistrz  Krystian   Kotynia  podziękował  za  zrozumienie,  do  
przebudowy ul.  Kościuszki  została  dodana  wymiana   wodociągu  aby  
została ta przebudowa wykonana kompleksowo. 
-  Radna  Czesława  Dudek   zapytała  czy  wszyscy  mieszkańcy,  którzy  
złożyli podania o wymianę eternitu zakwalifikują się, czy starczy środków 
dla wszystkich. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  lista  mieszkańców  
znajduje się w Urzędzie, od jutra rozpocznie się podpisywanie umów. 

Ad. 4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.197.2016 Rady  
Miejskiej  w Krzepicach w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  dla  
Powiatu Kłobuckiego w 2016 roku. 
-Skarbnik Anna Mońka poinformowała, że ten projekt uchwały ma ścisły 
związek  ze  zmianą  w  budżecie  ponieważ  zmniejsza  się  pomoc  dla  
powiatu o 4.212 zł dlatego w tej uchwale zmniejsza się kwotę 175.000 zł 
o te środki  i jest to kwota 170.788 zł i   jest to ta pomoc finansowa  
ostateczna  na ul. Rudnicką w Starokrzepicach. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał  czy będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 19.205.2016 sprawie  zmiany Uchwały  
Nr  18.197.2016  Rady  Miejskiej  w  Krzepicach  w  sprawie  udzielenia  
pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2016 roku.

- Uchwała Nr 19.205.2016 w sprawie  zmiany Uchwały Nr 18.197.2016 
Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
dla Powiatu Kłobuckiego w 2016 roku  została przyjęta  10  głosami,  
jednogłośnie.

Ad. 5.  Podjęcie uchwały   w sprawie uchylenia uchwały  Nr 18.196.2016  w  
sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę  
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Krzepice w  
2016 roku. 
- Skarbnik Anna Mońka omówiła projekt powyższej uchwały. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał  czy będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 19.206.2016 sprawie uchylenia uchwały  
Nr 18.196.2016 w sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na  pokrycie  deficytu  
budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez  
Gminę Krzepice w 2016 roku. 
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-  Uchwała  Nr  19.206.2016 w  sprawie   uchylenia  uchwały   Nr  
18.196.2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu 
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę  
Krzepice w 2016 roku została przyjęta  10  głosami,  jednogłośnie.

Ad. 6.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr 18.194.2016 Rady  
Miejskiej w Krzepicach  z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w 
budżecie gminy Krzepice w 2016 roku.
- Skarbnik Anna Mońka omówiła projekt powyższej uchwały. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał  czy będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 19.207.2016 sprawie   zmiany uchwały 
Nr 18.194.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach  z dnia 28 czerwca 2016 
roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku.

- Uchwała Nr 19.207.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 18.194.2016 
Rady Miejskiej w Krzepicach  z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie 
zmian w budżecie  gminy Krzepice  w 2016 roku została  przyjęta  10  
głosami,  jednogłośnie.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu 
budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez  
Gminę Krzepice w 2016 roku.
- Skarbnik Anna Mońka omówiła projekt powyższej uchwały. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał  czy będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  Uchwały  Nr  19.208.2016  sprawie  zaciągnięcia  
kredytu na pokrycie deficytu budżetu  oraz  spłatę  wcześniej  
zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Krzepice w 2016 roku.

- Uchwała Nr 19.208.2016 w sprawie  zaciągnięcia kredytu na pokrycie 
deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 
przez Gminę  Krzepice  w  2016  roku  została  przyjęta   10   głosami,   
jednogłośnie.

Ad.  8.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.   800   zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                      Bożena Kozak                Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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