
PROTOKÓŁ  NR 18.2016

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  28 czerwca  2016 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1430 -  1845

       
Radnych obecnych wg załączonej listy obecności –  15

Ponadto  w  posiedzeniu  Rady  udział  wzięli:  zaproszeni  goście, 
przewodniczący  osiedli,  sołtysi  według  załączonych   list  obecności, 
mieszkańcy Gminy Krzepice. 

PORZĄDEK  OBRAD :

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu  z  ostatniej sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 

2015 rok.
-  Odczytanie  stanowiska  Komisji  Rewizyjnej  z  wykonania   budżetu,  
sprawozdania finansowego i informacji  o stanie mienia komunalnego  
jednostki samorządu terytorialnego.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  absolutorium dla  Burmistrza  Krzepic  za 
2015 r. 
- Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 r.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr   14.136.2015  Rady 

Miejskiej  w Krzepicach w sprawie  Wieloletniej   Prognozy Finansowej 
Gminy Krzepice na lata 2016 – 2022.

9. Podjecie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu.
10.Podjęcie  uchwały  w sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi 

kłobuckiemu.
11.Podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwą pracę 

Komisji Rewizyjnej. 
12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Krzepice  do 

Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu 
Północnego Województwa Śląskiego.

13.Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gmin y Krzepice”.

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajęcie  lokalu 
użytkowego. 

1



15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości. 

16.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XLIII/356/10 w sprawie 
wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  prawa  użytkowania  wieczystego 
nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzepice.

17.Sprawozdania, informacje:
-Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  za  okres  od  18  maja  do  28  
czerwca 2016 roku.

18. Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni 
Powiatowi,  Sołtysi,  Przewodniczący  Zarządów Osiedli   i  innych gości 
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych.

19.  Zamknięcie obrad. 

PRZEBIEG  POSIEDZENIA:

Ad. 1.  Przewodniczący Rady Miejskiej  Mateusz Kluba otworzył sesję i po  
powitaniu radnych, zaproszonych gości  oświadczył,  iż  zgodnie z listą 
obecności  jest kworum  pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji  –  listy  obecności  radnych,  oraz  zaproszonych  gości  stanowią  
załączniki do protokołu. 
Dzisiejszą sesję  od strony prawnej  będzie  obsługiwał   Radca Prawny  
Adam Biernacki.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś spośród Radnych lub Burmistrz 
chciałby wystąpić z  wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 
-  Radny  Wojciech  Droś   poinformował,  że  złożył  wniosek  do 
Przewodniczącego  Rady  o  dodanie  punktu  do  dzisiejszego   porządku 
obrad  o  treści   „formalno-prawne  aspekty  funkcjonowania  tuczarni  i 
budowy  biogazowni  w  Krzepicach.  Jest  to  kontynuacja  części 
informacyjnej odnośnie  aktualnego stanu. Prosi Przewodniczącego aby 
ten  wniosek  poddał  pod  dyskusje,  zapytał  jakie  są  przyczyny,  że  ten 
wniosek   nie został umieszczony w dzisiejszym porządku obrad.             
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  odniósł  się  do  drugiej  części 
pytania, wniosek Radnego Drosia  wpłynął we wtorek, w poniedziałek był 
ustalony  porządek  obrad  sesji  a  we  wtorek  rano  został  podpisany.  W 
momencie  podpisania  porządku  tego  wniosku  nie  było.   Odnośnie 
pierwszego punktu wystąpienia   poddał  pod głosowanie  wniosek Pana 
Drosia o wprowadzenie  do porządku obrad punktu 16a. Prosił aby Radny 
Droś dokładnie podał brzmienie tego punktu.
- Radny Wojciech Droś  podał treść pkt 16a „formalno- prawne aspekty 
funkcjonowania  tuczarni  w  Krzepicach  oraz  budowy  biogazowni  w 
Krzepicach na terenie tuczarni.” 
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-  Przewodniczący  Rady  zapytał  kto  jest  za  przyjęciem  pkt  16a  w 
brzmieniu podanym przez Radnego Drosia. Za przyjęciem w/w wniosku 
głosował 1  radny, 12 przeciw. Wniosek nie został przyjęty przez Radę. 
Zapytał czy będą jeszcze jakieś wnioski, nie zgłoszono więcej wniosków 
do porządku obrad.   Porządek obrad został przyjęty 12 głosami, przy 1 
głosie przeciwnym.
Radnych obecnych – 13

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z   ostatniej sesji.
- Protokół został  przesłany radnym. Przewodniczący Rady zapytał czy  
będą uwagi  do  protokołu.  Nie  zgłoszono  uwag, wobec  powyższego  
poddał pod głosowanie protokół  Nr 17.2016,  który został przyjęty  13 
głosami, jednogłośnie.

Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
-  Zaproponowano  następną  osobę  z  listy  obecności  Radnego  
Maksymiliana Grzyba,  który  wyraził zgodę.
-  Sekretarzem  obrad  został  wybrany  Radny  Maksymilian  Grzyb  12  
głosami,  przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 4.  Wystąpienie zaproszonych gości.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy ktoś z zaproszonych 
gości chciałby zabrać głos w tym punkcie. Nikt nie zgłosił chęci zabrania 
głosu w tym punkcie. 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 
2015 rok.
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała że projekt powyższej uchwały  
poprzedza uchwałę o udzielenie absolutorium i  jest  wymóg aby przed 
udzieleniem absolutorium  Rada podjęła taką uchwałę. Poinformowała, że 
mając na uwadze przepis art. 270  ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych  "  organ  stanowiący  jednostki  samorządu  
terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jst wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do 30 czerwca roku  
następującego po roku budżetowym". W myśl art. 45 ust.2  ustawy  z  
dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości " sprawozdanie finansowe  
składa się z : - bilansu, - rachunku zysków i strat, - informacji dodatkowej 
obejmującej  wprowadzenie  do  sprawozdania  finansowego  oraz  
dodatkowe informacje i objaśnienia. Poinformowała, że informacja  o  
stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jest podana na dzień  
31 grudnia 2015 roku. Poinformowała, że takie sprawozdania zostały w 
ustawowym terminie dostarczone do Rady Miejskiej oraz do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania. 
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-  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rafał  Balcerzak  odczytał  
Protokoły  z  posiedzenia  Komisji  na  których  analizowano  wykonanie  
budżetu za 2015 rok, sprawozdania  finansowe oraz  informacje o stanie 
mienia komunalnego. Odczytał wypracowane stanowisko Komisji w/w  
sprawie.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą  pytania w tym 
temacie. 
- Radny Wojciech Droś  zapytał jak Burmistrz ocenia rok 2015, jakie  
sukcesy i porażki  Burmistrza,  czy są takie  i jak się zamknął rok 2015 
jeżeli chodzi o zadłużenie Gminy, prosi o podanie konkretnej kwoty.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  prosi aby te pytania pozostawić 
na koniec w punkcie pytania i wolne wnioski. Teraz proponuje aby skupić 
się  na  konkretnych   uchwałach  i  aby  pytania  dotyczy  konkretnych  
uchwał. 

O godz.  1440 przybył Radny Damian Pilarz   Aktualna liczba  radnych  
biorących udział w posiedzeniu – 14.
 - Radny Wojciech Droś  uważa, że jest to konkretna uchwała w sprawie 
wykonania budżetu, absolutorium  dla Burmistrza, dlatego ma pytanie do 
Burmistrza  jakie sukcesy jakie porażki ma w wykonaniu tego budżetu.  
Uważa to za związane z tym punktem. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   uważa, że każdy zapoznał się ze 
sprawozdaniami i prosi odnieść się do konkretnych sprawozdań jeżeli ma 
Pan Droś jakieś uwagi. Prosi aby te pytania pozostawić do pkt 18 i wtedy 
Burmistrz udzieli odpowiedzi. 
- Radny Wojciech Droś zapytał Burmistrza  czy w związku z tym że na 
terenie  tuczarni  Krzepice  są  działki,  które  wchodzą  w  skład  mienia  
komunalnego  gminy, dlaczego Burmistrz   nie podpisał stosownej umowy 
na korzystanie z tych działek i nie wyegzekwował kwoty,  którą gmina  
płaci za wieczyste użytkowanie tych działek.  Uważa,  że  w  ten  sposób  
Burmistrz naraził budżet gminy na kwotę przynajmniej  ponad 10 tysięcy 
za ostatni rok. Zapytał jak Burmistrz  się do tego ustosunkuje. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do wypowiedzi Pana Drosia,  
poinformował, że odnośnie korzystania z działek przez firmę Agro Duda  
należących do Gminy Krzepice nie było takiego porozumienia, nie było 
takiej umowy, nie było takich wniosków. Prosi aby nie mylić  zagrodzenia 
nieruchomości  stawiących  własność  Agro  Dudy  i  własność  Gminy  
Krzepice  z użytkowaniem tych działek. Pan Droś podnosi  ogrodzenie  
naszych działek i użytkowanie przez firmę Agro Duda, to ogrodzenie było 
wykonane w latach 70 nikt tego ogrodzenia nie przestawiał, ogrodzenie to 
było takie jak przed podzieleniem  tej nieruchomości, na działki które  
gmina miała zamiar zbyć, kiedy miała ona przeszło   18  ha.  Myśli  że  
Radny Droś doskonale o tym wie jak również wszyscy radni, nie jedno 
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posiedzenie Komisji, sesji na ten temat było  gdzie wnikliwie analizowano 
ten temat.  Chodziło o wydzielenie dróg, które są własnością gminy gdzie 
wielokrotnie  ogłaszano  przetargi  na  zbycie  tych  działek,   które  były  
nieskuteczne, nadal te działki są własnością gminy.  Z tytułu użytkowania 
wieczystego tak jak nakazują przepisy gmina wnosi opłatę roczną, tak  
wszyscy to  robią.   Od czasu kiedy gmina stała  się  właścicielem i  po  
podziale tych działek taki stan prawny  jest , gmina nic nie przeoczyła i 
prosi aby radny Droś nie wprowadzał  Rady w błąd oraz mieszkańców.   
Firma  Agro  Duda  oraz  wcześniej  Pan  Moska   nie  użytkowali  tych  
naszych działek  i nikt nie miał prawa ich użytkować.
- Radny Wojciech Droś zapytał czy te działki leśne i te drogi gminne,  
które w tej chwili są  w ogrodzeniu tuczarni, czy była możliwość ich  
użytkowania przez mieszkańców. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  na  pewno  była,  a  to  
ogrodzenie  jak gdyby stanowiło fakt  zaistnienia wykonanego ogrodzenia 
z lat siedemdziesiątych,  nie było potrzeby rozgrodzenia  w momencie  
podziału działek, grodzenie to chroniło też  nasze działki leśne które  z  
różnych  względów też  są  narażone  na   różnego  rodzaju  nie  całkiem  
prawnego  korzystania  poprzez  wycinanie  i  zabieranie  drzewa  z  lasu.  
Ogrodzenie to stanowi  bezpieczeństwo dla tych działek,  korzystania tak 
jak  wcześniej  powiedział  przez  firmę  Agro  Dudy   nie  było  takiego  
zapotrzebowania aby tam  ktokolwiek chciał korzystać z tych naszych  
działek, z tego lasu. 
 -  Przewodniczący  Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą jeszcze  
pytania do projektu  uchwały,  nie  zgłoszono  więcej  pytań  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 18.192.2016 w 
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2015 rok. 

-  Uchwała  Nr  18.192.2016 sprawie   rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  
sprawozdań za 2015 rok została przyjęta  12   głosami, przy 1 głosie  
przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za  
2015 r. 
- Skarbnik Gminy Anna Mońka poinformowała, że Sprawozdanie zostało 
przedłożone Radzie  na podstawie Zarządzenia Burmistrza Krzepic z dnia 
14 marca z 2016 roku.  Sprawozdanie w swej treści zawierało wszystkie 
punkty  które  wymagane  są  art.  269 ustawy o  finansach  publicznych.  
Omówiła te punkty.
- Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
- Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Rafał Balcerzak  odczytał wniosek 
Komisji  Rewizyjnej  w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic.   
Komisja  przeanalizowała  treści  sprawozdań.  Mając  na  uwadze  treść   
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sprawozdań zarówno finansowego jak i z wykonania  budżetu  oraz  
informację o stanie mienia komunalnego Komisja wnosi  o udzielenie  
absolutorium  Burmistrzowi  Krzepic.  Wniosek  został  poddany  pod  
głosowanie  i  przyjęty  3  głosami,   przy  1  przeciwnym,  1  radny  był  
nieobecny.
- Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Anna Mońka  odczytała  Uchwałę Nr 4200/VII//54/2016 z dnia 
5  kwietnia  2016  roku  VII  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  
Obrachunkowej  w  Katowicach  w  o  przedłożonym  przez  Burmistrza  
Krzepic sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok. W/w opinia  
jest pozytywna, oraz  Uchwałę Nr 4200/VII/117/2016 z dnia 7 czerwca 
2016 roku  VII Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  
Obrachunkowej w Katowicach sprawie  zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krzepicach.  W/w opinia jest pozytywna.
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Nr 18.193.2016 w sprawie  absolutorium dla 
Burmistrza Krzepic za 2015 rok. 

- Uchwała Nr 18.193.2016 sprawie  absolutorium dla Burmistrza Krzepic 
za 2015 rok została przyjęta 13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.
-  Przewodniczący  Rady  pogratulował  Burmistrzowi  uzyskanego  
absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok. 
- Burmistrz Krystian Kotynia podziękował za udzielone absolutorium, za 
zamknięcie  roku  2015  w  swoim imieniu  oraz  w  imieniu  wszystkich  
pracowników Urzędu i jednostek budżetowych, które wspólnie pracują, a 
pracuje się niełatwo aby wszystkie zadania zostały wykonane.  Udzielenie 
absolutorium jest to dowód na to, że Rada utożsamia się z tą pracą,  Radni 
zdają   sobie   sprawę   jak    trudno   wykonywać nasze zadania  w  tych  
niepewnych  czasach,  wiele  zamierzeń  i  oczekiwań  jest  tak  trudno  
wykonać.  Wspólna  praca  w wielu  obszarach   była  dla  Niego  bardzo  
inspirująca, np.  przygotowanie uchwały, która wypromuje naszą Gminę, 
czyli wprowadzenie  naszych terenów do  Katowickiej  Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.  Ilość  wykonanych  zadań  powinna  wszystkich  bardzo  
cieszyć bo jest 28 zadań,  które zostały zrealizowane w różnych obszarach 
naszej  Gminy w przeróżnym spektrum finansowym ale te małe drobne 
zadania sprawiają  dużo radości, tego przykładem są place zabaw, różnego 
rodzaju inwestycje i zadania w oświacie. Podziękował Pani Skarbnik za 
pilnowanie budżetu, który jest niełatwy i roszady budżetowe  jakie są  
praktycznie na każdej  sesji.  Podziękował  również Wiceburmistrzowi i  
Sekretarzowi  oraz  wszystkim  pracownikom  Urzędu  i  jednostek  
budżetowych.  Podziękował   jeszcze raz Radzie za absolutorium, jest to 
inspiracja do  dalszej dobrej albo lepszej pracy. 
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Ad. 7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 
roku.
- Skarbnik Anna Mońka omówiła zmiany jakie powyższy projekt uchwały 
wprowadza  do  budżetu.  Omówiła  również  załączniki  do  niniejszej  
uchwały. 

- O godz. 1505 przybył Radny Grzegorz  Mońka. Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 15.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko  Komisji  do projektu uchwały Nr 194  w 
sprawie  zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku Projekt  uchwały 
został przyjęty 5 głosami, jednogłośnie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Nr 18.194.2016 w sprawie zmian w budżecie 
gminy Krzepice w 2016 roku. 

- Uchwała Nr 18.194.2016 sprawie  zmian w budżecie gminy Krzepice w 
2016 r. została przyjęta 13 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się. 

Ad. 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  14.136.2015 Rady  
Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej  
Gminy Krzepice na lata 2016 – 2022.
- Skarbnik Anna Mońka omówiła powyższy projekt uchwały. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko  Komisji  do projektu uchwały Nr 195  w 
sprawie  zmiany uchwały Nr  14.136.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach 
w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata  
2016 – 2022. Projekt  uchwały został przyjęty 5 głosami, jednogłośnie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Nr 18.195.2016 w sprawie  zmiany uchwały 
Nr  14.136.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2016 – 2022.

- Uchwała Nr 18.195.2016 w sprawie zmiany Uchwały   Nr  14.136.2015 
Rady  Miejskiej  w  Krzepicach  w  sprawie  Wieloletniej   Prognozy  
Finansowej Gminy Krzepice na lata  2016 – 2022 została  przyjęta  14 
głosami,  przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 9. Podjecie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu.
-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,  że  projekt  uchwały  dotyczy  
zaciągnięcia kredytu  zgodnie z zapisami uchwały budżetowej. 
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- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko  Komisji  do projektu uchwały Nr 196  w 
sprawie    zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Krzepice w 
2016 roku.  Projekt  został przyjęty 5 głosami, jednogłośnie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  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. 

-  Uchwała  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 13 głosami, 
 przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 
kłobuckiemu.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko  Komisji  do projektu uchwały Nr 197  w 
sprawie   udzielenia pomocy finansowej powiatowi kłobuckiemu.  Projekt 
został przyjęty 5 głosami, jednogłośnie. 
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że projekt uchwały umożliwi  
przekazanie środków zapisanych w uchwale dla Powiatu Kłobuckiego. Te 
175 tysięcy złotych jest to 50 %  dofinansowanie do udziału  powiatu w 
realizacji tej drogi, dodała, że te 175 tysięcy   jest to ten 50 % udział  
powiatu ale pomniejszony w pamięci o jakiś 30 % spadku  po przetargu. 
Należy o tym pamiętać bo gdyby  nie starczyło tych środków, to  w  
trakcie roku należy dołożyć te kilka tysięcy aby ta pomoc stanowiła 50% .

 -  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  uchwały  Nr  18.197.2016  w  sprawie  udzielenia  
pomocy finansowej powiatowi kłobuckiemu.

- Uchwała Nr 18.197.2016 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Kłobuckiego w 2016 roku została przyjęta 14 głosami, przy 1  
głosie wstrzymującym się. 
-  Starosta  Kłobucki  Henryk  Kiepura   podziękował  za  podjęcie  tej  
uchwały, ta droga ma już długą historię, myśli  że tym razem zostanie  
doprowadzona do szczęśliwego końca.   Będzie to wspólne zadanie, jest 
przyznane przez Zarząd Województwa dofinansowanie do tej drogi, w  
najbliższych  dniach  zostanie  podpisana  umowa  z   Urzędem  
Marszałkowskim,  jeszcze w lipcu zostanie  ogłoszony przetarg,  termin  
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realizacji myśli że jest to dość prosta robota w okolicach  do 30 września, 
będzie Burmistrza na bieżąco o tym informował.  Korzystając z okazji  
pogratulował Burmistrzowi  udzielenia absolutorium, w czwartek na sesji 
Rady Powiatu  Zarządowi udzielono absolutorium,  również na tej sesji  
podjęto uchwalę w sprawie zmiany statutu w ZOZ  gdzie w najbliższym 
kontraktowaniu  będzie  się  ubiegał  o  świadczenia  na  pododdział  
geriatryczny w szpitalu w Krzepicach.  Od 1 czerwca jest  nowa osoba  
pełniąca obowiązki Dyrektora ZOZ Pani Joanna Maruszczyk, Dyrektor  
Nowak złożył  wypowiedzenie,wygrał konkurs na Dyrektora Pogotowia w 
Częstochowie.  Na  zakończenie  podziękował  Burmistrzowi,  
Przewodniczącemu Rady  oraz wszystkim, którzy  przyczynili  się  do  
organizacji powiatowego przeglądu orkiestr, jeden z najbardziej udanych 
w ostatnich latach, 11 orkiestr się zgłosiło  do udziału, bardzo dobrze  
zorganizowana uroczystość. 

Ad. 11.  Podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwą pracę 
Komisji Rewizyjnej. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poinformował, że radni  otrzymali 
obszernie uzasadnienie do projektu uchwały, zapytał czy będą  pytania do 
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  uchwały  Nr  18.198.2016  w  sprawie  rozpatrzenia  
skargi na niewłaściwą pracę Komisji Rewizyjnej. 

- Uchwała Nr 18.198.2016 w sprawie  rozpatrzenia skargi na niewłaściwą 
pracę Komisji Rewizyjnej została przyjęta 13 głosami, przy 2 głosach  
wstrzymujących się. 

Ad.  12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Krzepice  do  
Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu 
Północnego Województwa Śląskiego.
- Sekretarz Zbigniew Sosin  omówił powyższy projekt uchwały
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą   pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  uchwały  Nr  18.199.2016  w sprawie  przystąpienia  
Gminy  Krzepice  do  Stowarzyszenia  ds.  Rozwoju  Społeczeństwa  
Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

- Uchwała Nr 18.199.2016 w sprawie przystąpienia Gminy Krzepice do 
Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu 
Północnego  Województwa  Śląskiego  została  przyjęta  15  głosami,  
jednogłośnie. 
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Ad. 13.  Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice”.
 - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz 
Rakowski odczytał  stanowisko  Komisji  do projektu uchwały Nr 200  w 
sprawie   przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla  
Gminy Krzepice”.  Projekt  został przyjęty 5 głosami, jednogłośnie. 
- Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska  Czesława Dudek odczytała stanowisko Komisji do 
projektu uchwały Nr 200  w sprawie   przyjęcia  do realizacji  „Planu  
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice”.  Projekt  został przyjęty 
4 głosami, jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą   pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  uchwały  Nr  18.200.2016  w  sprawie  przyjęcia  do  
realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice”.

-  Uchwała  Nr 18.200.2016  w sprawie  przyjęcia  do  realizacji  „Planu  
gospodarki niskoemisyjnej  dla  Gminy  Krzepice”  została  przyjęta  14  
głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 14.  Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na wynajęcie  lokalu  
użytkowego. 
- Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska  Czesława Dudek odczytała stanowisko Komisji do 
projektu uchwały Nr 201  w sprawie   wyrażenia zgody na wynajęcie  
lokalu użytkowego.   Projekt  został przyjęty 4 głosami, jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą   pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Nr 18.201.2016 w sprawie wyrażenia zgody 
na wynajęcie lokalu użytkowego. 

- Uchwała Nr 18.201.2016  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie  
lokalu  użytkowego  została  przyjęta  13  głosami,  przy  2  głosach  
wstrzymującym się. 

Ad. 15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości. 
- Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska  Czesława Dudek odczytała stanowisko Komisji do 
projektu  uchwały Nr 202  w sprawie   wyrażenia zgody na dokonanie  
darowizny  nieruchomości.  Projekt  został  przyjęty  4  głosami,  
jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą   pytania do  
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projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Nr 18.202.2016 w sprawie wyrażenia zgody 
na dokonanie darowizny nieruchomości. 

- Uchwała Nr 18.202.2016  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie  
darowizny nieruchomości została przyjęta 15 głosami, jednogłośnie. 

Ad. 16.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały  Nr XLIII/356/10 w  
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  
nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzepice.
- Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska  Czesława Dudek odczytała stanowisko Komisji do 
projektu uchwały Nr 203  w sprawie   zmiany uchwały Nr XLIII/356/10 w 
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  
nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzepice.  
Projekt został przyjęty 4 głosami, jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą   pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Nr 18.203.2016 w sprawie zmiany uchwały 
Nr  XLIII/356/10  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  prawa  
użytkowania  wieczystego  nieruchomości  będących  w  użytkowaniu  
wieczystym Gminy Krzepice.

- Uchwała Nr 18.203.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/356/10 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzepice.  
została przyjęta 15 głosami, jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba ogłosił kilkuminutową przerwę. 

Ad. 17.  Sprawozdania, informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od  18 maja do 28  
czerwca 2016 roku.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie  międzysesyjnym za okres od  18 maja do 28 czerwca 2016 roku.
Poinformował  o  wnioskach  o  dofinansowanie  oraz  o  przetargach  i  
inwestycjach. (sprawozdanie  w załączeniu).
- Mieszkaniec Marek Kajkowski  zapytał w związku z informacją budowy 
stacji  uzdatniania  wody dlaczego wodę którą pozyskujemy z naszych  
studni trzeba   uzdatniać, w jakim zakresie, czego to dotyczy.  
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że może tak precyzyjnie nie 
odpowiedzieć ale  mamy stację z 60 letnią technologią opartą na filtrach 
te filtry są już parę razy wymieniane, koszty uzdatniania i oczyszczania 
tej  wody  są  wyższe,  normy  się  pozmieniały,  żeby  woda  mogła  być  
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przekazywana do  użytkowania musi spełnić odpowiednie normy. Omówił 
jak działają  nasze urządzenia.  Poinformował o  nowym projekcie  na  
który zdecydowano się  na  stację uzdatniania wody  ozonowanie. 
-  Mieszkaniec  Marek  Kajkowski  zapytał  o  ozonowanie  o  którym  
wspomniał  Burmistrz  czy  w  związku  z  tym  uzdatnianiem  wody  
należy również  neutralizować jakieś inne czynniki poza drobnoustrojami 
czy  też  nie,  czego  dotyczy  to  uzdatnianie.  W  jaki  sposób  będzie   
uzdatnianie tą technologią  która kosztuje tak jak wspomniał Burmistrz 7 
mln zł. Zapytał czy w ramach tej inwestycji  będzie istniała możliwość  
neutralizacji  nadmiernej zawartości azotu. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że jeżeli chodzi o wodę 
jaką  pobieramy  z  kilku  studni  w  naszym ujęciu  wody  jest  to  woda  
zawierająca stosunkowo duże  ilości żelaza i manganu i to jest główny  
problem.  Nigdy nie  było problemu ze związkami  azotu,  azotanami,   
azotyny, drobnoustroje. Jeżeli  chodzi o ozon,  będzie wykorzystany w  
nowej linii uzdatniania wody  przede wszystkim w procesie  pozbywania 
się manganu i żelaza.  Nie jest specjalistą w tym zakresie ale w ogólny 
sposób przedstawił jak to będzie działało.  Będzie to zupełnie nowa linia 
uzdatniania, pracująca sprawniej, w lepszy sposób dająca się pozbycia  
żelaza   i manganu  i o większej wydajności. 
- Radny Rafał Balcerzak odniósł się do tej  sprawy, pamięta to spotkanie z 
projektantem  kiedy  na  Komisji   wspólnej  przedstawiono  aspekty   
pierwszej technologi starszej jak i tej  nowej ozonowania. Technologia  
ozonowania  jest  droższa   ale  pan  projektant  specjalista  tej  dziedziny  
zapewniał, że  jest to dobre, po półrocznym użytkowaniu  nowej stacji  
uzdatniania wody, woda będzie na tyle czysta, że będzie ją można pić  
bezpośrednio z kranu   bez gotowania, takie były zapewnienia. 

Ad.  18.  Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi, Sołtysi,  Przewodniczący Zarządów Osiedli   i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poinformował, że w niedzielę  
odbył się  jubileusz 70 lecia Klubu Sportowego „Liswarta” Krzepice,  
wpłynęło podziękowanie  dla  Rady Miejskiej za wieloletnią pomoc w  
działalności klubu od Zarządu i zawodników MGLKS Liswarta Krzepice, 
przekazana została statuetka. 
- Przewodniczący Zarządu Osiedla Kuźniczka Marcin Świerczyński w  
imieniu  Zarządu   Klubu  Sportowego  „Liswarta”  Krzepice  wręczając  
medale  pamiątkowe  podziękował  za  dotychczasową  wieloletnią  
współpracę, uroczystość odbyła  się  w niedzielę   26  czerwca,  była  tez  
msza święta, na której ksiądz Paweł Kostrzewski były zawodnik Liswarty 
opowiedział o historii Klubu. Podziękował za wsparcie, które do tej pory 
udzielała Gmina, które jest bardzo cenne dla Klubu.  Korzystając z okazji 

12



ma nadzieję że  na pewno do każdego dotarło zaproszenie na 90 lecie OSP 
Kuźniczka,  w imieniu Zarządu OSP Kuźniczka serdecznie  wszystkich  
zaprasza  na oficjalne uroczystości. 
- Radny Roman Kudelski poinformował, że w dniu 25 maja odbyło się V 
posiedzenie  Rady Społecznej  ZOZ w Kłobucku omówił  sprawy jakie  
zostały  podjęte  na  tym  spotkaniu.   Zapytał  o  wymianę  słupów  
elektrycznych na ul. Kazimierza Wielkiego  gdzie wymieniono 4 słupy, co 
z pozostałymi słupami, czy będą wymienione i kiedy. Kolejne pytanie na 
ul. Częstochowskiej i Krakowskiej zostały wymienione krawężniki, czy  
nie  mogły  one  być  po  jednej  stronie  w tym samym kolorze,  kolejne  
pytanie  dlaczego  zostało  przesunięte  przejście  dla  pieszych.  Budowa  
boiska przy szkole Nr 1 w Krzepicach  rozstrzygnięcie przetargu było  
16.06   ile  było  ofert   i  jaka  oferta  wygrała,   zakup  samochodu   
rozstrzygnięcie było 16.06 też poprosi jakie były oferty, kolejny temat to 
konkurs  na  stanowisko  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  w  
Krzepicach ilu było kandydatów, kto wygrał, na jaki okres była umowa.  
-  Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik   odpowiedział  odnośnie  wymiany  
słupów na ul. Kazimierza Wielkiego  mają być wymienione wszystkie  
słupy, nie wie dlaczego jest to wykonywane  w dwóch etapach, co do  
koloru krawężnika,  wyjaśnił dlaczego jest kolor szary. Odnośnie przejścia 
dla pieszych  na tym skrzyżowaniu  jest to na wniosek Policji i wynika to 
z bezpieczeństwa pieszych w tym miejscu. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział  odnośnie  przetargu  na  
samochód ratowniczo gaśniczy dla OSP Krzepice  została złożona jedna 
oferta  przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOTO-TRUCK na 
kwotę  797.040,00  zł.   W  trybie  przetargu  nieograniczonego  zostało  
złożonych  6  ofert  na  przebudowę  boiska  sportowego  przy  Szkole  
Podstawowej Nr 1 w Krzepicach. Obecnie trwa sprawdzanie ofert.  Dodał, 
że  wykonano  plac  zabaw  w miejscowości  Dankowice  Piaski  oraz  w  
Starokrzepicach, prace są nie dokończone. 
-  Sekretarz  Zbigniew  Sosin   poinformował  odnośnie  konkursu  na  
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach składanie ofert było 
do 19 maja, wpłynęły 2 oferty, 21 czerwca odbył się konkurs, z dwóch  
ofert jedna została odrzucona z przyczyn formalnych,   konkurs wygrała 
obecna Wicedyrektor Anna Szopa.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   poinformował  jeszcze  że  wykonano   
siłownię  zewnętrzną  w  Osiedlu  Dąbrowa  w  Krzepicach,  wykonano  
również docieplenie i podkład pod elewację budynku OSP Kuźniczka na 
jubileusz.  Na  ukończeniu  jest  również  remont  pomieszczeń  Urzędu  
Miejskiego.  W trakcie wykonywania jest zadanie pn. Budowa oświetlenia 
drogowego w miejscowości Krzepice ul. Mickiewicza i ul. Sosnowa. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  zgłosił  kilka  spraw,  pierwsza  przejścia  dla  
pieszych niebezpieczne  skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Sienkiewicza,  
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drugi temat który podnosił już kilkakrotnie zapytał czy już coś robi się w 
 kierunku uregulowania sytuacji prawnej ul. Wiśniowej. Kolejny temat to 
przedszkola,  w czasie wakacji  przedszkole w Krzepicach ma dyżur w  
miesiącu lipcu, swoja ofertę również przygotował Dom Kultury, zapytał 
czy  pozostałe  oddziały  przedszkolne  są  czynne  w  miesiącach  
wakacyjnych. Zapytał czy w miesiącu sierpniu  jest czynny jakiś oddział 
przedszkolny na terenie Gminy ponieważ niektórzy rodzice znajdą się w 
trudnej sytuacji aby mieli możliwość skorzystania z przedszkola w ciągu 
tych miesięcy wakacyjnych. 
-   Sekretarz  Zbigniew Sosin   odpowiedział  że  oprócz  przedszkola  w  
Krzepicach  było zapotrzebowanie na opiekę w  oddziale przedszkolnym  
przy  Szkole  Podstawowej  nr  2  w  Krzepicach  –  Kuźniczce   czyli  w  
miesiącu lipcu będzie czynne również to przedszkole.  Do tej pory była 
przerwa w sierpniu, jeżeli będą takie  sygnały aby całe wakacje  było  
czynne przedszkole  to Gmina będzie musiała się z tym zmierzyć ale to 
tylko na zasadzie rotacyjnej,   jedno przedszkole w jednym miesiącu a w 
drugim miesiącu drugie przedszkole. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział  odnośnie  ul.  Wiśniowej  
sprawy  własnościowe   są  prowadzone  przez  pracownika  Urzędu  aby  
uregulować te sprawy, które są nie tylko przy ul. Wiśniowej. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik odpowiedział  odnośnie  przejść  dla  
pieszych.  
-  Radny Rafał Balcerzak dodał że jest jeszcze wiele przejść dla pieszych 
gdzie nie są opuszczone krawężniki. 
-  Radny  Dariusz  Pilśniak   poruszył  sprawę  placu  zabaw  w  
Starokrzepicach i  Dankowicach  Piaskach,  które  są  niedokończone,  
zapytał kto jest  odpowiedzialny za dalszą część tej inwestycji.  Drugie  
pytanie  dotyczy drugiego etapu budowy  kanalizacji w ul. Jaworowej,  
prosi  gdy  inwestor  będzie  rozpoczynał  prace  aby  wcześniej  
poinformował  o  uciążliwości  mieszkańców.   Trzeci  temat  to  projekt  
modernizacji budynków OSP Dankowice i Starokrzepice. Kolejny temat 
to informacyjnie  do radnego powiatowego sprawa poboczy na drodze  
powiatowej Krzepice - Lipie, które są zaniżone.  
- Radny powiatowy Józef Borecki odpowiedział,  że  sprawa  poboczy  
będzie realizowana przez powiat.   Poinformował o inwestycjach jakie  
wykonuje powiat. 
-   Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik   odpowiedział   na  temat  placów  
zabaw,  które nie są dokończone, są w trakcie budowy, ZDKiM strefy  
bezpieczeństwa wykona.   Kanalizacja sanitarna  wykonawca cały czas  
zapewnia że  termin umowny taki jaki ma zapisany  zostanie dotrzymany, 
w miesiącu lipcu rozpocznie pracę,  mieszkańcy oraz radni z tego terenu 
zostaną  wcześniej  powiadomieni.  Myśli  że  ta  inwestycja  zostanie  
wykonana  w  terminie.   Odnośnie  termomodernizacji  budynków  OSP  
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została podpisana umowa  z projektantem, w najbliższym czasie będą  
prowadzone rozmowy,   kwota  około 12 tysięcy  termin realizacji do 30 
września. 
-  Radny Marian Rutkowski zapytał  odnośnie rowu na przeciwko sklepu 
Pana Ząbkowskiego czy był zasypywany ziemią, czy ktoś to sprawdził.  
Drugi  temat   otrzymał  informację  że  na  ul.  Muznerowskiego   na  
przeciwko  mleczarni  jest  drzewo  uschnięte,  pniak  jest  bardzo  
spróchniały, jest to niebezpieczne.  
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  poinformował,  odnośnie  rowu   na  
przeciwko sklepu Pana Ząbkowskiego,  że oficjalnie zostało wystosowane 
pismo do właściciela o nieblokowanie przepływu wody, po sprawdzeniu 
poinformuje  Pana Rutkowskiego. 
-  Radny  Wojciech  Droś  powiedział,  że  Przewodniczący  Rady  jest  
nauczycielem zatrudnionym w Gimnazjum w Krzepicach  i w Gimnazjum 
przy  Zespole  Szkół  w Starokrzepicach,  jeśli  chodzi  o  zatrudnienie  to  
oprócz  pełnego  etatu  Przewodniczący  ma  dodatkowe  godziny  w  
Gimnazjum w Krzepicach ta sytuacja jest od kilku lat, podał ile ma tych  
godzin tygodniowo. Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Oświaty i zadał 
wtedy pytanie Dyrektorom z Krzepic i Starokrzepic czy w przeciągu tych 
lat  starali  się  o  nabór  nowego  pracownika,  obydwaj  Dyrektorzy  
oświadczyli że takiej czynności nie robili. Nie chodzi tutaj o kompetencje 
Przewodniczącego, bo tego nikt nie kwestionuje  tylko chodzi o to że  
oprócz  pełnego  etatu  posiada  dodatkowo  jeszcze    ¾.   Zapytał  
Przewodniczącego  czy  w  z  związku  z  powyższą  sytuacją  jaka  się  
utrzymuje  od kilku lat Przewodniczący  zamierza w najbliższym czasie  
zrezygnować z godzin dodatkowych  i  z dodatkowego zatrudnienia w  
Starokrzepicach.  Do Burmistrza skierował pytanie  czy Burmistrz jako 
osoba odpowiedzialna  za stan oświaty i szkolnictwa  uważa taką sytuację 
w Gminie za sytuacje normalną  gdzie wielu młodych ludzi  poszukuje  
pracy i nie może jej znaleźć. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział radnemu Drosiowi, 
że na posiedzeniu Komisji Oświaty  gruntownie i szeroko ten temat był 
omawiany, byli  tam dyrektorzy którzy w tej  kwestii  się  wypowiadali.  
Jeżeli  Pan  Droś  ma  na  myśli  sytuację  w  oświacie   jak  wynikła  z  
wczorajszej decyzji  Pani Minister, natomiast jak wiadomo dyrektorzy nie 
ogłaszają konkursów   na stanowiska, te konkursy są na dyrektorów, a  
5/18 etatu wynika z woli dyrektora,  zostało mu to zaproponowane, ma 
kwalifikacje  do  tych   przedmiotów  których  uczy,  tak  jak  to  było  
powiedziane na komisji, były też inne osoby jednak gdy powiedziane że 
będą to dwie, trzy godziny to zrezygnowały z tej pracy. Poinformował, że 
łączy dwa przedmioty i w związku z tym wynikają te godziny jest to 5 
godzin i jest to decyzja dyrektora. Jeżeli chodzi o szkołę macierzystą  
Gimnazjum w Krzepicach to godziny które podał Pan Droś nie wynikają  
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z  projektu organizacyjnego który zatwierdza Gmina,  było tam 21 czy  
22 godziny dokładnie nie pamięta, w trakcie roku szkolnego zdarzają się  
różne sytuacje, przedstawił je. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  przekazywał  już Panu  
Drosiowi czytelnie i jasno jakie jest jego stanowisko,  za  stan oświaty  
odpowiada  Kuratorium,  czyli  administracja  rządowa i  samorządowa.   
Projekty organizacyjne muszą być zgodne z  podstawą  programową i  
muszą  współgrać  z  tym  co  proponuje  Kuratorium  i  Ministerstwo.  
Odnośnie Pana Przewodniczącego to sprawa ta była dokładnie wyjaśniona 
na posiedzeniu komisji oświaty, przybliżył  te wyjaśnienia. 
- Radny Wojciech Droś odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego i  
Burmistrza.  Kolejny  temat,  zapytał  Burmistrza  czy  prawdą  jest  że  
Zastępca  Przewodniczącego Pan Tomasz Rakowski prowadzi działalność 
gospodarczą na mieniu komunalnym gminy. Pan Rakowski oświadczył,  
że jest członkiem zarządu  związku wędkarskiego okręg częstochowski,  
zadał pytanie czy jest to zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ze  
Pan Rakowski może piastować funkcję radnego. Otrzymał odpowiedź od 
Burmistrza na to pytanie którą zacytował, chciałby uzyskać konkretną  
odpowiedź na to zadane pytanie  czy Pan Rakowski może pełnić funkcję 
radnego czy  nie.  Jest  tutaj  radca  prawny i  może odpowiedzieć  na  to  
pytanie. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski  prosi Pana Drosia aby  
odczytał całą odpowiedź jaka otrzymał od Burmistrza  a nie tylko kilka 
zdań, myśli że wtedy powinny być rozwiane wszelkie wątpliwości a jeśli 
nie to poinformował, że Okręg Polskiego  Związku  Wędkarskiego  w  
Częstochowie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
- Radca Prawny Adam Biernacki przyznał, że  nie zna stanu faktycznego 
tej sprawy opinia prawna powinna zostać sporządzona po zapoznaniu się 
ze stanem faktycznym. 
- Radny Wojciech Droś odczytał w całości  odpowiedź jaką uzyskał od 
Burmistrza, następnie dopowiedział, że z tego co się orientuje to Związek 
Wędkarski w swoim statucie ma prowadzenie działalności gospodarczej  i 
dlatego  ma  wątpliwości,  prosi  Burmistrza  aby  taką  opinię  prawną  
przygotował. Kolejne pytanie, złożył do Burmistrza wniosek  o powołanie 
komisji inwentaryzacyjnej do przejęcia gruntów  czyli lasów i dróg, które 
w tej chwili są w bezprawnym posiadaniu  Zarządu spółki Agro Duda  
tuczarnia  Krzepice,  które  mieszczą  się  w  ogrodzeniu  a  są  gruntami   
gminnymi.  Grunty  te  są  zdewastowane,  prawdopodobnie  są  tam  
powycinane drzewa  o czym powie Wiceburmistrz Łukasik, który był tam 
na miejscu. W związku z tym zwrócił  się do Burmistrza o powołanie  
komisji inwentaryzacyjnej która w obiektywny sposób przejmie tereny  
które  są  własnością  gminy.  Drugie  pytanie   to  złożył  do  Burmistrza  
wniosek   aby  sprawę  skierować  do  kompetentnego  organu,  który  by  
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oszacował i ocenił  czy rzeczywiście  jest tam zdegradowane środowisko 
z  wysychaniem lasu,  czy Burmistrz  złożył  pismo  do  odpowiedniego  
organu.  
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik   odpowiedział, że radny Droś złożył 
wniosek, który będzie rozpatrzony. Jeżeli gmina będzie przejmować ten 
grunt chociaż ma pewne wątpliwości mówiąc o przejmowaniu bo cały  
czas grunt ten jest w użytkowaniu  gminy,  to na pewno będzie zrobione to 
komisyjnie. 
- Burmistrz Krystian Kotynia poinformował, że jest plan urządzenia lasu i 
specjaliści  oceniali  i  programują prace na naszych gruntach, naszym  
lesie  jest  to  przedmiotem  analizy,  oceny  i  zakwalifikowania  co  
należy  wprowadzić. Myśli że ci panowie już coś na ten temat napisali,  
jaka jest ich opinia na temat  naszych lasów przylegających do własności 
Agro Dudy. Tereny te nie są użytkowane przez Agro Dudę ponieważ  tak 
jak mówił na początku sesji nikt im  nie przekazał tego terenu, nikt nie 
zezwolił  i Agro Duda nie użytkuje  własności  gminy. 
- Radny Rafał Balcerzak poinformował, że Komisja Rewizyjna jest w  
trakcie sprawdzania gospodarki leśnej na terenie gminy których jest 120 
hektarów,  w  Komisji  uczestniczyli  panowie  z  firmy  która  tworzy  
uproszczony  plan  urządzenia  lasów   co  wynika  z  ustawy,  był  temat  
konkretnie z tego fragmentu lasu, który jest zagrodzony, padło kilka pytań 
odnośnie stanu tego fragmentu lasu, czy jest ten las zdewastowany, czy  
drzewa  są  powycinane,  panowie  ci  zapewniali,  że  ten  las  jest    w  
doskonałym  stanie   i  nie  mieli  zastrzeżeń,  to  się  znajdzie  w  tym  
opracowaniu. Były zastrzeżenia co do innego fragmentu lasu, co należy 
zrobić ale będzie to później  w protokole komisji rewizyjnej. 
- Radny Wojciech Droś  odniósł się do słów Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej,  Wiceburmistrz  Łukasik  był  na  terenie   tuczarni  i  
porównując zdjęcia sprzed 3 – 4 lat  częściowo drzewa gminne zostały  
wycięte. Myśli, że pan Wiceburmistrz w odpowiednim czasie to powie.   
Kolejne pytanie  w dniu 7.06 Burmistrz otrzymał od firmy Agro Duda  
wniosek  o  wydzierżawienie  terenów,  które  się  mieszczą  na  terenie  
tuczarni, czy Burmistrz   zamierza zrealizować tą umowę dzierżawy. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział,  że  taki  wniosek wpłynął,  
został on przekazany do analizy, oceny, stanowiska Komisji Rolnictwa   i 
Komisji Budżetu, we wniosku tym nie jest określony na jaki czas byłaby 
by ta dzierżawa.  Są dwie zasady na czas do 3 lat  taką decyzję może  
podjąć Burmistrz, powyżej 3 lat to stanowisko i uchwała Rady Miejskiej.  
Nie podjął żadnej decyzji. 
-  Radny  Wojciech  Droś   powiedział,  że  w  związku  z  faktem  że  w  
protokołach   Rady  Miejskiej  z  2010  i  2011  roku  odnośnie  Komisji  
Rolnictwa są informacje że przez teren  gminy gdzie gmina ma swoją  
działkę od strony rzeki  przechodzi rura w kierunku rzeki i tą rurą płynęła 
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gnojowica  to stwierdzenie jest z komisji, czy w związku z tym faktem 
ujawnienia  tych  informacji   zamierza  Burmistrz  złożyć  odpowiednie  
zawiadomienie do organów ścigania i czy zamierza dokonać przekopu  w 
celu sprawdzenia czy rzeczywiście  coś takiego ma miejsce. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odniósł się do stwierdzenia radnego 
Drosia,  że  będąc  na  terenie  tuczarni   stwierdził  że   jakieś  drzewa są  
wycięte  poinformował,  że  wielokrotnie   przebywał   na  tym terenie  i  
nigdy z jego ust nie padło takie stwierdzenie wprost, że  jakieś drzewa z 
terenu działek gminy zostały wycięte,  porównywanie zdjęć może być  
złudne, na tych zdjęciach nie widać granic działek, to że w jakimś miejscu 
na zdjęciu widać że drzewo zostało wycięte  to jeszcze nic nie znaczy.  
Natomiast  30 czerwca odbędzie  się   spotkanie  na terenie  tuczarni   w  
którym  będą  uczestniczyć  z  geodetą,  będzie  pokazanie  granic,  
rozgraniczenie wtedy zostaną dokładnie poznane  granice  i wtedy można 
będzie  ocenić  stan  przy  granicy  czy został  on  naruszany,  czy  zostały  
wycięte jakieś drzewa.   Jeżeli chodzi o wspomnianą rurę to Pan Droś  
ciągle operuje jakimś protokołami z Komisji z Rady i na podstawie tych 
protokołów twierdzi,  że miało miejsce pompowanie  gnojowicy przez  
Agro Dudę  bezpośrednio do rzeki. Jeżeli taki proceder miałby miejsce  to 
jest to sprawa do prokuratora.  Prosi o zacytowanie tych protokołów, bo 
teraz jeszcze obarczanie winą, oskarżanie gminy że brała razem z Agro 
Dudą udział w tym procederze, bo przez gminne działki pompował ścieki, 
uważa, że jest to coś niewiarygodnego,  natomiast sprawdzenie  tak. 
-  Radny  Wojciech  Droś  odniósł  się  do  wypowiedzi  Wiceburmistrza  
Łukasika. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka   przypomniał  że  1  marca  było  spotkanie  
dotyczące   tuczarni  w  którym  to  spotkaniu  uczestniczył  Prezes  
Jagiełłowicz, była rozmowa o cenie zakupu fermy po  sesji i tam była  
mowa o systemie dwóch obiektów oczyszczania  z tych obiektów była  
rura w tamtych latach przekopana bezpośrednio do rzeki i ta rura może 
jeszcze funkcjonować i dlatego warto to zweryfikować. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik odpowiedział,  że   warto  to  
zweryfikować natomiast  on takiej  rury nigdy nie widział  były to jego  
przypuszczenia. 
-  Radny Wojciech Droś w związku z tym że firma z Torunia Solar 2,  
która  chciała budować farmę fotowoltaiczną  w miejscowości Stanki w 
ubiegłym roku złożyła wniosek, który  to Burmistrz umorzył ponieważ  
firma  nie  wniosła  opłaty.  Zapytał  Burmistrza  dlaczego  procedował  
wniosek gdy nie było wniesionej opłaty. W tym roku ta firma złożyła  
ponowny wniosek  o decyzję środowiskową.  Mieszkańcy w ustawowym 
terminie złożyli protest, również on sam złożył też protest. Po 10 dniach 
Burmistrz  przekazał  protesty  mieszkańców,  jego  nie  przekazał   do  
Regionalnego   Dyrektora  Ochrony  Środowiska  i  do  Państwowego  
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Powiatowego Inspektora Sanitarnego do Kłobucka.   W między czasie  
wpłynęły  opinie  z  tych  instytucji  że  nie  wymaga  się  raportu   
oddziaływania na środowisko. W tym samym dniu kiedy przyszły decyzje 
 Burmistrz wydał swoje decyzje   oddziaływania  na  środowisko.  Jak  
Burmistrz wytłumaczy fakt że protest mieszkańców wysyła po 10 dniach 
a podejmuje swoją decyzję o odstąpieniu raportu  w tym samym dniu,   
dlaczego nie wysłał jego protestu. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że w tym momencie nie 
jest w stanie na tak postawione pytania odpowiedzieć ponieważ nie ma ze 
sobą dokumentów. Można to sprawdzić mając przed sobą te akta.  Jest  
przekonany  że  postępowanie  zostało   przeprowadzone  prawidłowo,  
decyzja  została   wydana  w  sposób  prawidłowy  zgodnie  z  zasadami  
postępowania.  W ubiegłym roku wniosek był procedowany  w pewnym 
momencie pracownik zorientował się  że opłata nie została wniesiona,  
było to błędem, że pracownik rozpoczął procedowanie bez sprawdzenia  
tego faktu na początku. 
-  Radny Wojciech Droś w związku z procedowaniem wniosku  o wydanie 
decyzji środowiskowej na fermę fotowoltaiczną  w miejscowości Stanki 
inwestor przedstawił raport w którym są faktyczne dane, wniosek jest o 
elektrownię fotowoltaiczną , natomiast we wniosku w dwóch miejscach   
pisze  się  o  farmie  wiatrowej,  odczytał  ten wniosek.   Zapytał  czy   w  
związku z ujawnieniem tak kontrfaktycznych  danych Burmistrz zamierza 
wystąpić o uchylenie  własnej  decyzji środowiskowej 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że   wpłynęło  
sprostowanie   wnioskodawcy na ten temat,   zastanowi się   co  z  tym  
zrobić. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski  podziękował  radnym  
którzy wspierali  kolejną edycję rodzinnych zawodów wędkarskich, w  
tym roku został pobity rekord  było 103 uczestników, w imieniu własnym, 
koła Krzepice i Starokrzepice podziękował za wsparcie i liczy na równie 
hojne  wsparcie  w  przyszłym roku.   Ma  prośbę  do  Pana  Boreckiego  
członka zarządu powiatu  na ul. Mickiewicza  jest odcinek około 200 -300 
metrów o  bardzo  złej nawierzchni drogi, prosi aby to wykonać co bardzo 
poprawiłoby dojazd do szkoły.  
-  Radny  powiatowy  Józef  Borecki  poinformował,  że  przekaże  
dyrektorowi Zarządu Dróg. 
-  Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski  zgłosił,  że na drodze  
powiatowej od dłuższego czasu przed małym ryneczkiem na ul. 3 Maja  
zniknął  znak  zakaz   skrętu  w prawo w uliczkę  parkingową.  Kolejny  
temat to prosi o odpowiedź na piśmie co ze sprawą Pana Maja i Pana  
Karasia, czy zostało wszystko już wyjaśnione.  Kolejna sprawa to ma  
sprostowanie do Radnego Drosia, że  fakt zapisu w statucie Polskiego  
Związku  Wędkarskiego   o  możliwości  prowadzenia  działalności  
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gospodarczej   nie  oznacza  faktu  prowadzenia  działalności.   Zapytał  
radnego Pilarza czy w związku z wypowiedzią radnego Drosia na temat  
protokołu komisji i zaistnienia faktu wyprowadzania rurą ścieków z Agro 
Dudy w kadencji kiedy był pan Pilarz Przewodniczącym Rady,  czy taki 
fakt był mu znany. 
- Radny Damian Pilarz  odpowiedział w kwestii protokołu to myśli że pan 
Rakowski jako Wiceprzewodniczący  nie bierze udziału we wszystkich  
Komisjach  tak  samo  za  jego  kadencji   jako  Przewodniczącego  i  
Wiceprzewodniczącego  nie  uczestniczył  w Komisjach  do  których  nie  
należał i  taki fakt nie był mu znany. Nie może odnieść się do zapisu w 
protokołach,  bo  wszystkich  protokołów  Przewodniczący  i  
Wiceprzewodniczący nie czyta.  
- Radny Rafał Balcerzak  dodał do tematu poruszonego przez radnego  
Rakowskiego  odnośnie  ul.  Mickiewicza  ten  odcinek  tej  ulicy  
potraktowałby jako temat priorytetowy ponieważ jest to odcinek dojazdu 
do szkoły, droga ta jest w bardzo złym stanie.  
- Radna Czesława Dudek  zgłosiła drogę dojazdową do Dankowic nad  
rzeką koło bożnicy jest ona zarośnięta przez dzikie krzewy, drzewa prosi 
aby tą drogę oczyścić.  Kolejna droga to droga obok p. Marcińczaków w 
kierunku Stanek też jest zarośnięta.  Drogi te są często uczęszczane.  Frez 
który jest składowany koło lasu na ul. Cichej  od tamtego roku, myślała że 
na wiosnę zostanie on rozwieziony, jest tam wiele dziur, a frez zarasta.  
Kolejny temat to wcześniej już to zgłaszała aby w Lutrowskim postawić 
znak zakaz 12 ton. 
- Radny Damian Pilarz  zapytał o wykaszanie rowów, czy Gmina posiada 
maszynę do wykaszania, dlaczego czekano tak długo aż trawa urosła  do 
takiej wysokości.  Kolejny temat  to był zakupiony ciągnik pod pług pod 
maszynę  do koszenia i nie widzi tego ciągnika. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że pobocza, rowy są  
wykaszane, ostatnio to wykaszanie jest ciągłe ale nie nadąża się za tym co 
odrasta.  Porządnej maszyny do wykaszania  rowów to nie posiadają, jest 
jedna kosiarka rotacyjna, której nie można używać w warunkach ruchu  
drogowego, druga jest mniej wydajna  i wymaga dłuższego czasu.
- Radna Alicja Chęcińska poruszyła sprawę estetyki wykaszania poboczy 
przy drodze krajowej,  wąski pas jest  wykoszony a  dalej  ta trawa jest  
bardzo wysoka, w ubiegłych latach wygaszane były całe rowy. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział że drogi krajowe w tym roku 
były bardzo późno wykaszane, interweniował w tej sprawie  było tak że 
nie mieli rozstrzygniętego przetargu, bo ktoś się odwołał. Rozmawia o  
naszych  drogach,  zatoce  autobusowej  w  Szarkach  i  wielu  innych  
sprawach    dotyczących  dróg  krajowych,  przy  drogach  powiatowych  
zostały te pobocza wykoszone, powinno być już koszone drugi raz.  
-  Radny  powiatowy  Józef  Borecki  poinformował,  że  nie  da  się  na  
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wszystkich  drogach  powiatowych,  żeby  to  zrobić  dobrze.  Wszystkie  
inwestycje które były prowadzone  przy drogach to pobocza nie zostały 
doprowadzone do stanu poprzedniego i jest trudno wykaszać, sprzęt się  
niszczy.  
-  Radny Roman Kudelski zapytał  na ul.  Kazimierza Wielkiego przy  
posesji 23 wycięty jest fragment jezdni  kiedy będzie  to naprawione. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że również na Kuźniczce  
była awaria i zostało to usunięte, teraz też jest zaniżenie i jeżeli uda się 
gdy będzie robiona nakładka na ul. Częstochowskiej    i ul. Krakowskiej 
to takie 3 tematy na Kuźniczce koło sklepu,   na Kuźniczce po awarii i na 
ul. Kazimierza  zostanie to zrobione. 
- Radny Dariusz Pilśniak zgłosił, że przy remizie  OSP w Starokrzepicach 
po kanalizacji którą wykonywała pierwsza firma Euroekolas  jest duże  
zaniżenie w jednym miejscu,  zbudowano też chodnik   na wysokości  
sklepu Kamil w kierunku kościoła, porobiły się wyrwy od wody jest tam 
zaniżenie około 10 cm. Prosi o przyczepę kamienia aby to  wyrównać.  
Odnośnie koszenia  to na naszym terenie kosi się  40 – 50 cm pobocza, 
rowy takie jak np. pomiędzy Lutrowskim a Starokrzepicami kosi się tylko 
ten jeden fragment uważa, że należy kupić taką maszynę która sprosta  
wymaganiom na  owe  czasy,  która  zabezpieczy  nasze  potrzeby   dróg  
gminnych, a może jeszcze pokusić się o dalsze tereny aby można było  
skutecznie   wykonać,  są  również  na  naszym terenie  chodniki   gdzie  
wygląda jak  na łące, są takie tereny np. na Kukowie chodnik ma dopiero 
2 lata a w niektórych miejscach jest cały zarośnięty, te tematy też należy 
rozwiązać,  bo to świadczy też o nas jako gospodarzu terenu. 
-  Mieszkaniec Marek Kajkowski   powiedział,  że  jako Stowarzyszenie  
skierowało pismo z kilkoma pytaniami na które nie otrzymali odpowiedzi. 
Druga sprawa  to kwestia umocowania Przewodniczącego Rady, kwestia 
zarobków i ilości etatów  jest kwestią publiczną.  Natomiast jak słusznie 
stwierdził  Przewodniczący  że  taka  jest  wola  dyrektora  szkoły,  nie  
kwestionując  kwalifikacji   Przewodniczącego  stwierdził,  że  dyrektora  
szkoły zatrudnia Burmistrz, a statutowo obowiązkiem Przewodniczącego 
jest  Burmistrza cenzurować.  Wobec tego kwestia jaka jest poruszana czy 
Przewodniczący Rady jest w takim stanie  prowadzić, egzekwować te  
czynności, które z litery prawa i funkcji Przewodniczącego wynikają.   
Ma  apel  do  Przewodniczącego  aby  powstrzymał  radnego  Balcerzaka  
ponieważ nie zareagował na fakt  gdy w punkcie mówiącym o wolnych 
wnioskach   i  zapytaniach  mieszkańców  radny  Balcerzak   próbował  
przeciąć dyskusje zgłaszając wniosek formalny.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba przerwał wypowiedź powiedział 
że  zachowanie  Pana  Kajkowskiego   na  tej  sesji  jest   skandaliczne,  
wypowiedzi  co do  radnego Balcerzaka insynuacje są nie na miejscu.  
Następnie  nastąpiła  wymiana  zdań  między  Przewodniczącym Rady  a  
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Panem Kajkowskim.  Następnie Przewodniczący odpowiedział na pytania 
zadane przez Pana Kajkowskiego odnośnie pytania dotyczącego etatu to 
insynuacje  Pana Kajkowskiego trudno komentować, te 5 godzin  które  
ma w Zespole  Szkół  w Starokrzepicach  nie  są  one  od  teraz ma  te  
godziny wtedy kiedy jeszcze nie był Przewodniczącym Rady uważa, że  
odpowiedział rzetelnie  bo jeżeli  dyrektor chce mieć nauczyciela to go 
zatrudnia.
-  Pan  Marek  Kajkowski  dodał,  że  w  dojrzałych  demokracjach   
jakiekolwiek  powiązania  pomiędzy  organem  podległym  a  organem  
nadrzędnym są przedmiotem  bardzo intensywnego wyjaśniania, są jasne, 
są ujawniane  i to oni chcą powiedzieć.  Niejasne jest to, że osoba która 
ma za zadanie  stanowić nadzór  nad działaniem Burmistrzów jest  im  
podległa,  tak  nie  powinno być,  takiego zdania  jest  Stowarzyszenie.    
Kolejna  sprawa to kwestia fotowoltaiki   i dokumentów wysłanych 31  
maja  przez  Urząd  do  RDOŚ  jak  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej.  
Podobna  kwestia  to  przekopanie  rury   na  terenie  tuczarni.  Zapytał  
dlaczego jest taki opór przed wyjaśnieniem kwestii tej nieszczęsnej rury. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział Panu Kajkowskiemu na 
zadane  pytania,  nie  mówił  że  nie  wiedział  o  tych  sprawach  tylko  
powiedział, że musi sprawdzić to wszystko w dokumentach i wtedy może 
odpowiedzieć.  Natomiast to co jest zapisywane w protokołach, to jest co 
ktoś mówi w danym momencie ale nie zawsze jest tak że to odpowiada 
faktom.
-  Pan Marek Kajkowski zadał pytanie do Burmistrza Kotyni  nie ma  
kwestii  zwrotu  należności  za  tereny   które  firma  Agro  Duda  latami  
użytkowała  ponieważ   nie  użytkowała  ich  jest  to  sprzeczne  z  
rzeczywistością, np. tabliczki na bramach które są zamknięte a które stoją 
na początku dróg gminnych.  Przytoczył fakty na to że firma Agro Duda 
użytkowała  te  tereny,  odczytał  wniosek  który  złożyła  firma  o  
wydzierżawienie tych terenów. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odniósł  się  do  wypowiedzi  Pana  
Kajkowskiego    było  ogrodzenie  które  służyło  zabezpieczeniu  kiedyś  
całej fermy, bo była to cała ferma, działki były podzielone bo taka była 
potrzeba  wykrojenia fermy i wykrojenia innych działek, próbowano zbyć 
tą  nieruchomość,   nie  było  potrzeby  rozbierać  tego  ogrodzenia  które  
służyło całemu kompleksowi od początku, gdyby pojawił się nabywca i  
kupił chociaż jedna działkę na tej drodze gminnej.   Natomiast dzisiaj Pan 
Kajkowski dopisuje scenariusze nie było takiej potrzeby aby rozgrodzić 
ten teren . Działki nikt nie kupił , przetargi były ogłoszone. To co mówił 
wcześniej jest to nasz las nasza nieruchomość  jest zagrodzona  niczemu 
złemu to nie służy. To co jest  w tej kadencji to w   poprzednich dwóch 
kadencjach był nacisk żeby  była budowana biogazownia, aby fetor został 
zredukowany.  Teraz  było zadeklarowane, że to rozgrodzenie musi być. 
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Gmina nie użyczała tej  nieruchomości. 
- Pan Marek Kajkowski zapytał  odnośnie rozgrodzenia tych terenów,  
Burmistrz  obiecał,  że  30  czerwca  bramy  zostaną  otwarte,  a  potem  
dowiadują się  że 6 czerwca  Agro Duda złożył wniosek o dzierżawę. 
- Burmistrz odpowiedział, że nie pamięta czy to pismo już wtedy było  
poinformował że wyznaczył termin do 30  czerwca 
- pan Marek  Kajkowski zapytał Burmistrza czy wniosek Agro Dudy o  
wydzierżawienie  tego  ternu  zostanie  pozytywnie  rozpatrzony  czy   
zostanie odrzucony, wyjaśnił dlaczego zadał to pytanie.  
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że jeżeli byłaby taka 
decyzja podjęta o wydzierżawieniu tych działek to zostanie ogłoszony  
przetarg nieograniczony do którego  każdy może przystąpić. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział, że wcześniej już mówił, że 
nie podpisze umowy dzierżawy do 3 lat, powyżej 3 lat to już nie jest w 
jego kompetencji.
- Pan Marek Kajkowski jest procedowany  wniosek o fotowoltaikę  na  
Stankach co było przedstawiane przez radnego Drosia, chce  to uściślić 31 
maja stosowne Urzędy pytano o opinię, 6 czerwca wpływa dokument  do 
Urzędu z  Państwowej   Inspekcji  Sanitarnej  i  6  .06 Burmistrz  wydaje  
decyzje środowiskową pozytywną  w tej mierze. Będąc u Burmistrza  
Łukasika uzyskali  zapewnienie poparte później dokumentem wydanym 
sołectwu  Stanki że stosowna  decyzja  nie będzie wydana. Zapytał skąd 
ten  pośpiech  w procedowaniu   w sytuacji  kiedy  Gmina  zamierza  nie  
wydawać decyzji  o warunkach zabudowy. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że żadnego pośpiechu w tej 
sprawie nie ma  wszystko jest procedowane w sposób rozsądny i z wielką 
powagą, byli mieszkańcy Stanek  na Komisji Rolnictwa była rozmowa na 
ten temat 

Ad.  19.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.   1845   zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                   Maksymilian Grzyb             Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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