
PROTOKÓŁ  NR 20.2016

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  13 września  2016 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1430 -  1900

       
Radnych obecnych wg załączonej listy obecności –  14
Radnych nieobecnych – 1

1) Maksymilian Grzyb – usprawiedliwiony

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 protokołów  z  dwóch ostatnich sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 

roku  (dwie uchwały)
6. 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.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kłobuckiego w 2016 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na   nabycie nieruchomości 
na rzecz Gminy Krzepice.

9.  Formalno  -  prawne  aspekty  funkcjonowania  Tuczarni  Agro  Duda  w 
Krzepicach  oraz  budowa  Biogazowni  w  Krzepicach.  Sprawozdanie 
Burmistrza w tym zakresie, pytania, wnioski oraz dyskusja. 

10.Sprawozdania, informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 29 czerwca do 13 
września 2016 roku.

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

12.  Zamknięcie obrad. 
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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  
Bogusława Raczyńska-Cer.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś spośród Radnych lub Burmistrz 
chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 
Nikt nie zgłosił   wniosku o zmianę porządku obrad.  Porządek obrad  
pozostał bez zmian. 
Radnych obecnych – 11

Ad. 2.  Przyjęcie protokołów z  dwóch ostatnich sesji.
- Protokoły zostały  przesłane radnym. Przewodniczący Rady zapytał czy 
będą uwagi  do protokołów. Nie zgłoszono uwag, wobec powyższego  
poddał pod głosowanie protokoły  Nr 18.2016 i Nr 19.2016, które zostały 
przyjęty  11 głosami, jednogłośnie.

Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
- Zaproponowano następną osobę z listy obecności Radnego Dariusza  
Pilśniaka,  który  wyraził zgodę.
-  Sekretarzem  obrad  został  wybrany  Radny  Dariusz  Pilśniak  10  
głosami,  przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 4.  Wystąpienie zaproszonych gości.
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   oddał  głos  Komendantowi  
Komisariatu Policji w Krzepicach.  
-  Komendant  Komisariatu  Policji  w  Krzepicach  Zbigniew  Robak   
poinformował, że w ubiegłym tygodni odebrał nowy radiowóz  z Katowic 
jest to opel corsa, który został zakupiony dzięki dofinansowaniu 4 gmin, 
które  podlegają  pod  Komisariat  Policji  w  Krzepicach.   W  dniu  
wczorajszym nastąpiło uroczyste przekazanie radiowozu, na które zostali 
zaproszeni  Burmistrz,  Przewodniczący  Rady   oraz  Wójtowie  z  
pozostałych gmin. Podziękował Radzie za dofinansowanie do radiowozu, 
który będzie służył przeważnie dzielnicowym.  Zaprosił  aby wyjść na  
zewnątrz i obejrzeć nowy  radiowóz. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  ogłosił  5 minut przerwy aby  
każdy mógł zobaczyć  radiowóz, który został dofinansowany  ze środków 
budżetu gminy.
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- O godz. 1440 przybył Radny Grzegorz  Mońka. Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 12.

- Radny Rady Powiatu Józef Borecki  w imieniu  Starosty i  Zarządu  
Powiatu złożył podziękowanie dla Burmistrza i Rady za  dofinansowanie 
do inwestycji, która już się  rozpoczęła w  Starokrzepicach ul. Rudnicka  
nowa  nakładka  asfaltowa.  Wykonano  również  odwodnienie  na  
Kuźniczce.  Powiat  przymierza się do budżetu na przyszły rok,   jeżeli  
znajdą się jakieś środki   to w pierwszej kolejności będzie robiona  droga 
w Zajączkach Pierwszych. Poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyła 
się  sesja  w  Powiecie,  gdzie  podjęto  uchwałę  związaną  z  dwoma   
szpitalami w Krzepicach i w Kłobucku, które są zagrożone.   Omówił na 
czym ma to polegać. 
-  Radny  Wojciech  Droś   zapytał  Radnego  Boreckiego   jakie  są  
zamierzenia  w związku z drogą w Zajączkach Pierwszych, kiedy miałby 
być termin  realizacji, wiadomo że od dwóch lat ta droga jest obiecywana, 
na  jakim odcinku miałaby  być  zrobiona,  czy  będzie  robiony również  
chodnik.   
- Radny Rady Powiatu Józef Borecki odpowiedział, że tak jak wcześniej 
wspomniał  Zajączki  Pierwsze  były  już  w programie  ale  nie  uzyskały  
odpowiedniej ilości punktów, nic nie obiecuje bo są różne sytuacje, co  
chwile  coś  się  zmienia,  są  nowe rozdania.   Jest  członkiem Zarządu i  
będzie się starał  aby nie przegapić żadnej możliwej sytuacji.  Odnośnie 
chodnika   to  gmina  wykonuje  chodniki  przy  drogach  powiatowych,  
proponuje żeby nie czekać na drogę tylko zrobić chodnik. 
-  Radny Wojciech Droś do wypowiedzi  Pana Boreckiego, rozumie że  
będzie postawiony wniosek  do budżetu na 2017 rok, uważa, że jest to  
chyba najgorszy odcinek  drogi w powiecie. 
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  przypomniał  Panu  
Boreckiemu temat wielokrotnie zgłaszany  jeśli mowa o budżecie na 2017 
rok, rozmalowanie pasów na drodze między Pankami  a Krzepicami jest 
to droga powiatowa. Druga sprawa to nakładka na krótkim odcinku w ul. 
Mickiewicza,  dojazd  do  szkoły  podstawowej,  prosi  aby  Pan  Borecki  
zadziałał coś w tej kwestii.   

- O godz. 1445 przybył Radny Damian Pilarz. Aktualna liczba radnych  
biorących udział w posiedzeniu – 13.
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   zgłosił  drogę  w  kierunku  
Dankowa chodzi o pobocze  gdzie są bardzo duże uskoki jest to bardzo 
niebezpieczny odcinek. 
- Radny Rafał Balcerzak zwrócił  się do Radnego Boreckiego ponieważ 
ostatnio  Starostwo   informowało  w środkach  masowego  przekazu   o  
drodze ze Starokrzepic na Bobrowę, wkład naszej gminy jest dość spory 
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w to zadanie jest informacja, że środki na drogę zostały pozyskane z   
Urzędu Marszałkowskiego natomiast nie ma nic wspomniane o tym że  
samorząd  przeznaczył duża kwotę  na to zadanie. Chciałby aby była to 
informacja kompletna   przekazywana  społeczeństwu,  bo  jest  to  dość  
ważna informacja. 
-  Radny Rady Powiatu Józef  Borecki   odniósł  się  do wcześniejszych  
wypowiedzi. 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 
roku (dwie uchwały)
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko  Komisji  do projektu uchwały Nr 209  w 
sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku. Projekt  uchwały 
został przyjęty 5 głosami, jednogłośnie. 
- Skarbnik Anna Mońka omówiła zmiany jakie powyższy projekt uchwały 
wprowadza  do  budżetu.  Omówiła  również  załączniki  do  niniejszej  
uchwały
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Nr 20.209.2016 w sprawie zmian w budżecie 
gminy Krzepice w 2016 roku. 

- Uchwała Nr 20.209.2016 sprawie  zmian w budżecie gminy Krzepice w 
2016 r. została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko  Komisji  do projektu uchwały Nr 210  w 
sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku. Projekt  uchwały 
został przyjęty 5 głosami, jednogłośnie. 
- Skarbnik Anna Mońka omówiła zmiany jakie powyższy projekt uchwały 
wprowadza do budżetu. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Nr 20.210.2016 w sprawie zmian w budżecie 
gminy Krzepice w 2016 roku. 

- Uchwała Nr 20.210.2016 sprawie  zmian w budżecie gminy Krzepice w 
2016 r. została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie.
- O godz. 1510 przybył Radny Roman Kudelski. Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 14.

Ad. 6.  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.
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- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko  Komisji  do projektu uchwały Nr 211  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. 
- Skarbnik Anna Mońka omówiła 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 20.211.2016 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 20.211.2016 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  13 
głosami,  przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 7.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kłobuckiego w 2016 r.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko  Komisji  do projektu uchwały Nr 212  w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 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  20.212.2016  w  sprawie   udzielenia  
pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2016 r.

- Uchwała Nr 20.212.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Kłobuckiego w 2016 r. została przyjęta 14 głosami, jednogłośnie.

Ad.  8.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na    nabycie  
nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska    Czesława Dudek odczytała  stanowisko  Komisji  
do projektu uchwały Nr 213  w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie  
nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.  Inspektor Krystyna Chęcińska 
omówiła  projekt  powyższej  uchwały,  nieruchomość  położona  jest  w  
obrębie  Kuźniczki  znajduje  się  w  liniach  rozgraniczających  ulicę  
Towarową w Krzepicach posiadającej status drogi gminnej. Za przyjęciem 
projektu uchwały głosowało 4 radnych, jednogłośnie.
- Burmistrz Krystian Kotynia  przedstawił  na mapie tą nieruchomość,  
poinformował że jest to kolejne uregulowanie własności. 
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-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  uchwały  Nr  20.213.2016  wyrażenia  zgody  na    
nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.

-  Uchwała Nr 20.213.2016  w sprawie  wyrażenia  zgody  na   nabycie  
nieruchomości  na  rzecz  Gminy  Krzepice  została  przyjęta  14  głosami,  
jednogłośnie. 

Ad. 9.   Formalno - prawne aspekty funkcjonowania Tuczarni Agro Duda w  
Krzepicach  oraz  budowa  Biogazowni  w  Krzepicach.  Sprawozdanie  
Burmistrza w tym zakresie, pytania, wnioski oraz dyskusja. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odczytał  informację  dotyczącą  
uwarunkowań  prawnych  funkcjonowania  Fermy  trzody  chlewnej  i  
planowanej  przez  Spółkę  BIO  gamma  budowy  biogazowni  przy  ul.  
Dąbrowskiego w Krzepicach. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka   składa   wniosek  aby  kopię  tej  informacji  
przekazać każdemu radnemu. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zadeklarował, że każdy radny  
otrzyma to sprawozdanie. Zapytał czy będą pytania, są przedstawiciele  
firmy można zadać  pytanie, chciałby aby dzisiaj  zostały wyjaśnione  
sprawy na ile jest to możliwe do końca. 
-   Radny Grzegorz Mońka zapytał  przedstawicieli  firmy Agro Duda  
odnośnie smrodu, który dalej cały czas pojawia się i nie jest związany z 
laguną, z planowaną biogazownią  jest  związany z funkcjonowaniem  
samych  chlewni,  które  są  wietrzone   aby  uzyskać  odpowiednią  
temperaturę. Zapytał czy da się coś z tym zrobić, jakie są plany w tym 
kierunku.  
- Prezes Zarządu Spółka Agro Duda  Jacek Jagiełłowicz  podziękował za 
zaproszenie  Przewodniczącemu,  odpowiadając  na  zadane  pytanie  
poinformował,   że  rozmawiano  już  o  tym wielokrotnie   na  Komisji  
Rolnictwa  i  innych  spotkaniach  proces  wietrzenia  jest  warunkiem  
funkcjonowania fermy oczywiście starają się robić wszystko aby to było 
jak  najmniej  uciążliwe,  aby  ten  nieprzyjemny  zapach  pozostał  w  
granicach  ich działki.   Na ostatnim spotkaniu w miesiącu sierpniu u  
Burmistrza przedstawił  pomysł, rozpoczęli  już gnojowicę zaszczepiać  
produktami, które mają neutralizować  ten nieprzyjemny zapach.  Należy 
poczekać na efekt  ponieważ są to produkty nowe, myśli że za jakiś czas 
będzie  można się przekonać że jest to dobre lub poszukać czegoś innego.
-   Radny  Grzegorz  Mońka  powiedział,  że  odpowiedź  ta  nie  jest  
wystarczająca, ponieważ smród który pojawia się co jakiś czas  o różnych 
porach dnia  jest dla mieszkańców części północnej  nie do wytrzymania. 
-   Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  powiedział,  że  wszyscy   są  

6



zainteresowani tym tematem, to o czym mówi Pan Mońka jest faktem,  
to  co teraz Pan Jagiełłowicz przedstawia było w sferze pewnego rodzaju 
eksperymentu  do końca nie ma pewności  że to zacznie funkcjonować.  
Uważa, że należy podjąć wszelkie  możliwe działania, które zniweczą  
albo tak zredukują ten nieprzyjemny smród  szczególnie w okresie letnim 
aby ci mieszkańcy, którzy  tam mieszkają nie odczuwali tego. Chciałby 
usłyszeć od przedstawicieli  firmy że ten temat   w najbliższym czasie  
zostanie rozwiązany. 
-  Prezes Zarządu Spółka Agro Duda  Jacek Jagiełłowicz poinformował, 
że są teraz na etapie  czyszczenia laguny, która na tą chwilę jest otwarta  
dlatego że są prowadzone prace konserwatorskie i jest czyszczona  do  
zera.  W  momencie  kiedy  zostanie   przykryta  cała  instalacja  będzie  
szczelna   oczywiście  z  wyjątkiem  tego  o  czym  wspomniał  
Przewodniczący  laguna jako  zbiornik   magazynujący  gnojowicę  musi  
mieć  odpowietrzenie. Co do tego o czym wspomniał na wcześniejszym 
spotkaniu że  jest to produkt testowy – eksperyment gdyby odnieść się do 
opinii sprzedawcy, który zawsze zachwala swój produkt  i uważa, że w 
znacznej  mierze   redukuje  nieprzyjemne  zapachy  i  być  może  że  ten  
zapach pozostanie w granicy działki.  Dodał, że firma nie odżegnuje się 
od tego tylko cały czas pracuje nad tym,  żeby to poprawić. Problem jaki 
wokół fermy powstał  jest dla nich priorytetowy i proponuje aby dzisiaj 
rozwiązać ten problem, ten konflikt który narósł.  Tak jak można było  
wyczytać z informacji Pana Burmistrza firma funkcjonuje w granicach  
prawa.  Wszystkie  skargi,  niejasności  z którymi część osób zwróciła się 
do instytucji,  wszystkie instytucje albo umarzają postępowania albo je  
oddalają w związku z tym firma działa w majestacie prawa, nie odżegnują 
się  od  tego   jako  firma  z  tą  uciążliwością,   chcieliby  się  jako firma  
włączyć  w życie społeczne lokalnego środowiska, tylko prosi aby znaleźć 
rozwiązania,  nie  wypada  mu  mówić  o  ustaleniach   jakie   mieli  w  
mniejszym gronie z przedstawicielami Stowarzyszenia i pana Burmistrza 
ale uważa, że dzisiaj  jest duże grono i można otwarcie powiedzieć o  
wszystkim co się na fermie  zadziało  i spróbować ten konflikt zażegnać. 
Firma zna postulaty mieszkańców związane z biogazownią, mimo że jest 
to projekt  wielomilionowy, firma wyłożyła już  bardzo dużo pieniędzy są 
w stanie  jeżeli  będzie  atmosfera,   chęć  z  drugiej  strony  aby  z  firmą  
współdziałać są w stanie ten proces zamknąć.  Dzisiaj jest taka sytuacja, 
że  są kolejne kontrole  jedna za drugą i każe się firmie w tym duchu  
podejmować  decyzje   biznesowe.   Prosi  o  to  aby  dać  sobie  czas,  
doprowadzić do takiej sytuacji,  że firma będzie robiła wszystko aby ta  
uciążliwość  była jak najmniejsza natomiast aby gmina pozwoliła firmie  
jako  polskim przedsiębiorcom w majestacie  prawa,  które  jest  po  ich  
stronie produkować trzodę chlewną.  Dzisiaj jest taka sytuacja, że firma 
złożyła chęć wydzierżawienia terenu wokół fermy,  za które gmina płaci 
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około 9 tysięcy na rok zaproponowali  kwotę 15 tysięcy zł, po złożeniu 
takiego pisma firma otrzymała zgodę na to że nie musi  wygradzać jednej 
z części, później zarzucono firmie, że nie otworzyła działki  nr 266/5.  
Firma zadeklarowała, że teren fermy będzie dla gminy dostępny, czyli  
chcieliby do czasu rozstrzygnięcia pozostać w starych granicach  działek, 
jednak  gdy  przedstawiciele  gminy  chcieliby  wejść  na  teren   swoich  
działek to oni są w stanie teren ten udostępnić. Na rutynowej kontroli  
był  powiatowy  lekarz  weterynarii,  który  uznał  fermę  za  wzorowo  
funkcjonującą  natomiast zarzucił, że w tym momencie kiedy jest choroba 
świńskiej grypy jest zagrożenie dla gospodarki, jeżeli taka choroba będzie 
na fermie państwo   przejmuje kontrolę  nad tą fermą dlatego zleży im na 
tym aby było to wydzielone w starych granicach do czasu przetargu w  
możliwie szybkim czasie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  odniósł się do kilku wątków,  
pierwsza  sprawa to efekty,   które  jak mówił  Pan Jagiełłowicz  będą  
widoczne  już  jesienią   czyli  minimalizacja  smrodu.  Druga  sprawa  to  
wspomniał Pan Jagiełłowicz o decyzji o niewydzierżawieniu działek,  być 
może  nie  wszystkie  Komisje  na  ten  temat  dyskutowały  co  do  
przeznaczenia  do przetargu,  zainteresowana jest jeszcze jedna osoba tą 
dzierżawą. Prace na temat   przeznaczenia do dzierżawienia tych działek 
nie są jeszcze zamknięte, na pewno decyzja w najbliższym czasie będzie 
przedyskutowana  i  podjęta.   Dziwi  go  postępowanie  firmy,  że  ze  
Stowarzyszeniem,  z  Burmistrzem  czyni  się  pewne  ustalenia    z  
pominięciem Rady Miejskiej. Nie wie, czy były jakieś przesłanki ku temu, 
ale  uważa,  że  rozmowy  prowadzone  ze  Stowarzyszeniem,  które  
wypowiada się  że  mieszkańcom nie  będzie  przeszkadzało  wywożenie  
gnojowicy,  nie  wie  w  jak  szerokim  gremium  Stowarzyszenie  się  
wypowiada i  za  kogo.  Uważa,  jednak że  organem decyzyjnym    na  
terenie gminy jest Rada Miejska. 
- Pan Romuald Cieśla  powiedział, że każdy na to spotkanie mógł przyjść, 
Burmistrz mógł zaprosić Pana Przewodniczącego, radnych. Powiedział,  
że firma miała trzy tygodnie do namysłu czy zrezygnuje z biogazowni, tak 
było ustalone na tym spotkaniu, nie otrzymali żadnej odpowiedzi w tej  
sprawie czy firma będzie budować czy nie będzie budować biogazowni.  
Jednocześnie firma przesłała do Stowarzyszenia pisma żeby wycofano  
wszystkie pisma z instytucji do których składano, łącznie z prokuraturą. 
Stowarzyszenie  tego nie  może zrobić  ale  zobowiązało  się  do  tego że  
przestanie  się  tą  sprawą  zajmować  jeżeli  firma   będzie  wywoziła  
gnojowicę zgodnie z  prawem  i przestrzegała prawa. Kolejna sprawa to 
rura sprawę  zgłaszał w 2010 roku  że gnojowica wycieka do rzeki, była 
komisja i wszyscy o tym wiedzieli, w 2012 roku Pan Rakowski zgłaszał  
tą sprawę, wszystko jest zapisane w protokołach Rady, w 2015 i 2016  
roku prosili aby tą rurę zabetonować.  Po wielu staraniach  rurę odkopano, 
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przy okazji okazało się że jest jeszcze jedna rura.  Odnośnie działek w  
sierpniu przyszło pismo o wydzierżawienie działek,  Pan Jagiełłowicz  
powiedział  teraz,  że  jedna  działka  nadal   jest  niedostępna.  Firma  nie  
zapłaciła  za działki ponad 100 tysięcy złotych   do dzisiaj ta sprawa jest 
nieuregulowana. Nie może tak być że podatki płacą biedni a bogaci ich 
nie płacą,  jako Stowarzyszenie nie zgadzają  się z tym.  Mają jeszcze  
jedną propozycję, że wystąpią do Burmistrza  żeby Burmistrz zwolnił  ich 
z opłat. Poinformował, że w dniu wczorajszym był przesłuchiwany na  
Policji, będą inne osoby też przesłuchiwane, prokurator przysłał że toczy 
się postępowanie  wobec WIOŚ. 
-   Prezes Zarządu Spółka Agro Duda  Jacek Jagiełłowicz uważa, że był to 
ich  błąd,  że  próbowali  rozmawiać  z  osobami,  które  wydawało  są  
najbardziej zaangażowane w to wszystko. Powiedział że nigdy firma nie 
uchylała się  z płaceniem jakichkolwiek podatków, nigdy nie zwracało się 
do gminy o  zwolnienie z podatku, natomiast nie można płacić podatku za 
coś  czego nie użytkowali, nie czerpali korzyści,  ani nie mają podpisanej 
żadnej  umowy.  Wychodząc  jednak  naprzeciw  co  proponowali,  tą  
nadwyżkę ponad te 9 tysięcy  jest  to  wyciągnięcie ręki  do płacenia  
więcej,  że  kiedyś   gmina  nie  podjęła  decyzji  żeby  prędzej  ten  teren  
wydzierżawić. Poinformował, że firma taki teren przejęła w tym samym 
kształcie,  który  do  dzisiaj  funkcjonuje,  tak  ogrodzony,  gdy  Gmina  
sprzedawała poprzednikowi to dokładnie w tych samych granicach    ta  
ferma była  zamknięta,  firma Agro Duda  nie  dokonała  żadnej  zmiany  
wygrodzenia, ani nie zamykała żadnej furtki, bramy one po prostu były.  
- Radny Powiatowy Józef Borecki zapytał czy firma brała pod uwagę  
zmianę produkcji na mniej uciążliwą. Źle się stało że  teren ten został  
sprzedany pod tuczarnię. Odnośnie laguny o której wspomniano są różne 
technologie  i  można   tak  to  zabezpieczyć  żeby  tego  nie  odkrywać.   
Wentylację można wyciągnąć w górę i można zminimalizować ten smród. 
-   Prezes Zarządu Spółka Agro Duda  Jacek Jagiełłowicz odpowiedział, 
że  firma wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, powietrze jest  
wyrzucane  emitorami  do  góry  ponad  dach.   Jeżeli  chodzi  o  zmianę  
technologii,  to  gdy  przyszli  do  Krzepic  zainwestowali  kilkanaście  
milionów złotych  w tą technologię, ta ferma była zaprojektowana pod  
tuczniki. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  odniósł się do słów Pana Cieśli, 
że przykro mu było słuchać słów o podziale społeczeństwa, z informacji i 
relacji ze społeczeństwem  raczej są bardzo pozytywne odbiory co do  
działalności tej Rady.  
- Burmistrz Krystian Kotynia rozmowy na temat tuczarni, biogazowni są  
prowadzone, tematy te pojawiały się w bardzo napiętych sytuacjach w  
Domu Kultury kilkukrotnie,   ciągle próbuje się rozmawiać  jak partnerzy. 
To że ten rodzaj produkcji nie jest opodatkowany, nie jest to wina Gminy 
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Krzepice   tylko są takie ustawy.  Przybliżył temat zbycia tych dziełek.  
Odniósł się do  sprawy pism i spotkania ze Stowarzyszeniem. Kolejnym 
tematem  to  sprawa  dzierżawy  działek  w  formie  przetargu,  gdzie  do  
Gminy wpłynęły dwa pisma  wyrażające chęć przystąpienia do przetargu. 
Projekty  uchwał  są  omawiane  na  poszczególnych  Komisjach,  sprawa  
dzierżawy  była omawiana na Komisji Rolnictwa, były poruszane sprawy 
tuczarni i członkowie Komisji ustalili aby nie przekazywać tego materiału 
 na najbliższą sesję.  Odnośnie spotkania, które odbyło się w Urzędzie  
jest z tego sporządzony protokół, było ono prowadzone   w przyjaznym 
tonie, które prowadziło do porozumienia  i było blisko z tego co słyszał 
dzisiaj od Prezesa  dalsze deklaracje w kierunku że są skłonni do tego aby 
nasze warunki wykonać, przestrzegać. Uważa, że nie należy psuć dobrego 
klimatu nad którym wszyscy pracują od kilku miesięcy.  
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  dodał  żeby  nie  było  tak   
wychodząc dzisiaj  z tej  sesji  że Rada jest  całkowicie anty działaniom  
firmy które zmierzają  do poprawienia  bytowania społeczeństwa  nie o to 
chodzi.  Widzi  wspólną  nić  porozumienia,  bo zarówno  przedstawiciel  
Stowarzyszenia i firma zgłosili akces wydzierżawienia tych terenów, które 
to  na dobrą  sprawę  w tej  chwili  nikt  nie  użytkuje,  natomiast  środki  
finansowe   które  ewentualnie  mogłyby  wpłynąć  do  budżetu   naszej  
Gminy  mogłyby pomóc naszej młodzieży, przeznaczając na działalność 
sportową lub na  inne  formy   aktywizacji  naszej  młodzieży.   Tak  jak  
wspomniał Burmistrz zespół negocjacyjny powołany do wypracowania  
porozumienia  wydaje  mu  się  dobrym  rozwiązaniem  aby  było  
wypracowane wspólne  dobro wszystkich  mieszkańców. 
-  Radny Grzegorz Mońka zwrócił  uwagę, że dużo tematów wynikło z  
emisji smrodów, na wszystkich spotkaniach zwracał na to uwagę, że  jest 
ona główną  przyczyną tych wszystkich spotkań.  Jeżeli firma nie poszuka 
rozwiązania  w  tym  kierunku  to  nigdy  nie  będzie  partnerem  dla  
mieszkańców  dla Rady.
- Radny Wojciech Droś odniósł się do wątku Burmistrza, była skarga na 
działalność Burmistrza  że nie wyegzekwował od firmy Agro Duda  w  
odpowiednim  terminie  planów  nawożenia,  harmonogramów,  sprawa  
została umorzona, oddalona.  Nie zmienia to faktu że Burmistrz   nie  
dopełnił tego obowiązku, gdyby od początku tego dopilnował, to może  
nie  byłoby tego konfliktu.  Odniósł  się  do kolejnej  sprawy czyli  słów  
Burmistrza,  że  w  zasadzie  teren  ten  był  dostępny  dla  mieszkańców.  
Uważa, że teren ten nie był dostępny dla mieszkańców, był zagrodzony, 
oznakowany jako teren prywatny.  Kolejna sprawa to brak opłat za teren, 
który był użytkowany,  tylko nieformalnie, teraz jest problem bo od 2007 
roku do chwili obecnej nawet podatek za użytkowanie wieczyste nie był 
płacony, jest to duża kwota.  Teren  firmie jest potrzebny bo tak deklaruje 
Prezes, teren jest im niezbędny. Uważa, żeby do jakichkolwiek rozmów 
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przystąpić  to ta sprawa musi być uregulowana.  Odniósł się również do 
wypowiedzi Burmistrza i Prezesa,  że wszystko w zasadzie co wysyłają, 
co protestują    wszystko w zasadzie  przychodzi  i  jest  ok.  Uważa,  że  
sprawy są o wiele bardziej poważniejsze. Odniósł się również do tego co 
powiedzieli  Burmistrz  i  Prezes  że  w  zasadzie  wszystkie  procesy   
pozwoleń zostały dopełnione,  uważa,  że zostały one dopełnione ale    
podpisem  pana  Marszałka,   który   zaakceptował  to  pozwolenie  
zintegrowane  ale  wszyscy  wiedzą  że  do  tego  pozwolenia  nie  ma  
kluczowych decyzji, decyzji środowiskowych,  raportów oddziaływania  
na środowisko, nie ma decyzji budowlanych. Organy państwowe   wiedzą 
że nie ma kluczowych decyzji  i nic nie robią, piszą że tuczarnia była  
budowana w 70 latach i wszystko było.  Oczekuje od Prezesa, że ferma 
będzie prowadzona zgodnie z  zasadami prawnymi. Chodzi mu również o 
to że Krzepice położone są na pokładach wód jurajskich i jest to kluczowa 
sprawa, firma która wcześniej funkcjonowała w latach 70, bo Agro Duda 
funkcjonuje  od  2010 roku,   gospodarka gnojowicą  była taka, że okres 
infiltracji  do pokładów już dociera i jeszcze dołoży się działalność tej  
firmy,  która  nie  działała  w  sposób  zgodny  z  ustawą  o  nawozach  i  
nawożeniu. Jeżeli tak duże pokłady zostaną  skażone azotanami  to nie  
będzie wyjścia dla całego regionu i o to  oni walczą. 
-  Prezes Zarządu Spółka Agro Duda  Jacek Jagiełłowicz odpowiedział  
Panu Drosiowi, że ma niebywałą łatwość mijania się z faktami, używania 
insynuacji,  nie stwierdził że  jest mu ten teren potrzebny, są to słowa pana 
Drosia, firmie potrzebne jest profesjonalne wygrodzenie fermy, dzisiaj nie 
wie czy  to ogrodzenie o które już wystąpił czy ma je robić w obrębie  
swojej działki i pozostawić gminie teren bezużyteczny za który gmina  
będzie płacić   9 tysięcy złotych, czy  chętnie teren gminy wydzierżawi i 
będzie płacił gminie  te 9 tysięcy plus dodatkowo 6 tysięcy. Nie powinien 
w ogóle  o  tym mówić  bo  jak  wiadomo  jest  kontrkandydat   do  tego  
przetargu. Odnośnie tego co mówi Pan Droś to wszystkie pozwolenia  
jakie  firma  uzyskała,  uzyskała  je  drogą  prawną,   mowa  jest  o  
odrzuceniach spraw kierowanych przez  pana Drosia   o  umorzeniach  
z  Ministerstwa  Ochrony  Środowiska,  z  Ministerstwa  Rolnictwa,  z  
Głównego   Inspektoratu  Ochrony  Środowiska,  Dyrekcji  Ochrony  
Środowiska   są  to  poważne  zarzuty  pod  adresem.  Odnośnie  decyzji  
środowiskowych,  to nie może Pan Droś tak mówić  bo kłamie, wszystkie 
decyzje  jakie są, są wydane zgodnie z  prawem, to że w momencie gdy 
firma  występowała  o  pozwolenie  na  budowę  biogazowni,  nie  było  
potrzebnej tego typu decyzji  raportu oddziaływania na środowisko to jest 
ich wymysł, takie wtedy było prawo. Mają wszystkie decyzje utrzymane 
w  mocy  mimo   zarzutów  stowarzyszenia  do  wszystkich  decyzji.  
Powtórzył, że wszystkie  decyzje,  które ma firma  są utrzymane w mocy  
mimo wielu prób obalenia ich, wydane są zgodnie z obowiązującym  w 
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danym momencie prawie, to samo dotyczy silosów.  Jeżeli chodzi o wody 
jurajskie i zagrożenia, działalność firmy została poddana ocenie i przez  
Stowarzyszenie  ich działalność  została skierowana do prokuratury jest  
powołany biegły, są po badaniach geologicznych, czekają na wyniki z  
tych badań, wiedzą już dzisiaj że działalność firmy w żadnym wypadku 
nie wpływa   na wody podziemne i gruntowe a na pewno nie  negatywnie, 
czego przykładem jest rzeka,  która ma poniżej lepsze parametry niż na 
wejściu. 
-  Radny  Wojciech  Droś  odpowiedział  Prezesowi,  że  nie  mówił  o  
decyzjach  biogazowni, tylko o decyzjach pozwolenia zintegrowanego do 
tuczarni, że nie ma decyzji środowiskowych Burmistrza  i nie ma decyzji, 
raportu ze strony firmy. 
-  Prezes Zarządu Spółka Agro Duda  Jacek Jagiełłowicz zapytał czy jest 
to  zarzut  że  firma  powinna  to  mieć   wtedy  kiedy  firma  uzyskała  
pozwolenie zintegrowane.  Dzisiaj tak ale nie w momencie  kiedy firma 
uzyskała  pozwolenie.  Zapytał  dlaczego  pan  Droś  wprowadza  
społeczeństwo w błąd.
- Radna Czesława Dudek zapytała czy rury, które biegną  na posesji firmy 
czy zostaną zabetonowane. Drugie pytanie wspomniał  Pan Jagiełłowicz 
że trwają prace  konserwatorskie w lagunie, to  gdzie  jest magazynowana 
teraz  gnojowica.   Na  Komisji  Rolnictwa  gdzie  był  temat  dzierżawy  
działek  były  tylko  4  osoby  i  nie  podjęto  jeszcze  ostatecznej  decyzji,  
ponownie będzie analizowana  ta sprawa. 
-  Prezes Zarządu Spółka Agro Duda  Jacek Jagiełłowicz powiedział, że 
jest  to  dla  niego  zrozumiałe.  Odnośnie   gnojowicy  jest  ona  
magazynowana w budynkach bo są tam wanny, które wcześniej zostały  
opróżnione  i dzisiaj ta gnojowica jest tam magazynowana. Jeśli chodzi o 
rurę jedno miejsce już dawno temu  po spotkaniach gdy je odnaleziono 
zostało zamurowane, natomiast jeżeli chodzi o drugie ujście  to ono jest 
puste nic tam nie ma jeśli ktoś im wskaże gdzie i jak należy to zrobić to 
nie będzie żadnego problemu. Tak jak wielokrotnie mówił, że firma z tych 
instalacji nie korzystała  
- Radny Grzegorz Mońka  zapytał dlaczego firma musi przeprowadzać  
konserwację, czy naprawę laguny.  Zapytał czy zostało to  narzucone w 
formie jakiejś decyzji nakazu z WIOŚ-u, czy firma sama od siebie to robi. 
-  Prezes Zarządu Spółka Agro Duda  Jacek Jagiełłowicz odpowiedział, że 
mija już wiele lat i należało to zrobić , jak wiadomo firma miała usterkę 
jeśli chodzi o poszycie   i w związku z tym żeby wyjść na przeciw  podjęli 
taką decyzję żeby sprawdzić całą instalację ponownie   i lagunę.  Tak jak 
wiadomo  firma miała usterkę i jest to między innymi następstwo jednej z 
wielu kontroli gdzie WIOŚ zalecił, wydał zarządzenie żeby   gnojowica 
była  przechowywana  w  szczelnym  zbiorniku  magazynowym  na  
gnojowicę. 
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-  Radny  Rafał  Balcerzak  ponieważ  Rada  została  poinformowana,  że  
odbyło się spotkanie Stowarzyszenia, Burmistrza i przedstawicieli firmy 
Agro Duda prosi  o  odczytanie   protokołu  sporządzonego  na  tym  
posiedzeniu, co było przedmiotem spotkania i jakie ustalenia zapadły. 
-   Burmistrz  Krystian  Kotynia  odczytał   Protokół  spisany  w  dniu  2  
sierpnia  2016  roku  w  Urzędzie  Miejskim  w  Krzepicach  w  sprawie  
nieruchomości  położonej  w  Krzepicach  przy  ulicy  Dąbrowskiego,  na  
której zlokalizowana jest ferma trzody chlewnej.  
- Radny Grzegorz Mońka  ponownie wnioskuje do firmy Agro Duda aby 
zlikwidować  emisję  smrodu,  stworzyć  stu  procentową  instalację   
przechowywania gnojowicy, pozostałe tematy same się rozwiążą bardzo 
szybko. 
-  Pan  Romuald  Cieśla   uważa,  że  radni  powinni  spotykać  się  z  
przedstawicielami firmy i zajmować się tymi sprawami bo biorą za to  
pieniądze, radni  mówili swoim wyborcom że są społecznikami,  zapytał 
co przeszkodziło w 2010 roku  żeby przekopać i wyrwać rurę, w 2012  
roku  żeby to samo zrobić, ciągle są u władzy i powinni to zrobić.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  odpowiedział, że  wybory były 
dwa lata temu  i ta Rada się zmieniła.  Był w poprzedniej kadencji radnym 
i wnioskował aby zamknąć tą tuczarnię ze względu na smród jaki wtedy 
był. Dziwi go trochę zachowanie Pan Cieśli czy usłyszał on z ust radnych 
że ktoś jest przeciwny, że firma powinna pozostać za wszelką cenę, nie  
radni chcą rozwiązania  tego problemu po to są te wszystkie obrady,  
spotkania żeby ten temat rozwiązać. Myśli że dobra wola ze strony Rady 
jest bardzo duża i chęć rozwiązania tego tematu.  
-  Radna Bożena Kozak  odniosła się do zachowania Pana Cieśli, jest  
radna drugą kadencję, w pierwszej kadencji była w Komisji Rolnictwa  
kiedy  pojawił  się  smród  w  Krzepicach   cały  czas  były  rozmowy  z  
Prezesami  Agro  Dudy  cały  czas  była  wtedy  mowa  żeby  budować  
biogazownię  bo  to  zlikwiduje  smród,  Przewodniczącym  Komisji  
Rolnictwa był Pan Kotarski który ukończył Akademię Rolniczą  i mówił 
że  jest  to  dobre  rozwiązanie.  Uważa,  że  swoimi  wypowiedziami  Pan  
Cieśla ją obraża. 
- Pan Romuald Cieśla  odniósł się do wypowiedzi radnej Kozak. 
-  Pan  Krzysztof  Gała   jest   mieszkańcem  Osiedla  Dąbrowskiego   
położonego  niedaleko  tuczarni,  faktycznie  od  lat  narzeka  się  na   
nieprzyjemny zapach. Stwierdził, że nikt z mieszkańców Osiedla nie pytał 
co sądzą o biogazowni,  po rozmowach z sąsiadami każdy pyta kiedy  
będzie  biogazownia,  chodzi  im  tylko  o  to   aby  pozbyć  się  smrodu.  
Powiedział,  że  wielu  ludzi  przekonało  zaproszenie  Profesora   i  to  co  
powiedział na ten temat. Teraz dowiaduje się, że na skutek dziwnych  
zajść i spotkań o których nikt ich nie informował,  że szykuje się projekt 
aby tej biogazowni nie było. Jest to dziwne  bo chodziło oto żeby nie było 
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smrodu,  a  teraz   jest  tak  żeby  tuczarnia  została   to  co  śmierdzi  pod  
warunkiem że nie będzie biogazowni  czyli  tego co zredukuje smród,  
pozwoli na pewną  niezależność energetyczną  gminy, co będzie źródłem  
cennego, nieszkodliwego nawozu. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba - głosy są różne w społeczeństwie 
najbardziej  zainteresowane  osoby   to  są  te  które  mieszkają   w  
bezpośrednim oddziaływaniu tego fetoru, to dla nich jest  najważniejsza 
sprawa,  to  co  powiedział  Radny  Mońka  żeby  zlikwidować  smród.  
Natomiast Radny Droś powiedział rzecz bardzo wybiegającą w przyszłość 
a  chodzi  o  wody  jurajskie.  Uważa,  że   przede  wszystkim należałoby  
zmodyfikować  cały proces myślenia, od czego najpierw się wyszło od  
biogazowni potem do fermy tuczu, teraz się mówi o wodach jurajskich.  
Mówi  to  w  skrócie.   Ma  odczucie,  że  cała  sprawa  wokół  
biogazowni, fermy tuczu, teraz dochodzi się do wód jurajskich ma jakby  
niekończącą  się  opowieść.   Myśli  że  jak  się  skończy  na  ocenach  
geologicznych o których mówił Pan Jagiełłowicz   to za chwilę znajdzie 
się nowy wątek, który będzie budził  nasz niepokój. 
-  Radny Wojciech Droś odpowiedział przedmówcy, wielu mieszkańców 
mu zgłaszało o smrodzie bo przebywa w Krzepicach   prawie 8 godzin i 
ten smród raz mu dokucza,  drugi raz nie ale zgłaszają to mieszkańcy  
zarówno Krzepic, Dankowa, Zbrojewska o smrodzie. Druga sprawa  o  
czym wielokrotnie mówiono to kwestia pofermentu przy takiej produkcji 
jaka by miała być i  założenia jakie dawała decyzja środowiskowa, to  
brakło  by  gminy  na   obwiezienie  pofermentu.   Odniósł  się  do  słów  
Przewodniczącego  odnośnie wody  uważa, że woda jest  najcenniejszym 
skarbem, były prowadzone badania  odwierty do wód jurajskich niedaleko 
w Rębielicach  i były zanieczyszczone azotanami. 

-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   zakończył  dyskusję  w  tym  
temacie  i ogłosił 5 minut przerwy. 

Ad.10.   Sprawozdania, informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 29 czerwca do 13 
września 2016 roku.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie  międzysesyjnym za okres od 29 czerwca do 13 września 2016 r.  
Poinformował  o  wnioskach  o  dofinansowanie  oraz  o  przetargach  i  
inwestycjach. (sprawozdanie  w załączeniu).
- Radny Rafał  Balcerzak   dodał do sprawozdania ważny fakt, że w dniu 
4 sierpnia  Komisja Rewizyjna brała udział  w spotkaniu na ul. Krótkiej 
dotyczącym odbioru tego budynku. 
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  zapytał  o  projekt  
oświetlenia w Osiedlu Andersa ul. Brzozowa,  Lipowa, Klonowa 
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-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  projekt  został  
wykonany. 

Ad. 11.  Zapytania mieszkańców. Wystąpienie gości zaproszonych. (Radni  
Powiatowi, Sołtysi,  Przewodniczący Zarządów Osiedli   i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych. 
- Pan Romuald Cieśla  zgłosił, że na ul. Andersa koło piekarni droga jest 
w złym stanie, należy to zrobić.  Poruszył sprawę herbu, który wisi w sali 
posiedzeń, jest tam błąd w napisie, powiedział,   że on tego herbu nie  
wykonywał  i  nie  zrobił  tego  błędu.  Kolejna  sprawa  to  spotkał  Pana  
Wojewodę  pod Mokrą  i  zapytał  go  dlaczego  nie  było  uroczystości  1  
września w Krzepicach,   Wojewoda Trepka odpowiedział, że zwracał się 
kilkakrotnie do Burmistrza ale nie doszło do tego.  Pisał do Ministerstwa 
Obrony  Narodowej   i  23  grudnia  2015  roku  otrzymał  odpowiedź,   
przeczytał  tą  odpowiedź.  Uważa,  że  w tym roku najprawdopodobniej  
mogło dojść do uroczystości państwowych jednak uroczystości zostały  
zorganizowane w dniu 26.08.  a nie w dniu 1 września.  
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział,  że wspólnie podjęto takie  
stanowisko  w większym gremium,  ustalono termin uroczystości  na  
27  sierpnia  wysłano  zaproszenie   do  Prezydenta  RP,  do  Wojewody  
Wieczorka, z kancelarii Prezydenta  nie  otrzymano żadnej  odpowiedzi,  
nikt nie potwierdził udziału.   
-  Radny  Wojciech  Droś   zbliża  się  termin   składania  wniosków  do  
budżetu,  zapytał  Burmistrza  jak  zamierza  zainteresować  się  tematem  
drogi i chodnika w Zajączkach Pierwszych. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że prowadzi rozmowy w tym 
temacie  ze  Starostą,  Przewodniczącym  Rady  Powiatu,  Radnym  
powiatowym Józefem Boreckim, myśli że Radny Droś też się włączy do 
wspólnych działań w tym kierunku.   
- Mieszkaniec Krzepic Hampel poruszył sprawę oświetlenia na Osiedlu  
Andersa, zapytał czy jest szansa aby w tym roku  wykonać oświetlenie np. 
na ul. Brzozowej. 
-   Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział,  że takich deklaracji  nie  
może złożyć ale  na wniosek mieszkańców były zaplanowane środki na 
projekt,  jest  już  projekt,  kosztorys  wiadomo ile  to  będzie  kosztować,  
należy zastanowić się, które obszary wybrać, gdzie są już budynki, co w 
pierwszej kolejności wykonać.   
- Mieszkaniec Krzepic Hampel myśli że projekt można podzielić, i zrobić 
to w kilku etapach,  w tym roku jakąś ulicę można wykonać. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik  dodał,  że  z  tej  kwoty,  która  była  
zaplanowana  w wydatkach na rozpoczęcie  budowy kwota pozostała, tak 
jak Burmistrz wcześniej powiedział, zaprasza  do rozmów, aby rozważyć 
jaki odcinek jest najpilniejszy żeby można było wspólnie wybrać. 
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-  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Zajączkach  Drugich  Wiesława  
Karasiak  zwróciła się do Rady z prośbą  odnośnie problemu  dotyczącego 
parkingu przy Szkole.   Omówiła sprawę parkingu od początku odkąd  
rozpoczęła  starania.   Starania  rozpoczęła  w 2010 roku  wnioskując o  
zabezpieczenie środków w budżecie na 2011 rok i co rok ponawiała swoje 
wnioski. Następnie przedstawiła swoje starania w pozyskaniu środków z 
funduszu sołeckiego.  W roku bieżącym  wynikła jeszcze jedna konieczna 
sprawa  podjazdu  dla  niepełnosprawnego  dziecka,  które  od  września  
chodzi  do  szkoły.  Starała  się  zrobić  ten  podjazd  tak  żeby  go  
wkomponować  w parking.  Rozpoczęła prace  przy tym parkingu, środki  
jakie miała nie załatwiały sprawy ponieważ kosztorys był dużo wyższy,  
głosy  ze  strony  środowiska  oraz  rozmowa  z  inwestorem,  który  był  
najtańszy,  jest rodzicem ucznia  i części kosztów nie będzie liczył, to  
spowodowało że starała sie zrobić to za wszelką cenę, nie robić  parkingu 
w częściach tylko całościowo.   Po rozmowie z Panią Skarbnik która ją 
poinformowała, że  nie można tego załatwić w kilka lat, bo nie jest to  
zapisana  inwestycja  wieloletnia,  należy  ją  wykonać  w jednym roku.   
Zwróciła  się  z  prośbą  o  pomoc,  wcześniej  zwróciła  się  do  Komisji  
Budżetu która ją zrozumiała  i dołożyła 10.000 zł do tej inwestycji ale w 
dalszym ciągu temat nie jest załatwiony, wie że jest koniec roku i nie ma 
środków, wynegocjowała  z firmą która dostarczała kostkę  prolongatę na 
następny rok zapłatę za kostkę. Prosi aby jej pomóc w tym temacie. 
-  Radna  Bożena Kozak poinformowała,  że  na  Komisji  pani  Karasiak  
prosiła tylko o 10.000 zł że to całkowicie załatwi temat, nie wspomniała 
nic że coś jeszcze będzie do zapłaty. 
-  Wiceprzewodniczący  Rady   Tomasz  Rakowski   poinformował,   że  
zgodnie z zapisem z Protokołu  Nr 28 Komisji Budżetu z dnia 16 sierpnia 
2016 roku Pani Karasiak prosi  o środki w wysokości  10.000 zł.   aby  
dokończyć  parking  i  podjazd  dla  niepełnosprawnych.  Potem wpływa  
kolejne pismo  na Komisje Budżetu w dniu 6 września o podniesienie  
kwoty.  Przytoczył  zapis  z  protokołu  Komisji,  że  w tym roku nie  ma  
możliwości zwiększenia środków na tą inwestycję. 
-   Dyrektor  Wiesława Karasiak zapytała czy zostanie to zapisane jako 
inwestycja wieloletnia.  
- Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Rakowski zapytał Panią Skarbnik 
czy można rozpocząć  inwestycję nie mając środków  zapisanych na tą  
inwestycję. 
- Radny Rafał Balcerzak powiedział, że radny Rakowski wyprzedził jego 
wypowiedź,   bo  nie  kwestionuje  tego że  ten  parking jest  potrzebny,  
zastanawia  go  fakt  że  można  coś  robić   nie  mając  zabezpieczenia  
finansowego. 
- Skarbnik Anna Mońka poinformowała, że z całej tej sytuacji jest tylko 
jedno wyjście, ale jest jej przykro że nie powiedziano tego na początku 

16



przy ustalaniu budżetu. Nie wiedziała o tym że jest robiony parking  w 
Zajączkach Drugich uważa, że wystarczyło poinformować że jest takie  
zadanie aby je wprowadzić do  Wieloletniej Prognozy Finansowej. Tym 
sposobem  można  zrobić  wiele  inwestycji  np.  wspomniane  wcześniej  
oświetlenie.  Nie można w ten sposób postępować, nikt nie kwestionuje że 
to zadanie jest potrzebne ale w całej gminie jest wiele potrzebnych zadań 
po to jest budżet uchwalony przez Radę  i należy go zrealizować. Jeżeli 
Rada wyrazi zgodę to przygotuje na następną sesję uchwałę wpisując to 
zadanie do inwestycji wieloletnich. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  odniósł  się  do  tego  co  było  
mówione na Komisji, że w gminie jest szkoła która jest przystosowana do 
dziecka niepełnosprawnego, jest tam winda, jest to szkoła w Kuźniczce.  
Była mowa żeby zaproponować rodzicom tego dziecka może zechcieliby 
dowozić  to  dziecko  do  szkoły  w  Kuźniczce,  która  jest  do  tego  
przystosowana  i  taka  była  rola   radnej  aby  z  tymi  rodzicami  
porozmawiała. Rozumie, że z tego co mówi Pani Dyrektor  rodzice chcą 
posłać dziecko do szkoły w Zajączkach  Drugich,  w związku z tym Pani 
Dyrektor  realizując budowę parkingu zaplanowała również  podjazd dla 
tego  dziecka.   Natomiast  sprawa  parkingu,  była  rozmowa,  że  część  
środków jest z kilku lat z funduszu sołeckiego, mówiono o tym że tych 
środków w  chwili  obecnej  nie  ma,  że  może  uda  się  przekonać  radę  
sołecką aby przeznaczyli środki na parking w przyszłym roku, jednak  
stało  się  inaczej   Pani  Dyrektor  rozpoczęła  inwestycję,  na  Komisji  
Budżetu  poprosiła żeby przeznaczyć  10.000 zł. na dokończenie tego  
parkingu.  Komisja od razu nie zdecydowała,  ponieważ nie było Pani  
Skarbnik,  zobowiązano  Burmistrza  do  przeprowadzenia  rozmowy  ze  
Skarbnikiem aby poszukała tych pieniędzy, jeżeli takie środki się znajdą 
Komisja  przychyla  się  do  wniosku  Pani  Dyrektor  i  tak  się  stało.   
Natomiast ostanie pismo Pani Dyrektor  mówi o 29 tysiącach  dlatego że 
rozmowa  z  panią  Skarbnik  spowodowała  to  że  Dyrektor  myślała,  że  
rozłoży tą inwestycję na rok następny  i zapłaci część tych pieniędzy  i  
wyszedł ten problem, należy poszukać rozwiązania tego problemu.  
-   Dyrektor  Wiesława Karasiak  poinformowała,  że  inaczej  to  sobie  
pomyślała, będąc na Komisji Budżetu prosząc o 10.000 zł. już miała to  
przemyślane, że zrobi na kostkę prolongatę  na następny rok i tu był jej 
błąd.  Myślała,  że  jeszcze  może  wygospodarować  środki  z  bieżącego  
budżetu    jednak po włamaniu  do szkoły  ma  kolejne  wydatki  i  tych  
środków będzie jej brakować, ponieważ gdy dostanie zwrot pieniędzy  od 
ubezpieczyciela  to minie trochę czasu. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  uważa, że teraz tego problemu 
się  nie  rozwiąże,  Burmistrz  ze  Skarbnikiem spróbują   poszukać  tych  
środków i przedłożą to Komisji  Budżetu i Radzie aby podjąć decyzje jak 
ten temat rozwiązać. 
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- Radna Alicja Chęcińska poruszyła sprawę wyczyszczenia chodnika  od 
szkoły w kierunku Szarek. 
- Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Rakowski zapytał  Burmistrza jak 
wygląda sprawa wpłat mieszkańców z ul. Andersa w sprawie partycypacji 
kosztów budowy oświetlenia  w tej  ulicy,  jakie to były kwoty.  Druga  
sprawa   to ubezpieczenie od włamań i kradzieży w budynkach szkolnych. 
Kolejna sprawa która bulwersuje mieszkańców   jest wjazd do Krzepic od 
strony Częstochowy.  Działalność którą prowadzi właściciel jest nie do  
przyjęcia, bałagan jaki tam panuje, fetor utrzymujący się od  jakiegoś  
czasu jest nie do wytrzymania.  W ubiegłym roku składał wniosek aby  
wysłać  do  właścicieli  działek  aby   uprzątnęli  te  działki,  niektórzy  to  
zrobili natomiast ten pan nie zrobił nic.  Prosi o interwencję w tej sprawie 
i powiadomienie go o załatwieniu na piśmie. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział odnośnie ubezpieczenia, że  
szkoły są ubezpieczone. Jeżeli chodzi o oświetlenie   omówił ta sprawę od 
początku przytoczył pismo mieszkańców oraz pisma jakie przesłał do tych 
mieszkańców, jednak wpłaty środków do dzisiaj nie ma. 
- Radny Roman Kudelski  poinformował, że 24 sierpnia odbyło się VII  
posiedzenie  Rady  Społecznej  ZOZ   przedstawił  tematy  jakie  były  
poruszane na spotkaniu.  Sprawa która dotyczy nas  mieszkańców , to  
założenia jakie   Minister Zdrowia zakłada, to całkowita reforma służby 
zdrowia, która zakłada likwidację NFZ od 1.01.2018 roku, od połowy  
2017 roku  będzie reorganizacja szpitali  jak również podstawowej opieki 
zdrowotnej.  Poinformował, że na sesji Rady powiatu podjęto uchwałę w 
sprawie stanowiska  negatywnego odnośnie tej reformy.  Proponuje aby 
również  wypracować na Komisji Zdrowia  jakieś stanowisko i przyjąć  na 
Radzie aby zacząć działać w tym kierunku. 
- Przewodniczący Rady  Mateusz Kluba uważa, że jest to bardzo ważna 
sprawa, posiedzenie Komisji Zdrowia jest ustalone na 20 września  i na 
następnej sesji zostanie podjęte stanowisko.   Zgłosił jeszcze jedną sprawę 
na ul. Broniewskiego jest boczna droga do  4 posesji, droga ta nie jest  
zimą odśnieżana,  droga jest z górki i woda która spływa zbiera  wszystko 
na ich podwórko.  Należy się zastanowić w jaki sposób rozwiązać ten  
problem przy uchwalaniu kolejnego budżetu. 

Ad.  12.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.   1900   zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                    Dariusz Pilśniak                Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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