
PROTOKÓŁ  NR 22.2016

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  9 listopada   2016 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1430 -  1845

       
Radnych obecnych wg załączonej listy obecności –  13
Radnych nieobecnych – 2

1) Wojciech Droś – usprawiedliwiony
2) Tomasz Rakowski  - 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 r.
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  zaciągnięcia  kredytu  na  wyprzedzające
finansowanie  zadania  realizowanego  przez  Gminę  Krzepice  w  ramach
PROW na lata 2014-2016.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLVI/368/10  Rady
Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
na 2017 rok oraz poboru tego podatku.

10.Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2017
rok.

11.Podjęcie  uchwały  w sprawie obniżenia  ceny skupu żyta  przyjmowanej
jako podstawa  obliczenia  podatku rolnego na  obszarze  gminy  w 2017
roku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego,
podatku  rolnego,  podatku  leśnego  oraz  podatku  od  nieruchomości  w
drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2017 roku.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy
Krzepice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
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14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody   wydzierżawienie
nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzepice.

15.Podjęcie  uchwały  w sprawie  określenia  tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

16.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krzepice za
rok szkolny 2015/2016. 

17.Sprawozdania, informacje:
 Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od  13 września do 9

listopada 2016 roku.
 Informacja  dotycząca  analizy  oświadczeń  majątkowych  radnych,

Przewodniczącego Rady, Burmistrza i pracowników.
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  
Bogusława Raczyńska-Cer.
Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu Komisji wspólnej
został  przegłosowany wniosek aby  nie  procedować na  dzisiejszej  sesji
projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie
nieruchomości  będącej  w  użytkowaniu  wieczystym  Gminy  Krzepice.
Zapytał  radnych  kto  jest  za  wykreśleniem  z  porządku  obrad  pkt  14
podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie
nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzepice, za
przyjęciem wniosku  głosowało  8  radnych,  3  wstrzymało  się  od  głosu.
Wniosek został przyjęty. Następnie zapytał czy ktoś spośród Radnych lub
Burmistrz chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku
obrad. Nie zgłoszono więcej wniosków o zmianę porządku obrad.  Poddał
pod głosowanie porządek obrad z przegłosowana zmianą, za przyjęciem
głosowało 11 radnych, jednogłośnie. 
Radnych obecnych – 11
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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 20.2016 i Nr 21.2016, które zostały
przyjęty  11 głosami, jednogłośnie.

Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
- Zaproponowano następną osobę z listy obecności Radnego Mariana  
Rutkowskiego,  który  wyraził zgodę.
-  Sekretarzem  obrad  został  wybrany  Radny  Marian  Rutkowski  10  
głosami,  przy 1 głosie wstrzymującym się.

O  godz.  1440 przybył  Radny  Damian  Pilarz  Aktualna  liczba  radnych  
biorących udział w posiedzeniu – 12.

Ad. 4.  Wystąpienie zaproszonych gości.
- Radny Powiatowy Józef Borecki poinformował, że została oddana droga
na Bobrowę, podziękował wszystkim Radnym oraz Burmistrzowi, prosi  
redaktora gazety, który znajduje się na sesji aby napisał coś na temat tej 
drogi, żeby wszyscy wiedzieli że coś na naszej gminie się robi. Odnośnie 
drogi w Zajączkach Pierwszych  nadal jest ona w wieloletniej prognozie 
finansowej, dalej powiat czeka na środki. Proponuje żeby przystąpić do 
tzw  schetynówek,  bo  ta  droga  wpisuje  się  z  tych  funduszy,  prosi  
Przewodniczącego  Rady  żeby  wspólnie   z  Gminą  wystąpić  o  takie  
pieniądze ponieważ innej możliwości nie ma, bo ta droga nie łączy dróg  
wojewódzkich  ani  krajowych dlatego jest  trudno otrzymać  punkty  na  
dofinansowanie.  Prosi sołtysa z Zajączek i mieszkańców  żeby się nie  
denerwowali, bo na następny rok Powiat będzie chciał zrobić ten odcinek 
jeżeli nie  znajdą się inne środki od Zbrojewska do krzyżówki, bo jest to 
bardzo zły odcinek i niebezpieczny jeżeli nie uda się nic zrobić to planują 
tą drogę zrobić na 2018 rok.  
-  Radny  Rafał  Balcerzak  ma  apel  do  Radnego  Powiatowego  Józefa  
Boreckiego aby jako członek Zarządu  forsował temat ul. Mickiewicza w 
Krzepicach. Jest to szczególna ulica dlatego że jest zlokalizowana przy  
dwóch szkołach Gimnazjum i Szkole Podstawowej, droga ta jest w coraz 
gorszym  stanie,  natężenie  ruchu  jest  bardzo  duże,  jego  zdaniem  
przebudowa oraz jeszcze lepszego oznakowania przejść dla pieszych jest 
bardzo ważne.  Prosi aby zwrócić na tą drogę szczególną uwagę, jest to 
droga powiatowa.  
-Radny Powiatowy Józef Borecki  odpowiedział, że ul. Mickiewicza nie 
jest tak bardzo uciążliwa, bo jest to ulica boczna w kierunku Dankowic 
jeżeli będą środki,  obecnie są  propozycje do budżetu, prosi żeby też to 
wpisać.  
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- Radny Dariusz Pilśniak przypomniał o odcinku drogi Krzepice – Lipie  
pobocza jest bardzo mocno zaniżone szczególnie na zakrętach, do tej pory
nic nie zostało zrobione uważa,  że małym kosztem można by to było  
zrobić,  w Rejonie  Dróg w Przystajni  leży jeszcze  frez,  który można  
wykorzystać.   
- Radny Powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że droga ta ma jeszcze 
gwarancję,  jest zgłoszona do firmy która wykonywała tą drogę,  jeżeli ta 
firma tego nie wykona, to wtedy będą interweniować. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  prosi również aby od obwodnicy 
do ul. Rolniczej utwardzić szersze pobocze aby ludzie mogli  bezpiecznie 
dojść do tej ulicy. 
- Radny Rafał Balcerzak  potwierdza to co powiedział Przewodniczący o 
tym odcinku drogi, dodał, że na tym odcinku były już wypadki śmiertelne 
z udziałem rowerzystów, odcinek tej drogi jest bardzo niebezpieczny. 

- O godz. 1445 przybył Radny Grzegorz  Mońka. Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 13.

Ad. 5. 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,  prosi  aby  wprowadzić  jeszcze  jedną  zmianę  w  powyższej  
uchwale  dotyczącą  kwoty  która  pozostała  z  kanału  burzowego na  ul.  
Baczyńskiego i ul. Norwida 15.600 zł. aby tą kwotę przenieść na dalszą 
budowę ul. Norwida. Omówiła jakie zmiany należy nanieść w działach i 
rozdziałach. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka  w  związku  z  tym że  nie  uczestniczył  we  
wszystkich komisjach  niezrozumiałe jest dla niego parking w Zajączkach
Drugich nie jego cel  i potrzeba ale sposób  finansowania  jaka to jest  
kwota, czy jest to już ostateczna kwota. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poinformował, że na Komisji  
wspólnej temat ten był gruntownie omawiany gdzie  zwrócono uwagę   
Burmistrzowi i zalecono  aby nie podejmować żadnych działań, które nie 
będą miały zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała  jakie  były  środki  i  skąd  
pochodziły te  środki.  W  roku  bieżącym  została  zawarta  umowa  z  
wykonawcą pomimo braku zabezpieczenia środków w budżecie,  który  
wykonał ten parking i została zakupiona kostka w firmie Drewbet. 
-   Radny Grzegorz Mońka uważa,  że tym powinna się zająć Komisja  
Rewizyjna  składa taki  wniosek formalny.  Zapytał  jaki  jest  całkowity  
koszt budowy tego parkingu.  
 -  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  prosi  aby  tym  tematem  
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gruntownie zajęła  się Komisja Rewizyjna,  poprosiła  Panią  Karasiak o  
wyjaśnienie tej sprawy. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  jako  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  
zwrócił uwagę  że aby Komisja zajęła się tym tematem musi być  wniosek
formalny aby cała Rada wyraziła swoje zdanie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
Radnego Grzegorz Mońki aby Komisja Rewizyjna zajęła się  gruntownie 
tematem budowy parkingu w Zajączkach Drugich, za przyjęciem wniosku
głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Wniosek został przyjęty 
przez Radę.  
- Radny Damian Pilarz zapytał o dodatkowe roboty  na ul. Kościuszki  
czy były one w przedmiarze planowanych prac. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że   przedmiar  był  
sporządzony  w  oparciu  o  projekt,  natomiast  w  rzeczywistości  gdy  
rozpoczęto  roboty   pojawiły  się  wnioski   mieszkańców o  wykonanie  
dodatkowych   zjazdów,  korekty  istniejących   zjazdów,  częściowo  
również korekty  szerokości chodników, przy takiej inwestycji  zawsze  
tego rodzaju  zmiany  są nieuniknione. 
-  Radny Damian Pilarz zapytał o dwa projekty boisk  czy jakaś Komisja 
wyraziła zgodę  na zlecenie tych projektów, jeśli tak to jaka, czy Rada  
wyrażała zgodę na tego typu zadania. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  odpowiedział, że tym tematem 
zajmowała  się  Komisja  Oświaty   takie  były   przemyślenia,  taka była  
rozmowa  jego  z  burmistrzami,  takie  były  wcześniejsze  założenia  na  
Komisjach  gdzie   mówił,  że  chciały  aby  te  boiska  powstały  w  tych  
szkołach. Dlatego  w związku z oszczędnościami,  które powstały przy tej
inwestycji  zasadne jest żeby również przygotować projekt na budowę  
pozostałych boisk i złożyć je do odpowiednich programów, czy to się uda
tego nie wiadomo. 
-  Wiceprzewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów  Handlu  i  Usług   
Bożena Kozak odczytała  stanowisko wspólnej   Komisji   do projektu  
uchwały Nr 214  w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 
roku. Projekt  uchwały został  przyjęty  12  głosami,   przy  1  głosie  
wstrzymującym się. 

- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą jeszcze  pytania 
do projektu  uchwały  nie  zgłoszono  zapytań,  wobec  powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  22.214.2016  w  sprawie  
zmian w budżecie gminy  Krzepice  w  2016  roku  z  naniesionymi  
zmianami. 

- Uchwała Nr 22.214.2016 w sprawie  zmian w budżecie gminy Krzepice
w 2016 r. została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie.
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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.
- Skarbnik Anna Mońka omówiła powyższy projekt uchwały. 
-  Wiceprzewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów  Handlu  i  Usług   
Bożena Kozak odczytała  stanowisko wspólnej   Komisji   do projektu  
uchwały Nr 215  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 12
głosami, przy  1 głosie wstrzymującym się. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Nr 22.215.2016 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 22.215.2016 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,  jednogłośnie.

Ad.  7.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  zaciągnięcia  kredytu na  wyprzedzające  
finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Krzepice w ramach  
PROW na lata 2014-2016.
- Skarbnik Anna Mońka omówiła powyższy projekt uchwały. 
-   Wiceprzewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów Handlu  i  Usług   
Bożena Kozak odczytała  stanowisko wspólnej   Komisji   do projektu  
uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na  wyprzedzające  
finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Krzepice w ramach  
PROW na lata 2014-2016. Projekt uchwały został przyjęty 12 głosami, 1 
radny nie brał udziału w głosowaniu. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  uchwały  Nr  22.216.2016  w sprawie  zaciągnięcia  
kredytu  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  realizowanego  przez  
Gminę Krzepice w ramach PROW na lata 2014-2016.

-  Uchwała  Nr  22.216.2016  w  sprawie   zaciągnięcia  kredytu  na  
wyprzedzające  finansowanie  zadania  realizowanego  przez  Gminę  
Krzepice  w  ramach  PROW  na  lata  2014-2016  została  przyjęta   13  
głosami, jednogłośnie. 
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Ad. 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/368/10 Rady  
Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej.
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że  zmiana treści powyższej  
uchwały powoduje dostosowanie jej  do wymogów ustawy o finansach  
publicznych.
- Wiceprzewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów  Handlu  i  Usług   
Bożena Kozak odczytała  stanowisko wspólnej   Komisji   do projektu  
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/368/10 Rady Miejskiej  
w Krzepicach z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac  nad  
projektem  uchwały  budżetowej.  Projekt  nie  został  przyjęty,  przeciw  
przyjęciu uchwały głosowało 11 radnych,  2 wstrzymało się od głosu. 
- Radca  Prawny  Bogusława  Raczyńska  –  Cer   poinformowała,  że   
uchwalając budżet należy wziąć pod uwagę że są dwa organy, które mają  
swoje kompetencje przypisane ustawą o finansach publicznych i ustawą 
o  samorządzie  gminnym.  Omówiła  te   kompetencje.  Przygotowanie  
projektu budżetu należy do Burmistrza,  natomiast  kwestia  uchwalenia  
budżetu należy do Rady Gminy. Procedurę uchwalania budżetu ustala  
Rada jak budżet powinien być procedowany.  Z chwilą kiedy Burmistrz 
przedłoży projekt budżetu do  Rady tj. do 15 listopada, ta rola Burmistrza 
na tym się kończy, to nie znaczy że Burmistrz nie może uczestniczyć w 
Komisjach i pomagać, bo to on będzie wykonywał ten budżet   i musi  
mieć  pieczę  nad  tym,  żeby  Rada  nie  wprowadzała  zmian,  które  nie  
pozwolą  na wykonywanie jego zadań,  które jest zobowiązany wykonać.  
Radni  mogą wprowadzać zmiany do budżetu i  to wynika z ustawy o  
finansach publicznych,  jedynie nie mogą wprowadzać takich zmian, które
spowodowałyby  zwiększenie  deficytu  budżetowego.   Z  chwilą  
przedłożenia  projektu  budżetu  przez  Burmistrza  do  Rady,   radni  
zaczynają pracę w Komisjach.  Wnioski  które są składane na Komisjach 
powinny być zgodnie z orzecznictwem rozpatrywane  na sesji budżetowej
Rady.  Nasz zapis w procedurze uchwalenia budżetu mówi, że Burmistrz 
przygotowuje  ostateczną treść uchwały budżetowej, zgłaszane wnioski  
nie uwzględnione  przez Burmistrza wymagają uzasadnienia.  Ten zapis 
budzi  wątpliwości,  bo  gdyby  chodziło  tylko  o  przygotowanie  pod  
względem formalnym  tego co zrobili radni na komisjach i potem Rada by
to  przegłosowywała,   jest  to  przygotowane  przez   Burmistrza  i  
Skarbnika bo musi ona to odpowiednio zapisać te wnioski w budżecie aby
można  było  przegłosować  w  całości  tą  uchwałę.  Jeżeli  chodzi  o  
kompetencję  organu  wykonawczego   i  organu  stanowiącego  jest  to  
rozdzielone w przepisach. Do Burmistrza należy przygotowanie projektu 
budżetu, do Rady należy uchwalenie  i zmiany do budżetu.  Dlatego jest 
przygotowany taki projekt uchwały, żeby nie budziło to wątpliwości. 
- Radny Grzegorz Mońka zapytał jeżeli  radni nie przyjmą tej uchwały tak
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jak to było na Komisji wspólnej, to co będzie dalej czy poniosą jakieś  
konsekwencje.
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska – Cer  odpowiedziała, że można 
narazić się na taką konsekwencję, że jeżeli ktoś zaskarży tą procedurę do 
sądu  to prawdopodobnie sąd uwzględni tą skargę. 
- Przewodniczący  Rady Mateusz Kluba zapytał o te orzecznictwa sądu. 
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska – Cer  przytoczyła orzecznictwa 
sądów i Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
- Radny Roman Kudelski powiedział, że był u radcy prawnego pytał w tej
kwestii jak to wygląda, pościągał sobie z ościennych gmin  aktualne tryby
prac z lipca, z sierpnia  gdzie jest zapisane, że Burmistrz po zapoznaniu 
się z  opiniami  Komisji  i  po  rozpatrzeniu  zgłoszonych  wniosków  
przedkłada autopoprawkę  do projektu uchwały. 
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska – Cer  odpowiedziała, że to że są 
aktualne te  procedury  to nie oznacza  że one są zrobione prawidłowo, 
Burmistrz  może  przygotować  pod  względem  technicznym  uchwałę   
budżetową, to znaczy przygotować ten tekst, który jest do przegłosowania
przez  Radę   już  po  tych  wnioskach,  które  zostały  złożone  przez  
poszczególne  Komisje, ale Burmistrz nie jest uprawniony żeby wybierać 
czy dany wniosek uwzględni czy nie, bo to jest kompetencja Rady.  
- Radny Grzegorz Mońka zapytał to co przedstawiła Radca Prawny, to co 
się stało z tą Radą,  jakie konsekwencje z tego były czy osobowe, czy  
finansowe. 
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska – Cer  odpowiedziała, że nie ma 
konsekwencji   osobowych,  czy  finansowych   tylko  jeżeli  jest  coś  
nieprawidłowe  to wtedy można stwierdzić nieważność.  W przytoczonym
przypadku  kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  orzekło  
nieważność  uchwały  w  sprawie  trybu  prac  nad  projektem budżetu  z  
powodu istotnego naruszenia prawa.   
- Przewodniczący  Rady Mateusz Kluba uważa, że cała sprawa  rozbija się
o ten zapis natomiast na Komisji wspólnej  gdzie była dyskusja chodziło o
to  aby   dyskutować  i  głosować  ostateczną  wersję  tego  budżetu  po   
obróbkach, nie jest to jakby  autopoprawka samego Burmistrza tylko  te 
poprawki wynikają  już z Komisji i później ze wspólnej Komisji, jeżeli  
taki zapis budził by jakieś wątpliwości, można to zmodyfikować tak jak 
wcześniej  mówiła  Pani  Radca,  że  Burmistrz  przygotuje  techniczną  
ostateczną  treść  uchwały  budżetowej  i  to  by  może rozwiało  wszelkie  
wątpliwości, w jego ocenie jest to ten sam budżet tylko  ostateczna treść 
wynika z prac  w Komisjach, które do tej pory się toczyły. Chodzi tylko o 
konkretny zapis wypracowany na Komisji wspólnej, na sesji budżetowej 
głosowane są poprawki,  bo każdy radny taką poprawkę do budżetu może 
wnieść. 
- Radca  Prawny  Bogusława  Raczyńska  –  Cer   odpowiedziała,  że  te  
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wnioski które, są na Komisjach  do zmiany projektu uchwały budżetowej 
powinny być przegłosowane  na sesji, bo to Rada czyli organ stanowiący 
uchwala  budżet,  nie  uchwala  Komisja  czy  Burmistrz  bo  on  tylko  
przygotowuje projekt uchwały  budżetowej. Wnioski Komisji powinny  
być głosowane na sesji, bo Rada  uchwala budżet. 
- Radny Rafał Balcerzak zgadza się z Panią Prawnik że ostateczna treść 
uchwały  budżetowej   jest  na  sesji  budżetowej,  natomiast   proponuje  
wykreślić  to słowo ostateczną. 
- Skarbnik Anna Mońka  powiedziała, że po tych wypowiedziach  może 
wskazać na różnice jakie wystąpią  przed skreśleniem i po skreśleniu.  
Teraz  było  tak,  że  do  15  listopada  Burmistrz   przedkładał  Radzie  i  
Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu który  był opiniowany  
przez  RIO.   Taka  opinia  jest  jedyną  opinią  do  budżetu,  następnie  
odbywały się posiedzenia wszystkich Komisji, kończyły się posiedzeniem
Komisji Budżetu   wraz z Przewodniczącymi wszystkich Komisji  przy  
udziale Burmistrzów, Skarbnika. Po tych Komisjach Burmistrz poprawiał 
projekt  budżetu  o  wnioski  zgłoszone  i  jak  gdyby  zatwierdzone  do  
wprowadzenia  na   tej   dużej   Komisji,  wnioski  nie  uwzględnione  
wymagały uzasadnienia Burmistrza.  Taki poprawiony projekt budżetu  
był przedkładany Radnym w materiałach na sesję budżetową. Na tej sesji 
wszystkie wnioski z Komisji były już do budżetu wprowadzone, Radni na
sesji mogli jeszcze to modyfikować  i ostatecznie w grudni na tej sesji  
budżet był uchwalony.  A teraz byłoby tak, 15 listopada pozostaje bez  
zmian, posiedzenia Komisji bez zmian, wspólne posiedzenie Komisji bez 
zmian, Burmistrz już nie poprawia swojego projektu budżetu  tylko ten 
który 15 listopada  wpłynął do biura Rady będzie w materiałach na sesję 
budżetową,  a Rada na sesji  w obecności  całej  Rady przegłosowuje te  
wnioski,  które  są  już  wypracowane,  ułożone,  opracowane na  Komisji  
przegłosowuje i wtedy są one wprowadzane do projektu budżetu,  który 
złożył Burmistrz. Po tych wszystkich  głosowaniach wychodzi ostateczny 
kształt uchwały budżetowej, który jest wysyłany do RIO, tutaj już RIO nie
wydaje opinii tylko gdyby nastąpiło jakieś istotne naruszenie prawa to  
wtedy RIO może kwestionować.   
- Przewodniczący  Rady Mateusz Kluba czyli w myśl tego co powiedziała
Pani Prawnik i Burmistrz  rozumie że procedowanie Rady polegałoby w 
następujący sposób, Komisje pracują nad projektem budżetu  tak jak do 
tej pory, Komisja wspólna  ustala dokument z poprawkami, które  zostają 
omówione,  przedyskutowane  i  przegłosowane,  które  mają   swoje  
uzasadnienie  i  mają  źródło  finansowania,  każdy  takie  poprawki  
otrzymuje, co nie oznacza że każdy z Radnych nie ma prawa   zgłoszenia 
swojego wniosku na sesji budżetowej, natomiast jakiś konsensus jaki jest 
wypracowany na komisji wspólnej  jest tym materiałem wyjściowy do  
głosowania na sesji budżetowej 
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- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu uchwały nie zgłoszono więcej zapytań, wobec powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  22.217.2016  w  sprawie  
zmiany uchwały Nr XLVI/368/10 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 
września  2010  roku  w  sprawie  trybu prac nad projektem uchwały  
budżetowej.

- Uchwała Nr 22.217.2016  w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/368/10 
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 września 2010 roku w sprawie  
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej   nie została  przyjęta,  
przeciw uchwale głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od  
głosu 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 
na 2017 rok oraz poboru tego podatku.
- Skarbnik Anna Mońka poinformowała, że stawki górne ogłoszone przez 
Ministra Finansów na 2017 rok nie uległy zwiększeniu, niektóre z nich  
uległy obniżeniu.  Do tych stawek należy w Paragrafie 1 punkt 1 litera „b”
i  w  punkcie  2  litera  „c”  i  „d”.  Generalnie   nasz  projekt  uchwały  
budżetowej  nie dokonał wzrostu żadnej  stawki,   w projekcie uchwały  
Burmistrz zaproponował aby obniżyć stawkę podatku  gruntu zajętych  
pod  działalność   gospodarczą   o  14  groszy   inne  stawki  nie  uległy  
zwiększeniu natomiast  tam gdzie był  taki  wymóg zmniejszeniu uległa  
stawka  w punkcie 2 pkt „c”  to obniżenie stawki nie ma dla budżetu  
Gminy  żadnego  znaczenia  ponieważ  przedmiotem  opodatkowania  tą  
stawką objęte jest 32 m2 budynku.  Natomiast stawka w punkcie 2 litera 
„d” z 4,65 spadła na 4,61 to zmniejszenie też większego znaczenia dla  
budżetu Gminy nie ma. 
- Wiceprzewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów  Handlu  i  Usług   
Bożena Kozak odczytała  stanowisko wspólnej  Komisji  do projektu  
uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 
rok oraz poboru tego podatku. Projekt uchwały został przyjęty 11 głosami,
1 przeciw, 1 wstrzymał  się od głosu. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  zapytań, wobec powyższego poddał  pod
głosowanie  wniosek  zgłoszony  na  Komisji  wspólnej  aby  pozostawić  
wszystkie  stawki  na  poziomie  roku  2016  za  wyjątkiem  w  dwóch  
punktach,   które  zostały  zmniejszone  w  wyniku   kwot  podanych  
przez Ministra Finansów, za przyjęciem głosowało 11 radnych, 2 radnych 
wstrzymało   się  od głosu.   Następnie  poddał  pod głosowanie  projekt  
uchwały Nr 22.217.2016 w sprawie  ustalenia  stawek  podatku  od  
nieruchomości na 2017 rok oraz poboru tego podatku.
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-  Uchwała  Nr 22.217.2016  w sprawie   ustalenia  stawek  podatku  od  
nieruchomości na 2017 rok oraz poboru tego podatku została przyjęta 12 
głosami, przy  1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 10.  Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na  
2017 rok.
- Skarbnik Anna Mońka poinformowała, że stawki podatku pozostają na 
poziomie roku 2016, ponieważ  stawki górne ogłoszone przez Ministra  
Finansów na 2017 rok nie uległy zwiększeniu.  Prosiła aby w pkt 4  w  
tabeli poprawić „1670” na „1770”  jest to pomyłka, tak było to w tym 
roku   a  nie  spowoduje  to  żadnych  zmian  w  stosunku  do  podatnika,  
ponieważ w tej kategorii pojazdów opodatkowanych  nie było.
-  Wiceprzewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów  Handlu  i  Usług   
Bożena Kozak odczytała  stanowisko wspólnej   Komisji   do projektu  
uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2017 rok.  
Projekt uchwały został przyjęty 13 głosami, jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał  pod
głosowanie   projekt   uchwały   Nr 22.218.2016   w   sprawie podatku od
środków transportowych na 2017 rok z proponowanymi zmianami.

-  Uchwała  Nr  22.218.2016  w  sprawie   podatku  od  środków  
transportowych na 2017 rok  została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie. 

Ad. 11.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej 
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2017  
roku.
-  Skarbnik  Anna  Mońka   omówiła  projekt  powyższej  uchwały,  
propozycja aby cena skupu żyta pozostała na poziomie roku 2016.   
- Wiceprzewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów  Handlu  i  Usług   
Bożena Kozak odczytała  stanowisko wspólnej  Komisji  do projektu w 
sprawie  obniżenia  ceny  skupu  żyta   przyjmowanej jako  podstawa  
obliczenia  podatku  rolnego  na  obszarze  gminy  w 2017  roku.  Projekt  
uchwały został przyjęty 13 głosami, jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  zapytań, wobec powyższego poddał  pod
głosowanie  projekt uchwały Nr 22.219.2016  w sprawie obniżenia ceny 
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na  
obszarze gminy w 2017 roku.

-  Uchwała  Nr  22.219.2016  w   sprawie  obniżenia  ceny  skupu  żyta  
przyjmowanej  jako  podstawa  obliczenia  podatku  rolnego  na  obszarze  
gminy w 2017 roku została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie. 
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Ad.  12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  poboru  łącznego  zobowiązania  
pieniężnego,  podatku  rolnego,  podatku  leśnego  oraz  podatku  od  
nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów 
w 2017 roku.
-  Skarbnik  Anna  Mońka  omówiła  projekt  powyższej  uchwały,  
wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów pozostaje na niezmienionym 
poziomie obowiązującym w 2016 roku.
-  Wiceprzewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów  Handlu  i  Usług   
Bożena Kozak odczytała  stanowisko wspólnej  Komisji  do projektu w 
sprawie  poboru  łącznego  zobowiązania  pieniężnego,  podatku rolnego,  
podatku  leśnego  oraz  podatku  od  nieruchomości  w  drodze  inkasa  i  
ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2017 roku. Projekt uchwały  
został przyjęty 13 głosami, jednogłośnie. 
- Radny Damian Pilarz prosi aby Radca Prawny wypowiedziała się na  
temat czy radny będący jednocześnie inkasentem może głosować projekt 
uchwały. 
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska – Cer  poinformowała, że radni  
będący  inkasentami  proszeni  są  aby  byli  wyłączeni  z  głosowania,  ze  
względu na naruszenie  interesu prawnego. 
 - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  zapytań, wobec powyższego poddał  pod
głosowanie  projekt uchwały Nr 22.220.2016 w sprawie poboru łącznego 
zobowiązania  pieniężnego,  podatku  rolnego,  podatku  leśnego  oraz  
podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla
inkasentów w 2017 roku.  Poinformował również, że Radna  Czesława  
Dudek  i Radny Kamil Wiecha nie biorą udziału w głosowaniu. 

- Uchwała Nr 22.220.2016  w  sprawie poboru łącznego zobowiązania  
pieniężnego,  podatku  rolnego,  podatku  leśnego  oraz  podatku  od  
nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów 
w 2017 roku została przyjęta 11 głosami, 2 radnych nie brało udziału w 
głosowaniu. 

Ad. 13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy 
Krzepice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
-  Wiceprzewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów  Handlu  i  Usług   
Bożena Kozak odczytała  stanowisko wspólnej   Komisji   do projektu  
uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  
działalność  pożytku  publicznego  na  2017  r.  Projekt  uchwały  został  
przyjęty 13 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  22.221.2016  w  sprawie  przyjęcia  
Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  
2017 r.

- Uchwała Nr 22.221.2016 w sprawie  przyjęcia Programu Współpracy 
Gminy  Krzepice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2017  roku  została  
przyjęta 13 głosami, jednogłośnie. 

Ad. 14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.
 Punkt został wykreślony z porządku obrad. 

Ad. 15.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 
- Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki    
Mariusz Trawiński odczytał  stanowisko  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli  i  nauczycieli  realizujących w ramach stosunku  
pracy  obowiązki  określone  dla  stanowisk  o  różnym  tygodniowym  
obowiązkowym wymiarze godzin. Projekt uchwały  został  przyjęty  5  
głosami, jednogłośnie. 
- Radny Damian Pilarz zapytał Radcę Prawnego czy nauczyciele mogą  
brać udział w głosowaniu tej uchwały. 
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska – Cer uważa, że jest to za daleko 
idące ograniczenie jeżeli tych nauczycieli nie dotyczy to, bo nie jest to  
wynagrodzenie.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą  jeszcze pytania 
do projektu uchwały nie zgłoszono więcej zapytań, wobec powyższego
poddał pod głosowanie   projekt  uchwały  Nr 22.222.2016  w sprawie  
określenia    tygodniowego    obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  
niektórych nauczycieli  i  nauczycieli  realizujących w ramach stosunku  
pracy  obowiązki  określone  dla  stanowisk  o  różnym  tygodniowym  
obowiązkowym wymiarze godzin. 

-  Uchwała  Nr  22.222.2016  w   sprawie  określenia  tygodniowego  
obowiązkowego wymiaru  godzin  zajęć  niektórych  nauczycieli  i  
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
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została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie. 

Ad. 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krzepice za
rok szkolny 2015/2016
- Sekretarz  Zbigniew  Sosin  poinformował,  że  zgodnie  z  ustawą  o  
systemie oświaty do końca października każdego roku organ wykonawczy
Gminy przedstawia  Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w 
Gminie Krzepice za rok 2014/2015 do Rady Miejskiej. W tej informacji  
między innymi muszą znaleźć się wyniki egzaminów i sprawdzianu na  
stosownych poziomach  edukacyjnych. Stosowna informacja  w  formie  
pisemnej została przekazana do biura Rady. Na dzisiejszej sesji, tak jak to 
było zwyczajem w ubiegłych latach przedstawi tą informację w formie  
prezentacji. Informację przedstawił wg następujących punktów:
1)  Ogólna informacja o placówkach oświatowych prowadzonych przez
gminę.
2) Dane statystyczne dotyczące ilości nauczycieli, oddziałów i uczniów
wg. SIO  na dzień 31 marca 2016 r.
3) Analiza kosztów funkcjonowania szkół i przedszkola w odniesieniu do
subwencji za rok  budżetowy 2015.
4)  Wyniki  sprawdzianu  w  szkołach  podstawowych  i  egzaminów
gimnazjalnych w roku sprawozdawczym.
5)  Pozycje  gimnazjów  ze  względu  na  trzyletnie  wskaźniki  wyniku
końcowego  i  edukacyjnej  wartości  dodanej  na  podstawie  wyników
egzaminacyjnych z lat 2014-2016
6) Podsumowanie.
Powyższa informacja  w załączeniu do protokołu. 
-  Radny Powiatowy Józef Borecki przekazał wyniki  szkół średnich w  
Powiecie,  gdzie są trzy szkoły średnie a Liceum w Krzepicach  jest na 
pierwszym miejscu, ma bardzo wysoki poziom i wszyscy przychodzą do 
Krzepic. 
-  Radny Rafał  Balcerzak  zgłosił,  że  w Szkole Podstawowej  Nr  1 w  
Krzepicach  były rozmowy z rodzicami, nauczycielami i dyrektorem, wie 
że sygnały też były zgłaszane Burmistrzowi jest  to największa szkoła  
podstawowa w Gminie  brak jest pedagoga szkolnego,  a  taki  pedagog  
miał by co robić w tej szkole. Prosi aby zastanowić się nad takim etatem, 
czy jego cząstką bo są problemy  i takie stanowisko w tej szkole  uważa, 
że jest bardzo potrzebne.  Druga sprawa zapytał czy w szkołach w Gminie
 nauczyciele przechodzili kursy udzielania pierwszej pomocy.  
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział,  że  nauczyciele  
cyklicznie  przechodzą  tak jak i  uczniowie kursy  pierwszej  pomocy.  
Oprócz tego każda placówka w jakiś sposób  to organizuje, powiedział na 
podstawie swojej placówki, że co dwa, trzy lata mają z profesjonalnym   
zespołem ratowników  kursy praktyczne, gdzie dostają certyfikat. 

14



-  Radny  Roman  Kudelski  zgłosił,  że  na  Komisji  Oświaty  prosił  o  
przygotowanie informacji dotyczącej ile uczniów przypada  na  jednego  
nauczyciela. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin poinformował, że przekazał taką informację 
do biura Rady. 

Ad.17.   Sprawozdania, informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres   od  13 września do 9 
listopada 2016 roku.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie  międzysesyjnym za okres od  13 września do 9 listopada 2016 r.  
Poinformował  o  wnioskach  o  dofinansowanie  oraz  o  przetargach  i  
inwestycjach. (sprawozdanie  w załączeniu).
 - Radny Powiatowy Józef Borecki poruszył  temat cieków wodnych,  
melioracji  podstawowej  i  szczegółowej,   konserwacji  i  czyszczenia  
rowów.  Niebezpiecznie  jest   w Starokrzepicach i  Zawodzi  gdy będą  
większe opady. Za młynem w Starokrzepicach  na rzece zrobił się zator i 
jest  to  niebezpieczne.  Zgłosił  również  oświetlenie  kościoła   w  
Starokrzepicach, które jest coraz gorsze.  Zapytał o porady prawne dla  
mieszkańców. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że   porady  prawne  są  
zapewnione  od  od nowego roku   trzy razy w tygodniu dla mieszkańców.
- Radny Roman Kudelski  zapytał odnośnie ul.  Kościuszki,  czy będzie  
dotrzymany termin  zakończenia prac. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że w dniu jutrzejszym 
jest  umówiona narada – spotkanie  na temat prac na ul. Kościuszki  w 
tym głównie temat dotrzymania  terminu czy jest możliwy, czy nie. Jest 
poproszony właściciel firmy. 

-  Informacja  dotycząca  analizy  oświadczeń   majątkowych  Radnych,  
Przewodniczącego Rady, Burmistrza i pracowników. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odczytał informację  dotyczącą  
analizy oświadczeń majątkowych.  Zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy o  
samorządzie gminnym  odczytał informację o złożonych oświadczeniach
majątkowych  przez  radnych    za 2015 rok. (informacja w załączeniu) 
-  Informację  Wojewody  Śląskiego  o  złożonych  oświadczeniach  
majątkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Krzepic. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  przedstawił   informację  z  analizy  
oświadczeń majątkowych osób, które zgodnie z art.  24 h,  ust.1 pkt  3  
ustawy  o  samorządzie  gminnym  złożyły  oświadczenia  majątkowe   
Burmistrzowi za rok 2015. (informacja w załączeniu).
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Ad. 18.  Zapytania mieszkańców. Wystąpienie gości zaproszonych. (Radni  
Powiatowi, Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli  i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych. 
- Radny Powiatowy Józef Borecki poruszył temat gruntów pod drogami, 
nie  uregulowana jest   forma prawna,  oraz wytyczenie  dróg.   Kolejny  
temat to spółdzielnie socjalne.
-  Radny  Roman  Kudelski  Burmistrz  w  nawiązaniu  do  sprawozdania  
Burmistrza  który  wspomniał,  że  uczestniczył  w  spotkaniu  śląski  dla  
seniorów, ma prośbę aby Gmina śledziła strony internetowe ponieważ w 
tym roku był uruchomiony program „Senior wigor”, program ten będzie 
zmieniony  w  2017  roku,  będzie  nazywał  się  „Senior  plus”,  będą  
zmienione zasady prowadzenia tego domu i będzie możliwość utworzenia
Kluby seniora, ma na myśli nasz pusty lokal w Rynku, na komisjach aby 
przedstawić takie programy.  W tym roku nie było naborów na różnego 
rodzaju  programy.  Na  dzień  dzisiejszy  te  programy  w RPO  ruszą,  z  
początkiem  roku  byłby  ogłoszony  nabór   między  innymi  na  
mieszkalnictwo socjalne  jak i gospodarkę wodno ściekową. Prosi aby to 
śledzić i przedstawiać na komisjach nabory aby Rada wiedziała o takich 
konkursach. 
-  Radna  Bożena  Kozak  zapytała  czy  już  zakończono  projektowanie  
kanalizacji  obydwu etapów, Dankowice Trzecie, Podłęże i Dankowice  
Pierwsze i Drugie, czy są już pozwolenia skierowane do starostwa. Czy 
jest nadzieja aby skorzystać ze środków zewnętrznych.
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  jeśli  chodzi  o  
Dankowice Trzecie, Piaski, Podłęże tam prace projektowe są zakończone. 
Natomiast  jest  jeszcze  brak  pozwolenia  na  przejście  pod  ciekiem  
wodnym,  jeżeli  projektant  to  uzyska  nie  będzie  już  przeszkód  aby   
uzyskać pozwolenie na budowę. Jeżeli chodzi o Dankowice Pierwsze i  
Drugie  to  prace  projektowe  są  w  trakcie,  trwają  uzgodnienia  z  
właścicielami nieruchomości.  Odnośnie środków zewnętrznych konkursy
jeszcze nie są ogłoszone, będą one ogłoszone z początkiem przyszłego  
roku, natomiast pozostanie temat zakwalifikowania  do konkursu jakiegoś
obszaru,  takiego  który  by  się  kwalifikował  pod  względem  wartości,  
długości, efektywności  bo za to są punkty i większa możliwość uzyskania
dofinansowania. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego  
powiatowego Józefa Boreckiego  jeśli chodzi o spółdzielnie socjalne to u 
nas taką spółdzielnie  można utworzyć przy warsztatach terapii zajęciowej
w Dankowicach prowadzi to Stowarzyszenie, na Komisji Zdrowia były  
osoby z tego Stowarzyszenia i poruszano te tematy.   Podziękował za  
oświetlenie które zostało 18 października zamontowane  na ul. Ustronnej.
Kolejny temat na ul. Wieluńskiej jak kończy się parking  zauważył po  
opadach na łuku drogi, jest tam zaniżenie  i powstaje duże rozlewisko.  
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Myśli że jest to jeszcze na gwarancji, żeby zgłosić  wykonawcy w celu 
poprawienia bezpieczeństwa. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zgłosił  sprawę oświetlenia  na  
obwodnicy nie świecą lampy,  druga sprawa w budżecie jest przeznaczona
kwota na końcówkę chodnika w ul. Dąbrowskiego  najpierw należy zrobić
przecisk pod drogą i zrobić odwodnienie tej drogi zależy mu na tym aby 
zrobić  to  jak  najszybciej   bo  jest  już  listopad,  czy  były  już  jakieś  
rozmowy na ten temat prowadzone.  
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział,  że prowadzone było  
kilka rozmów z kilkoma wykonawcami  jest problem ponieważ  nie ma 
wykonawców,  którzy  chcieliby  jeszcze  w  tym  momencie  tam  wejść.
W dniu dzisiejszym  były jeszcze rozmowy, zostały poczynione ustalenia  
z firmą która  zacznie wykonywać chodnik w Kukowie  jest tam niewielki
odcinek  po wykonaniu tego chodnika ta firma  może wejść i ten zakres 
robót  który  jest  przewidziany   wykonać.   Takie  są  ustalenia  jednak  
wszystko zależy od pogody. 
-  Mieszkaniec Marek Kajkowski  postawił tezę na podstawie tego co  
działo się na dzisiejszej sesji  również na innych sesjach i spotkaniach  
można wyciągnąć wniosek  że dyskusja, która się odbywa ma charakter  
powierzchowny.  Jest to teza, którą stawia i w związku z tą tezą będzie  
pytanie.  Przedstawił  na czym polega powierzchowność tych spotkań.   
Podał przykład podejmowania przez Radę uchwał w pkt 5 dzisiejszego  
porządku obrad w sprawie zmian w budżecie  gdzie przekazuje się środki 
na  zadanie,  którego  nie  ma  w  planie  wydatków.  Następnie  wskazał  
uchwałę dotyczącą  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Radca
Prawny wyjaśniła wyraźnie, że Burmistrz składa projekt budżetu Radzie  
natomiast poprawki może przyjąć lub odrzucić wyłącznie Rada  w pełnym
składzie, nie na Komisjach. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  prosi  o  zadawanie  pytań,  
upomniał  Pana  Kajkowskiego że  zgodnie  z  regulaminem obrad Rady  
Miejskiej  wypowiedź mieszkańca nie powinna trwać dłużej niż 5 minut.
-  Mieszkaniec  Marek  Kajkowski  powiedział,  że  w  punkcie  9  Rada  
uchwalała podatki, nie obniżyła najważniejszego z tych podatków, a cały 
czas  mówi,  że  chciałaby  zainspirować  społeczność  miejscową    lub  
okoliczną  do  tego  by  inwestowała  na  tym terenie,  a  nie  robi  w tym  
względzie  nic,  bo  nie  obniża  tych  stawek.  Na  Komisji  wspólnej  
Przewodniczący  wprowadził  projekty  uchwał  dotyczące  zwolnień  od  
podatku w ramach pomocy de minimis, przypomniał co wcześniej już  
mówił  że  uważa,   ta  uchwała  jest  dedykowana  inwestorowi,    który  
zamierza w Krzepicach wybudować centrum logistyczne. Uważa, żeby  
przyciągnąć inwestorów to jedynym sprawiedliwym sposobem  jest niski 
powszechnie podatek  oraz rozwój infrastruktury. Kolejny temat to Rada 
nie  podjęła  uchwały  odnośnie  wydzierżawienia  nieruchomości,  nie  
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powiedziano  o  próbie   ściągnięcia  pieniędzy  za  przeszłe  i  obecne  
użytkowanie tego terenu prze firmę Agro Duda przed wydzierżawieniem.
Odniósł się w kwestii informacji na temat oświaty.  W związku z tym, że 
dowodów na poparcie tezy którą przytoczył na początku jest niezliczona 
ilość  ma pytanie do Przewodniczącego  czy jest jakaś nadzieja na to, że 
Przewodniczący zechce zmienić procedurę procedowania tej Rady a może
należy  pomyśleć  o  jakiejś  innej  formule  spotkań  z  mieszkańcami,  
radnymi, z zarządem gminy  by móc w sposób otwarty porozmawiać na 
każdy z tych trudnych tematów  np. kwestie przyszłości, kwestie planu  
zagospodarowania  przestrzennego,  kwestie  szpitala,  szkolnictwa,  
inwestycji, kwestie zaszłych spraw. Czy widzi możliwość zmiany tego co 
się dzieje na sesjach, a może stworzenie innego forum obywatelskiego.  
Uważa, że to co dzisiaj jest,  jest niewystarczające. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  odpowiedział  panu  
Kajkowskiemu,  zdaje  sobie  sprawę,  że  wszyscy  przez  ten  czas  gdzie  
przebywa Pan Kajkowski,    gdzie zabiera głos na wszystkich spotkaniach
wniosek jest jeden, że wszyscy są wrogami Pana Kajkowskiego tak to  
odbiera,  wszystkie  osoby które  mają  inny punkt  widzenia,  którzy  nie  
zgadzają się z wizją Pana Kajkowskiego są z gruntu  uznani jako układ.  
Nie zgadza się z tym, regulamin obrad  Rady jest określony, każdy z  
radnych i  kolegialnie  podejmują decyzje,  dyskutują  bardzo długo aby  
rozwiać wszelkie wątpliwości  dotyczące różnego rodzaju zagadnień.   
Uważa, że rola i działania radnych i całej Rady  są prowadzone bardzo 
dobrze i nie zamierza nic zmieniać.  
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska - Cer  odniosła się do wypowiedzi 
pana Kajkowskiego odnośnie procedury uchwalania budżetu, procedura  
jest taka jaka jest, głosowanie było zgodne z procedurą która była do tej 
pory.   Zwracała  uwagę  że  pewne  zapisy  budzą  wątpliwości   jest  to  
naturalną rzeczą, bo taka jest jej rola i tak to powinno być robione. 
-  Mieszkaniec  Janusz  Wydmuch   odniósł  się  do  wypowiedzi  Pana  
Kajkowskiego i uważa, że Pan Kajkowski nie ma racji. Uzasadnił swoją 
wypowiedź. 
-  Radny  Powiatowy Józef  Borecki   odniósł  się  do  wypowiedzi  Pana  
Kajkowskiego dotyczącego audytu ZOZ, który liczy przeszło 400 stron, 
poinformował aby Pan Kajkowski złożył wniosek do Starostwa  na który 
otrzyma odpowiedź ze Starostwa. Starostwo zleciło wykonanie audytu  
aby   dowiedzieć  się  na  jakich  zasadach  można  uzdrowić  nasze  dwa  
szpitale w Kłobucku i Krzepicach. 
- Mieszkaniec Romuald Cieśla poinformował, że minął rok odkąd prosił 
aby  postawić  krótką  informację  żeby  uszanować  miejsce  gdzie  leżą  
ludzkie kości, setki kości i nic w tej sprawie nie zrobiono. Podziękował 
redaktorowi z gazety kłobuckiej,  który podjął ten temat i  który chciał  
uwrażliwić społeczeństwo, że taki problem istnieje.  Jest tam cmentarz nie
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ma żadnej tabliczki, sam zrobił kapliczkę, wystąpi w którym miejscu to 
postawić. Poinformował, że w Gminie Krzepice są 4 kościoły bo kościół 
żydowski też jest kościołem i należy synagogę też oświetlić.   Od trzech 
lat  wnosi  aby  przejąć  tą  synagogę  żeby  się  nie  zawaliła,  żeby  ją  
zabezpieczyć. 

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                    Marian Rutkowski             Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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