
PROTOKÓŁ NR 23.2016

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu 14 grudnia 2016 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 730 – 840.

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

1. Damian Pilarz  - usprawiedliwiony

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. 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.

4. Zamknięcie obrad.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:

Ad.  1.  Przewodniczący Rady Miejskiej  Mateusz  Kluba otworzył  sesję  i  po  
powitaniu radnych  oświadczył, że zgodnie z listą obecności jest kworum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – lista obecności  
radnych stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana na wniosek
Burmistrza  i dotyczy  jednego punktu. 
- Burmistrz Krystian Kotynia poinformował, że zadanie przebudowa dróg 
gminnych ul. Kościuszki w Krzepicach zostało rozpoczęte w 2016 roku, 
umowa została podpisana 31.08.2016 roku,  ze względu na niekorzystne 
warunki atmosferyczne i zabezpieczenie prawidłowości wykonanie tego 
zadania prosi o przesunięcie terminu realizacji na rok 2017.
-  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  ktoś  z  
Radnych  lub Burmistrz  chciałby  wystąpić  z  wnioskiem o dokonanie  
zmian  w porządku  obrad.   Nie  zgłoszono  chęci  zmiany  do porządku  
obrad. Poddał pod głosowanie porządek obrad za przyjęciem głosowało  
12 radnych, jednogłośnie.  
Radnych obecnych – 12.
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Ad. 2. Wybór sekretarza obrad.
-  Zaproponowano następną osobę z  listy  obecności  radnego Mariusza  
Trawińskiego, który wyraził zgodę.
Sekretarzem obrad został wybrany Radny Mariusz Trawiński  11 głosami,
przy 1 głosie wstrzymującym się.

O godz.  7.35 przybyła radna Bożena Kozak.  Aktualna liczba radnych  
biorących udział w posiedzeniu – 13.

Ad. 3.   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  projekt  powyższej  uchwały,  
poinformowała,  że  zmiana  dotyczy   wprowadzenia  do  wykazu  
przedsięwzięć zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych 
nr 639042S i nr 639007S ul. Kościuszki w Krzepicach”  z finansowaniem 
na lata 2016 -2017.  Umowa z wykonawcą była zawarta, gdzie termin  
realizacji był do 30  listopada. W umowie z wykonawcą był wprowadzony
zapis  że ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne,  termin  
zakończenia  prac  może  zostać  przesunięty.   Dlatego  też  zachodzi  
konieczność podpisania aneksu z wykonawcą przesuwając te roboty do  
końca maja 2017 roku ze względu np.  na bezpieczeństwo prawidłowego 
wykonania  nakładki  asfaltowej.  Aby  dokonać  przeniesie  części  
zobowiązania do budżetu na rok 2017 musi być zgoda Rady  w formie  
wprowadzenia tego zadania do wykazu przedsięwzięć do WPF.  Omówiła 
wprowadzone zmiany.

O godz. 7.35 przybył radny Grzegorz Mońka. Aktualna liczba radnych  
biorących udział w posiedzeniu – 14.
- Radny Roman Kudelski zapytał, czym jest to udokumentowane,czy ktoś 
to nadzorował. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  umowa  została  
podpisana  31.08.2016  termin realizacji do 30.11.2016 jest to dość krótki 
termin,  w zakres tego zadania włączona była wymiana wodociągu. W  
dzienniku budowy są odpowiednie zapisy, 5 grudnia było spotkanie  gdzie
jest wniosek,  o przesunięcie terminu realizacji na rok 2017, ze względu  
na niekorzystne warunki atmosferyczne i zabezpieczenie prawidłowości  
wykonanie tego zadania. 
-  Radny Roman Kudelski  zapytał jak wygląda termin rozliczenia,  czy  
wykonawca złożył wydruki meteorologiczne potwierdzające złe warunki 
atmosferyczne.  
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- Radny Rafał Balcerzak  dodał, że firma gdy przejęła budowę i przez  
okres do 3 tygodni  było tylko kilku pracowników,co wpłynęło na ten  
termin. Myśli że kluczowa rolą było wykonanie wodociągu, gdzie firma 
wygrała przetarg a nie miała jeszcze podwykonawcy. 
- Wiceburmistrz odniósł się do wypowiedzi radnych. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka   złożył  wniosek   o  zakończenie  prac  
budowlanych w okresie zimowym przy przebudowie ulicy Kościuszki i  
wykonanie  tych  prac  w  drugim  kwartale  2017  roku.   Wskazał,  że  
wykonawca przy ujemnych temperaturach układał krawężniki i chodniki,
wykonywał przyłącza wodociągu  na nowo już wykonanych odcinkach  
chodników,  które  są  podkopywane,  w trakcie  prac  widać jak  obrzeża  
chodników wiszą w powietrzu.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba dodał, że każdy tam przejeżdża i 
widzi, że  firma ta jakby  nie po kolei robiła, była sugestia że najpierw 
powinno być zrobione przyłącze potem chodnik, na jednym ze spotkań w 
którym uczestniczył  tłumaczyli  że to  robili już wielokrotnie, wniosek 
Radnego Mońki jest zasadny, aby zwrócić szczególną uwagę   w okresie 
wiosennym na utwardzenie tego terenu, uważa że kontynuowanie prac w 
okresie zimowym szczególnie jeśli chodzi o chodniki  gdy są mrozy jest 
to niewskazane, natomiast przyłącze ludziom należy zrobić. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  wniosek  radnego Mońki  
aby zwrócić szczególną uwagę, szczególny nadzór na strukturę i budowę 
chodników  w  okresie  wiosennym  aby  tam  gdzie   jest  jakakolwiek  
wątpliwość  co do wykonawstwa, - chodniki zostały przebudowane.  Za 
przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, jednogłośnie. Wniosek został
przyjęty przez Radę. 
-  Radny  Wojciech Droś   zapytał  Burmistrza  dlaczego umowa została  
podpisana pod koniec sierpnia, druga sprawa przesunięcie dodatkowych 
środków na wykonanie przyłączy,  uważa, że cała realizacja budowy tej 
drogi   w  okresie  zimowym  jest   robione  na  siłę,  był  czas  na  
renegocjowanie   umowy.  Uważa,  że  nie  tak  powinno  się  sprawy  
prowadzić,  które  są  bardzo  ważne.   Zapytał  czy  zostały  podjęte  
renegocjacje umowy.
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że termin  podpisania  
umowy, procedury te są bardzo długie omówił całą tą  procedurę.   

-  O  godz.  8.10  Radni:  Bożena  Kozak  i  Maksymilian  Grzyb  opuścili  
obrady pomniejszając liczbę radnych do 12 osób.   
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- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
Radnego   Grzegorza  Mońki  aby  Burmistrzowie  podjęli  rozmowy  w  
sprawie  renegocjacji  kwoty  zawartej  w   umowie  ze  względu  na  
niedotrzymany  termin  robót.  Za  przyjęciem  wniosku  głosowało  12  
radnych, jednogłośnie. Wniosek został przyjęty przez Radę. 
-  Radny  Roman  Kudelski   zapytał  ponieważ  Pani  Skarbnik  
poinformowała,  że  wykonawca  może  wystawić  faktury  na  roboty  
wykonane w jakiejś części,  chciałby wiedzieć ile to jest procent. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że kwota przewidziana jest to  
44% wartości zadania. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik wyjaśnił kwestię częściowej zapłaty, 
ważne są tutaj zapisy w umowie,  zobowiązania umowne, uregulowania 
na pewno całe rozliczenie inwestycji nastąpi po zakończeniu prac, każdy 
etap tej inwestycji będzie rozliczany. 
-   Przewodniczący Rady Mateusz Kluba uważa, że część robót została  
wykonana  ten odcinek od Częstochowskiej do ul. Dąbrowskiego, wydaje 
mu  się  że  częściowa  zapłata  za  wykonaną  robotę   ma  uzasadnienie  
natomiast dalsza część prac, która nie została wykonana nie może być  
zapłacona, należy poczekać z zapłatą do ostatecznego odbioru prac. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik powiedział, że na pewno wykonawcy 
nie zostanie zapłacone za wszystkie roboty wykonane,  na dzień dzisiejszy
zostanie zostawiona rezerwa w postaci wykonanych robót. Wykonawca  
ma zagwarantowane w umowie możliwość wystawienia jednej  faktury  
przejściowej  do 60% .  Ograniczono już z góry do 44 %  maksymalnie, 
natomiast  ile  to  będzie,  będzie  to  wynikało  z  kosztorysu  po  
wykonawczego  po odbiorze robót wykonanych przez inspektora, przez  
Urząd   i  na  pewno  zostanie  część  robót  wykonanych  nie  zapłacona,  
pozostanie taka rezerwa.  
- Radny Wojciech Droś uważa, że umowa powinna być renegocjowana,  
te 17 tysięcy złotych nie powinno być zapłacone z budżetu, a kwota  
zapłaty  powinna  być  dokonana  po  zakończeniu  prac.  Podtrzymuje  
wniosek radnego Kudelskiego aby całość kwoty  wypłacić po wykonaniu 
robót. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odniósł się do wypowiedzi radnego 
Drosia. Poinformował, co zostało już wykonane. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba po dyskusji  na  temat  zapłaty  
poddał pod głosowanie  wniosek Radnego Wojciecha Drosia o  
wypłacenie  całości kwoty po wykonaniu robót. Za przyjęciem wniosku  
głosowało  2  radnych,  przeciw  9  radnych,  1  wstrzymał  się  od  głosu.  
Wniosek nie został przyjęty przez Radę. 
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-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą jeszcze pytania 
do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono  więcej  pytań,  wobec powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  23.223.2016  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 23.223.2016 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  11 
głosami, przy 1 głosie przeciwnym. 

Ad.  4. Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  
podziękował  za  udział  w  sesji  i   o  godz.  840 zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej.

Protokołowała:                        Sekretarz Obrad:                     Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                 Mariusz Trawiński                     Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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