
PROTOKÓŁ  NR 24.2016
z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  28 grudnia  2016 r.

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1430 - 1840.
       

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

 Damian Pilarz 

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. Projekt budżetu na 2017 rok.

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
- odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej oraz o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy  
finansowej,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

   6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy      
Krzepice na lata 2017-2022.

 7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  gminnego  programu  profilaktyki  i  
rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie na rok 
2017.

 8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  gminnego  programu  przeciwdziałania  
narkomanii na rok 2017. 

  9. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22.221.2016 w sprawie 
przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Krzepice  z  organizacjami  
pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  
publicznego na rok 2017.  

  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 r. 
 11.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  14.136.2015  Rady  

Miejskiej  w Krzepicach w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  
Gminy Krzepice  na lata 2016-2019 

  12.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie   przyznania  nagrody  za  szczególne  
osiągnięcia w dziedzinie kultury. 
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  13. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie kultury.

   14.  Sprawozdania, informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza  za okres od 9 listopada  do 27 
grudnia 2016 r. 

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

    16. 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 obsługiwała  Radca Prawny  
Bogusława Raczyńska-Cer. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś spośród Radnych lub Burmistrz
chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 
  Nie zgłoszono wniosków. Poddał pod głosowanie porządek obrad  za
przyjęciem głosowało 13 radnych,  jednogłośnie.
Radnych obecnych – 13

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 protokół  Nr 22.2016 i Nr 23.2016, które zostały 
przyjęte  12 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
-  Zaproponowano  następną  osobę  z  listy  obecności  Radnego  Kamila  
Wiechę,  który  wyraził zgodę.
- Sekretarzem obrad został wybrany Radny Kamil Wiecha 12 głosami,   
przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 4.  Wystąpienie zaproszonych gości.
-  Radny Powiatowy Józef Borecki złożył  życzenia Noworoczne,  dla  
wszystkich zebranych. Odnośnie wniosków zgłaszanych przez Radnych, 
poinformował, że pobocze drogi za obwodnicą w kierunku Lipia zostało 
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poprawione wysypane grysem, jednak pobocze to jest bardzo wąskie,  
można  poszerzyć  pobocze   ale  będzie  to  inwestycja,  którą  wspólnie   
można zrobić jest to konieczne z uwagi na dużo osób dojeżdżających tam 
do pracy.  Poinformował, że na terenie naszej gminy została wykonana  
droga, która była bardzo oczekiwana, jest to droga od Starokrzepic  w  
kierunku   Bobrowy,  nie  udało  się  wykonać  drogi  w  Zajączkach  
Pierwszych, która nie uzyskała punktów i dofinansowania. Jeżeli będą  
jakieś środki dodatkowe to ta droga zostanie zrobiona.   Została  oddana  
droga ze środków powodziowych z dofinansowaniem 80% na Natolin,  
Zimnowodę, Parzymiechy. W przyszłym roku nie będzie nic robione z  
własnych środków w związku z tym, że jest bardzo dużo inwestycji   z  
dofinansowaniem ze środków powodziowych. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  zapytał,  ponieważ  ze  strony  internetowej  
starostwa dowiedział się że kilka tygodni temu była objazdowa komisja 
radnych po całym powiecie  miedzy innymi po drogach naszej  gminy.  
Zapytał  jakie  drogi  zostały  sprawdzone,  które  wymagają  pilnej  
interwencji, czy znalazła się wśród nich ulica Mickiewicza w Krzepicach.
-  Radny Powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że wszystkie drogi które
były sprawdzone,   komisja dostrzegła wiele potrzeb,  w skład powiatu  
wchodzi 9 gmin, potrzeb jest bardzo dużo, jest 380 km dróg w naszym 
powiecie, wymienił drogi które wymagają napraw w naszej gminie jest  
tych  dróg  dosyć  dużo.  Na  przyszły  rok  nie  planowane  są  większe  
inwestycje w naszej gminie. 
- Radny Wojciech Droś  powiedział, że mieszkańcy Zajączek Pierwszych 
oczekują  już  od  dłuższego  czasu  na  naprawę  tej  drogi.  Mimo  
wielokrotnych próśb składanych przez niego jak i sołtysa, droga ta była 
obiecywana kilkakrotnie, droga ta nie była naprawiana od lat 70, uległa 
dużemu zniszczeniu wskutek powodzi.  Uważa, że nie ma dobrej woli,  
wielokrotnie była obiecywana  naprawa tej drogi  jednak mieszkańcy nie 
mogą  się  na  naprawę  tej  drogi  doczekać.  Jest  to  droga  powiatowa  
szczególnie niebezpieczna  z powodu dużego ruchu, bardzo zniszczona,  
pobocza tej drogi są rozjeżdżone, droga niebezpieczna dla pieszych oraz 
budynków, które są blisko drogi i wstrząsy które występują powodują że 
budynki pękają. Apeluje do radnego powiatowego Józefa Boreckiego, że 
są inne środki nie tylko z dopłat, apeluje również do władz gminnych o 
przedstawienie tej trudnej sytuacji. 
- Radny Powiatowy Józef Borecki  odniósł się do wypowiedzi radnego  
Wojciecha Drosia. 
- Radny Marian Rutkowski  zapytał  o ul. 17 Stycznia jest tam już decyzja
na wycinkę drzew, czy radny Borecki wie coś na ten temat.  
- Radny Powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że jeżeli jest decyzja to 
na pewno drzewa  zostaną wycięte. 
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- O godz. 1445 przybył radny Grzegorz Mońka. Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 14.
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  zapytał   co  z  
rozmalowaniem linii  poziomych  pomiędzy  Krzepicami  a  Pankami   i  
między Krzepicami a Dankowem, temat ten wraca bardzo często, zapytał 
czy w roku 2017 będą rozmalowane te linie, czy są jakieś zapewnienia ze 
strony Starostwa.
-  Radny Powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że wielokrotnie o tym 
mówił,  że  drogi  te  robione  były  ze  środków  zewnętrznych,  w  
dokumentacji nie było przewidziane rozmalowanie tych linii, nie było na 
to środków. Wie że jest to  bardzo potrzebne ale są to duże koszty.  
-  Sołtys  Dankowic  Jakub  Zalewski  ma  prośbę  do  radnego  Józefa  
Boreckiego  w  imieniu  mieszkańców  sołectwa,  około  miesiąca  temu  
Tauron przeprowadzał inwestycje na terenie Dankowic Drugich  w ciągu 
drogi  powiatowej,  w  wyniku  prowadzonych  prac  zostały  rozjechane,  
pozarywane pobocza, prosi aby zainterweniować w Tauronie  
-  Radny Powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że  w dniu jutrzejszym 
jest  sesja  w powiecie  i  będzie  tam Dyrektor  Kucharczyk przekaże  tą  
sprawę. 

Ad. 5. Projekt budżetu na 2017 rok.                                                                      
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  poprosił  Panią  Skarbnik  o  
odczytanie uchwały budżetowej. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  odczytała  projekt  uchwały  24.224.2016  w  
sprawie budżetu gminy na 2017 rok. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia złożył dwie autopoprawki – wnioski  do  
projektu  budżetu  złożonego  15  listopada,  które  wynikają  z  realizacji  
zadań zleconych. Pierwszy  wniosek dotyczy wprowadzenia do budżetu 
końcowej  zapłaty  za  roboty  związane  z  przebudową  ul.  Kościuszki  
zgodnie  z  uchwałą  Nr  23.223.2016  z  14  grudnia  2016  roku.   Drugi  
wniosek  dotyczy projektów kanalizacji sanitarnej: ul. Rolnicza, ul. Praga 
i ul. Sosnowa, Dankowice Piaski i Podłęże Królewskie. W związku z tym,
że projekty te w 2016 roku zostały zapłacone do wysokości 80 % kwoty 
umownej ze względu na to, że projektanci wykonali same projekty lecz ze
względów  formalnych  nie  złożyli  wymaganych  pozwoleń  do  ich  
realizacji, z tego też względu nie wypłacono 20 % wartości umów co  
stanowi  ul.  Praga  i  Sosnowa  –  6.776  zł.,  ul.  Rolnicza  –  6.997  zł.,  
Dankowice  Piaski  i  Podłęże  Królewskie  –  27.100 zł.,  co  daje  łączną  
kwotę 40.873 zł.  Prosi aby Pani Skarbnik  dokładnie omówiła te zmiany. 
-  Skarbnik  Anna Mońka  odnośnie  Wniosku pierwszego prosi  aby w  
załączniku nr 4 projektu budżetu  wykreślić wiersz 963, w załączniku nr 3
zwiększyć wydatki budżetu w  Dz. 600 rozdz.60016 – wydatki  
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majątkowe o 471.590 zł, w załączniku nr 2  w Dz. 600 kwotę 457.890  
zastąpić kwotą 471.590 zł.   
 - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą pytania do w/w 
wniosku. Nie zadano pytań wobec powyższego poddał pod głosowanie  
wniosek – autopoprawka Burmistrza,  za przyjęciem wniosku głosowało 
13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że drugi wniosek dotyczył 20 % 
zapłaty  kanalizacji  sanitarnych,  dotyczy  to  projektów  kanalizacji  
sanitarnych na terenach wiejskich w Dankowicach Piaskach i  Podłężu  
Królewskim, prosi o zwiększenie wydatków budżetu w Dz. 010 rozdz.  
01010  o  27.100  zł,  jako  dotacja  celowa  inwestycyjna  dla  ZDKiM,  
następnie prosi o zwiększenie wydatków budżetu w Dz. 900 rozdz. 90001 
o  kwotę 13.773 zł, jest to ul. Praga,  Sosnowa i Rolnicza jako inwestycja 
celowa inwestycyjna dla ZDKiM. Jako źródło sfinansowania powyższych 
wydatków wskazuje zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych 
środków o 40.873 zł. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą pytania do w/w 
wniosku. Nie zadano pytań wobec powyższego poddał pod głosowanie  
wniosek –  autopoprawkę  Nr  2  Burmistrza,   za  przyjęciem  wniosku  
głosowało 14 radnych,  jednogłośnie. 

- odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  poprosił  Przewodniczącego  
Komisji  Budżetu  o  odczytanie  wniosków  z  poszczególnych  Komisji  
dodał, że każdy wniosek będzie głosowany przez całą Radę po kolei jak 
będą odczytywane. 
- Przewodniczący Komisji  Budżetu, Finansów, Handlu i Usług  Tomasz 
Rakowski  odczytał  wnioski  stałych  Komisji   Rady.  (Protokół  w  
załączeniu)
Komisja  Rolnictwa,  Przemysłu,  Ładu  Przestrzennego  i  Ochrony  
Środowiska :
1) Dz.  801  Oświata  i  wychowanie  zmniejszyć  o  kwotę  50.000  zł.  i  
przeznaczyć do Dz. 600 Transport i łączność  dokończenie budowy drogi 
gminnej  w  miejscowości  Lutrowskie.  Przegłosowano   wniosek   za  
wnioskiem nikt nie głosował,przeciw głosowało 7 radnych. Wniosek nie  
został przyjęty.
 - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
aby z Dz. 801 Oświata i wychowanie zmniejszyć o kwotę 50.000 zł. i  
przeznaczyć do Dz. 600 Transport i  łączność na dokończenie budowy  
drogi gminnej w miejscowości Lutrowskie. Za przyjęciem wniosku nikt 
nie głosował, 12 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od
głosu. Wniosek nie został przyjęty.  
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2)  z Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki majątkowe wykreślić ul. 
Sosnową  i  środki  w  wysokości  14.000  zł  przeznaczyć   w  Dz.  900  
Gospodarka komunalna 10.000 zł.  na rozbudowę kanalizacji sanitarnej 
Krzepice ul. Częstochowska i Lutrowskie Przegłosowano 8 głosami za.
 - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
aby z  Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki majątkowe wykreślić 
ul.  Sosnową i środki w wysokości 14.000 zł przeznaczyć  w Dz. 900  
Gospodarka komunalna 10.000 zł.  na rozbudowę kanalizacji sanitarnej  
Krzepice  ul.  Częstochowska  i  Lutrowskie.  Za  przyjęciem  wniosku  
głosowało14 radnych, jednogłośnie. 
3) Pozostałe 4.000 zł. z Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa przeznaczyć 
na remont pomieszczenia w remizie OSP w Zajączkach Drugich dla  
Klubu  biegacza  Florian.   Przegłosowano   wniosek  za  wnioskiem   
głosował 1 radny, przeciw 7 radnych.   Wniosek nie został przyjęty. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
aby pozostałe 4.000 zł. z Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa przeznaczyć 
na  remont  pomieszczenia  w remizie  OSP w Zajączkach  Drugich  dla  
Klubu biegacza Florian. Za przyjęciem wniosku  głosowało 4 radnych,  10
radnych głosowało przeciw. Wniosek nie został przyjęty.  
4)  w  Dz.  900  Gospodarka  komunalna  w  rozdz.  90019   dopisać  w  
pierwszej kolejności  rów  przy  ul.  Wieluńskiej.    Przegłosowano   
wniosek 8 głosami za, jednogłośnie.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
aby  w  Dz.  900  Gospodarka  komunalna  w  rozdz.  90019   dopisać  w  
pierwszej kolejności rów przy ul. Wieluńskiej.  Za przyjęciem wniosku 
głosowało14 radnych, jednogłośnie. 
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu i Usług 

  1)  Dz.  754  Bezpieczeństwo publiczne  do  wydatków majątkowych  na  
remont budynku OSP Starokrzepice dołożyć kwotę  64.950 zł. pochodzącą
ze zwiększenia  dochodów z podatku od nieruchomości w przedmiocie  
opodatkowania  gruntów  zajętych  pod  działalność  gospodarczą.  
Przegłosowano wniosek 8 głosami, jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
aby w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne do wydatków majątkowych na 
remont  budynku  OSP  Starokrzepice   dołożyć  kwotę   64.950  zł.   
pochodzącą ze zwiększenia  dochodów z podatku od nieruchomości w  
przedmiocie  opodatkowania  gruntów  zajętych  pod  działalność  
gospodarczą.  Za przyjęciem wniosku głosowało13 radnych,przy 1 głosie 
przeciwnym.  
2) w Dz. 750 Administracja  z wydatków majątkowych zmniejszyć o kwotę
25.000 zł  i przeznaczyć do Dz. 801 Oświata  na dodatkowe  godziny na 
świetlice. Przegłosowano 8 głosami, jednogłośnie.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
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aby w Dz. 750 Administracja  z wydatków majątkowych zmniejszyć o  
kwotę 25.000 zł   i  przeznaczyć do Dz.  801 Oświata   na dodatkowe  
godziny na świetlice. Za przyjęciem wniosku  głosowało14  radnych,  
jednogłośnie. 
3)  w Dz. 750 Administracja  z wydatków majątkowych zmniejszyć o  
kwotę 25.000 zł   i  przeznaczyć do Dz.  854   budowa placu zabaw w  
miejscowości  Dankowice  Drugie  (zakup altanki,  stołów,  ławek)  kwota  
10.000 zł. oraz do Dz.  900   rozdz.  90015  Oświetlenie  uliczne   na  
zamontowanie 2 lamp w Dankowicach kwota 15.000 zł. 
Przegłosowano 8 głosami, jednogłośnie.

 - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
aby w Dz. 750 Administracja  z wydatków majątkowych zmniejszyć o  
kwotę 25.000 zł  i  przeznaczyć do Dz. 854   budowa placu zabaw w  
miejscowości  Dankowice Drugie (zakup altanki,  stołów, ławek) kwota  
10.000 zł. oraz do Dz.  900   rozdz.  90015  Oświetlenie  uliczne   na  
zamontowanie 2 lamp w Dankowicach kwota 15.000 zł.   Za przyjęciem 
wniosku głosowało14 radnych, jednogłośnie. 
4)  W Dz.  900 oświetlenie  ulic,  placów i  dróg  z  wydatków bieżących  
zabrać  kwotę 5.000 zł. i przenieść do wydatków majątkowych na  projekt 
2 lamp oświetleniowych na ul. Polnej w Starokrzepicach.  Przegłosowano
8 głosami, jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
aby w Dz. 900 oświetlenie ulic, placów i dróg z wydatków bieżących  
zabrać  kwotę 5.000 zł. i przenieść do wydatków majątkowych na  projekt
2 lamp oświetleniowych na ul. Polnej w Starokrzepicach.  Za przyjęciem 
wniosku głosowało14 radnych, jednogłośnie. 
Komisja Rewizyjna 
Wniosek  aby  ujednolicić  procentowy  wzrost  podwyżki  dla  Urzędu  i  
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  na  5  %.   W Dz.  852  Pomoc  Społeczna  
zmniejszyć % podwyżki z 7% na 5%  co daje kwotę 16.000 zł. Środki te 
przeznaczyć na: 
-  Dz.600  Transport   i  łączność  rozdz.  60014  drogi  powiatowe  na  
wykonanie  krawężnika i poszerzenie jezdni w ul. 17 Stycznia – 6.000 zł.
-  Dz.700  Gospodarka  mieszkaniowa  na  wykonanie  bilbordu  
reklamującego  grunty gminne po prawej stronie ul. Częstochowskiej po 
uprzednim wypowiedzeniu umowy dzierżawy 5.000 zł.
- Dz. 854  Edukacyjna opieka wychowawcza na wykonanie niezbędnych 
prac typu wymiana siatek na boisku i piłkochwytów w rejonie boiska i  
placu zabaw w Osiedlu Dąbrowa i utwardzenie podłoża pod urządzeniami
siłowni  zewnętrznej  5.000  zł.  Przegłosowano  w/w  wnioski  8  głosami  
jednogłośnie.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek: 
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aby  ujednolicić  procentowy  wzrost  podwyżki  dla  Urzędu  i  Ośrodka  
Pomocy Społecznej na 5 %.  W Dz. 852 Pomoc Społeczna zmniejszyć % 
podwyżki  z  7%  na  5%   co  daje  kwotę  16.000  zł.   Za  przyjęciem  
wniosku głosowało14 radnych, jednogłośnie. 
 Następnie  poddał pod głosowanie wniosek aby  Dz.600 Transport  i  
łączność rozdz. 60014 drogi powiatowe na wykonanie  krawężnika  i  
poszerzenie jezdni w ul. 17 Stycznia – 6.000 zł. Za przyjęciem wniosku 
głosowało14  radnych, jednogłośnie. 
Kolejny  wniosek  w Dz.700  Gospodarka  mieszkaniowa na  wykonanie  
bilbordu  reklamującego   grunty  gminne  po  prawej  stronie  ul.  
Częstochowskiej  po  uprzednim  wypowiedzeniu  umowy  dzierżawy  
5.000 zł. Za przyjęciem wniosku głosowało13 radnych,   przy  1 głosie  
wstrzymującym się.   
Kolejny wniosek aby w Dz. 854  Edukacyjna opieka wychowawcza na  
wykonanie niezbędnych prac  typu  wymiana  siatek  na  boisku  i  
piłkochwytów w rejonie  boiska  i  placu  zabaw w Osiedlu  Dąbrowa i  
utwardzenie podłoża pod urządzeniami siłowni zewnętrznej 5.000 zł.  Za 
przyjęciem wniosku głosowało14 radnych, jednogłośnie. 

 Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych
1)  Dz. 600 kontynuacja budowy chodnika na ul. Kuźniczka zmniejszyć  o 
kwotę 20.000 zł.  i  przeznaczyć na dotację celową w Dz. 926 Kultura  
fizyczna jako dotacja celowa na zadania bieżące  dla Klubu Sportowego 
„Liswarta” Krzepice.  Przegłosowano  wniosek  za wnioskiem nikt nie  
głosował, przeciw głosowało 8 radnych. Wniosek nie został przyjęty.

        - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
w Dz. 600 kontynuacja budowy chodnika na ul. Kuźniczka zmniejszyć  o 
kwotę 20.000 zł.  i przeznaczyć na dotację celową w Dz. 926 Kultura  
fizyczna jako dotacja celowa na zadania bieżące  dla Klubu Sportowego 
„Liswarta” Krzepice. Za przyjęciem wniosku  nikt  nie   głosował,  13  
radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.  Wniosek nie został  
przyjęty. 

2)  Dz. 900  Gospodarka komunalna - utrzymanie zieleni zmniejszyć o  
kwotę  5.000 zł.  i   przeznaczyć na dotację celową w Dz. 926 Kultura  
fizyczna  jako dotacja celowa na zadania bieżące  dla Klubu Florian. 
Przegłosowano 8 głosami jednogłośnie, 1 radny opuścił obrady.
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
Dz.  900   Gospodarka  komunalna  -  utrzymanie  zieleni  zmniejszyć  o  
kwotę  5.000 zł. i  przeznaczyć na dotację celową w Dz. 926 Kultura  
fizyczna jako dotacja celowa na zadania bieżące  dla Klubu Florian. Za 
przyjęciem wniosku głosowało14 radnych, jednogłośnie. 
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Nie zgłoszono wniosków. 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
Nie zgłoszono wniosków. 
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu odczytał wnioski  do projektu 
budżetu  zgłoszone  przez  członków  Komisji  oraz  Przewodniczących  
pozostałych Komisji:
-  Dz.  600  Transport  i  łączność  chodniki  w  drogach  powiatowych   z  
kontynuacji budowy chodnika w ul. Nowa Wieś  zmniejszyć o kwotę 2.000 
zł  i  przenieść  ją  do  Dz.  926 Kultura  fizyczna  na dotację  celową na  
zadania  bieżące  Klubu  „Liswarta”  w  Krzepicach.  Wniosek został  
poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie 8 głosami.
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
w Dz.  600 Transport  i  łączność chodniki  w drogach powiatowych  z  
kontynuacji  budowy chodnika w ul.  Nowa Wieś  zmniejszyć o kwotę  
2.000 zł i przenieść ją do Dz. 926 Kultura fizyczna  na dotację celową na 
zadania  bieżące  Klubu  „Liswarta”  w  Krzepicach.  Za  przyjęciem  
wniosku głosowało13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
- Z Dz. 900 Gospodarka komunalna z oczyszczania miasta  zmniejszyć o 
kwotę 10.000 zł i przeznaczyć na wykonanie 2 lamp oświetleniowych na 
drodze  Lutrowskie  –  Starokrzepice.   Wniosek  został  poddany  pod  
głosowanie za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przeciw 6 radnych, 
1 radny opuścił obrady. Wniosek  nie został przyjęty. 

- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek  
aby z Dz. 900 Gospodarka komunalna z oczyszczania miasta  zmniejszyć 
o kwotę 10.000 zł i przeznaczyć na wykonanie 2 lamp oświetleniowych 
na  drodze  Lutrowskie  –  Starokrzepice.  Za  przyjęciem  wniosku  
głosowało 3 radnych, 11 przeciw.  Wniosek  nie został przyjęty. 
-  Dz.  600  Transport  i  łączność  chodniki  w  drogach  powiatowych   z  
kontynuacji budowy chodnika w ul. Kuków  zmniejszyć o kwotę 17.000 zł.
i  przenieść  ją  do  Dz.  854  Edukacyjna  opieka  wychowawcza  na  
zagospodarowanie  placu  przy  ul.  Praga   Wniosek  zostały  przyjęty  8  
głosami jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
w Dz.  600 Transport  i  łączność chodniki  w drogach powiatowych  z  
kontynuacji budowy chodnika w ul. Kuków  zmniejszyć o kwotę 17.000 
zł.   i  przenieść  ją  do  Dz.  854  Edukacyjna  opieka  wychowawcza  na  
zagospodarowanie  placu  przy  ul.  Praga.  Za  przyjęciem  wniosku  
głosowało13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej oraz o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy  
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finansowej,
- Skarbnik Anna Mońka odczytała  Uchwałę Nr 4200/VII/213/2016 z dnia
9  grudnia  2016  roku   VII  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez  
Burmistrza Krzepic projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z  
uzasadnieniem  i  materiałami  informacyjnymi.  W/w  opinia  jest  
pozytywna.  Kolejna Uchwała Nr 4200/VII/214/2016 z dnia 9 grudnia  
2016 roku  VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach w sprawie opinii  o  możliwości  sfinansowania deficytu  
przyjętego   w  projekcie  uchwały  budżetowej  na  2017  rok   Miasta  
Krzepice. W/w opinia jest pozytywna. 

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
- Radny Rafał Balcerzak zgłosił aby z Dz. 750 Administracja publiczna  - 
wydatki rzeczowe  kwotę 30.000 zł. Przenieść do Dz. 900 na oświetlenie 
ul. Częstochowskiej.  
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie w/w  
wniosek, za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się 
od głosu. 
-  Radny Rafał Balcerzak zgłosił aby z Dz. 900 oczyszczanie miasta  
kwotę 10.000 zł  przenieść do Dz. 854 na doposażenie placu zabaw w  
Osiedli Dąbrowa. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie w/w  
wniosek,  za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 1 przeciw,  1  
wstrzymał się od głosu.
-  Radny Rafał Balcerzak zgłosił aby z Dz. 750 Administracja publiczna 
wydatki rzeczowe  kwotę 8.000 zł., przenieść do Dz. 801 na remont sali w
przedszkolu samorządowym w Krzepicach.
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie w/w  
wniosek, za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, jednogłośnie. 
-  Radny Wojciech Droś   odniósł  się  do działu 921 kultura  i  ochrona  
dziedzictwa  narodowego  są  tam  wydatki  majątkowe  na  kwotę  
1.402.609,23 zł jest to remont budynku GOK, prosił wcześniej na Komisji
aby  Burmistrz  przedstawił   celowość  dokonania  tego  remontu.  
Istniejący budynek w zasadzie żadnej funkcji nie spełnia  poza kilkoma 
spotkaniami w ciągu roku, według Jego oceny.  Czas dla kina już minął i 
funkcjonalność tego budynku nie jest w ogóle wykorzystana.  Obecnie  
gdzie jest reforma systemu oświaty, każda placówka szkolna jest bardzo 
dobrze  urządzona,  są  parkingi,  sale  dostępne,   bo  w  GOK wszystko  
odbywa  się  w  godzinach  popołudniowych  po  zajęciach  szkolnych,  
wszystko to można przenieść do sal, które są do tego przystosowane   np. 
duża  sala  w  gimnazjum   gdzie  mogą  odbywać  się  różnego  rodzaju  
występy, konkursy, ćwiczenia, zajęcia. Jest to nie tylko ta jedna sala, są 
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sale gimnastyczne, sale lekcyjne, które powinny być ogólno dostępne po 
godzinach w każdym dniu tygodnia.   Uważa, że należy wykorzystać coś, 
co  jest,   a  nie  robić  coś,  co  nie  podano  w  jakim  celu  będzie  
wykorzystywane, tylko po to żeby robić,  bo są głosy, że dostanie się  
dofinansowanie unijne milion złotych ale   swoich środków gmina musi 
wnieść ponad czterysta tysięcy,  na  te  środki  gmina  musi  zaciągnąć  
kredyt.  Gdyby w skali kraju były tylko 1 taka Gmina to jaka to skala  
marnotrawstwa, prosi aby nad tym się zastanowić. Uważa, że najpierw  
należy się zastanowić nad wykorzystaniem tego budynku, może ogłosić  
konkurs  na rzeczywiste  wykorzystanie tego budynku. Składa 1 wniosek 
o odstąpienie od realizacji zadania  poprawy  efektywności  
energetycznej budynku Domu Kultury w Krzepicach  przy  ul.  
Częstochowskiej z uwagi na brak celowości –najpierw program potem  
inwestycja.  Wkład  własny  Gminy  powiększy  w całości  zadłużenie,  o  
które ten wkład wzrasta. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  poddał  pod  głosowanie  w/w  
wniosek, za przyjęciem wniosku głosował 1 radny przeciw 13 radnych.  
Wniosek nie został przyjęty przez Radę. 
- Radny Wojciech Droś składa drugi wniosek  w Dz. 754 bezpieczeństwo
i  ochrona  przeciwpożarowa  zapis  kwota  50.000  zł  związana  z  
jubileuszami  OSP Krzepice  i  Starokrzepice  po  25.000  zł  dla  każdej  
jednostki. Z całym szacunkiem dla straży pożarnej, tych organizacji, ma 
zdanie przeciwne co do wydatkowania tej kwoty związanej z jubileuszem,
są to pieniądze podatników   i nie powinny być zaangażowane w obchody 
jubileuszy.   Wnioskuje aby kwotę tą  50.000 zł przenieść do Dz. 600  
transport i łączność na przebudowę chodnika w Zajączkach Pierwszych, 
ponieważ Zajączki przez obecną kadencję Rady nie otrzymały żadnych  
środków na dofinansowanie chodnika, dopiero po trzech latach dzisiejszy 
budżet przewiduje kwotę 60.000 zł. Kwota ta  przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba wyjaśnił aby każdy miał pełną  
jasność  jeżeli chodzi o jubileusze w strażach, na Zarządzie M-G OSP 
wszyscy strażacy, wszystkie jednostki ustalili, że jubileusze okrągłe które 
odbywają się co 10 lat, każda jednostka otrzymuje kwotę 25.000 zł nie  
może być innych jubileuszy.   Szkoda że w ubiegłym roku kiedy były  
środki przekazywane dla OSP Zajączki Pierwsze i Zajączki Drugie nie  
było takiego wniosku ze strony Pana Drosia.   Poddał pod głosowanie  
wniosek Radnego Drosia    aby z Dz. 754  kwotę 50.000 zł przeznaczona 
na jubileusze w OSP Krzepice i Starokrzepice przenieść  do Dz 600 na 
przebudowę chodnika w Zajączkach Pierwszych.  Za przyjęciem wniosku 
głosował 1 rad ny, 13 przeciw. Wniosek nie został przyjęty przez Radę. 
- Radny Wojciech Droś  dodał, myśli że się nie myli ale takich kwot na 
straże w Zajączkach Pierwszych i Zajączkach Drugich nie było.  Myśli, że
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zostanie  to  sprawdzone  w  stosownym  czasie.   Ma  jeszcze  prośbę,  
ponieważ jesteśmy  na początku systemowej  reformy oświaty aby każdy  
zastanowił się  na funkcjonowaniem oświaty i kultury oraz  dochodami i 
wydatkami. 
- Radny Roman Kudelski wnioskuje aby z Dz. 600  drogi powiatowe  
Nowa Wieś  przenieść kwotę 5.000 zł do Dz. 921 z przeznaczeniem na  
modernizację bramy wjazdowej w GOK przy ul. Krótkiej. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz  Kluba  poddał  pod głosowanie w/w  
wniosek, za przyjęciem głosowało 12 radnych, 1 przeciw, 1 wstrzymał się 
od głosu. 
-  Radny Roman Kudelski   kolejny wniosek w Dz.  900  gospodarka  
komunalna i ochrona środowiska  w rozdz. 90015 dopisać żeby wykonać 
2 lampy  pomiędzy ul. Krakowską i ul. Dolną. 
-   Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał  pod głosowanie w/w  
wniosek za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, jednogłośnie.  
-   Radny  Roman  Kudelski   wnosi  aby  zobowiązać  Burmistrza  by  
wykonał w I kwartale 2017 roku ze swoich środków – z rezerwy  kamerę i
monitoring na Rynku w Krzepicach w celu poprawy bezpieczeństwa i  
promocji  gminy.   Zapytał  Panią  Skarbnik  czy  w  Dz.  926   na  
konserwację urządzeń na stadionie, czy są tam  jakieś środki, jeżeli nie ma
to prosi o wykreślenie tego zapisu.  
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
aby wykreślić w części opisowej zapis w Dz.926  konserwacja urządzeń 
na stadionie, za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, jednogłośnie. 
-  Radny  Kamil  Wiecha  składa  wniosek  aby  z  Dz.  600  przebudowa  
chodnika w Zajączkach Pierwszych kwotę 50.000 zł przenieść do Dz.  
900 na wymianę wodociągu w Dankowicach Piaskach.  
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  poddał  pod  głosowanie  w/w  
wniosek  za  przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych,  1  przeciw,  2  
wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł  się  do wniosku radnego Kamila  
Wiechy który zgłosił  aby zabrać  50.000 zł z chodnika w Zajączkach  
Pierwszych  gdzie  przez  parę  lat  w  Zajączkach  Pierwszych  nie  było   
robione nic na tym ciągu który jest bardzo niebezpieczny, uczęszczany  
przez Drewbet, Cementownie,  łączący z Opolem. Natomiast jeśli chodzi 
o awaryjność na sieci  wodociągu jest duża i w tym celu Pan Wiecha  
złożył taki wniosek. Prosi tak jak to było w Starokrzepicach  żeby jeszcze 
trochę  się  pomęczyć  jest  w  stanie  porozmawiać  z  mieszkańcami  
Dankowic.  Jest  projekt  kanalizacji,  gmina  będzie  składać  
najprawdopodobniej  w pierwszej kolejności o dofinansowania  właśnie  
Dankowice Piaski w kierunku  Podłęża i przy okazji  tak jak było to w 
Starokrzepicach wodociąg wpisze się w takie  kompleksowe, sensowne  
technicznie  uzasadnioną  przebudowę.  Koszty  przebudowy  tego  
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wodociągu zmienią się, natomiast być może ten przebudowany wodociąg 
dość mocno będzie kolidował  przy tej budowie kanalizacji , trzeba będzie
omijać ten stary a później budować  nowy gdzie będą przykanaliki. Prosi 
Pana Wiechę   i radnych aby miał swoją  refleksję nad tym co mówi  i  
prosi żeby ten wniosek wycofać i pozostawić te środki, a gmina będzie  
robiła wszystko aby w pierwszej kolejności składać wniosek na budowę 
kanalizacji  w  Dankowicach  Piaskach,   później  na  tych  odnogach   w  
kierunku Zawodzia. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poinformował, że wniosek został 
przegłosowany, zapytał czy  radny Wiecha wycofa ten wniosek. 
- Radny Kamil Wiecha poinformował, że mieszkańcy  zobowiązali go aby
wykonać to już w tym roku, aby prace rozpoczęły już  od wiosny,  jest  
dużo wjazdów zniszczonych, awarie są bardzo często. Podtrzymał swój  
wniosek.  
-  Radny Wojciech Droś  powiedział, że to z czym jest tutaj  do czynienia  
nazwałby to skandalem, to na jakiej zasadzie działa  socjotechnika  jest  
to klasyczny przykład.  Najpierw daje się wniosek, mieszkańcom to co  
wcześniej powiedział,  że  oby  ten  chodnik  nie  został  usunięty  w  
ostatnim głosowaniu i poprawce.  Co się tutaj dzisiaj odbywa jest to nie  
do przyjęcia.  
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski  zgłosił wniosek aby z  
Dz.  600  pozostałe  10.000  z  chodnika  w  Zajączkach  Pierwszych  
przeznaczyć  na rozbudowę chodnika w ul. Andersa są to drogi gminne, 
dokończenie chodnika w ul. Andersa do ul. Zina.  Wniosek motywuje  
podwyższeniem bezpieczeństwa dla ludzi,  tego chodnika tam teraz nie  
ma. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz  Kluba  poddał  pod głosowanie w/w  
wniosek  za przyjęciem głosowało 12 radnych, 1 przeciw, 1 wstrzymał się 
od głosu. 
- Sołtys Zajączek Pierwszych Barbara Pilarz   podziękowała wszystkim 
radnym szczególnie Panu Wiecha że zabrał jej pieniądze, dlaczego to się 
odbywa jej kosztem, kosztem jej mieszkańców, którzy  potrzebują tego  
chodnika,  od  dwóch  lat  nie  było  tam  nic  robione,   ciągle  jest  coś  
obiecywane, ciągle coś jest zabierane.   Większość jest przeznaczana na 
Krzepice   rozumie że Krzepice  jest  to miasto i  gmina ale Zajączki  
również płacą  podatki, które wpływają do budżetu gminy, a w zamian nie
dostają nic.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  dopowiedział w tej kwestii, że  w
ubiegłym roku wspólnie z Burmistrzem  podpisane zostało zobowiązanie  
do Powiatu, że w momencie kiedy Powiat przystąpi do inwestycji  Gmina 
będzie  partycypować  w tych  kosztach,  jeżeli  tylko  takie  działania  ze  
strony Powiatu  będą,  miały być już w tym roku. Jest jeszcze nadzieja po 
rozmowie z Panem Wojewodą, jeżeli    taka sytuacja będzie,Gmina w  
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żaden sposób nie uchyla się od działań  w tamtym rejonie. 
-  Radna Czesława Dudek  składa wniosek aby z Dz. 900 gospodarka  
komunalna  wygospodarować kwotę  5.000  zł  w Lutrowkim na  łuku   
drogi powiatowej dodać jedną lampę,  słup  już jest,  jest  tam  dużo  
wypadków  a jest słabe oświetlenie tego miejsca.   
-  Przewodniczący Rady Mateusz  Kluba  poddał  pod głosowanie w/w  
wniosek, za przyjęciem głosowało 11 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.
-  Radna  Czesława  Dudek  złożyła  jeszcze  jeden  wniosek  aby  po  
przetargach gdy znajdą się  dodatkowe środki   w pierwszej  kolejności  
dokończyć nakładkę asfaltową w Lutrowskim.  Z funduszu sołeckiego jest
przeznaczone  na ten cel 12.000 zł. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  trudno dzisiaj odnieść się bo nie 
wiadomo jak to będzie z tymi środkami finansowymi, jeżeli taka sytuacja 
będzie to wówczas  Radna będzie mogła wnioskować. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  zgłaszał  kilka  razy  problem    nadmiernej  
prędkości  jeżeli  chodzi  o   Rynek w Krzepicach,  ma taką sugestię  do  
Burmistrzów  aby  wygospodarowali  kwotę   by  przebudować  jedno  z  
przejść  dla pieszych na całej  szerokości,  czyli  całkowicie podnieść to  
przejście, myśli że jest to najlepsze rozwiązanie, powoduje to że ten ruch 
jest  mocno  spowolniony,  kierowcy  wytracają  prędkość  i  jest  to  
bezpieczne.  
- Radny Wojciech Droś  odniósł się do sytuacji jaka zadziała się w tej sali,
jak ten samorząd funkcjonuje,  to  że środki  na chodnik w Zajączkach  
Pierwszych zostały zapisane, a w ostatnim głosowaniu  zostały odrzucone,
podziękował   radnym,  Burmistrzowi,  każdy  kto  się  z  tym  zapozna  
domyśli się mechanizmów działania.    
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do słów radnego Drosia, jest mu 
niezmiernie przykro  bo przygotował projekt budżetu  na komisjach nikt 
nie kwestionował  zapisu na chodnik w Zajączkach Pierwszych, nigdy nie
przypuszczał  że  te  środki  zostaną   z  przebudowy części  chodnika  w  
Zajączkach Pierwszych  wykasowane. 
- Radny powiatowy Józef Borecki  odniósł się również do wypowiedzi  
radnego Drosia 
-  Skarbnik Anna Mońka   poinformowała, że uchwała budżetowa, którą 
Rada będzie głosować, część opisowa nie jest już częścią tej uchwały.  
Przy uwzględnieniu wszystkich zgłoszonych poprawek tą część opisową 
również poprawi, przekaże do biura Rady, żeby była dla radnych. Przy  
głosowaniu uchwały budżetowej część opisowa nie jest już częścią tej  
uchwały,  będzie głosowana tylko uchwała.   

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  poddał  pod  głosowanie   
projekt uchwały Nr 24.224.2016 w sprawie budżetu gminy na 2017 rok z 
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autopoprawką Burmistrza, oraz wszystkimi przegłosowanymi wnioskami.

- Uchwała Nr 24.224.2016 w sprawie  budżetu gminy na 2017 rok została
przyjęta 13 głosami, przy 1 głosie przeciwnym.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy 
Krzepice na lata 2016-2022.
- Skarbnik Anna Mońka odczytała Uchwałę Nr 4200/VII/215/2016 z dnia 
9 grudnia 2016  roku   VII  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Krzepic projekcie uchwały w sprawie  wieloletniej prognozy 
finansowej na  lata  2017-2022.  W/w  opinia  jest  pozytywna.    
Poinformowała,  że  Wieloletnia  Prognoza  Finansowa zostanie  również  
poprawiona  jak  budżet  po   przegłosowanych  wnioskach,  bo  musi  
współgrać z budżetem. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał  pod
głosowanie  projekt  Uchwały  Nr  24.225.2016  w  sprawie   
Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2017-2022.

- Uchwała Nr 24.225.2016 w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej
Gminy Krzepice na lata 2017-2022 została przyjęta 13 głosami,  przy 1 
głosie przeciwnym. 

- Przewodniczący Rady zarządził 5 minutową przerwę. 

Ad.  7.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  gminnego  programu  profilaktyki  i  
rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie na rok 
2017.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w
sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów  
alkoholowych i przemocy w rodzinie na rok 2017. 
W  Gminnym Programie   Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  
Alkoholowych  zaproponowano następujące zmiany: 
-  Wydatki  pkt  II  ppkt  5  Mikołaj  i  choinka  dla  dzieci  z  rodzin  
dysfunkcyjnych  zmniejszyć  kwotę  3.700  zł  o  1.700  zł.   Pozostanie  
2.000zł.  -  Kwotę 1.700 zł.  Przenieść do pkt III ppkt 3 na konkurs na  
zadania sportowe – piłka nożna dla dzieci i młodzieży. 
Pkt III. ppkt 3 Nagrody za wysokie wyniki w sporcie i Kulturze kwotę  
4.500 zł. zmniejszyć o kwotę 1.500 zł.  pozostanie w tym punkcie 3.000 
zł.  Kwotę 1.500  zł.  przenieść   na konkurs na zadania sportowe – piłka 
nożna dla dzieci i młodzieży.   Ogółem  po zmianach w punkcie  konkurs 
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na zadania sportowe – piłka nożna dla dzieci i młodzieży będzie kwota 
39.700 zł.  Przegłosowano w/w wnioski jednogłośnie 8 głosami. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie   wnioski   odczytane  przez  Przewodniczącego  Komisji  
Budżetu  Tomasza Rakowskiego za przyjęciem w/w wniosków głosowało 
13 radnych, 1 radny głosował  przeciw. Następnie poddał pod głosowanie 
projekt  Uchwały  Nr  24.226.2016  w  sprawie   gminnego  programu  
profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów alkoholowych i  przemocy  w  
rodzinie na rok 2017.

- Uchwała Nr 24.226.2016 w sprawie gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie na rok 
2017 została przyjęta 13  głosami, przy 1 głosie przeciwnym. 

Ad.  8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  gminnego  programu  przeciwdziałania  
narkomanii na rok 2017. 
 - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  Uchwały  Nr  24.227.2016  w  sprawie   gminnego  
programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017. 

-  Uchwała  Nr  24.227.2016  w  sprawie  gminnego  programu  
przeciwdziałania narkomanii na rok 2017 został  przyjęty 14 głosami,  
jednogłośnie. 

Ad. 9. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22.221.2016 w sprawie
przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Krzepice  z  organizacjami  
pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  
publicznego na rok 2017.   
 - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poinformował, że w związku z 
wprowadzoną  zmianą w programie alkoholowym zwiększa się wysokość 
środków, które należy wprowadzić do w/w Programu.   Zapytał czy będą 
pytania do projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego 
poddał pod głosowanie  projekt  Uchwały  Nr  24.228.2016  w  sprawie   
zmiany  uchwały  Nr  22.221.2016  w  sprawie  przyjęcia  Programu  
Współpracy  Gminy  Krzepice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

- Uchwała Nr 24.228.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 22.221.2016 w
sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  
publicznego na rok 2017   została przyjęta 14 głosami,  jednogłośnie.
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Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 
roku.
-  Skarbnik  Anna  Mońka  omówiła  proponowane  zmiany  w  budżecie,  
poprosiła aby dokonać zmiany w wydatkach  wykreślić w rozdz.80104  
przedszkola kwotę 5.000, skreślić wiersz wydatki bieżące oraz wiersz w 
tym wydatki jednostek budżetowych.  Wiersz „związane z realizacją ich 
statutowych zadań” wejdzie w wiersz w rozdz. oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych i prosi aby zamienić tą kwotę 6.592  na kwotę 
11.592 zł.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko   Komisji Budżetu do projektu uchwały w
sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 r. Członkowie Komisji
jednogłośnie przegłosowali powyższy projekt  5 głosami. 

-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 24.229.2016 w sprawie zmian w budżecie
gminy Krzepice w 2016 roku.

- Uchwała Nr 24.229.2016 w sprawie  zmian w budżecie gminy Krzepice
w 2016 roku została przyjęta 14 głosami,  jednogłośnie.

Ad. 11.  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 poinformowała, że uchwała zmieniająca WPF  
zmienia  się  tylko  dlatego,  że  są  wprowadzone  zmiany  w  budżecie  i  
należy je również  wprowadzić. Podała kwoty jakimi budżet zamknie się 
na koniec  roku, które są wyszczególnione w objaśnieniach w/w uchwale. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko   Komisji Budżetu do projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały Nr 14.136.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Krzepice  na  lata  
2016-2022.  Członkowie Komisji  jednogłośnie przegłosowali powyższy  
projekt  5 głosami. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 24.230.2016 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 24.230.2016 w sprawie   zmiany uchwały Nr 14.136.2015 
Rady Miejskiej  w  Krzepicach  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  
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Finansowej Gminy  Krzepice   na  lata  2016-2022   została  przyjęta   13
głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad.  12.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyznania  nagrody  za  szczególne  
osiągnięcia w dziedzinie kultury.
-   Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  poinformował,  że  nagrody  
zostały  omówione  na  posiedzeniu  Komisji  Oświaty  dużo  wcześniej,  
uzyskały pozytywną opinię. Ze względu na brak środków  dlatego teraz 
następuje  realizacja  tych  uchwał.  Uchwała  ta  dotyczy  pani  Natalii  
Rakowskiej  prosi aby Wiceprzewodniczący Tomasz Rakowski nie brał  
udziału w głosowaniu, bo jest to Jego córka.   Zapytał czy będą pytania 
do projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał  
pod głosowanie projekt Uchwały Nr 24.231.2016 w sprawie przyznania 
nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

- Uchwała Nr 24.231.2016 w sprawie przyznania nagrody za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie kultury została przyjęta 13 głosami, 1 radny nie 
brał udziału w głosowaniu. 

Ad.  13.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyznania  nagrody  za  szczególne  
osiągnięcia w dziedzinie kultury.
-   Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   poinformował,  że  uchwała  
dotyczy przyznania nagrody Panu Miłoszowi Janik,  zapytał czy będą  
pytania do projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego 
poddał pod głosowanie  projekt  Uchwały  Nr  24.232.2016  w  sprawie   
przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

- Uchwała Nr 24.232.2016  w sprawie przyznania nagrody za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie kultury został przyjęta 14 głosami, jednogłośnie. 

Ad. 14. Sprawozdania, informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza  za okres od 9 listopada do 27 
grudnia 2016 r. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie  międzysesyjnym za okres  od  9 listopada  do 27 grudnia  2016 
roku. (sprawozdanie w załączeniu). 
- Radny Roman Kudelski  zapytał  o przetarg na ul. Częstochowską, jest 
opublikowany wzór  umowy jest  tam zapis  paragraf  3   „zamawiający  
dopuszcza jedną płatność przejściową  do 60% wartości wynagrodzenia 
umownego  brutto w miesiącu marcu 2018  roku” zapytał dlaczego w  
marcu  i na jakiej podstawie będzie to płacone, jaki to będzie dokument. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odpowiedział, że w harmonogramie 
przewiduje się że zadanie będzie wykonywane w systemie zaprojektuj  
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wybuduj,  czyli  podpisanie  umowy przełom stycznia,  początek  lutego,  
następnie jest czas na wykonanie projektu do końca kwietnia,  uzyskanie 
pozwolenia  czy dokonanie zgłoszenia  i rozpoczęcie robót  w połowie  
roku 2017  wszystko będzie  zależało  od warunków atmosferycznych,  
przewiduje się że duża część robót w  2017 roku zostanie zrealizowana i 
po ich odebraniu, skosztorysowaniu  kosztorysem po wykonawczym  w 
marcu  będzie  jedna  faktura  przejściowa   na  kwotę  taką  jaka  będzie  
wynikała  z wykonanych robót,  w tym również projektu budowlanego.  
Dlaczego marzec bo tak wynika z przyjętego systemu rozliczeń między 
Gminą a Urzędem Marszałkowskim. 
- Radny Roman Kudelski  zapytał  ponieważ w poprzednich umowach jest
taki zapis  i odebranie przez zamawiającego, a w tej umowie tego nie ma 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odpowiedział, że na pewno jest to  
oczywiste, nie ma teraz tej umowy i trudno mu się odnosić  do tego co 
mówi radny, może ten zapis jest w innym miejscu. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba proponuje aby ten zapis stał się 
wzorem lat ubiegłych w tych umowach żeby też był w tej umowie. 
- Radny Rafał Balcerzak zwrócił się do Burmistrza,   ponieważ  realizacja 
ul.  Częstochowskiej  jest  to  jedna  z  większych  inwestycji  drogowych  
ostatnich lat w Gminie Krzepice. Wpłynęły trzy oferty  rozbieżność w  
cenach jest. Prosi o  rzetelność i staranność  przeanalizowania tych ofert 
szczególnie,  że  jeżeli  chodzi  o  środkową  ofertę,  ta  firma  aktualnie  
realizuje  ul.  Kościuszki  i  myśli  że  wszyscy  zgodzą  się  z  tym że  są  
zastrzeżenia co do realizacji tej ulicy przez tą firmę.  Druga sprawa prosi 
aby  w  stosownym  czasie   po  ustaleniu  terminu  spotkać  się  z  
mieszkańcami   ul.  Częstochowskiej,  którzy  mają  tam swoje  zakłady,  
sklepy i  mieszkają tam  aby przedstawić mieszkańcom jaki będzie zakres 
prac  jak to będzie wyglądało, gdzie będzie wjazd  jakie szerokości, bo tak
jak było na ul. Kościuszki gdy inwestycja jest realizowana wychodzą  
pewne  nieścisłości.  

Ad.  15.   Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi, Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli  i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych.
-  Radny  Rafał  Balcerzak  poinformował,  że  w  związku  z  tym że  na  
ostatniej sesji  Komisja Rewizyjna została zobligowana do rozpoznania  
tematu  utwardzenia   placu  przy  Szkole  Podstawowej  w  Zajączkach  
Drugich,  Komisja  rozpoznała temat,  jest  protokół końcowy z którym  
zapoznał zebranych. (Protokół w załączeniu). 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał w dniu dzisiejszym miał 
być  położony  asfalt  na  skrzyżowaniu  ul.  Sienkiewicza,  Kościuszki,  
Dąbrowskiego warunki były sprzyjające i nie zostało to zrobione. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  jest  kolejne  
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zapewnienie wykonawcy, że na pewno jutro zostanie to położone. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  drugie pytanie, zgłaszał  problem
z oświetleniem na obwodnicy,  cyklicznie są wyłączane lampy raz na  
jednym skrzyżowaniu raz na drugim, o tym decyduje chyba Generalna  
Dyrekcja. 
-Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik  odpowiedział,  że  o  tym  decyduje  
Generalna Dyrekcja  były prowadzone rozmowy na ten temat z osobą  
która naszym rejonem się zajmuje bezpośrednio z ramienia Krajowej  
Dyrekcji  wyglądało  to  tak,  że  wcześniej  do  niej   nie  dotarła  taka  
informacja,  że  to  oświetlenie  nie  funkcjonuje,  obiecała,  że  to  szybko  
przekaże. 
- Radny Grzegorz Mońka odnośnie tego oświetlenia wydaje mu się, że  
jest problem z jakimś sterownikiem czasu włączania. Zapytał odnośnie 
ul. Kościuszki  od ostatniej sesji na której była burzliwa dyskusja w tej  
sprawie  były jakieś ustalenia, jw jakim procencie zostały odebrane prace  
na dzień dzisiejszy i czy zostały już wypłacone środki za te prace. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że ostateczny termin  
jest  ustalony na koniec maja przyszłego roku,  zgodnie z protokołem,  
kosztorysem po wykonawczym,  tych robót który sporządził wykonawca, 
jeszcze nie zatwierdził inspektor nadzoru, procentowe wykonanie jest to 
różne do różnego rodzaju robót, np. wodociąg około 70 % wykonania,  
chodniki  około  też  80%,  roboty  niewykonane  to  0  %  związane  z  
odtworzeniem  nawierzchni  asfaltowej.  Stopień  zaawansowania  robót  
oceniony  jest   takimi  rodzajami   jakie  występowały  w  kosztorysie  
ofertowym.  Po  zatwierdzeniu  przez   inspektora  nadzoru,  kosztorys  
zostanie  przyjęty  i  wtedy   zostanie  dokonana  zapłata,  ten  kosztorys  
opiewa na kwotę 374.599 zł. Nie wie czy jeszcze nie będzie wprowadzona
jakaś korekta przez inspektora nadzoru.
- Radny Grzegorz Mońka  zapytał czy udało się wynegocjować warunki 
dotyczące  prac dodatkowych, które były  podejmowane na ostatniej sesji.
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział,  że były prowadzone  
rozmowy  już dwukrotnie na ten temat. Konkretne warunki rozliczenia  
tych robót będą jeszcze negocjowane i dokładnie ustalone na moment ich 
odbioru. Jest dobra wola i chęć wykonawcy do  pójścia na ugodę w tym 
zakresie. 
-  Radny Grzegorz Mońka  zapytał o sprawę GOK przy ul Krótkiej  na 
wielokrotnych spotkaniach były uzgodnienia z wykonawcą, że miał on  
wykonać  przynajmniej  3  istotne  zadania,  czyszczenie  elewacji  
klinkierowej,  schludnego  wykończenia  karceru  i  próby  uszczelnienia  
tarasu, termin był do końca roku, czy udało się to zrobić. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że szczegółów na ten  
temat  w tym momencie nie ma. 
- Radny Rafał Balcerzak   poinformował, że jeżeli chodzi o elewację to 
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firma wywiązała się, elewacja została oczyszczona specjalnymi środkami,
myśli że tych zacieków już nie będzie.  Kwestia przecieków na tarasie do 
dnia dzisiejszego występują. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  po  przebudowie  tego  
tarasu najprawdopodobniej zleconej innej firmie po kolejnych opadach  
okazało się że nie jest to szczelne.  Na jednej połowie nie ma zacieków,  
wykonawca  musi  powrócić  i   zrobić  w  sposób  taki   aby  to  nie  
przeciekało. 
- Radny Rafał Balcerzak uważa, że skoro trwa to już trzeci rok, zostały 
jeszcze dwa lata gwarancji  nie wie czy ta firma nadal istnieje, dochodzą 
go głosy że już nie ma tej firmy,  jest tam to ocieplone  uważa, że lepiej 
byłoby to w okresie letnim  zerwać te części gdzie występuje zaciek,  
żeby to odparowało, sprawdzić  w jakim stanie te ściany są  bo w tej  
chwili jest to wszystko ukryte pod styropianem. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do tej sprawy jest po rozmowie z
Dyrektorem GOK, jest zabezpieczona kwota gwarancyjna  jest możliwość
uruchomienia tego zabezpieczenia zlecić  to innej firmie, jest to też jakieś 
rozwiązanie. 
- Radny Wojciech Droś  nawiązał do ostatniej Komisji Rewizyjnej zapytał
o parking przy Szkole w Zajączkach Drugich,  kto podpisał  umowę o  
realizację co dalej Komisja Rewizyjna zamierza z tym zrobić.   
-  Radny  Rafał  Balcerzak  odpowiedział,  że  Komisja  stwierdza  fakty,  
Umowa  została  podpisana  przez  Dyrektora  Szkoły  Panią  Wiesławę  
Karasiak
- Radny Wojciech Droś zapytał,  czy  Dyrektor  mogła  podpisać  taką  
umowę  aby na przyszłość zapobiec takim sytuacjom  jaka miała miejsce, 
bo jest kilka szkół i kilka jednostek , prosi o wyjaśnienie tego faktu.   
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska - Cer  odpowiedziała, że jeżeli  
Dyrektor miała środki w planie finansowym na tą inwestycję to mogła  
podpisać taką umowę. 
-  Radny Wojciech Droś drugie pytanie do Przewodniczącego Komisji  
Rewizyjnej odnośnie GOK na ul. Krótkiej, Komisja ciągnie już tą sprawę 
dwa  lata  i  co  dalej,  bo  uważa,  że  Komisja  Rewizyjna  powinna  
kontrolować  Zarząd czy zgodnie postępuje.  
-   Radny  Rafał  Balcerzak   odpowiedział,  że  Komisja  stwierdza  na  
podstawie zastałej sytuacji, rozmów ze świadkami, dokumentacji co jest   
i to stwierdza Komisja co uczyniła teraz, że dalej jest to nie załatwione. 
Pozostaje jeszcze fakt  że we wrześniu 2015 roku z wniosku Radnego  
Rakowskiego   Rada  przegłosowała  aby  powołać  w  związku  z  tym  
biegłego w tym charakterze. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  poinformował,  że  Dyrektor  GOK  jest  
inwestorem podpisał umowę są odpowiedzialni za realizację tej umowy, 
mają inspektora  nadzoru,  Urząd włącza się   i  pilnuje  tych tematów.   
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Wnioski o eksperta  są  otwarte  tylko  te  kolejne  zapewnienia  Pani  
Dyrektor,  że  nie  przecieka  mimo  że  padało,   myślał  że  temat  się  
zakończył, pewne prace zostały  już  wykonane,  jest  gwarancja  i  jest  
zabezpieczenie  gwarancyjne, na pewno zastanowią się nad tym co dalej 
robić aby ten temat zakończyć. 
-  Radny Wojciech Droś zapytał Przewodniczącego Rady czy ustalając  
program  sesji  Rady  podejmuje  decyzje  kolegialnie  z   
Wiceprzewodniczącym,  Przewodniczącymi  Komisji  czy  podejmuje  
jednoosobowo. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział,  że konsultuje z  
Burmistrzem, jednostkami organizacyjnymi.  
- Radny Wojciech Droś zapytał, ponieważ w dniu 30 listopada zgłosił  
wniosek  aby  na  najbliższej  sesji  Rady  Miejskiej  umieścić  punkt   
dotyczący „Informacja przedstawiciela  Stowarzyszenia  Semper  Veritas  
dotycząca  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  Uchwałą  Rady  
Miejskiej  z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Krzepice  wraz  ze  skutkami  
finansowymi i formalno prawnymi dla budżetu i gminy Krzepice. Pytania 
i  dyskusja.  Od  tego  czasu  były  już  dwie  sesje  Przewodniczący  nie  
umieścił tego punktu ani nie przysłał stosownej informacji. Informacje tą 
Stowarzyszenie i on sam  uważa za ważną i chcieli ją przedstawić Radzie.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poinformował, że wcześniejsza  
sesja była to sesja nadzwyczajna i nie przewidywała takiego punktu bo  
była zwołana na wniosek Burmistrza.  Dzisiaj jest sesja budżetowa, nie  
przewidział tego punktu w porządku obrad bo uważa, że sesja budżetowa 
nie  jest  odpowiednim    czasem  na  tak  szeroką  dyskusję  w  tym  
przedmiocie o którym Pan Droś mówił, nie zbagatelizował tej sprawy,  w 
biurze  Rady  jest  pismo  wyjaśniające  w  sprawie  tego  planu  
zagospodarowania  przestrzennego,  natomiast  sesja  Rady  Miejskiej  na  
której będzie omawiany ten punkt będzie dotyczyła informacji jednostki 
jakim  jest  Urząd,  Stowarzyszenie  będzie  mogło  odnieść  się  do  tego  
tematu. Prosi aby przyjąć taką informację, że do tego tematu powróci.   
- Radny Wojciech Droś zadał kolejne pytanie do Burmistrza i Radnego  
Boreckiego, wystąpił  do Burmistrza z zapytaniem w sprawie Ośrodka  
Zdrowia w Zajączkach co do dalszego funkcjonowania tego Ośrodka. Na 
sesji Rady powiatu były przedstawione wyniki, audyt dotyczący szeroko 
rozumianej ochrony zdrowia i były też wnioski z tego audytu, jednym z 
wniosków było  to  że  planuje  się  do  zamknięcia  Ośrodek  Zdrowia  w  
Zajączkach.  Zwrócił  się  z  pismem  do  Burmistrza  i  Burmistrz  
odpowiedział mu że  z tego co się orientuje  nie ma takiego zamiaru  oraz 
wystąpił  z  pismem  do  ZOZ-u  o  potwierdzenia.  Chciałby  otrzymać  
odpowiedź  od  Burmistrza  czy  wystosował  takie  pismo  i  jaka  jest  
odpowiedź oraz od Pan Boreckiego aby zdementował tą informację. 
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- Radny powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że audyt był zrobiony  
dla lepszego działania  ZOZ-u, wyszczególnione są w nim dobre i  złe  
rzeczy, podane były różne warianty ale nie było powiedziane, że  chce się 
zlikwidować  Zajączki.  Powiedział,  że  bez  ośrodków  zdrowia  w  
Starokrzepicach, Zajączkach, w całym powiecie ZOZ nie istnieje. 
-  Radny  Roman  Kudelski   poinformował,  że  odbyła  się  komisja  
konkursowa  gdzie zakończyła nabór na stanowisko Dyrektora ZOZ-u  w 
głosowaniu tajnym wybrano na to stanowisko Panią Joannę Maruszczyk 
dnia 1 stycznia 2017 roku została zatrudniona na tym stanowisku.   21  
grudnia  odbyło  się  posiedzenie  Rady  Społecznej  ZOZ  były  podjęte  
między  innymi  uchwały  dotyczące  planowanej  przez  ZOZ  zakupu  
aparatury medycznej  i  sprzętu medycznego jak również zbycia,  zakup  
ambulansu który dofinansowany jest przez  Wojewodę i Starostwo. Są  
zmiany na temat regulaminu organizacyjnego  gdzie Dyrektor wprowadza
szczepienia  na  grypę  z  wykorzystaniem  każdego  ośrodka  zdrowia,  
również szczepienie dla dzieci od 0 do 2 lat. Planuje również otworzyć w 
każdym ośrodku zdrowia punkt pobrań krwi. Poinformował również, że 
23  grudnia  opublikowany  został  projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  
świadczeniach  opieki  zdrowotnych  finansowanych  ze  środków  
publicznych,  który  wprowadza  system   podstawowego  szpitalnego  
zabezpieczenia   świadczeń  podstawowej  opieki  zdrowotnej  tzw  sieć  
szpitali. Powiedział, że nasze szpitale wpisują się w tą sieć 
- Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział, że otrzymał taką odpowiedź 
i prześle ją radnemu. 
-  Radny  Wojciech  Droś  uważa,  że  to  bardzo  dobrze  że  nie  będzie  
likwidowany ten ośrodek, bo uważa, że jest on placówką ważną i dobrze 
że zostaje.  
- Radny Dariusz Pilśniak poruszył temat drzew w Krzepicach przy drodze
w kierunku Częstochowy w tzw „kończynach” drzewa te są w bardzo  
złym stanie przy każdej wichurze  OSP Krzepice jeździła usuwać te suche
drzewa. Prosi radnego powiatowego o interwencję w tej sprawie.  Prosi  
również o pielęgnację tych drzew, o przecięcie gałęzi na tym odcinku.  
Drugi temat  to prosi aby nie zapominać o tym że chyba już 6 lat temu 
zapłacono  za  projekt  budowy  parkingu  w  Starokrzepicach   kwotę  
siedemdziesięciu  kilku  tysięcy  złotych.  Dobrze  że  w  tym  roku  
przypomniano  sobie  o  tym aby  pozwolenia  dalej  trwały,   wypłacono  
kwotę 7 tysięcy złotych, prosi aby o tym pamiętać, bo jest to jeden kościół
gdzie nie ma parkingu. W ubiegłej kadencji nie było przychylności Rady, 
w Urzędzie Marszałkowskim było 500 tysięcy złotych  do pozyskania ale 
nie było przychylności wykorzystania takich pieniędzy. 
- Radny powiatowy Józef Borecki  odpowiedział odnośnie drzew przy  
drodze, jest to droga krajowa, powiat  może tylko wnioskować.  
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba dodał,  że  droga Magreta jest  
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drogą powiatową i można tam podjąć konkretne działania,  bo drzewa tam
wiszą nad drogą.
- Radna Bożena Kozak ma prośbę do Burmistrza  odnośnie ul. Sosnowej 
gdzie  wcześniej  były  rozmowy  aby  rolnicy  przekazali  działki  na  
poszerzenie  drogi  prosi  aby  Burmistrz   podjął  ponowne rozmowy by  
rolnicy przekazali po 1m po szerokości swoich działek na poszerzenie tej 
drogi. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba uważa, że  Burmistrz przyjmuje to
do realizacji  i przedstawi informację za jakiś czas jakie są wyniki tych 
rozmów. 
- Radny Rafał Balcerzak  zapytał odnośnie przystanków autobusowych w 
Dzielnicy „Stare Miasto” są dwa przystanki jeden na ul. Częstochowskiej 
drugi na ul. Kościuszki, kto zarządza tymi przystankami,  jeżeli Gmina to 
w Jego ocenie przystanek na ul. Częstochowskiej i Kościuszki wymagają 
odświeżenia, odmalowania, oraz zrobić nowe napisy. Druga sprawa to  
drzewa,  lasek  na  wprost  Liceum na  ul.  Ryły,  lasek  ten  jest  w stanie  
opłakanym, jest tam masę drzew suchych, przez ten lasek młodzież skraca
sobie drogę do  szkoły,  część  drzew  na  skraju  tego  lasu  jest  mocno  
pochylonych, część suchych, prosi aby rozpoznać temat, zwrócić się z  
pismami do tych właścicieli,  ponieważ  to  zagraża  bezpieczeństwu.  
Kolejny temat to spalanie śmieci w piecach  prosi aby sporządzić taką  
informację  jakie  są  zagrożenia   przy  spalaniu  np.  plastiku  i  jakie  są  
konsekwencje i przy  odbiorze śmieci dołączać taką informację. Następny 
temat to ul. Muznerowskiego  podejmował już wcześniej taki temat że  
ruch na tej ulicy szczególnie w  godzinach  rannych  gdzie  rodzice  
odwożą dzieci do szkoły jest bardzo duży  ale  przede  wszystkim  jest  
nadmierna prędkość, w dniu dzisiejszym doszło  do  wypadku  w  
godzinach popołudniowych  prawdopodobnie z winy rowerzysty ale jest 
tam   rzeczywiście   niebezpieczna   ta   droga. Prosi Burmistrza aby  
monitował ten temat i rozmawiał z Komendantem naszej policji  czy  
Komendantem powiatowym aby tam ta policja pojawiała się.  
- Radny Marian Rutkowski zapytał odnośnie odwodnienia na końcu ul.  
Kuźniczka były tam uzgodnienia, firma miała to wykonać. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do tej sprawy, jest gwarancja że 
zostanie to wykonane. 
-   Sołtys  Dankowic  Jakub Zalewski   podziękował,  że  przez  cały  rok  
budżetowy  dzięki  pracy  radnych,  pracowników  Urzędu   zostało  
przeprowadzonych  prac  w  sołectwie,  w  przyszłorocznym  budżecie  
również trochę wpłynie do sołectwa Dankowice.  Odniósł się do sprawy 
wymiany wodociągu,  gdzie będzie robiona kanalizacja, w Dankowicach 
jest jedno miejsce gdzie nie będzie robionej kanalizacji,  a wodociąg jest 
w bardzo złym stanie  jest to odcinek w lesie pomiędzy Dankowicami  
Drugimi  a  Dankowicami  Trzecimi.  Kolejna  sprawa  to  przypomina  o  
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pracach wykonywanych przez ZDKiM  rowy przepusty, prace stanęły
i  niewiele  w  tym  temacie  się  dzieje.   Przypomina  o  deklaracji   
termomodernizacji remizy w Dankowicach w 2018 roku, myśli że dojdzie
to skutku.   Ostatni  temat  na jakim etapie  jest   projekt  kanalizacji  w  
Dankowicach Pierwszych i Drugich. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że Dankowice Pierwsze
i  Drugie  dokumentacja  kosztorysowa  i  projektowa  jest  wykonana  w  
całości.  Natomiast wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę czy
dokonanie zgłoszenia jest po stronie Gminy, tutaj umowa z wykonawcą 
nie przewidywała   by projektant uzyskiwał pozwolenie. Odrębną sprawą 
jest pytanie kiedy, za jakie pieniądze i skąd te pieniądze.  
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski   poinformował,  że  w  
ostatnim czasie zauważył zmianę jakości wody, zapytał co jaki czas jest 
badana woda w stacji uzdatniania wody, czy badana jest wyłącznie na  
naszym ujęciu, czy wysyłana jest gdzieś indziej do badania i jakie to są 
koszty.  
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że na naszym ujęciu  
badana jest woda w podstawowym zakresie, głównie bakteriologia, to co 
jest możliwe do wykonania naszymi środkami, aby była bezpieczna do  
spożycia. Natomiast Sanepid bada okresowo w różnych punktach na sieci 
i  na wyjściu ze stacji  uzdatniania,  dotychczas wyniki badań Sanepidu  
nigdy nie stwierdziły   żeby woda wychodząca  ze stacji uzdatniania miała
parametry  przekraczające  dopuszczalne  normy,  zawsze  to  była  woda  
dobrej jakości. Jeżeli chodzi o sieć to zdarzały się  punkty odległe, że  
okresowo  jakieś  parametry   były    nie  zachowane   w szczególności  
zawartość żelaza. Za badania wykonywane przez  Sanepid nie płaci się. 
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski   zapytał  czy  coś  jest  
wiadomo na temat inwestycji  w postaci budowy elektrowni wodnej na  
młynie Marcelin. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  poinformował  w  temacie  Marcelin  
właściciel  sprzedał  ten  młyn,  kolejny  właściciel   złożył  wniosek  do  
Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych,  raport  oddziaływania  na  
środowisko było to parę lat temu, może postępuje ale bardzo powoli.    W 
tym  istniejącym  jazie  jest  jeden  przepust,  który  już  w  czasie  
projektowania i wykonania  pozwalał na zamontowanie  tej elektrowni  
turbiny. Więcej na ten temat dowie się i przekaże.  
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski  trzecia sprawa, dzisiaj  
głosowano nad uchwałą  budżetową  jest  wiele  inwestycji  zarówno w  
drogach powiatowych  jak i gminnych również sprawy oświetlenia  ma 
prośbę do Burmistrza  aby nie zwlekać  ze zgłoszeniem przetargów  bądź 
zapytań konkursowych nie czekać  do ostatniej chwili, bo w tym roku był 
problem z chodnikiem w Kukowie. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odniósł  się  do   wypowiedzi  
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Wiceprzewodniczącego Rakowskiego,  gmina stara  się  przynajmniej  te  
duże  przetargi   ogłaszać  możliwie  wcześniej  wtedy  kiedy  można   to  
zrobić, bo czasem  Gmina jest zobligowana harmonogramem uzyskiwania
dofinansowania, rozpatrywania wniosku, taka sytuacja jest teraz ze stacja 
uzdatniania wody, Gmina nie jest w stanie wszystkich    postępowań i  
umów podpisać  jednocześnie w pierwszym kwartale roku, nie  jest w  
stanie tego zrobić i sfinansować, bo dochody budżetowe realizowane są  
cały rok i jakoś to trzeba porozkładać. 
-  Mieszkaniec  Romuald  Cieśla   podziękował,  że  Gmina  przejęła  
Synagogę  ale  teraz  należy  zabezpieczyć  szczyt  Synagogi,  bo  jest  to  
niebezpieczne.   Poinformował,  że  w  dniu  dzisiejszym  zwrócił  się  z  
pismem do Przewodniczącego  Rady  i  Burmistrza   o  pilne  ustawienie  
radaru,  zrobienie  wysepki  na  ul.  Muznerowskiego   oraz  usunięcie  
pieńków na terenie szkoły podstawowej odczytał to pismo.  Zgłosił że na 
cmentarzu  żydowskim  jest  wiele  suchych  drzew,  które  zagrażają  
bezpieczeństwu   prosi  aby  to  usunąć.   Kolejny  temat  to  słupki  przy  
drogach  powiatowych np. na drodze w stronę Dankowa są głębokie rowy,
a  nie  ma  żadnych  słupków  jest  to  bardzo  niebezpieczne.   Życzył  
wszystkim  miłych i  wesołych Świąt,  przeprosił   wszystkich za to że  
czasem nękał na tych spotkaniach.  
-  Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Kuźniczka  Marcin  Świerczyński   
powrócił do tematu wywołanego przez radnego Rakowskiego chodzi o  
młyn  Marcelin  i  jego  otoczenie,  kiedyś  to  otoczenie  było  jednym z  
najbardziej urokliwych miejsc  w Krzepicach.  Teraz wygląda to bardzo 
źle,  wie  że  jest  to  trudny  temat  bo  jest  to  teren  prywatny  ale  ściśle  
związany  z  historią  Krzepic  człowieka  który  zelektryfikował  tą  
miejscowość, wiele dla Krzepic znaczył. Wie że Gmina ma ograniczone 
działania  może  tylko  zgłaszać  do  władz  powiatowych  i  nadzoru  
budowlanego.  Proponuje  aby  przy  okazji  jakiejś  Komisji  zaprosić  
właściciela tej  posesji   chętnie sam by wziął  udział w tej Komisji  by  
usłyszeć od tego właściciela w którą stronę to ma iść, a przede wszystkim 
zobowiązać go do tego żeby  to co w tej chwili straszy przywrócić do  
stanu pierwotnego. Druga sprawa to bożnica, dobrze że  przeszło to na  
własność  Gminy,  oczywiście  jest  to  ogromny  problem finansowy,  bo  
będzie to wymagało kolejnych dużych nakładów finansowych.  Proponuje
aby  przez  ten  rok  wypracować   sposób  w  jaki  zagospodarować   tą  
bożnicę, wystarczy aby w jakiś sposób zabezpieczyć ją, ładnie podświetlić
by mogła być wizytówką   Krzepic. Kwestia cmentarza żydowskiego, nie 
wiadomo dokładnie jakie  tam znajdują  się  zabytki,  jest  on na terenie  
Krzepic i jest wizytówką Krzepic    powinno się o niego zadbać, poważnie
o tym pomyśleć.  
-  Radny  Rafał  Balcerzak  odniósł  się  do  wypowiedzi  Pana  
Świerczyńskiego uważa, że jest to bardzo istotna rzecz.  Po drugiej stronie

26



młyna  Marcelin  jest  też   plaża,  w  tym  momencie  jest  ona  w  
mikroskopijnym  zarysie,  a jest  to teren  gdzie w okresie letnim całe  
Krzepice  przychodziły żeby odpocząć z całymi rodzinami, należy się nad
tym zastanowić, myśli że jakaś koncepcja   jest, w budżecie są środki  
które są do dyspozycji Zarządów Osiedli Kuźniczka, Kuków i Krzepice 
„Stare Miasto”. Warto by Kuźniczka i  Krzepice bo teren ten jest  taką  
granicą  tych  Osiedli  można  by  się  zastanowić  aby  z  tych  środków  
rozpocząć jakieś działania.  
- Radny powiatowy Józef Borecki  odniósł się do tematu rzeki Liswarty, 
odnośnie melioracji podstawowej i szczegółowej

Ad.  16.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.  1840    zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                     Kamil Wiecha               Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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