
PROTOKÓŁ NR 25.2017

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu 16 stycznia 2017 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 730 – 800.

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

1. Maksymilian Grzyb  - usprawiedliwiony

PORZĄDEK OBRAD:

  1.  Otwarcie obrad.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24.224.2016 Rady 
Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu 
gminy na 2017 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice na 
2017 rok. 
5. 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 dwóch punktów. Prosi Burmistrza o przybliżenie  
tych tematów.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   poinformował,  że  pierwszy  projekt  
uchwały dotyczy zwiększenia kwoty rezerwy ogólnej o 600 zł gdyż przy 
nanoszeniu poprawek w uchwale budżetowej wniesionych na sesji w dniu
28 grudnia  2016 roku kwota  tej  rezerwy nie  została  dostosowana do  
wymogów  ustawy  o  finansach  publicznych.   Drugi  projekt  dotyczy  
realizacji projektu „Wiedza i kompetencje” do którego Gmina przystąpiła 
i  będzie  on  realizowany  w  szkołach  podstawowych  i  gimnazjach,  
dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO. 
Pierwsza część projektu realizowana była w 2016 roku.  
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- Radny Wojciech Droś  zapytał o sposób zwołania sesji i przekazania  
materiałów przed sesją, radny nie ma możliwości  zapoznać się z tymi  
materiałami, nie akceptuje takiego sposobu zwołania sesji. Rozumie że są 
to jakieś techniczne poprawki, ale uważa, że nie wymaga tego aż zwołanie
w trybie pilnym sesji,  prosi aby w przyszłości nie organizować w ten  
sposób sesji. 
- Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Kluba odpowiedział, że sesja 
nie  byłaby  zwoływana  gdyby takiej  potrzeby  nie  było.   Poddał  pod  
głosowanie  porządek  obrad  za  przyjęciem  głosowało  12  radnych,  2  
radnych wstrzymało się od głosu.
Radnych obecnych – 14.

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad.
-  Zaproponowano następną osobę z  listy  obecności  radnego Dariusza  
Pilśniaka, który wyraził zgodę.
Sekretarzem obrad został wybrany Radny Dariusz Pilśniak  13 głosami,  
przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 3.  Podjęcie  uchwały  w sprawie zmiany uchwały  Nr 24.224.2016 Rady  
Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu 
gminy na 2017 rok. 
- Skarbnik Anna Mońka poinformowała, że  projekt powyższej uchwały,  
dotyczy uchwały budżetowej, która została podjęta 28 grudnia 2016 roku. 
Odniosła się do wypowiedzi radnego Drosia, że  była taka  konieczność  
gdyż nanosząc  poprawki  do budżetu  po sesji  zapomniała,  że  wzrosły  
wydatki w związku ze składaniem wniosków na sesji, a jeżeli wzrosły  
wydatki   musi  wzrosnąć rezerwa ogólna.  O tej  rezerwie zapomniała.  
Dlatego dzisiaj jest ta sesja ponieważ należy dostarczyć do tego  budżetu 
aby był on dokumentem prawidłowym aby można go było podzielić na  
układ szczegółowy i rozpocząć jego realizację.  Rezerwa  ta  musi  
wzrosnąć o 600 zł na sesji wydatki były w wysokości  33  miliony  180  
tysięcy, po sesji wydatki po poprawkach są w wysokości 33miliony 757 
tysięcy rezerwa nie może być mniejsza  niż 1/10 % wydatków budżetu, po
tej  zmianie  będzie  wynosić   33.800 zł,  aby pokryć tą  zmianę  600 zł  
proponuje się zabrać z Dz. Administracji publicznej. W wyniku tej zmiany
paragraf 9 uchwały budżetowej otrzymał brzmienie jakie zapisane jest w 
projekcie tej uchwały.  
-  Radny  Wojciech  Droś  odniósł  się  do  wypowiedzi   Pani  Skarbnik  
rozumie że był to błąd ale można było zwołać sesję w trybie normalnym, 
umieścić inne punkty. Stanowisko jakie wypowiedział gdy był uchwalony
budżet  jest jasne, nie ma przeprowadzanych żadnych reform,  w jego  
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ocenie wydatkuje się w dziale kultury  bezsensownie, ponieważ wydaje  
się  duże pieniądze  społeczne  jak  i  gminne,  które  pochodzą  z     
kredytu  na  budynek,   który  nie  spełnia  żadnych  oczekiwań,   nie  
przedstawiono  programu  użytkowania  tego  budynku.   Z  roku  na  rok  
kredyty powiększają budżet gminy.  To samo jest z budynkiem na ul.  
Krótkiej, został wyremontowany,  nie spełnia podstawowych wymogów.  
Druga sprawa to co już wcześniej wspominał chodzi o wydatki z budżetu  
w dziale bezpieczeństwo a dotyczące środków dla dwóch jednostek OSP 
Krzepic i Starokrzepic na jubileusze po 25.000 zł.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  przypomniał radnemu Drosiowi, 
że  teraz jest omawiana uchwała w sprawie zmiany w budżecie dotycząca 
600 zł i chciałby żeby radny Droś odniósł się do tej kwestii, natomiast te 
kwestie które radny Droś porusza omawiane były na sesji budżetowej i  
radny Droś miał możliwość wypowiedzenia się i wypowiadał się w tej  
kwestii. Prosi aby odnieść się do omawianego projektu  uchwały.     
- Radny Wojciech Droś  dokończył wypowiedź odnośnie środków po 25 
tysięcy  zł  dla  dwóch  jednostek  OSP,   są  to  dwa  wesela,  odbiera  się  
pieniądze  na  chodnik,  na  rzeczy  istotne,  myśli  że  społeczeństwo  nie  
oczekuje tego.   Podtrzymuje swoje negatywne stanowisko,   nie dopatruje
się w poprzednich uchwałach  aby Zajączki Pierwsze i Zajączki Drugie  
otrzymały środki na jubileusz. Nie może tak być że się robi ustawkę  
podczas posiedzenia sesji gdzie  od trzech lat nic się nie daje do Zajączek 
Pierwszych, daje się środki na remont chodnika a później jest głosowanie 
i radny zgłasza wniosek o przesunięcie środków, oczywiście ma prawo, bo
takie jest prawo radnego ale to jest ustawka, do czego to zmierza niech 
każdy sobie odpowie  na to sam,  on czegoś takiego nie akceptuje i nie 
będzie akceptował. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze pytania
do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono  więcej  pytań,  wobec powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr   25.233.2017  w  sprawie  
zmiany uchwały Nr 24.224.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia  
28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok. 

- Uchwała Nr 25.233.2017 w sprawie  zmiany uchwały Nr 24.224.2016 
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie  
budżetu gminy na 2017 rok została przyjęta 13 głosami, przy 1 głosie  
przeciwnym.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zmian w budżecie gminy Krzepice 
w 2017 roku 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  omówiła  projekt  powyższej  uchwały,  
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poinformowała, że projekt uchwały jest kontynuacją projektu „Wiedza i  
kompetencje” do którego Gmina przystąpiła   w 2015 roku, w 2016 roku 
zostały zrealizowane zadania z zakresu  zakupu sprzętu dydaktycznego,  
rozpoczęły  się  zajęcia   z  wszystkich  przedmiotów,  również  zajęcia  
logopedyczne i  psychologiczne oraz dowóz na te zajęcia. Dalszy ciąg  
realizowany  będzie  w  2017  roku   z  tą  kwotą  która  pozostała  do  
zrealizowania,  w  tych  kwotach  zapisanych  w  uchwale   pozostała  do  
zapłaty pracownia chemiczna, która będzie w Gimnazjum w Krzepicach, 
wszystkie  pozostałe  wydatki  są  to  zajęcia  z  dziećmi   i  młodzieżą  w  
szkołach.  Są  to  środki  zewnętrze,  które  otrzymujemy od firmy,  która  
podjęła się realizacji tego projektu. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał  pod
głosowanie projekt uchwały Nr  25.234.2017 w sprawie  zmian zmian w 
budżecie gminy Krzepice w 2017 roku 

- Uchwała Nr 25.234.2017 sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 
2017 roku została przyjęta 13  głosami, przy 1 głosie wstrzymującym.   

Ad.  5. Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  
podziękował  za  udział  w  sesji  i   o  godz.  800 zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej.

Protokołowała:                        Sekretarz Obrad:                     Przewodniczył:

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