
PROTOKÓŁ  NR 26.2017
z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  21 lutego 2017 roku

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1430 - 2100.
       

Radnych obecnych wg załączonej listy obecności –  15

Ponadto  w  posiedzeniu  Rady  udział  wzięli:  zaproszeni  goście,
przewodniczący  osiedli,  sołtysi  według  załączonych   list  obecności,
mieszkańcy Gminy Krzepice, liczne grono nauczycieli ze Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Krzepicach i Gimnazjum w Krzepicach.

PORZĄDEK  OBRAD :

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z  ostatnich dwóch sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   dotacji  przedmiotowych  dla  Zakładu

Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców

usług.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z

wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzepice.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  projektu  dostosowania  sieci  szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie   przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Gminy Krzepice na lata 2017-2027.

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  na  rzecz
użytkownika wieczystego.

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  komisji
rewizyjnej na rok 2017.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych
Rady Miejskiej na rok 2017.

15. Informacja Burmistrza na temat miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Krzepice.

16. Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza  za okres od 29 grudnia 2016 
roku do  21 lutego 2017 r.
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- Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej  za 2016 rok.
17. Zapytania mieszkańców. Wystąpienie gości zaproszonych. (Radni 

Powiatowi, Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli  i innych gości 
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych.

18. 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  
Tomasz Małyska. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś spośród Radnych lub Burmistrz
chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 
 - Radna Bożena Kozak prosi o wycofanie z porządku obrad pkt 11 tj.
„Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Strategii  Rozwiązywania  Problemów
Społecznych dla Gminy Krzepice na lata 2017-2027”, ponieważ Komisja
Zdrowia  na  posiedzeniu  nanosiła  szereg  uwag  do  w/w  Strategii,  po
naniesieniu poprawek Komisja na ponownym posiedzeniu będzie mogła
ponownie zapoznać się i zaopiniować.
- Radny Wojciech Droś przychyla się  do  wniosku radnej  Kozak aby
wycofać ten punkt ponieważ jest nie przygotowany, również znalazł w tej
Strategii wiele błędów rzeczowych.
- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek o wycofanie
pkt 11 z porządku obrad, za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych
jednogłośnie. 
-  Radny  Wojciech  Droś   z  uwagi  na  to  że  został  poproszony  przez
nauczycieli,  wnosi  aby  pkt  dotyczący  projektu  uchwały  w  sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego został przesunięty na początek obrad.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poinformował, że sam też chciał
złożyć taki wniosek. Proponuje aby pkt 10 był jako pkt 3a. Poddał pod
głosowanie w/w wniosek, który został przyjęty 14 głosami, jednogłośnie.  
Zapytał czy będą jeszcze  uwagi do porządku obrad, nie zgłoszono  więcej
wniosków.  Poddał  pod głosowanie  porządek obrad z  przegłosowanymi
zmianami, za przyjęciem głosowało 14 radnych,  jednogłośnie.
Radnych obecnych – 14

Ad. 2.  Przyjęcie protokołów z  dwóch ostatnich sesji.
- Protokoły zostały  przesłane radnym. Przewodniczący Rady zapytał czy 
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będą  uwagi do protokołów.
- Radny Wojciech Droś ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji, była to 
nadzwyczajna sesja, że w porządku obrad nie znalazł się punkt, który jest 
zazwyczaj jako ostatni w porządku obrad, a dotyczy zapytania radnych i 
wystąpienia  gości.  Chciałby  aby  Przewodniczący  na  przyszłość  
umieszczał taki punkt, ponieważ jest społeczne zapotrzebowanie na ten  
punkt, są mieszkańcy, radni, którzy chcą zabrać głos w innych sprawach.
-  Przewodniczący  Rady  zwrócił  uwagę,  że  nie  jest  to  pkt  dotyczący  
przyjęcia protokołu, jeżeli będzie miał radny taki wniosek prosi aby go  
złożyć  w stosownym punkcie. Wniosek o którym radny Droś mówi, to 
zwołanie  sesji  jest  na  wniosek  Burmistrza  lub  kilku  radnych  z  
proponowanym porządkiem obrad i taki  porządek został przyjęty. 
- Radny Wojciech Droś  dodał, że Przewodniczący zatwierdza porządek i 
prosi aby taki punkt znajdował się w porządku obrad. 
- Przewodniczący Rady zapytał czy będą uwagi do zapisów w dwóch  
protokołach,   nie   zgłoszono  uwag  wobec powyższego  poddał pod  
głosowanie protokół  Nr 24.2016 i Nr 25.2017, które zostały przyjęte  12 
głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się. 

Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
-  Zaproponowano  następną  osobę  z  listy  obecności  Radnego  Rafała  
Balcerzaka,  który  wyraził zgodę.
Sekretarzem obrad został wybrany Radny Rafał Balcerzak  13 głosami,  
przy 1 głosie wstrzymującym się.

- O godz. 1445 przybył radny Grzegorz Mońka. Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 15.

Ad.  3  a.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  projektu  dostosowania  sieci  szkół  
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
- Sekretarz Zbigniew Sosin  poinformował, że zgodnie z art. 206 i 210  
ustawy wprowadzającej nowe prawo oświatowe Rada Gminy w terminie 
do 31 marca  powinna podjąć dwie uchwały. Dzisiejszy projekt uchwały, 
który  zostanie  przyjęty  przez  Radę,  zostanie  przesłany  do  Śląskiego  
Kuratora  Oświaty  oraz  do  związków zawodowych   o  zaopiniowanie,  
następnie do 31 marca zgodnie z art. 210 w/w ustawy zostanie  podjęty 
kolejny projekt uchwały. Omówił kolejno paragrafy projektu uchwały, co  
one  zawierają.  Omawiając  załączniki  do  projektu  uchwały  prosi  aby  
ponanosić  poprawki,  które  są   tylko  redakcyjne  ponieważ  po  
konsultacjach  z  delegaturą  Kuratorium   Oświaty  w  Częstochowie  
uzgodniono  poprawki  dotyczące  zapisu  odnośnie  obwodu   Szkoły  
Podstawowej w Zajączkach Drugich chodzi o to żeby były wymienione 
wszystkie ulice, które są w Zajączkach Drugich i części tych ulic  które 
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wchodzą w skład obwodu Szkoły Podstawowej w Zajączkach Drugich  tj 
w załączniku nr 1 pkt 4 rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019  oraz  
drobna zmiana w pkt 5 zastąpić słowo „oraz”  słowem „wraz”  zmiany te 
prosi również nanieść dokładnie te same w załączniku 3 pkt 4i5.  Paragraf
2 uchwały określa że Gimnazjum w Krzepicach włącza się do Szkoły  
Podstawowej Nr 1 w Krzepicach.  Po podjęciu tej uchwały przez Radę  
Miejską zostanie ona przesłana do zaopiniowania do Kuratora Oświaty  
oraz do Związków Zawodowych które są uprawnione do opiniowania. 
- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  Mariusz 
Trawiński odczytał stanowisko Komisji do projektu uchwały  w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju  szkolnego.  Za  pozytywną  opinią  głosowało  4  radnych,  
jednogłośnie. 
-  Dyrektor  Delegatury  Oddział  w  Częstochowie   Alicja  Janowska   
powitała wszystkich jest trochę zaskoczona,  że w tym momencie ma się 
wypowiadać  ale  ten  projekt  uchwały  który  został  przygotowany  
również  w  konsultacji  z  pracownikami   delegatury  oraz   z  nią,  
uczestniczyli  również  w  Krzepicach  na  zaproszenie  w  posiedzeniu  
Komisji  Oświaty   gdzie  wysłuchali  wszystkich  głosów  w  dyskusji,  
wydaje  się   że  dla  Gminy  Krzepice,  jest  to   rozwiązanie  najlepsze  i  
optymalne.  Uważa,  że  włączenie  Gimnazjum  do  jednej  czy  drugiej  
placówki jest najlepsze, bo wtedy wszyscy nauczyciele mają pracę, nic się
nie zmienia jeśli chodzi o sprawy zawodowe tych nauczycieli  to do 15 
maja zostają powiadomieni  przez dyrektorów szkół na piśmie, że stali się 
pracownikami  danej  szkoły  podstawowej   ośmioletniej.  Jest  to  cała  
procedura związana z przejściem z gimnazjum do szkoły podstawowej dla
tych  nauczycieli.  Rozumie  obawy  nauczycieli,  ale  były  rozmowy  z  
Burmistrzem przeglądali  całą  sieć  szkół,   będzie  więcej  oddziałów w  
szkołach podstawowych w przyszłym roku niż byłoby ich  w gimnazjum, 
praca  na  ten  moment  powinna  być  zabezpieczona  dla  wszystkich  
nauczycieli  pewnie  ten  newralgiczny  moment  przyjdzie  w 2019  roku  
kiedy we  wszystkich  szkołach  ten  jeden  rocznik  wyjdzie  do  szkół  
ponadpodstawowych  ale  to  też  jest   zabezpieczenie  prawne  dla  
nauczycieli ponieważ w szkołach ponadpodstawowych tych przyszłych,  
które zostaną utworzone na 2019 rok poziom zatrudnienia będzie ustalany
na obecnym poziomie tegorocznym,  jeżeli jakiekolwiek nadgodziny były 
w  szkole   to  dyrektor  nie  będzie  mógł  ich  zwiększyć   dla  swoich  
nauczycieli,  tylko musi  je  przekazać   dla  nauczycieli  z  tzw wolnego  
rynku,  praca dla tych nauczycieli będzie, jedyny problem jaki istnieje w 
naszym kraju to niż demograficzny, który wymusza w niektórych rejonach
kraju że tych oddziałów jest mniej. Podkreśliła, że  na dzień dzisiejszy  na
ten trudny moment przekształcenia i zmian daje  wszystkim pracę  bez  
żadnego przenoszenia, żadnych zmian administracyjnych, kadrowych, po 
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prostu  nauczyciele  gimnazjum stają  się  z  mocy  praca   nauczycielami  
ośmioletniej szkoły podstawowej. Jest to rozwiązanie korzystne. 
-  Radna Bożena Kozak zapytała Panią kurator  i  burmistrza  odnośnie  
zapisu nr 2 w uchwale, że gimnazjum włącza się  do szkoły podstawowej 
nr 1 w Krzepicach, kto będzie musiał podejmować decyzje o zatrudnieniu 
nauczycieli, czy dyrektor szkoły podstawowej, czy burmistrz, wydaje jej 
się że jest to zły zapis, nie można obciążać tak wielką odpowiedzialnością
dyrektora  szkoły  podstawowej   żeby  przejęła  wszystkich  nauczycieli  
gimnazjum. Z tego co rozumie to uczniowie gimnazjum z Krzepic nie  
zostaną w szkole podstawowej w Krzepicach tylko  będą we wszystkich  
szkołach  podstawowych,  automatycznie  uczniów ubędzie  w szkole  w  
Krzepicach  i tych nauczycieli będzie nadmiar w Krzepicach, zapytała co 
z tymi nauczycielami.
- Dyrektor Delegatury   Alicja Janowska   poinformowała, że są zapisy w 
przytoczonych  przepisach  przez  sekretarza  w  ustawie   przepisy  
wprowadzające prawo oświatowe, które mówią wyraźnie o tym, że te  art.
18,  20  karty nauczyciela w przepisach przejściowych uległy zmianie  
pozwala  to  na  zatrudnienie  nauczycieli,  na  realizowanie  przez  nich  
pełnego pensum nawet jeżeli w żadnej ze szkół nie mają 1/2 etatu, do tej 
pory wszyscy wiedzą, że w macierzystej szkole musi być minimum pół 
etatu,  te  przepisy  przejściowe  pozwalają  na  to,  że nauczyciel  jest  
zatrudniony w szkole na kilka godzin  będzie mógł uzupełniać etat w  
innej  szkole,  może też  w kilku  szkołach na  terenie  gminy.  Z analizy  
wynika że tych oddziałów będzie więcej w związku z tym praca dla tych 
nauczycieli powinna się znaleźć, o tym będzie decydował dyrektor  w  
porozumieniu z organem prowadzącym. Z mocy prawa dyrektor szkoły  
podstawowej  staje  się   dyrektorem  ośmioletniej  szkoły,  a  dyrektor  
gimnazjum z mocy prawa staje się wicedyrektorem szkoły podstawowej. 
- Radna Bożena Kozak dodała, że chodziło jej o to żeby zdjąć tak dużą 
odpowiedzialność  z  Pani  dyrektor   aby  zastąpić  słowo  „włącza  się”  
słowem ”wygasza się”. Wtedy Burmistrz jako organ prowadzący będzie 
nadzorował  gdzie tych nauczycieli rozdysponować 
- Dyrektor Delegatury Alicja Janowska  odpowiedziała, że skutki prawne  
wygaszania  są   takie,  że  z  mocy  prawa  nauczyciele  z  dniem  kiedy  
uczniowie opuszczą  gimnazjum tracą pracę, kończy się umowa i dla nich 
nie ma pracy.  Skutek dla tych nauczycieli jest  bardzo  poważny  bo  z  
nauczycielem, który stracił pracę nie wie czy organ prowadzący będzie  
chciał rozmawiać  jest to problem, bo  ci nauczyciele straciliby pracę.  
Myśli, że dla wszystkich  bardzo ważna rzecz o której mało się mówi to 
wykorzystanie zasobów szkoły. 
- Radna Bożena Kozak miała inną wiedzę na ten temat, nie chciałaby aby 
żaden  nauczyciel  został  skrzywdzony,  każdy  powinien  znaleźć  pracę,  
żeby w tym pomógł Burmistrz aby bezpośrednio nie była odpowiedzialna 
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pani dyrektor. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin dodał, że jeśli chodzi o obawy związane z  
zatrudnianiem,  z  podejmowaniem  decyzji   to  każdy  dyrektor  szkoły  
przygotowuje   arkusz  –  projekt  organizacyjny  im szybciej  będzie  on  
przygotowany tym lepiej. Arkusz organizacyjny jest opiniowany przez  
kuratorium oświaty  oraz zatwierdzany przez  organ prowadzący.   Gdy  
będą już wiadome ramowe plany nauczania  zostanie zwołana narada  
dyrektorów   i  zostaną  ustalone  zasady  konstruowania   arkuszy  
organizacyjnych na przyszły rok szkolny dając odpowiednie wytyczne,  
które są bardzo ważne, ponieważ gmina będzie ponosić wyższe koszty,  
szkoły  będą  więcej  kosztować    dlatego,  że  dotychczasowe  oddziały  
gimnazjum  których  było  4  w  każdym  roku  szkolnym  po  zmianach  
organizacyjnych oddziałów klas siódmych będzie sześć, czyli w każdym 
roczniku przybędzie pracy mówi o tych najbliższych dwóch latach, w  
pierwszym roku  będzie  dwa oddziały  więcej,  w  drugim roku  będą  4  
oddziały więcej oczywiście na terenie całej gminy.  Zapewnił w imieniu 
własnym i w imieniu burmistrza,  że do tych oddziałów klas 7 i 8 będą 
się starać analizować to tak aby byli zatrudniani  nauczyciele z naszego 
gimnazjum, być może że stanie się tak, że trzeba będzie zatrudnić kogoś z
zewnątrz bo nie będzie możliwości, takiej specjalności  na terenie naszych
placówek. W pierwszym okresie  może się okazać że tej  pracy będzie  
znacznie  więcej  niż   było  do  tej  pory.  Takim rokiem newralgicznym  
będzie rok  2019  kiedy to w naszych klasach  gimnazjalnych  nie będzie 9
rocznika.  Jeżeli  przyjąć że są 4 oddziały dodatkowo to w 2019 roku  
powinno  się  wyjść  na  zero,  bo  nie  będzie  czterech  oddziałów  tego  
rocznika,  a przybędą 4 oddziały w szkołach podstawowych.  Czyli  w  
pierwszych dwóch latach pracy będzie więcej mogą pojawić się nawet  
nadgodziny, natomiast  w 2019 roku powinno się wyjść na zero i pojawia 
się  też  możliwość  zatrudnienia  w  szkole  średniej,  bo  tam też  będzie  
blokada  przyjęć jeśli chodzi o nauczycieli nie związanych z tą placówką, 
a te miejsca się pojawią z tego względu że będzie to podwójny rocznik  
który pojawi się w liceach, wtedy pojawią się absolwenci 8 klas szkół  
podstawowych  będą  to  jedne  klasy  oraz  inne  klasy  utworzone  z  
absolwentów gimnazjów.  Burmistrz wystąpił  do Starosty z prośbą że  
gdyby pojawiła się konieczność, potrzeba wykorzystania pomieszczeń na 
ten  podwójny  rocznik,  to  gmina  dysponuje  pomieszczeniami   po  
wygaszanym gimnazjum.
- Radny Wojciech Droś powiedział, że nauczyciele którzy dzisiaj tutaj  
przybyli to niezadowolenie nauczycieli byłoby niepotrzebne gdyby nie to,
że brak było spotkania z nauczycielami na etapie procedowania  ustawy o
systemie  oświaty   jak  również  już  po  podpisaniu   tej  ustawy  przez  
Prezydenta. Zwracał się do Burmistrza i dawał do wiadomości również  
Przewodniczącemu Rady wniosek o zorganizowanie takiego spotkania,  
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rozmawiał z Panią Kurator, która wyraziła chęć przyjazdu, proponował  
aby to spotkanie odbyło się w sali w  gimnazjum, która jest duża  aby na 
to spotkanie można było zaprosić  wszystkich  nauczycieli,  dyrektorów,  
radnych i rodziców.  W całym systemie konsultacji rodziców pominięto.
Nie  było  woli  zorganizowania  tego  spotkania  dwukrotnie.  Zapytał  
Przewodniczącego  Rady  ponieważ  ta  gorycz  tych  niezadowolonych  
nauczycieli  wylała się na  papier,  który  został  skierowany   do  
Przewodniczącego, chciałby aby Przewodniczący odczytał ten list  dzisiaj,
bo chciałby znać treść tego listu. Drugie pytanie ma do Pani Kurator   
ponieważ  z  informacji  jaką  posiada  od  Burmistrza  odnośnie  godzin  
ponadwymiarowych  we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie 
gminy  gdyby to przeliczyć na etaty  18 godzinnych w ciągu tygodnia to 
byłoby   tych  etatów  od  10    do  15 tyle  w tej  chwili  jest  godzin  
ponadnormatywnych  i dodatkowych etatów na terenie gminy.   Zapytał  
Panią Kurator  która dzisiaj powiedziała tak, że nauczyciele którzy mają 
godziny ponadwymiarowe zatrzymują je w ilości takiej  jakie do tej pory 
mieli, zapytał czy dobrze to zrozumiał. 
- Dyrektor Delegatury  Alicja Janowska odpowiedziała, że odnosi się to 
tylko do nauczycieli szkół już wtedy ponadpodstawowych i tylko będzie 
to ten rok 2019, chodzi o to żeby ci nauczyciele  mieli wsparcie, pomoc i 
rzeczywiście  znaleźli  zatrudnienie  w  klasach  z  nowo  otwartymi  
oddziałami. 
- Radny Wojciech Droś  zapytał czy jeżeli nauczyciel ma teraz np. 10  
godzin ponadnormatywnych, czy on je może stracić w przyszłym roku  
czy je zachowa.  
- Dyrektor Delegatury Alicja Janowska  odpowiedziała, że powinno się  
rozmawiać o tym czy nauczyciel będzie miał pracę  czy nie, czy będzie 
realizował pensum czy nie. Natomiast na  temat nadgodzin nie powinna 
rozmawiać bo jeżeli są nadgodziny, jest taka możliwość i są przydzielane  
to gmina ma  do tego pełne prawo, natomiast gdyby jakiś nauczyciel był 
zagrożony  ograniczeniem wymiaru zatrudnienia a miał kwalifikacje do 
nauczania  przedmiotów,  który  inny  nauczyciel  ma  godziny  ponad  
wymiarowe to wiadomo jaki jest skutek prawny. 
-  Radny  Wojciech  Droś  chciałby  zaapelować  bo  może  nie  wszyscy  
dyrektorzy są dzisiaj , uważa za taką sprawiedliwość  społeczną   żeby  
najpierw  zatrudnić  nauczycieli  na  pełny  etat  a  jeżeli  będą  godziny  
ponadwymiarowe  to  zatrudnić  dodatkowych  nowych  ludzi,  którzy  
poszukują pracy na naszym rynku a nie robić takiego precedensu, że jeden
nauczyciel  oprócz  swojego  etatu  to  ma  jeszcze  ileś  godzin  
ponadnormatywnych. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział radnemu Drosiowi, 
że na ten temat była rozmowa na spotkaniu kiedy była Pani dyrektor,  
dyrektorzy szkół  wspominał o tym sekretarz, takie rozmowy będą na  
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najbliższej naradzie, na ten temat również mówił burmistrz, dlatego w tej 
kwestii kiedy stanęliśmy przed   faktem, że ustawodawca nam zafundował
to co w tej chwili jest , bo nie jest to wymysł gminy ani żadnego radnego,
musimy się do tego odnieść i zmierzyć się z tym co nam zafundował  
obóz  rządzący.   Dlatego  w  trosce  o  sieć  szkół  aby  ta  reorganizacja  
przebiegła jak najmniej boleśnie   i żeby nie pociągała za sobą żadnych 
negatywnych  skutków  w  formie   zwolnień,  ograniczeń   po  to  są  te  
spotkania z dyrektorami, poproszona była dyrektor Janowska  żeby jasno 
i przejrzyście wypowiedzieć się w tym temacie jak to ma wyglądać.  
- Radny powiatowy Józef Borecki  odniósł się do spraw związanych z  
wypowiedzią sekretarza, jest członkiem zarządu i radnym powiatowym w 
powiecie są cztery szkoły, jedna jak już wcześniej wspomniano jest na  
terenie  gminy  Krzepice.  Obawy  jakie  są  w  powicie  to  że  niektórzy  
nauczyciele mogą stracić pracę, bo jest niż demograficzny ale oprócz tego
są jeszcze sprawy związane z tym, że uczniowie uczęszczający do szkół 
mają problem z dojazdem.  Zapytał  panią Kurator  bo w szkołach są  
bardzo mało liczne klasy,  czy subwencja jaka  przychodzi na ucznia  
będzie zwiększona. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  powiedział, że sytuacja   którą gmina ma 
była  przygotowywana  bardzo  precyzyjnie,  przy  pomocy  kuratorium,  
czekano  na  rozporządzenia  żeby  nie  przekazywać  szczególnie  
nauczycielom,  dyrektorom   jeszcze  nie  do  końca  aktualnych  
rozporządzeń, teraz już wiadomo i organizuje się  sieć szkół to co było na 
komisji  oświaty,  w naszej  gminie  nic  złego się  nie  wydarzyło  nasze  
gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej  ale włączenie do 
szkoły podstawowej nauczycieli z gimnazjum w całości na pewno nie.  
Nigdy przy analizach na spotkaniach nie było tak, że wszyscy nauczyciele
znajdą zatrudnienie  w szkole  podstawowej  nr  1,  z  mocy ustawy  ten  
nauczyciel  staje  się  nauczycielem  szkoły  podstawowej  ale  dyrektor  
przygotuje arkusze organizacyjne i zatrudni tylu nauczycieli ile wynika z 
podstawy  programowej,  pozostali  nauczyciele  będą  zatrudniani  w  
szkołach, tam gdzie będą się tworzyły 7 i 8 klasy czyli na terenie naszej 
gminy.  Dzisiaj gdy mówi się o nadgodzinach to dobrze że one są, bo te 
nadgodziny w szkołach podstawowych się stracą  dlatego aby nauczyciel 
z  gimnazjum mógł  mieć  godziny  do  etatu.  Prosi  dyrektor  ze  szkoły  
podstawowej w Krzepicach  żeby z większym optymizmem podeszła do 
tego tematu, że nauczyciele gimnazjum stają się nauczycielami szkoły  
podstawowej ale dyrektor zapewni tyle godzin ile  w podstawie,  gmina i 
kuratorium  zatwierdza  projekty  organizacyjne.  Poinformował,  że  
wystosował pismo do Starosty i Dyrektora zespołu szkół w Krzepicach, że
gmina będzie miała wolne klasy  i gdy pojawi się ten dodatkowy rocznik 
w zespole szkół to będzie można te wolne sale zagospodarować. W piśmie
tym była również mowa o szkołach branżowych żeby zachęcać uczniów 
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do podejmowania nauki na terenie Krzepic,   a  także nasi  nauczyciele  
mogą znaleźć zatrudnienie w tych szkołach branżowych. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  poinformował,  że  w  dniu  
wczorajszym   wpłynęło  pismo   do  przewodniczącego  o  którym  
wspomniał  radny  Droś,  odczytał  to  pismo.   Pismo  w  załączeniu.  
Wcześniej  była  mowa  o  delikatności  z  jaką  się  teraz  borykamy,  nie  
chciałby aby   w żaden sposób zantagonizować ze sobą jakieś środowiska 
bo to nie o to chodzi.   To co wcześniej mówiła Pani Dyrektor Janowska,  
która jest autorytetem jeśli chodzi o przepisy prawa  jest w stu procentach 
przekonany, że projekty organizacyjne, które będą przygotowywane w  
naszej gminie, będą ściśle nadzorowane przez organ prowadzący.  Zdaje 
sobie sprawę i wszyscy nauczyciele gimnazjum, że szkoła podstawowa w 
tej chwili nie jest w stanie zapewnić wszystkim godzin na tym samym 
poziomie  i  wszyscy  to  rozumieją,  jest  kwestia  tylko  samego  
organizacyjnego  przejścia  przez   tą  reformę oświaty,  natomiast  to  co  
deklarowali dyrektorzy poszczególnych szkół, że godziny klas 7-8 będą 
przeznaczać dla nauczycieli gimnazjum chodzi o to aby płynnie przez to 
wszystko przejść. Ma prośbę – apel do Pani dyrektor  żeby tak do tego nie
podchodzić  i nie czuć się osamotniona w tych decyzjach, bo rozumie, że 
może brakować godzin dla nauczycieli ale przepisy się zmieniły być może
w innej szkole dyrektor będzie miał więcej  tych godzin i może nauczyciel
przejść do innej szkoły. Prosi żeby zrozumieć też sytuację drugiej strony 
to najbardziej zagrożeni w tej sytuacji  czują się nauczyciele gimnazjum, 
które to po trzech latach przestaje istnieć, dlatego prosi aby podejść do 
tego spokojnie z rozwagą i przyjąć to co jest zaproponowane przez Radę 
-  Radny  powiatowy  Józef  Borecki  powrócił  do  tej  sytuacji  odnośnie  
subwencji jest to trudna sytuacja, każdy samorząd  liczy pieniądze, powiat
i gmina do szkół dokłada, jeżeli subwencja się nie zwiększy to będzie  
ciężko.   
-  Dyrektor  szkoły  podstawowej  Nr  1  w  Krzepicach  Anna  Szopa   
podziękowała Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady za słowa otuchy 
uważa, że gdyby to spotkanie  z gronem pedagogicznym, z pracownikami 
szkół oraz  z rodzicami odbyło się wcześniej na pewno  nie byłoby ich  
tutaj,  nikt  nie  jest  przeciwko  ani  reformie  bo  ona  jest  i  należy  ją  
przeprowadzić   żeby  było  dobrze.  Nie  są  przeciwko  koleżankom  i  
kolegom z gimnazjum, były już  osoby  pytać i nie powiedziała że nikogo 
nie  zatrudni.  Gmina  zawsze  szukała  rozwiązań,  by  zapewnić  prace  
nauczycielom.  W  momencie  kiedy  są  antagonizmy  pomiędzy  
nauczycielami,  to rodzice i  dzieci  wyczuwają tę atmosferę.   Myśli  że  
obawy nauczycieli ze szkoły podstawowej polegają na tym co usłyszano  
na komisji oświaty, otrzymała informację od prawnika związkowego że  
art. 20 karty nauczyciela  dalej chroni nauczycieli szkół podstawowych  
natomiast w okresie przejściowym czyli do 2019 roku  art. 20 i 18 zdjęty `
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jest z nauczycieli szkół gimnazjalnych. Prosi o wyjaśnienie Pani dyrektor.
- Dyrektor Delegatury Alicja Janowska  odpowiedziała, że  nie może być 
kategorii, podkategorii  nauczycieli, wszyscy  nauczyciele  są  pod kartą  
nauczyciela,  przepisy  obowiązują  dokładnie  takie  same,  art.  18  karty  
nauczyciela w przepisach przejściowych mówi o tym, że w tym okresie 
przejściowym  będzie  można  pensum  godzin  uzupełniać  w  bardziej  
dowolny sposób, wyjaśniła tą kwestię.  Natomiast art. 20  jest to artykuł,  
który mówi że nauczyciel dla którego nie ma godzin przedstawione jest 
mu wypowiedzenie pracy, jeżeli jest zatrudniony  przez  mianowanie  na  
czas nieokreślony  przysługuje mu odprawa sześciomiesięczna. Omówiła 
dokładnie na czym to polega.  Dodała jeszcze, że te dwa artykuły dotyczą 
wszystkich nauczycieli w całym kraju w jednakowy sposób. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin poinformował, że komisja oświaty na której 
był przedstawiony projekt  odbyła  się 1 lutego czyli 3 tygodnie temu,  
przez te trzy tygodnie można było nauczycieli we wszystkich placówkach 
na terenie  naszej  gminy zapoznać z  projektem tej  uchwały,  ponieważ  
wszyscy dyrektorzy z terenu naszej gminy byli zaproszeni na posiedzenie 
komisji oświaty, była możliwość zadawania pytań, można było rozwiać  
wszelkiego rodzaju wątpliwości. Gmina musi szybko reagować ponieważ 
przepisy wchodzą w życie  i należy szybko reagować. Po wejściu w życie 
ustawy o systemie oświaty o przepisach wprowadzających  od razu  byli u
Pani dyrektor delegatury kuratorium  w ścisłym gronie żeby  omówić  
propozycje i dostosować je do przepisów.  Był czas od 1 lutego żeby dać 
sygnał, o potrzebie spotkania, Pani dyrektor z Kuratorium mówiła na tym 
spotkaniu, że jeżeli będzie taka potrzeba to  była gotowa dotrzeć na takie 
spotkanie, natomiast nie było propozycji, propozycja  pojawiła się dopiero
wczoraj,  w poniedziałek. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  uważa, że  projekt tej uchwały 
idzie do zaopiniowania do związków i do kuratorium,  myśli że warto  
byłoby  zorganizować  spotkanie  informacyjne  z  nauczycielami,  
dyrektorami z  wszystkich placówek. 
- Dyrektor gimnazjum Gabriela Kluba podziękowała za wsparcie organu 
prowadzącego i dyrektor delegatury kuratorium, bo ich słowa  uspakajają 
nauczycieli  gimnazjum ponieważ  to  oni  tracą  pewne etaty.  Dziwi  się  
słowom dyrektor  szkoły  podstawowej,  która  mówi  że  kieruje  się  ich  
dobrem chcąc ich wygasić. Jest im z tego powodu przykro, ponieważ  
współpracują  ze  sobą  17  lat  i  przez  ten  czas  wielokrotnie  pomagała  
nauczycielom  szkoły podstawowej w dopełnianiu etatów. Podziękowała 
wszystkim, szczególnie  tym,  którym  zależy  na   dobru  nauczycieli  i  
uczniów gimnazjum 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu uchwały.  Nie zgłoszono więcej  pytań wobec powyższego  
poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały,  która  będzie  miała   numer   
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26.235.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego z naniesionymi zmianami. 

- Uchwała Nr 26.235.2017 w sprawie  projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych   i  gimnazjum  do  nowego  ustroju  szkolnego  została  
przyjęta 13 głosami, przy dwóch głosach wstrzymujących się. 
- Nauczyciel szkoły podstawowej  Irena Słomian odniosła się do słów  
Pana  Sekretarza  oraz  do  Pani  Dyrektor  gimnazjum  ponieważ  
zdemonizowana została ich dyrektor a ona się z tym nie godzi ponieważ 
ani dyrektor ani żaden z nauczycieli nie jest przeciwny  nauczycielom  
gimnazjum, zawsze żyli w zgodzie obok siebie. Zaniepokojenie  wynikało
tylko z tego, że kilka razy przeżyli pewne doświadczenia bolesne dla nich,
stąd obawiają się jakiejś kolejnej reorganizacji, która w jakiś sposób też w
nich mierzy, zawsze byli na niepełnych etatach  gdzie w gminie były  
nadgodziny dodała, że Urząd  szedł im na rękę i były godziny dodatkowe, 
wyrównawcze, gimnazjum też pomagało. Zawsze nauczyciele z tej szkoły
od kwietnia do czerwca żyli w niepewności, stąd ich głos. 
-  Dyrektor Delegatury Alicja Janowska pogratulowała podjęcia uchwały 
ma nadzieję że dobrej, życzy aby wszyscy  mogli ze sobą współpracować.
Poinformowała,  że  2  marca    w  Częstochowie  w szkole  pożarniczej  
organizowane  jest  spotkanie  dla  rad  rodziców,  serdecznie  zapraszają  
rodziców, będzie tam mowa o reformie dla rad rodziców. Dodała, że jeżeli
jest taka potrzeba i dyrektorzy zorganizują takie spotkanie to na pewno na
nie  przyjadą, będzie więcej informacji na temat podstawy programowej, 
ramowych planów nauczania. Podziękowała  za zaproszenie na dzisiejsze 
spotkanie.   
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba podziękował Pani dyrektor i Pani 
wizytator za przyjazd i  ponowne wyjaśnienia. 
- Przewodniczący Rady zarządził 5 minutową przerwę. 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 r.
-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,  że  projekt  uchwały  ujmuje  
konieczne  zmiany   w  budżecie  dotyczące  wprowadzenia  nowych  
ostatecznych kwot dotacji oraz kwot ostatecznych poszczególnych części 
subwencji z budżetu państwa. W ślad za zmianami dochodów dochodzi  
do zmiany wysokości wydatków, które bezpośrednio są z nimi związane. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w
sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku,  za pozytywną 
opinią w/w projektu uchwały głosowało 8 radnych, jednogłośnie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba prosił aby nanieść poprawkę w 
paragrafie 2 rok 2016 poprawić na 2017, zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod 
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głosowanie projekt uchwały Nr 26.236.2017 w sprawie zmian w budżecie
gminy Krzepice w 2017 roku. 

- Uchwała Nr 26.236.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice 
w 2017 roku została przyjęta 13 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących 
się. 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
-  Dyrektor  ZDKiM Janusz  Kopacz  poinformował,  że  plan  rozwoju  i  
modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  
zgodnie  z  ustawą  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  
odprowadzeniu ścieków opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowe które
posiada te urządzenia.  W tym wypadku przedsiębiorstwem jest  zakład  
budżetowy gminy - zakład komunalny. Zgodnie z zapisami ustawy plan 
przedkładany  jest  Burmistrzowi,  który  sprawdza  i  przedkłada  do  
uchwalenia  Radzie  Miejskiej.   W/w plan   zawiera   zestawienie  tych  
inwestycji,  które realizowane będą ze środków własnych zakładu czyli  
takich, które zostaną wypracowane z osiągniętego zysku z przychodów ze
sprzedaży usług w tym przypadku jest to  sprzedaż wody i ścieków.  Plan 
ten obejmuje okres pięciu lat  są to lata 2017-2021. Podkreślił że plan ten 
ma  charakter  otwarty  ze  względu na   niewielkie  kwoty  jakie  są  tam  
wpisane na wykonanie tych inwestycji.  Niejednokrotnie w ciągu roku  
zachodzi konieczność dokonania zmian w tym planie ponieważ zakład  
musi  usunąć  jakieś  awarie,  czy  wymianę  urządzeń,  które  uległy  
zniszczeniu.  Omówił zadania jakie są zapisane w poszczególnych latach, 
przeznaczona kwota na te drobne  zadania to 202 tysiące złotych, należy 
zauważyć że są to tylko te inwestycje  na które zakład zamierza wydać 
środki własne. Natomiast zakład realizuje również inwestycje  z dotacji  
gminnych i te inwestycje w tym planie nie są uwzględnione. Inwestycje 
uwzględnione w tym planie mają bezpośredni wpływ  na cenę wody i  
ścieków.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w
sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,  za pozytywną opinią w/w 
projektu uchwały głosowało 7 radnych, 1 przeciw. 
- Radny Roman Kudelski  zapytał o zapis w planie  na str. 2 ostatni akapit
jest  tam  rok  2016   oraz  na  str.  5  w  pkt  3   przed  tabelką   jest  
wykropkowana   ilość osadu jaka powstaje. 
- Dyrektor ZDKiM Janusz Kopacz  odpowiedział, że na str 2 powinna być
data 2017 roku, a na str. 5  powinno być dopisane  około 60 Mg osadów, 
prosi o poprawienie. 
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-  Radny  Roman  Kudelski  zapytał  kiedy  plan  został  przedłożony  
Burmistrzowi, kto go sprawdził i czy on spełnia warunki.  
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik   odpowiedział,  że  plan  został  
przedłożony  łącznie z taryfami  i w jakiejś części był uzgadniany na  
etapie przygotowywania przez  Dyrektora ZDKiM w dniu  20 stycznia  
2017 roku i spełnia warunki. 
-  Radny  Wojciech  Droś  powiedział,  że  jego  zdanie  na  temat   planu  
rozwoju i modernizacji jest takie iluzoryczne i w zasadzie nic nie wnosi  
do ogólnej realizacji inwestycji na terenie gminy. Plan ten powinien być 
zrobiony  zgodnie  z  ustawą  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  
zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków,  powinien  być  zgodny  z  planem  
zagospodarowania  przestrzennego,  zgodny  ze  studium,  powinny  być  
wymienione wszystkie inwestycje,  które są planowane na 5 lat, źródła  
finansowania tych inwestycji, można by było jeszcze wiele wymieniać.  
Uważa, że zrobiony jest w pośpiechu, na kolanie   i nie powinien być w 
ogóle Radzie przedstawiony. Powinien być sprawdzony przez Burmistrza 
z  planem  zagospodarowania  przestrzennego,  studium,  powinien  być  
skorelowany  z tymi aktami prawa miejscowego. Właściwie ten plan o  
niczym nie mówi tylko iluzorycznie o jakiejś wymianie pomp, kupienie 
samochodu. Nie wie jak Burmistrz do tego się przykładał  sprawdzając  
ten projekt i przedkładając go Radzie. Wiadomo jaki jest stan systemu  
wodociągowego w Krzepicach „Stare Miasto”, według przedstawionych 
danych jest to połowa tego co jest w gminie, są to lata 70 – 80.  Zapytał 
kiedy będą sukcesywnie wymieniane pewne odcinki, był już wymieniony 
odcinek na ul. Kościuszki  i o tym się w ogóle nie mówi. Nie mówi się o 
odcinkach, które powinny być wymieniane  nie tylko na terenie „Starego 
Miasta” ale na terenie całej gminy.  W zadaniach powinny znaleźć się  
wszystkie   inwestycje  planowane  na  okres  5  lat.   Wodociągi  jest  to  
strategiczna  struktura   całej  gminy.   Zapytał  jak  to  się  ma  do  
obowiązujących  przepisów,  w  skład  ceny  wody  powinno  wchodzić  
wszystko   wynagrodzenie,  materiał,  planowane  inwestycje  i  koszty  
amortyzacji,  według  niego  zgodnie  z  obowiązującym prawem koszty  
amortyzacji  powinny  być  naliczane  a  przez  kilkanaście  lat  nie  były  
naliczane.   Wynika  z  tego  że  są  zaniżone  koszty  produkcji  wody  i  
odprowadzania ścieków, zaniżony jest podatek VAT  nieodprowadzany do 
budżetu państwa,  zaniżona jest cena wody. Gmina Krzepice kupuje od 
gminy Rudniki  ścieki ponad 2,50 taniej niż gmina Rudniki nalicza koszty
dla swoich odbiorców. Są to duże koszty, mogły by być przeznaczone na 
infrastrukturę, na remont.  Druga sprawa to sprzedaż wody Gminie Panki, 
Gminie Lipie jest to około 30 tysięcy. Około 100 m3 sprzedawane jest  
wody dla podmiotów  gospodarczych, głównym  udziałowcem jest Agro 
Duda 62.000 m3.  Woda jest sprzedawana po kosztach gdzie nie nalicza 
się amortyzacji. Jest to problem z którym dzisiaj należy się zmierzyć,  
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ceny  wody  i  ścieków  powinien  być  szeroko  dyskutowany  z  
mieszkańcami. Chciałby uzyskać taką informacje na piśmie od księgowej 
dlaczego nie są naliczane koszty amortyzacji, z czego to wynika, czy były
przez  ten  okres  zapytania  wystosowane  do  izby  skarbowej,  czy  
amortyzacja ma być naliczana,  czy jest to zaniedbanie, które ciągnie się 
latami,  że  rzeczywista  cena  wody  nie  odpowiada  kosztowi  jej  
wytworzenia  jak również cena ścieków nie jest rzeczywistą ceną. 
- Dyrektor ZDKiM Janusz Kopacz odniósł się do wypowiedzi radnego  
Drosia jeśli chodzi o przygotowanie tabelki  dotyczącej inwestycji tak jak 
wcześniej  powiedział  plan  zawiera  tylko  te  inwestycje,  które  będą  
finansowane tylko tymi przychodami ze sprzedaży wody i ścieków nie  
zawiera  on  inwestycji  które  są  zapisane  w  wieloletnich  planach   w  
budżecie gminy  z tego względu, że nawet jeśli zakład będzie prowadził 
taką  inwestycję  to  nie  ze  środków  własnych  tylko  ze  środków  
zewnętrznych czyli  dla  zakładu jest  to  dotacja.   Natomiast  to  co  jest  
zapisane ma bezpośrednie przełożenie na cenę wody.  Odnośnie zarzutów 
dotyczących  amortyzacji,  obowiązujące  przepisy   przy  ustalaniu  
niezbędnych  przychodów  zawierają  punkt,  który  przy  ustalaniu    tej  
wielkości niezbędnych przychodów należy wliczyć wartość amortyzacji  
lub też umorzeń w danym roku.  Przy czym wszystkie inwestycje, które 
były  i  są   prowadzone   na  terenie  naszej  gminy  są  to  inwestycje  
finansowane  z  dotacji,  środków  zewnętrznych.  W  2016  roku  
przedsiębiorstwo wcześniej złożyło  taryfy, które uwzględniały odpisy  
amortyzacyjne inwestycji,  które  były  wykonane z  dotacji  i  zostało  to  
zakwestionowane.  W  październiku  2016  roku  Naczelny  Sąd  
Administracyjny  wydał wyrok, że z tej części z której inwestycje zostały 
sfinansowane  dotacjami  nie  można  ich  uwzględnić  w  taryfach,  a  
zaskarżyła  to  gmina   spółkę,  która  na  ich  terenie   zajmowała  się  
dostarczeniem wody.   Natomiast  we  wrześniu  tuż  przed  ogłoszeniem  
wyroku   zmieniło  się  rozporządzenie  w  sprawie  wzoru  wniosku  o  
zatwierdzenie  taryf   został  zmieniony zapis  poprzez dodanie słowa w  
zapisie  „do  wartości  tych  niezbędnych  przychodów  zalicza  się  
amortyzację o umorzenie  niezależnie od  źródła ich finansowania”. Od 
momentu  wejścia  w  życie  tego  rozporządzenia  można   naliczać  
amortyzację  również  od  tych   inwestycji,  które  zostały  sfinansowane  
niezależnie  od  źródła  finansowania,  natomiast  taka  zasada  która  nie  
wynika wprost z przepisów lecz z różnych interpretacji, amortyzacja nie 
była, nie jest  do tej pory naliczana  tam gdzie to zadanie własne realizuje 
gmina  sama  poprzez  referat  jak  również  zakład  budżetowy.  Odczytał  
sentencję którą opracowała prawnik wypowiadając się na temat kosztów 
amortyzacyjnych  zacytował  ”Amortyzacja   jest  więc  kosztem  
działalności operacyjnej  i jako taka w myśl art  15 ustawy o finansach 
publicznych  powinna zostać pokryta z przychodów własnych zakładu  
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budżetowego   nie  zawsze  jest  to  jednak  możliwe  a  czasem  wręcz  
niezasadne  zakres  zadań  własnych,  które  mogą   obecnie  realizować  
samorządowe zakłady  budżetowe  ich forma organizacyjno prawna służy 
przede  wszystkim  zapewnieniu  interesu  wspólnoty  samorządowej.  
Ponadto  trzeba  zauważyć,  że  większość  inwestycji  zakładów  
budżetowych  jest  realizowana  ze  środków  jednostki   samorządu  
terytorialnego w nielicznych tylko przypadkach  ze środków własnych  
zakładu. Wliczając w cenę wyrobu lub usługi amortyzacji od środków  
trwałych sfinansowanych z budżetu  a także zwiększenie w konsekwencji 
dotacji przedmiotowej do ceny usługi czy wyrobu w celu  nie podnoszenia
obciążeń  mieszkańców   jest  całkowicie  nieracjonalne”.  Czyli   jeżeli  
zostanie  podniesiona cena o wartość amortyzacji   albo to mieszkańcy  
zapłacą  albo  konieczna  będzie  dotacja.    Dodał,  że  amortyzacja  na  
urządzenia wodociągowe  czyli zarówno obiekty sieci  wodociągowej jak 
i ujęcia wody roczny odpis to  jest 165.965,81 zł, natomiast w zakresie  
działalności kanalizacyjnej  i oczyszczania jest to 1.644.589,28 zł.  Cena 
wody  z  amortyzacja  dla  gospodarstw  domowych  wynosiłaby  3.48  zł  
byłby to wzrost o 43 grosze od tej ceny która jest zaproponowana na 2017
rok. Natomiast cena ścieków wzrosłaby do kwoty 10,28 zł brutto. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  dodał, że chcąc iść za głosem 
radnego  Drosia   doliczając  amortyzację   zarówno do  wody  jak  i  do  
ścieków łączny koszt obciążenia  dla mieszkańca byłby 13,76 zł.  Koszt 
wody i ścieków zaproponowany przez Dyrektora ZDKiM i Burmistrza  
mamy   na poziomie 6 zł, czyli wzrost byłby ponad 100%. 
- Radny Rafał Balcerzak  dodał, że mieszkańcy pewnie byli by bardzo  
zadowoleni z tego tytułu.  Zapytał Dyrektora Kopacza ponieważ   ul.  
Częstochowska będzie mocno przebudowana z infrastrukturą przyległą  
czyli chodniki i miejsca parkingowe na tym odcinku od ul. Kościuszki w 
stronę obwodnicy w jakim stanie  jest ta instalacja. 
-  Dyrektor ZDKiM Janusz Kopacz odpowiedział,  że jest  to wodociąg  
stalowy  o  średnicy  200  milimetrów,  wykonany  w  dawnych  czasach  
rozbudowano go,  czy nawet wybudowano w tym samym czasie co fermę,
nie było tam awarii  jest to wodociąg stalowy  jest on w poboczu tej drogi 
jadąc w kierunku  Częstochowy. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski  zapytał  o  zapisane w 
wieloletnim planie ilość ścieków którą oczyszczalnia może oczyścić na  
dobę  oraz o średniodobowy dopływ ścieków, czy jest jeszcze zapas na  
przyjmowanie ścieków.
-  Dyrektor ZDKiM Janusz Kopacz odpowiedział na temat ilości ścieków, 
przekazał, że w tej chwili jest jeszcze zapas na przyjmowanie ścieków.  
- Radny Wojciech Droś odniósł się do wypowiedzi, bo nie wie czy dobrze 
go zrozumiano,  nie to że on chce podwyżek tylko  trzeba będzie się  
zmierzyć  z  tym problemem.  Uważa,  że  powinna  być  szeroka  debata  
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społeczna  i trzeba społeczeństwu wyjaśnić dlaczego  tak się zadziało.  
Uważa, że koszt wody powinien być urealniony, bo na 1 m3 jest to różnica
43  grosze   jeżeli  jest  rodzina  4  osobowa  to  będzie  to  różnica  6  zł  
miesięcznie  na  rodzinę,  jest  to  pół  paczki  papierosów,  czy  półtora  
chleba. Urealniając cenę wody zyskałoby się  rocznie około 50 tysięcy zł. 
Z podmiotów którym gmina sprzedaje wodę do Gminy Lipia i Gminy  
Panki oraz do Agro Dudy doliczając naszych mieszkańców około 130  
tysięcy  to  razem  jest  około  180  tysięcy  złotych  za  które  można  
przeprowadzać wymianę i naprawy.   Zwrócił się do Przewodniczącego 
Rady,   Burmistrza i Skarbnika żeby wystosować  pisemne zapytanie  do 
Izby  Skarbowej  i  do  Ministra  Finansów,  ewentualnie   jeśli  są  
problematyczne  sprawy  jak  stosować  amortyzację,  chciałby  mieć  
dokument pisemny, odpowiedzi czy gmina ma stosować czy nie.   
-   Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski   zapytał   Dyrektora  
ZDKiM  przymierzamy się do modernizacji stacji uzdatniania wody  z  
tego co wie będzie tam woda ozonowana w tej chwili jest technologia  
traktowania wody  podchlorynem, czy technologia która jest teraz jest  
tańsza, czy  ozonowanie wody będzie tańsze w procesie technologicznym.
- Dyrektor ZDKiM Janusz Kopacz odpowiedział że projekt modernizacji  
praktycznie nowej technologii wewnątrz zakłada ozonowanie wody i jest 
to  technologia  droższa  od  technologi  tradycyjnej  stosowanej  obecnie,  
chodzi głównie o prąd wyjaśnił ten temat.  
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik zapytał Dyrektora czy na produkcji w 
dostawie wody ponosi straty czy  uzyskuje jakiś zysk, czy dokłada się  do 
produkcji i dostawy wody. 
- Dyrektor ZDKiM Janusz Kopacz odpowiedział  że jest to zawsze wynik 
dodatni zarówno na  działalności  oczyszczania ścieków jak i  dostawy  
wody.  Z budżetu gminy nie dokłada się do produkcji i dostawy wody. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  zapytał Dyrektora ZDKiM czy Gmina
Panki  2 lata temu zrezygnowała z naszej wody.
- Dyrektor Kopacz odpowiedział że tak.
 - Wiceburmistrz Mirosław Łukasik dodał że przy cenie  która jest według
radnego Drosia taka dobra i można na niej zarabiać. Cena hurtowa gdzie 
Gmina sprzedaje wodę i odbiera ścieki jest niższa dlatego że cena hurtowa
dostawy  wody  nie  zawiera  amortyzacji  sieci  w  tej  części  jakiej  się  
znajduje  poza  terenem gminy  czyli  od  punktu  rozliczeń,  nie  zawiera  
kosztów odczytów, obsługi, awarii  dlatego Gmina Panki czy Lipie kupuje
od  nas  taniej,  a  swoim  mieszkańcom  sprzedaje  drożej,  bo  do  ceny  
hurtowej musi doliczyć koszty własne. 
- Radny Rafał Balcerzak powiedział, że do ścieków  do m3 gmina dopłaca 
do każdego mieszkańca 58 groszy, mamy najtańsze ceny oprócz Popowa,
czy  to  nie  jest  dobry  klimat  dla  przedsiębiorców   i   również  nie  
podnoszenie stawek. 
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- Radny Wojciech Droś odniósł się do wypowiedzi  to co przedstawiał  
Burmistrz Łukasik  uważa, że jest to kłamstwo, mówił że tamte gminy  
naliczają koszty amortyzacji jest to prawda bo gmina Rudniki nalicza  
koszty amortyzacji bo widać to po cenie. To co powtarza Pan Balcerzak 
jest  również  kłamstwem,  rachunku  ekonomicznego   się  nie  oszuka   
skoro gmina Krzepice dopłaca do Rudnik biorąc od nich ścieki,  a     
Rudniki biorą drożej o 2,50  to na jakiej podstawie przeprowadzany jest 
rachunek ekonomiczny. 
- Radny Rafał Balcerzak zapytał radnego Drosia czy to że gmina dopłaca 
mieszkańcom  do  ścieków  czy  to  jest  kłamstwo,  wiedzę  na  temat   
omawianego tematu ma dość  gruntową i uważa, że nasze stawki wody i 
ścieków są  idące  w kierunku mieszkańców,  przedsiębiorców i  w tym  
momencie  jest  to  dobre.  Wielokrotnie  radny Droś  wypowiadał  się  na  
sesjach,  na  komisjach  żeby  stworzyć  klimat  dla  przedsiębiorców,  bo  
ludzie uciekają, a czy    te stawki które są bardzo przyzwoite   czy to nie 
jest  wyjście  i   tworzenie  dobrego  klimatu  dla  mieszkańców  dla  
przedsiębiorców. 
- Radny Wojciech Droś odpowiedział  radnemu Balcerzakowi jaki  jest  
klimat przedsiębiorców, że dotuje się prywatne przedsiębiorstwo Agro  
Dudy  rocznie  minimum  25  tysiącami,  to  że  pod  obrady  chciał  pan  
wcisnąć uchwałę, która zwalnia z podatków od nieruchomości uważa, że 
te uchwały były robione  pod konkretne przedsiębiorstwa. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba stwierdził że są to insynuacje,  
takie pomówienia, wycieczki osobiste  nie poparte niczym, bo jeżeli są  
jakieś  dowody  to  prosi  aby  je  wskazać,  zdarzały  się  na  tej  sesji  już  
kilkakrotnie. Prosi aby ważyć słowa jeżeli mówi się rzeczy o konkretnych
osobach, uważa, że tak nie można, bo należy  brać odpowiedzialność za 
wypowiadane słowa.    
- Radny Rafał Balcerzak  to co chciał powiedzieć, Przewodniczący już to 
zrobił   uważa,  że  należy  ważyć  słowa  jeżeli  coś  się  wypowiada,  
stwierdzenie takie że chciał coś wepchnąć pod obrady, nie wie co ma  
przez to słowo wepchnąć rozumieć, prosi o jakiś standard wypowiedzi.  
-  Radny Damian Pilarz  zapytał Burmistrza jeśli  jest modernizowana  
oczyszczalnia to czy gmina Rudniki w jakikolwiek sposób  zwraca gminie
nakłady poniesione, czy zostały ustalone jakieś zasady,  jeśli tak to jakie 
w jakim procencie. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że gdy była modernizowana 
oczyszczalnia ścieków, a raczej rozbudowa, bo było 1100 m3   ścieków w 
tej chwili jest prawie 1600 m3  czyli została rozbudowa o prawie 500 m3 
stąd  taka  rezerwa   i  możliwości  przyjmowania  ścieków  albo  
kanalizowania  kolejnych  obszarów.   Gdy  gmina  Rudniki  wystąpiła  z  
wnioskiem o  przyjęcie ścieków do naszej oczyszczalni taka możliwość 
była, została spisana stosowana umowa  gdzie był zapis, że gdy nastąpi  
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potrzeba modernizacji, przebudowy, remontu  oczyszczalni to stosownie 
do wprowadzanych  ścieków z  gminy  Rudniki,  gmina  Rudniki  będzie  
partycypować  w  kosztach  budowy,  rozbudowy,  przebudowy  i  
modernizacji tej oczyszczalni. Gdy była rozbudowa naszej oczyszczalni  
gmina Rudniki tak jak jest zapisane w umowie partycypuje w kosztach  
rozbudowy.   
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba prosił aby nanieść poprawkę w 
paragrafie 2 uchwały „Burmistrzowi Krzepic”  poddał pod głosowanie  
projekt  uchwały  Nr  26.237.2017  w sprawie  uchwalenia  wieloletniego  
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń  
kanalizacyjnych.

- Uchwała Nr 26.237.2017  w sprawie uchwalenia wieloletniego planu  
rozwoju i modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń  
kanalizacyjnych została przyjęta 13 głosami, przy 2 głosach przeciwnych. 

Ad.  6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji do projektu uchwały   
w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  
zbiorowe odprowadzanie ścieków,  za pozytywną opinią w/w projektu  
uchwały głosowało 8 radnych, jednogłośnie. 
- Dyrektor ZDKiM Janusz Kopacz  poinformował, że przedstawiona do 
zatwierdzenia  taryfa  stanowi  zestawienie  cen  i  stawek  za  zbiorowe  
zaopatrzenie  w wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 12  
miesięcy  od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku.  Taryfy dotyczą  
wszystkich odbiorców  usług w zakresie dostawy wody  świadczonych  
przez zakład. Określone są rodzaje i struktura taryf oraz taryfowe grupy 
odbiorców usług. Omówił rodzaje i wysokości cen i stawek opłat, zasady 
ustalania  cen.   Poinformował,  że  wcześniej  dyskutowano  na  temat  
amortyzacji  poinformował,  że  te  taryfy  nie  uwzględniają  amortyzacji.  
Omówił  prognozę  sprzedaży.   Podał   wysokość  cen  i  stawek  za  
dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w cenach brutto. 
- Radny Wojciech Droś złożył wniosek formalny aby cenę wody urealnić i
podnieść  o  wartość  amortyzacji   czyli  o  43  grosze,  czyli  do  ceny  
proponowanej 3,05 aby doliczyć 43 grosze będzie to z zyskiem dla całej 
gminy,  bo  będzie  można  te  środki  przeznaczyć  na  odbudowę  
infrastruktury, remont i tak dalej. 
- Radny Rafał Balcerzak  skoro jest wniosek radnego Droisa chciałby  
poznać koszt dla statystycznej rodziny gdyby  Rada przychyliła się do  
wniosku radnego Drosia.  
- Radny Wojciech Droś  powiedział, że już dwa razy była wymieniana ta 
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kwota. Podał, że średnia statystyczna rodzina zużywa 3m3 wody na osobę 
na miesiąc, jeżeli założy się że są w takiej rodzinie 4 osoby, czyli jest to 
12 m3  będzie to niecałe 6 złotych  5,16 zł na rodzinę w ciągu miesiąca. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
radnego Drosia aby cenę wody urealnić i podnieść o wartość amortyzacji  
czyli o 43 grosze. Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przeciw 13 
radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  Wniosek  nie został przyjęty  
przez Radę. 
-  Radny  Damian  Pilarz   złożył  wniosek  aby  cenę  wody  hurtowej  
przeciwpożarowej  podnieść  do  ceny  obowiązującej  dla  gospodarstw  
domowych  czyli do kwoty 3,05 zł brutto. 
-  Radny Wojciech Droś dodał  w celu wyjaśnienia  to  urealniając cenę  
wody  miał  na  myśli  gospodarstwa  domowe  i  hurt  wody  i  wszystkie  
pozostałe kategorie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
radnego Pilarza aby cenę wody z ujęć przeciwpożarowych podnieść do  
ceny wody jaka jest z gospodarstw domowych, czyli do kwoty 3,05 zł. 
- Radny Damian Pilarz dodał żeby była jasność bardziej chodzi o cenę  
hurtową wody, bo przeciwpożarowych nikt nie płaci, chodzi o  sprzedaż 
hurtową wody. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie  w/w  
wniosek radnego Pilarza. Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, 8 
radnych przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek nie został 
przyjęty przez Radę. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą jeszcze pytania 
do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono  więcej  pytań  wobec  powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  26.238.2017  w  sprawie  
zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  
odprowadzanie ścieków. 

- Uchwała Nr 26.238.2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została przyjęta 
13 głosami, przy 2 głosach przeciwnych.  

Ad.  7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie   dotacji  przedmiotowych  dla  Zakładu  
Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do  projektu  uchwały
w  sprawie  stawek  dotacji  przedmiotowych  dla  Zakładu  Działalności
Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach,  za pozytywną opinią w/w
projektu uchwały głosowało 8 radnych, jednogłośnie. 
- Dyrektor ZDKiM Janusz Kopacz poinformował, że jest to kontynuacja 
wieloletniej  tradycji  Rady,  że  na  terenach  nieskanalizowanych   
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mieszkańcy mogą oczyszczać  ścieki powstające w ich gospodarstwach  
dotacją,  a  płacą  tylko  za  odbiór,  transport  ścieków   pojazdem  
asenizacyjnym  na  oczyszczalnię  ścieków,  jest  to  kwota  3,53  zł/m3 i  
dotyczy tych gospodarstw na terenach nieskanalizowanych. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  zapytań wobec powyższego poddał pod
głosowanie projekt Nr 26.239.2017 w sprawie  dotacji przedmiotowych 
dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.

-  Uchwała  Nr  26.239.2017  w  sprawie   dotacji  przedmiotowych  dla  
Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach została 
przyjęta 14 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad.  8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dopłaty  do  jednej  taryfowej  grupy  
odbiorców usług.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji do projektu uchwały w 
sprawie    dopłaty   do  jednej  taryfowej  grupy  odbiorców  usług,  za  
pozytywną  opinią  w/w  projektu  uchwały  głosowało  8  radnych,  
jednogłośnie. 
- Dyrektor ZDKiM  Janusz Kopacz tak samo jak w poprzedniej uchwale  
że jest to kontynuacja wieloletniej tradycji Rady, dopłata dla gospodarstw 
domowych  do  kosztów  oczyszczania  ścieków   na  terenach  już  
skanalizowanych  jest to kwota 58 groszy do m3.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  zapytań wobec powyższego poddał pod
głosowanie  projekt  Nr  26.240.2017  w  sprawie   dopłaty  do  jednej  
taryfowej grupy odbiorców usług.

- Uchwała Nr 26.240.2017 w sprawie  dopłaty do jednej taryfowej grupy 
odbiorców    usług     została przyjęta  14  głosami,  przy  1  głosie  
wstrzymującym się. 

Ad. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzepice.

- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
 w sprawie  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  
przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach  
prowadzonych przez Gminę Krzepice, za pozytywną opinia w/w projektu 
głosowało 7 radnych, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 
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-  Sekretarz  Zbigniew Sosin poinformował, że przedmiotowa uchwała  
dotyczy wyłączenia z obowiązku  ponoszenia opłat dzieci sześcioletnich 
ponieważ zmienił się sposób finansowania, czyli na dzieci sześcioletnie w
przedszkolach  gmina otrzymuje subwencję w związku z tym dziecko to 
należy traktować jak ucznia w szkole  i gmina nie może pobierać tych 50 
groszy za wydłużony czas pobytu dziecka w przedszkolu.   W paragrafie 3
został zniesiony zapis który specyfikował, że w tym kręgu zwolnionych 
będą rodziny posiadające trójkę lub więcej dzieci, ponieważ poprzednia 
uchwała w 2015 roku była podejmowana jeszcze przed  uchwałą o Karcie 
Dużej Rodziny i tego zapisu już w tej uchwale nie musi być, bo te rodziny
są zwolnione z opłaty w przedszkolach. Dlatego w paragrafie 3 nie ma już
tego zapisu,  prosi o drobny retusz tego paragrafu skreślenie dwukropka i 
myślnika, będzie to jedno zdanie. 
- Radny Wojciech Droś  ponieważ w projekcie uchwały jest opłata 50  
groszy za kolejną  godzinę  dodatkową ponad 5 godzin,  ustawodawca  
nakreśla przedział  do 1 zł.  Ma propozycje aby symbolicznie tą opłatę  
ustalić,  która musi być i obniżyć ją do 10 groszy, jest to różnica 40 groszy
a jeśli rodzina ma dwójkę czy czwórkę dzieci  jeżeli są pozostawione  
więcej  o 2 czy 3 godziny to w skali miesiąca  jakąś kwotę to uczyni.  
Jeżeli jesteśmy tacy prospołeczni, prorodzinni, dbamy o mieszkańców  to 
składa wniosek formalny aby   tą opłatę z 50 gr obniżyć do 10 gr.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
radnego  Drosia   dotyczący   obniżenia  z  50  gr  do  10  gr  za  każdą  
rozpoczętą godzinę , za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, 12 radnych
przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek nie został przyjęty.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą  jeszcze pytania
do projektu uchwały nie zgłoszono więcej  pytań wobec powyższego 
poddał pod głosowanie projekt Nr 26.241.2017 w sprawie   określenia  
wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  w  
przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w  szkołach  prowadzonych  
przez Gminę Krzepice.

- Uchwała Nr 26.241.2017  w sprawie   określenia wysokości opłat za  
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i  oddziałach  
przedszkolnych w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Krzepice  
została przyjęta 15 głosami, jednogłośnie.

Ad. 10.  Przeniesiono jako pkt 3 a. 
Ad.  11.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania  

Problemów  Społecznych  dla  Gminy  Krzepice  na  lata  2017-2027.
Punkt został wykreślony z porządku obrad. 
- Radny Wojciech Droś do projektu tej uchwały zapytał czy ktokolwiek ją 
czytał, jak można taki bubel skierować dla radnych.  
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Ad.  12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  na  rzecz  
użytkownika wieczystego.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji do projektu uchwały  w
sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika  wieczystego, za 
pozytywna opinią głosowało 8 radnych, jednogłośnie.  
-  Radny Marian Rutkowski   w związku z  tym że  dzisiaj  jest  sprawa  
działki,  głównie chodzi o  zatokę autobusową  składa wniosek żeby przy 
sprzedaży tej działki zabezpieczyć  obszar działki na wykonanie zatoki  
autobusowej i wiaty przystankowej bo na chwilę obecną  nie mieści się.  
W jego ocenie to co jest zaznaczone na mapce jest niewystarczające na 
wykonanie zatoki i wiaty autobusowej, aby zabezpieczyć ten teren  przy 
sprzedaży.  Na jednym z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa w terenie  
była również Prezes  która jest nastawiona negatywnie na tą lokalizację.  
- Inspektor Krystyna Chęcińska poinformowała, że o sprzedaż tej działki 
zwrócił się użytkownik wieczysty, użytkowanie wieczyste jest to prawie 
jak własność, nie  można zmusić użytkownika wieczystego  żeby zostawił
jakiś  teren  pod  wiatę  przystankową.  Należy  negocjować   z  
użytkownikiem  wieczystym,  geodezyjnie  ten  teren  wydzielić  i  
ewentualnie nie sprzedawać tej własności dla całego obszaru tej działki  
ale   nie  można  warunkować  czymś  takim  żeby  zrobić  tam  wiatę  
przystankową. Nie ma takiej możliwości aby przy sprzedaży zabezpieczyć
taki teren, na to musi wyrazić zgodę użytkownik wieczysty. 
-  Radca  Prawny  Tomasz  Małyska   wyjaśnił,  że  jest  to  sprzedaż  
kierunkowa  na rzecz użytkownika wieczystego  czyli  przekształcenie  
prawa wieczystego użytkowania we  własność i on za to płaci. Rada może
zgodzić się na sprzedaż lub nie ale niezgodzenie się na sprzedaż musi być 
podstawa prawna, skoro jest  operat  szacunkowy,  jest  określona cena,  
chce być właścicielem a nie użytkownikiem wieczystym,  to jakie  są  
przeszkody  prawne.  Jeżeli  jest  potrzeba  ustawienia  wiaty  czy  zatoki  
przystankowej to Gmina ma inne możliwości wywłaszczenia pod jakiś cel
ale na tym etapie jest to niemożliwe.  
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   wyjaśnił,  że  gmina  jest  
zobligowana postawić w tamtym terenie wiatę przystankową  jest kwestia 
tego typu, o to chodzi Panu Rutkowskiemu, czy można zawrzeć w tym 
akcie sprzedaży  warunek że sprzedamy ale chcemy zabezpieczyć ten  
teren pod wiatę przystankową i wjazd czy są takie możliwości takiego  
porozumienia. 
- Radny Wojciech Droś uważa, że jest bardzo prosta forma, bo Radni  
muszą  zabezpieczyć  interes  społeczny  czyli  ten  przystanek  jest  tam  
niezbędny  na  tym  terenie.  Proponuje    aby  dzisiaj  Rada  przy  
podejmowaniu tej uchwały nie wyraziła zgody i upoważniła Burmistrza 
do  przeprowadzenia  negocjacji  z  Prezesem  GS.  Gdy  będzie  zgodna  
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propozycja wtedy poddać pod głosowanie Rady. 
-  Radna Bożena Kozak nie zgadza się z tym co radny Droś mówi, dlatego
że użytkownicy wieczyści występowali już o wykupienie swoich działek i
Rada nie tak dawno przychyliła się do takiej prośby.   Jest już drugą  
kadencję  w  Radzie  i  nigdy  nie  zdarzyło  się  tak  żeby  blokować   
jakikolwiek wykup  takich nieruchomości. Jest pracownikiem spółdzielni 
i jest jej przykro bo GS płaci do budżetu gminy 150 tys zł rocznie podatku
od   nieruchomości,  do  funduszu  alkoholowego  6  tysięcy  złotych  
kwartalnie  oraz ma jeszcze wieczyste użytkowanie oprócz tej działki,  
jeszcze cztery.  Rozumie że należy zabezpieczyć teren pod przystanek nie 
zagradzając wjazdu ale żeby nie blokować sprzedaży.  
- Radny Rafał Balcerzak  myśli że użytkownik wieczysty chce kupić  i nie
widzi tutaj żadnego problemu, natomiast  problem pojawia się  jak to  
radny z tego terenu zauważa i słusznie  jest to przystanek, który znajduje 
się  obecnie na gruncie prywatnym. W tym momencie  Rada wyraża wolę,
że użytkownik wieczysty nabywa to. Zapytał czy użytkownik  wieczysty, 
który jest właścicielem   prosi aby z jego terenu zabrać ten przystanek,  
czy może tak być. 
- Radca Prawny Tomasz Małyska  odpowiedział, że może tak być, nie jest
to taka prosta sprawa, w tej chwili jeżeli on jest teraz użytkownikiem  
wieczystym to jest to prawo zbliżone do prawa własności,  natomiast z  
tego tytułu płaci opłatę roczną jako użytkownik wieczysty,  a prawa ma 
takie  same.   Tak  samo  prawo  użytkowania  wieczystego  może  być   
przedmiotem sprzedaży  dalej.  Jest  to  kwestia  przekształcenia  prawa   
użytkowania wieczystego   we własność, popierana jest taka polityka aby 
to prawo użytkowania stawało się prawem własności. 
- Radny Rafał Balcerzak zapytał  jak prawnie to zrobić aby zachować  
kwestię przystanku i prawa, że mieszkańcy korzystają na tych zasadach 
jak obecnie, jak to rozwiązać. 
-   Radca  Prawny  Tomasz  Małyska   odpowiedział,  że  można  podjąć  
negocjacje  z  tym nabywcą,  pytanie  tylko  czy  na  tym etapie,  czy  po  
sprzedaży.  Gmina  może  mieć  inne  możliwości  prawne  żeby  tam ten  
przystanek  postawić, czy zrobić zatokę, przystanek jest w pasie drogi  
czyli regulują to odrębne przepisy, nie przy tej okazji. 
- Radny Grzegorz Mońka  zapytał radcę prawnego jeżeli teraz na tym  
etapie  Rada  zmodyfikuje  wniosek  radnego  Rutkowskiego,  na  pewno  
zawsze można negocjować,  decyzje ostateczną o sprzedaży na pewno  
trzeba  będzie  podjąć  ale  nie  koniecznie  dzisiaj.   Można  po  tych  
negocjacjach i ustaleniach w terenie, geodezyjnie wydzielenia tego terenu.
W drodze porozumienia można to wypracować.    
-  Radca Prawny Tomasz Małyska  odpowiedział, że od strony prawnej  
Rada  może   nie  podejmować  tej  uchwały,  tylko  porozmawiać   z  
użytkownikiem wieczystym i zorientować się jakie jest jego stanowisko. 
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- Radna Bożena Kozak poinformowała radnych, że GS  już taki jeden  
przystanek w Zajączkach Pierwszych ma  na swoim placu i wyraziła na to
zgodę. Przystanek dla GS jest źle zaprojektowany, utrudnia wjazd   i nie 
robiła żadnych trudności. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odczytał pismo jakie wpłynęło od 
GS. Pismo   w załączeniu. 
- Radny powiatowy Józef Borecki  uważa, że należy negocjować z GS,  
kwestia placu przy sklepie Sezam jest  nie do końca wyjaśniona może coś 
się uda zamienić. 
- Radna Bożena Komisji nie do końca rozumie co radny Borecki mówi, na
Komisji Budżetu padł pomysł aby zamienić działkę na placu targowym,  
która jest własnością GS  zamienić  na któreś wieczyste użytkowanie.  
Prezes GS odniosła się do tego że sama nie może podjąć takiej decyzji bo 
od tego jest Walne Zgromadzenie i tą sprawę tam przedstawi. 
- Radny Marian Rutkowski  poinformował, że w jego ocenie zarząd  GS 
jest  nieprzychylnie  nastawiony  na  ten  przystanek,  bo  na  Komisji  
Bezpieczeństwa sugerowano żeby ten przystanek  przenieść w okolice  
restauracji  Nowowiejska  ale  w  tamtej  okolicy  przystanek  nie  będzie  
spełniał swojego zadania. Dlatego o tym mówi ponieważ należy zadbać o 
interes mieszkańców. 
-  Radny  Damian  Pilarz   dodał,  że  będzie  to  dobry  argument  dla  
Burmistrza do dobrych negocjacji  z tą  zatoką aby porozmawiał z Panią 
Prezes i Zarządem  na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu jest to kilka  
miesięcy. Jest działka przy targowisku, czy ona też będzie kosztowała    
29,27 zł z metra bo taka jest wycena. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik powiedział, że to co powie to nie w 
tym celu żeby nakłaniać do podjęcia tej decyzji  już dzisiaj. Powiedział  
odnośnie stanu faktycznego odnośnie negocjacji z GS i Panią Prezes  po 
spotkaniu, które odbyło się w terenie Komisji Bezpieczeństwa z Panią  
Prezes, Burmistrzem  wytyczono geodezyjnie, odtworzono punkty granicy
między pasem drogowym,  a tą działką i w terenie zostało to okazane Pani
Prezes. W tym momencie widać już ile tam jest miejsca  do dyspozycji  
między   tym  istniejącym  ogrodzeniem   postawionym  nie  w  granicy  
geodezyjnej a geodezyjną granicą odtworzoną przez geodetę.  Według  
tego co zostało zmierzone wstępnie  wynika, że sama wiata przystankowa 
w tym klinie, w planowanym miejscu lokalizacji  zmieści się, czyli na  
działce gminnej w pasie drogowym, po przestawieniu ogrodzenia.  Była 
rozmowa  z  Panią  Prezes,  która  nosi  się  z  zamiarem  wybudowania  
ogrodzenia   docelowego  w  granicy  geodezyjnej,  była  rozmowa  i  
zakończyła się uzgodnieniem, że jeżeli będzie potrzeba ustawienia wiaty 
to się ją ustawi, zdemontuje dwa przęsła ogrodzenia tam gdzie to będzie 
potrzeba.   Taki  jest  na dzień  dzisiejszy  stan faktyczny prowadzonych  
negocjacji. 
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- Radny Marian Rutkowski  uważa, że tam gdzie jest wiata przystankowa
musi być zatoka, dwa przystanki na Kuźniczce są bez zatoki, teraz gdy 
się to robi to należy zrobić tak aby był to przystanek z prawdziwego  
zdarzenia.  
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik powiedział, że temat zatoki zgodnie z 
wykonaną wstępną  koncepcją budowy tej zatoki zmieściła by się ona  w 
pasie  zieleni,  który  jest  od  krawędzi  jezdni  do  krawędzi  zewnętrznej  
chodnika,  będzie  to  dokładnie  określone  w  projekcie.  Wiadomo  że  
warunki  techniczne  określają  wymiary  zatoki.  Odnośnie  przystanków  
bez zatoki  jest odrębny temat czy przystanek wymaga zatoki  czy nie, czy
poprawia to bezpieczeństwo pasażerów czy nie.   
- Radna Czesława Dudek zwróciła uwagę że klin wytyczony w tej działce 
szerszy jest przy skrzyżowaniu a bardzo wąski jest dalej uważa, że będzie 
bardzo niebezpiecznie wyjeżdżając od strony Starokrzepic w kierunku  
Krzepic, na pewno to ograniczy widoczność.  Uważa, że przed podjęciem 
decyzji  jest za tym aby najpierw  wynegocjować z Panią Prezes tą zatokę 
przystankową. 
-  Radny Grzegorz Mońka ma wniosek ponieważ jest  dużo dyskusji  a  
wydaje mu się zbędnej uważa, że GS czy nabędzie prawa użytkowania  
wieczystego  w  tym  miesiącu  czy  za  trzy  miesięcy  nie  ma  żadnego  
znaczenia, jest odpowiedni czas aby ustalić te szczegóły, detale. Składa  
wniosek aby zobowiązać  Burmistrza do   szczegółowego ustalenia, jak 
ma wyglądać ta zatoka, w którym miejscu najlepiej by pasowała i jaka  
będzie opinia Pani Prezes i Zarządu. 
- Radny Wojciech Droś odniósł się do tej wypowiedzi, bo zadaje sobie  
takie  pytanie  czyj  interes  tutaj  się  prezentuje,  czy  mieszkańców,  czy  
innego podmiotu. Myśli, że każdy powinien być reprezentantem interesu 
społecznego. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  odpowiedział,  że  reprezentują  interes  
mieszkańców  bezwzględnie,  spółdzielnia,  członkowie  są  również  
mieszkańcami gminy, należy też zabezpieczyć kwestie przystanku  czyli 
przychyla się do wniosku radnego Mońki  nic się nie stanie jeżeli  temat 
ten zostanie odłożony w czasie, przygotuje się ten temat, rozpozna całą  
sprawę   żeby później nie było rzeczy, których nie będzie można odkręcić 
w kwestii przystanku.
-   Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   konkludując  te  wszystkie  
wypowiedzi  uważa, że są dwie kwestie. Pierwsza  to co jest podnoszone, 
chodzi o interes mieszkańców jest to bardzo ważna rzecz ale Rada nie  
odcina się   od sprzedaży tego gruntu,  należy zabezpieczyć  warunki  
mieszkańców i tamtego rejonu w celu wybudowania odpowiedniej zatoki 
i przystanku.  Uzgodnienia muszą się opierać na konkretnym projekcie i 
wytycznych wtedy można przystąpić do tematu. Myśli że taki przekaz do 
GS powinien iść.  
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-  Radny   Marian  Rutkowski  powiedział,  że  też  nie  jest  przeciwko   
sprzedaży jest za sprzedażą, tylko należy uporządkować temat zatoki.
-  Wiceprzewodniczący  Tomasz  Rakowski  zapytał  odnośnie  zatoki  
przystankowej na mapce widać,  że  ta zatoka byłaby zlokalizowana w  
bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Skłodowskiej. Nie zna się 
na tym technicznie. Nie zna przepisów regulujących odległość zatoki od 
skrzyżowania,   zapytał   czy stojący autobus,  bądź cokolwiek przy tej  
zatoce nie zasłoni wyjeżdżającym samochodom z ul. Skłodowskiej w ul. 
Nowokrzepice i w stronę obwodnicy, bo w jego ocenie będzie zasłonięty 
wyjazd od strony Krzepice. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik  poinformował,  że  były  rozważane  
różne  możliwe  teoretycznie  miejsca   możliwe  na  lokalizację  tego  
przystanku,  pozostało  to  miejsce  jako  jedyne  nadające  się  tam   w  
Kuźniczce do tego celu, z różnych względów, biorąc pod uwagę ruch  
autobusów  w  kierunku  od  Starokrzepic.  Przeniesienie  dalej  tego  
przystanku  powodowałoby  wyeliminowanie  tych  autobusów.  Jeżeli  
chodzi  o  lokalizację  przystanku jest  to  jedyne możliwe miejsce.   Jest  
wstępna  koncepcja  tej  zatoki   w  tym  miejscu,  w  tym  tygodniu  jest  
spotkanie  z   projektantem  i  zostanie  opracowany  konkretny  projekt  
budowlany i wtedy będzie wszystko wiadomo, czy to miejsce pozwoli na 
wszystkich warunków przez zatokę czy też nie, to wszystko projektant  
musi wziąć pod uwagę.   
- Przewodniczący Rady Mateusz  Kluba uważa, że z tych wypowiedzi  
można  wysnuć  taki  wniosek,  Burmistrz  to  potwierdził,  że  w  tym  
tygodni będzie jeszcze rozmowa  z projektantem uważa, że  nic się nie  
stanie gdyby nawet odłożyć ten temat do następnej  sesji  jeżeli  będzie  
pełna jasność to można wrócić do tego tematu.  
-  Radny Damian Pilarz  powiedział,  że wniosek był bo radny Mońka  
składał  formalny  wniosek  o  odłożenie  tej  sprawy.  Odnośnie  tego  co  
powiedział  Burmistrz  na  temat  terenów  gminnych  i  tej  wiaty  
przystankowej  zbliżamy się bardziej do krzyżówki i niebezpieczeństwo 
jest jeszcze większe, myśli że jest bardzo zasadne odrzucenie dzisiaj  tego 
projektu uchwały do głębszej analizy. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba powiedział, że wniosek radnego 
Mońki nie był taki jednoznaczny bo brzmiał żeby zobowiązać Burmistrza 
do szczegółowego ustalenia miejsca tej zatoki. 
- Radny Grzegorz Mońka powtórzył swój wniosek aby  nie podejmować  
w  dniu  dzisiejszym   uchwały  tylko   wstrzymać   jej  podjęcie  dla  
dobra  społecznego,  zobowiązać  Burmistrza  do   wypracowania   
szczegółów  z  projektantem  jak  będzie  wyglądała  zatoka,  następnie  
zaprezentować  to  Prezesowi  i  Zarządowi  GS  i  w formie  ostatecznej  
będzie dopiero głosowana pozytywna zgoda na sprzedaż. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał  pod głosowanie  w/w  
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wniosek za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, 1 radny nie brał 
udziału w głosowaniu.  Poinformował, że do tego tematu Rada powróci i 
chciałby aby przekaz do Gminnej Spółdzielni szedł taki, że jesteśmy za 
sprzedażą tylko należy zabezpieczyć interes mieszkańców. 

Ad.  13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  komisji  
rewizyjnej na rok 2017.
-  Radny Rafał  Balcerzak zgłosił  że  na posiedzeniu  Komisji  podczas   
układania tego planu w tym roku Komisja zdecydowała że nie będzie  
podejmowała tematu w marcu pkt 2 kontrola wydatków poniesionych na 
utrzymanie zieleni i utrzymanie pozimowe dróg za 2016 rok, stwierdzono 
że tym tematem zajmowała się Komisja w tym roku, również w pracach 
dwóch innych Komisji na ten rok ten temat jest wpisany. Myśli że przy 
przepisywaniu był błąd i prosi o wykreślenie tego tematu. 
- Radny Wojciech Droś chciałby aby w punkcie pracy komisji rewizyjnej 
znalazły   się   następujące  tematy:  1)  wykorzystanie  samochodów  
prywatnych do celów służbowych przez  Burmistrza,  Z-cę  Burmistrza,  
Sekretarza   oraz  wszystkich  kierowników  jednostek  organizacyjnych  
gminy w przeciągu ostatnich 15 lat. Żeby był pogląd, sam poprosił o takie
sprawozdanie   i  będzie  to  dla  komisji  bardzo  proste,  on  już  takie  
informacje otrzymał  i  będzie  to  bardzo ciekawy materiał  dla  komisji,  
gdzie  należy  zwrócić  szczegółową  uwagę  dlaczego  były  tak  
wykorzystywane samochody, dlaczego w pewnym momencie zaprzestano 
wykorzystywać samochodów prywatnych do celów służbowych. Chciałby
aby  komisja w I kwartale   bieżącego roku to ujęła.   2) ekwiwalent za 
niewykorzystany urlop przez Burmistrza  w przeciągu 15 lat, ten materiał 
już jest i można go  otrzymać. Chciałby aby to też znalazło się w planie 
tej  komisji.   3)  temat  Domu Kultury  przy  ul.  Krótkiej  chciałby  aby  
Komisja  po dwóch latach swej  działalności  dała  konkretne wnioski  z  
propozycją  co  w  tej  sprawie   należy  uczynić.  Wniosek   4)  analiza  
wykorzystania i  zużycia opału  przez jednostki organizacyjne,  a także  
przez Urząd Gminy, czyli wszystkie szkoły, dom kultury  w przeciągu  
ostatnich 10 lat i jak na wykorzystanie opału wpłynęła termomodernizacja
budynków.  Złożył  również  ten  wniosek  dlatego  komisja  będzie  miała
uproszczone działanie.  Uważa, że takie analizy powinny być już dawno 
zrobione przed tym czy jest sens ocieplania  wielu budynków. Kolejny  
temat którym chciałby aby zajęła się Komisja Rewizyjna to  jest to temat 
który  na  dzisiejszej  sesji   jest  dalej  w  porządku  obrad  to  jest  plan  
zagospodarowania  przestrzennego  z  2005  roku,  który  ma  olbrzymi  
wpływ na to, co w tej chwili się w gminie dzieje. Chciałby aby te tematy 
zostały umieszczone w planie pracy Komisji. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  
odpowiedział, że radny Droś złożył wniosek  ma do tego prawo, tematy 
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które go interesują, prosi aby zgodnie ze statutem Rada przegłosowała   
czy Komisja ma się tym zająć. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   zapytał  Radcę  Prawnego  
odnośnie włączenia dodatkowych zagadnień do planu pracy komisji. 
- Radca Prawny  Tomasz Małyska odpowiedział, że plan pracy komisji  
rewizyjnej ustala sobie komisja rewizyjna, jest oczywiście po uchwaleniu 
takiego planu komisja  może się zajmować innymi tematami, które wyjdą 
w trakcie tej pracy. Nie ma konieczności aby do tego planu pracy zgłaszać
w tej chwili  wnioski aby komisja się czymś zajęła zwłaszcza, że to mają 
być jakieś materiały uzyskane, przedstawione, trudno żeby w planie  to  
uwzględniała jeśli nie ma tych dokumentów, zwłaszcza że może się zająć 
każdym tematem z uwagi na to że ma funkcję kontrolną  w trakcie roku. 
-  Radny  Damian  Pilarz   zapytał  Radcy  Prawnego  po  co  tą  uchwałę  
przyjmować  jeśli Rada w tej materii może  się  wypowiedzieć,  jest to 
plan pracy komisji według jego oceny  prosi o formę prawną czy można 
do tej uchwały nanieść poprawki  jeśli nie to prosi o podstawę prawną  
dlaczego nie można. 
-  Radca Prawny Tomasz Małyska odpowiedział, że wydaje mu się że  
jeżeli  komisja  rewizyjna miałaby uwzględnić  jakieś  dodatkowe prace,
które ma wykonać w 2017 roku, to  można nie podejmować tej uchwały 
tylko zwrócić się do komisji rewizyjnej z odpowiednimi wnioskami wtedy
na następnej sesji będzie uchwalony inny plan  pracy komisji rewizyjnej, 
uwzględniający wnioski bądź nie. 
-  Radny Damian Pilarz uważa, że skoro jest obsługa prawna to chciałby 
usłyszeć nie wydaje mi się, tylko prawo mówi  można czy nie można, to 
chciałby usłyszeć jeśli nie można to o prosi artykuł prawny, który o tym 
mówi.  
- Radca Prawny Tomasz Małyska odpowiedział, że radny wymaga aby  
podać  konkretny  przepis  prawny   nie  jest  to  możliwe teraz,   jego  
zdaniem  nie  ma  przeszkód  prawnych  jeżeli  Rada  chce  wprowadzić  
dodatkowe  punkty,    żeby  to  przegłosować  natomiast,   trudno  w  tej  
chwili wypowiadać się za komisję rewizyjną bo ona przygotowała ten  
plan na podstawie  materiałów czy swojej wiedzy ustaliła sobie plan pracy
na 2017 rok. Być może tymi sprawami o których mówi radny będzie się 
zajmować w 2018 roku.
-  Radny  Rafał  Balcerzak  –  przewodniczący  komisji  rewizyjnej   
poinformował, że jeśli chodzi o statut  gminy, punkt poświęcony komisji 
rewizyjnej,  przytoczył  paragraf  36  pkt  5,  „komisja  rewizyjna   jest  
obowiązana do przeprowadzenia kontroli  w każdym przypadku podjęcia 
takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, 
jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających”. Komisja rewizyjna  
taki  plan  opracowuje,  dzisiaj  przedstawiła  całej  Radzie   i  jest  do  
zaopiniowania,  Rada  może  nanosić  poprawki  ale  musi  się  cała  Rada  
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wypowiedzieć na ten temat. 
- Radny Wojciech Droś  poinformował, że niczego nie nakazywał tylko 
zgłosił wnioski do Rady i tylko Rada jest władna czy zleci te tematy do 
kontroli komisji rewizyjnej czy nie. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  poddał  pod  głosowanie  aby  
uwzględnić  w planie  pracy komisji  rewizyjnej  wnioski,  które  złożył  
radny  Wojciech  Droś  1)  wykorzystanie  samochodów  prywatnych  do  
celów służbowych przez Burmistrza, Z-ce Burmistrza, Sekretarza  oraz  
wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych gminy w przeciągu  
ostatnich 15 lat. Żeby był pogląd, sam poprosił o takie sprawozdanie   i  
będzie to dla komisji bardzo proste, on już takie informacje  otrzymał  i  
będzie  to  bardzo  ciekawy materiał  dla  komisji,  gdzie  należy  zwrócić  
szczegółową  uwagę  dlaczego  były  tak  wykorzystywane  samochody,  
dlaczego w pewnym momencie zaprzestano wykorzystywać samochodów
prywatnych do celów służbowych. Chciałby aby to komisja w I kwartale
bieżącego roku to ujęła.   2) ekwiwalent za niewykorzystany urlop przez  
Burmistrza  w przeciągu 15 lat, ten materiał już jest i można go  otrzymać.
Chciałby aby to też znalazło się w planie tej komisji.  3) temat Domu  
Kultury przy ul. Krótkiej chciałby aby Komisja po dwóch latach swej  
działalności dała konkretne wnioski z propozycją co w tej sprawie  należy
uczynić. Wniosek  4) analiza wykorzystania  i  zużycia  opału   przez  
jednostki  organizacyjne,  a  także  przez  Urząd  Gminy,  czyli  wszystkie  
szkoły, dom kultury  w przeciągu ostatnich 10 lat i jak na wykorzystanie 
opału  wpłynęła  termomodernizacja  budynków.  Złożył  również  ten  
wniosek dlatego komisja będzie miała uproszczone działanie. Uważa, że 
takie analizy powinny być już dawno zrobione przed tym czy jest sens  
ocieplania  wielu budynków. Kolejny temat którym chciałby aby zajęła się
Komisja Rewizyjna to  jest to temat który na dzisiejszej sesji  jest dalej  
w porządku obrad to jest plan zagospodarowania przestrzennego z 2005 
roku, który ma olbrzymi wpływ na to co w tej chwili się w gminie dzieje. 
Za przyjęciem w/w wniosków głosowało 2 radnych, przeciw głosowało 6 
radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał udziału w 
głosowaniu.  W/w wnioski  nie zostały  przyjęte przez Radę. 
Następnie poddał pod głosowanie  projekt uchwały Nr 26.242.2017 w  
sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2017 rok.

- Uchwała Nr 26.242.2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji 
rewizyjnej  na  2017  rok  została  przyjęta  13  głosami,  przy  1  głosie  
przeciwnym, i 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad.  14.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  komisji  
stałych Rady Miejskiej na rok 2017
-  Radny  Wojciech  Droś  ma  wniosek  do  komisji  oświaty,  której  jest  
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członkiem, na etapie kiedy był procedowany ten plan   nie zauważył takiej
potrzeby. Po spotkaniu z nauczycielami ze szkół uważa za stosowne żeby
w II kwartale  żeby komisja oświaty podjęła temat  arkusze organizacyjne 
szkół   jest  to  ważny  temat   ale   jeżeli  jest  to  samo  co  projekty  
organizacyjne   które  są  ujęte  w  planie,  to  uważa  to  za  niecelowe.  
Następny temat  który zgłaszał na komisji oświaty a powinien być ujęty 
jest to sprawa godzin ponadwymiarowych  w poszczególnych szkołach  
oraz dodatkowych etatów, żeby komisja miała pogląd jaka jest skala tego 
zjawiska za ostatni rok.  Następnie do komisji rolnictwa  chciałby aby  
komisja zajęła się  tematem, który był głosowany na posiedzeniu komisji 
a go nie ma,  inwestycje jakie gmina zrealizowała od 2001 roku, jakie to 
były inwestycje, jaka kwota,  jaki udział środków własnych, jakie były  
dopłaty  z funduszy  i jaka była kwota robót dodatkowych.
-  Radny  Grzegorz  Mońka  z  tego  co  widzi  w  komisji  rolnictwa   
rzeczywiście był  wykaz inwestycji z kilkoma podpunktami, które miały 
być uwzględnione, prosi żeby mu wskazać gdzie to jest.   
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
radnego Drosia aby w planie pracy  komisji oświaty  znalazł się punkt  
dotyczący  godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowych etatów za rok 
2016/2017.  Za  przyjęciem  wniosku  głosowało  3  radnych,  przeciw  5  
radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek nie został przyjęty 
przez Radę.  Następnie poddał pod głosowanie kolejny wniosek do planu 
komisji rolnictwa. 
-  Radny Droś dodał,  że  ten  wniosek był   przegłosowany na komisji  
rolnictwa, ale się nie znalazł w planie, ma pytanie dlaczego tak się stało.  

 -  Przewodniczący  Rady   uważa,  że  należy  to  sprawdzić  w protokole  
komisji. Zarządził 5 minutową przerwę. 

-   Po  przerwie  Przewodnicząca  Komisji  Rolnictwa  Czesława  Dudek  
odczytała z protokołu komisji, że wniosek  taki został złożony ale nie do 
planu komisji tylko na któreś  kolejne posiedzenie w sprawach bieżących, 
wniosek ten zgłosił radny Grzegorz Mońka odczytała treść wniosku.   
- Przewodniczący Rady  rozumie, że  tego wniosku w przygotowanym 
planie pracy  nie było,  był to osobny wniosek zgłoszony na komisji.
-  Radny Wojciech Droś uważa, że jest to bardzo ważne, myśli że można 
go umieścić w planie pracy, myśli że wszyscy wyrażą zgodę, bo skoro  
komisja wyrażą zgodę myśli że żadnych przeciwwskazań nie będzie aby 
taki punkt umieścić i go przegłosować.  
- Radny Dariusz Pilśniak zapytał prawnika czy są to kompetencje komisji 
rolnictwa, kontrola z 16 lat  czy jest kompetencją komisji rolnictwa. 
- Radca Prawny Tomasz Małyska  nie odpowie szczegółowo na ten temat 
ale wydaje mu się że jest to za bardzo szczegółowo aby komisja tym się 
zajmowała.  
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-  Radna  Czesława  Dudek  uważa,  że  skoro  komisja  rolnictwa   
przegłosowała ten wniosek aby Burmistrz przygotował taką informację to 
nie widzi żadnych przeciwwskazań żeby się nad tym tematem pochylić. 
- Radny Kamil Wiecha jest członkiem komisji rolnictwa, wniosek został 
przyjęty przez komisje, jest w trakcie procedowania, uważa, że nie ma  
sensu żeby przyjmować. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  uważa,  że  skoro radny Droś  
złożył taki wniosek poddał go pod głosowanie -  inwestycje jakie gmina 
zrealizowała od 2001 roku, jakie to były inwestycje,  jaka kwota,  jaki  
udział środków własnych, jakie były dopłaty  z funduszy i jakie  i jaka  
była kwota robót dodatkowych. Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, 
przeciw  głosowało  9  radnych,  4  radnych  wstrzymało  się  od  głosu.  
Wniosek nie został przyjęty przez Radę.  Następnie zapytał czy będą  
jeszcze pytania do projektu uchwały, nie zgłoszono więcej zapytań.  Prosił
aby w załączniku nr 1 w II kwart  poprawić wyraz „opieki” na „pomocy”.
Poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  Nr  26.243.2017  w  sprawie  
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 rok.

-  Uchwała  Nr  26.243.2017  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  
komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 rok została przyjęta 14 głosami, 
przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 15.  Informacja Burmistrza na temat miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krzepice.
-  Inspektor  Krystyna  Chęcińska   przedstawiła  wyjaśnienia  w  sprawie
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Krzepice.
Informacja  w  załączeniu.   Jest  to  bardzo  trudny  temat  gdyż   plan
zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem ważnym i nie mając
w ręku pozytywnego uzgodnienia   zaufała   komuś,  że  można  w inny
sposób  to  zrobić  i  efekt  będzie  taki  sam.  Cały  czas  była  prowadzona
korespondencja  z  Wojewodą  o  wycofanie  tej  skargi,  w  2007  roku
otrzymano odpowiedź  z Wydziału Infrastruktury, że ta  skarga nie może
być wycofana. Podczas rozprawy sądowej również podtrzymując,   że te
uwarunkowania  konserwatorskie  w  tej  uchwale  są  zawarte,  sędzia  w
pewnym momencie chciał doprowadzić do  ugody, wystosował pismo do
konserwatora zabytków czy  wyraża taką zgodę ale konserwator napisał,
że anuluje uzgodnienie z 2 sierpnia a uznaje, że plan został podjęty bez
uzgodnienia i ze względów formalnych sąd stwierdził nieważność  tego
planu.  Odniosła  się  również  dlaczego  ta  skarga  tak  późno  została
przekazana  do sądu wojewódzkiego. 
- Radny Wojciech Droś  odniósł się do wypowiedzi, to co usłyszał to   
uważa, że Burmistrz schował się za plecami Pani Chęcińskiej. Uważa, że 
doszło  do  niebywałej  rzeczy,  plan  zagospodarowania  przestrzennego   
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który został przedłożony Radzie  w 2005 roku został nieuzgodniony, czyli
Rada Miejska została wprowadzona w błąd.  Odniósł się do pierwszej  
części  wyjaśnień Burmistrza. Uważa, że konserwatorowi zabytków został
przedłożony inny projekt tak mówi Sąd i  konserwator zabytków w 2006 
roku zawnioskował do Wojewody  o  uchylenie  w  całości  planu  
nieuzgodnionego.  Plan  zagospodarowania  przestrzennego  jest  
najważniejszym aktem prawa miejscowego czy można przewidzieć jakie 
on  skutki  niesie  dla  gminy,  czy  mogą  wystąpić  roszczenia,  skutki  
finansowe dla gminy.   Gmina za projekt tego planu zapłaciła 120 tysięcy 
złotych.  W 2012 roku  weszły fermy wiatrowe na teren gminy, fermy te 
nie mogłyby wejść  gdyby obowiązywał ten plan, bo w 2010 roku zmienia
się prawo  o planowaniu przestrzennym. Gmina musiała nowe studium 
uchwalać. Chciał wcześniej aby tym tematem zajęła się komisja rewizyjna
aby zbadała ta sprawę, podjęła wnioski i przedstawiła je Radzie.  
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odnośnie  planu  zagospodarowania  
przestrzennego  powiedział, że jest to trudny temat, w przedstawionym  
wyjaśnieniu jest zawarte że gdyby  na etapie pozytywnego uzgodnienia, 
które zostało do Urzędu skierowane o czym mówiła Pani Chęcińska   
gdyby był dołączony tekst tego planu, to na pewno Urząd albo projektant
zorientowałby się  czy są  rozbieżności  czy nie  i  czego dotyczą,  a  jest  
dokument i można to sprawdzić.  Gdy został przesłany tekst planu i było
przesłane uzgodnienie  do Wojewody tam służby prawne Wojewody też  
mają  obowiązek  sprawdzić   nasze  uzgodnienia,  całość  opracowania  i  
dopiero po takiej analizie czy z wydziałem infrastruktury, czy prawnym  
takie dokumenty idą do publikacji. Nasz plan był dany do publikacji do 
Dziennika Urzędowego i został ogłoszony. Urząd  miał  prawo  być  
przekonany że   wszystko jest dobrze. Gdy zorientował się konserwator  
przy którymś wypisie, który miał kilka uzgodnień i Urząd nie wiedział,  
które było prawidłowe ze względu że nie zostało ono dołączone. Stąd  żal 
do  konserwatora,  że nie dołączył tekstu  do tego uzgodnienia, które  
przesłał  i  w  oparciu  o  które  Urząd  miał  prawo  uznać  że  plan  jest  
uzgodniony  pozytywnie.  Całe to postępowanie dość szczegółowo jest  
wyjaśnione w przedstawionym materiale. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba upomniał po raz pierwszy Pana 
Marka   Kajkowskiego,  który  przeszkadza  w  wypowiedzi  Burmistrza,  
prosi aby Pan Kajkowski przestrzegał reguł obrad sesji. 
-  Inspektor  Krystyna  Chęcińska   wyjaśniła,  że  w  postanowieniu   
uzgadniającym z 2 sierpnia, które wpłynęło do Urzędu 3 sierpnia jest  
zapis że „projekt planu pozostaje w archiwum  tutejszego Urzędu”  czyli 
archiwum  urzędu  konserwatorskiego,   nasz  Urząd  otrzymał   
postanowienie  bez żadnego załącznika,  dopiero na  rozprawie  sądowej  
otrzymano  kopie  uchwały   z  pieczątką  że  jest  to  archiwum   
konserwatorskie 
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- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba ma pytanie, ponieważ Pan Droś 
podnosił kwestię, że w momencie uchylenia tego planu, po decyzji sądu 
były wydawane jakieś decyzje.   
- Inspektor Krystyna Chęcińska odpowiedziała, że po stwierdzeniu przez 
sąd czyli w momencie gdy ten wyrok stał się prawomocny  8.11.2012  
roku, nie zostały wydane żadne  decyzje administracyjne w oparciu  o ten 
plan. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy zostały wydane  
decyzje w oparciu o ten plan, który w konsekwencji okazał się uchylony 
ale w pewnym okresie był obowiązujący, bo był ogłoszony w Dzienniku 
Urzędowym.  
-  Inspektor Krystyna Chęcińska odpowiedziała, że w oparciu o ten plan w
tym czasie były wydawane pozwolenia bo był ważny, nikt nie stwierdził 
jego nieważności,  dopiero w momencie stwierdzenia nieważności   nie  
były  wydawane  żadne  decyzje.  Decyzje  wydawane  na  moment  
obowiązywania tego planu  są decyzjami ważnymi, bo  decyzje wydaje  
się w oparciu o przepisy obowiązujące  na datę wydania decyzji.
-  Radny Grzegorz Mońka zapytał  czy po unieważnieniu tym wyrokiem  
były  wydawane wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego, czy 
warunki o zabudowę , jakie dokumenty były wtedy wydawane.  
- Inspektor Krystyna Chęcińska odpowiedziała, że plan ten nie obejmował
obszaru całej gminy dla terenu gdzie plany były ważne wydawane były 
wypisy  z  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  natomiast  dla  
pozostałych   czyli  dla  obszaru  gdzie  stwierdzono  nieważność  były  
wydawane  decyzje  o  warunkach  zabudowy   lub  o  lokalizacji  celu  
publicznego. 
- Mieszkaniec Marek Kajkowski stwierdził, że to co tutaj się dzieje jest  
tak niewyobrażalnym horrendum, że jeżeli przejdą nad tym do porządku 
dziennego to będą mieć kiedyś problem spojrzeć sobie w lustro.  Uważa, 
że problem z tym planem polega na tym, że został on uchwalony z całą 
premedytacją w sposób  niezgodny z prawem, poprzez brak uzgodnienia. 
Uważa, że intencja tego przekazu jest taka,  że gdyby 2 sierpnia decyzja 
oprócz faktu  że konserwator uzgadnia ten plan zawierała również  wypis 
z  tego planu czyli  kopie  tego planu to  wtedy Urząd  byłby w stanie  
zorientować się że jest coś nie tak i mogliby zainterweniować.  Stwierdził,
 jednak,  że  w samej decyzji  z 2.08. odczytał urywek  „Wojewódzki  
Konserwator  zabytków w  Katowicach   uzgodnił  przedłożony  projekt  
planu zagospodarowania przestrzennego” uważa, że jest to istotne dlatego
że pismem z dnia 20.06.2005 roku Burmistrz zwrócił się o uzgodnienie, 
po uchwaleniu planu. Gdyby Burmistrz wysłał do konserwatora zabytków
uchwałę która została uchwalona  przez Radę  14.06 wtedy konserwator 
zabytków nie pisałby że ma  do  czynienia  z  przedłożonym  projektem  
planu. Przytoczył ostatnie zdanie uzasadnienia konserwatora, który dostał 
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projekt nie uchwałę.  Odczytał dwa urywki z uzasadnienia wyroku Sądu 
Administracyjnego  odrzucającego  skargę  kasacyjną  złożoną  przez  
Burmistrza.   Dodał,  że  pani  Chęcińska  wzięła  na  siebie   kwestię  
wytłumaczenia czegoś co jest niewytłumaczalne.  Działanie  Burmistrza  
jest  takie, że chowa się za plecami kobiet.  Podał  drugi przykład Pani  
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zajączkach Drugich. 
-   Inspektor  Krystyna  Chęcińska  odniosła  się  do  wypowiedzi  pana  
Kajkowskiego,  poinformowała,  że  jest  pracownikiem  Urzędu,  jest  
odpowiedzialna  za  przygotowanie  planu,  bierze  na  siebie  pełną  
odpowiedzialność za to co się stało. 
- Radna Alicja Chęcińska  odniosła się do wypowiedzi odnośnie parkingu 
przy szkole  w Zajączkach Drugich,  to na 100% może powiedzieć,  że  
Burmistrz nie miał w tym żadnego udziału. Kilkakrotnie rozmawiała na 
ten temat z Panią Karasiak, wyjaśniała to  na Komisji.
- Burmistrz Krystian Kotynia dodał,  że trudno zdementować to wszystko 
co  powiedział  Pan  Kajkowski  ale  te  pomówienia,  kłamstwa   to  co  
wprowadza  formułując  swoje  barwne  wypowiedzi   tego  się  nie  da  
słuchać. Nie jest tu po to żeby łamać prawo ale je przestrzegać. Przekazał 
radnym, że kłopoty z uzgodnieniem tego planu   z konserwatorem uznał 
za faktyczne, bo nad tym pracował cały zespół osób, burmistrz firmuje to. 
Gdyby dokładność, rzetelność i skrupulatność konserwatora zabytków  
była przy uzgodnieniu  pozytywnym i przekazał by ten tekst uzgodnienia 
to  nie  byłoby  takiej  niezręczności.  Były  kilkakrotne   uzgodnienia  
konserwatora,  były  rozmowy   projektanta,  uzgodnienia,  konsultacje,  
ustalenia,  po tych latach analizując to,  to   tekst  planu,  który załączył  
konserwator  do odwołania  do sądu był to tekst  który uzgodnił  jako  
negatywny, a później stał się pozytywnym, są to bardzo trudne tematy.   
Stąd wina Urzędu że było to uzgodnienie i to co Pani Chęcińska mówiła, 
że można dosłać to uzgodnienie pozytywne i takie orzecznictwo jest, było
normalnym procesem prawnym, a nie żadnymi podtekstami.  Dziwi się że
po tylu latach nie dostrzega się tego co dobre, a tak mocno pasjonuje  to 
co faktycznie było administracyjną co się okazało niezręcznością, za co 
do końca nie można za to brać winy, bo postępowanie Urzędu  było  takie 
jak prowadził to projektant  i jak prowadzone były uzgodnienia. 
-  Mieszkaniec Marek Kajkowski prosi aby Burmistrz Radzie w sposób 
jednoznaczny  odpowiedział na pytanie dlaczego wniosek, pismo pana  
Wojewody  z dnia  5.10.2006 roku  skierowane do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego  za  pośrednictwem  Rady Miejskiej  w Krzepicach  
przesłane na ręce Burmistrza w postaci skargi  o stwierdzenie nieważności
uchwały z 14.06  zostało przekazane  dalej czyli do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego  25.08.2011 roku,  jest to ponad 5 lat. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział,  że do Wojewody został   
napisany wniosek,  pismo uzasadniające  o nieuchyleniu  tego planu i  
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uznano, że ten wniosek jest uszanowany.
-  Inspektor Krystyna Chęcińska dodała, że  Wojewoda przez ten okres  
nie monitował w tej sprawie, nie było żadnego sygnału, że to Urząd  ma tą
skargę przesłać, którą jak wcześniej mówiła, Urząd otrzymał bez  żadnych
załączników, tylko samą skargę.   
- Mieszkaniec Marek Kajkowski odczytał pismo Wojewody Śląskiego z 
dnia  10.04.2007  roku   skierowane  do  Burmistrza  Krzepic,  wpłynęło  
20.04.2007 roku   dotyczące wycofania skargi. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że Pan Kajkowski nie chce 
wysłuchać   wyjaśnień  tylko  ma  swoją  teorię,  tak  jak  zacytował  Pan  
Kajkowski  że skarga jest w sądzie 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  powiedział,  że  wysłuchano   
wyjaśnień Burmistrza, Pani Chęcińskiej były też  informacje ze strony  
Stowarzyszenia  uważa, że ta wiedza jest wystarczająco duża, wie że  
sprawy były kierowane do różnych instytucji, myśli że należy poczekać 
na jakiej decyzje które będą  i przyjąć te wyjaśnienia, informacje. Myśli, 
że  temat został wyczerpany. 

Ad. 16.  Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza  za okres od 29 grudnia 2016 
roku do  21 lutego 2017 r.
- Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej  za 2016 rok.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie  międzysesyjnym za okres  od  29 grudnia  2016  do 21 lutego 
2017 roku. (sprawozdanie  w  załączeniu).  Poinformował  również  o  
przetargach   i  inwestycjach.  Odczytał    Wnioski  o  dofinansowanie,  
zarządzenie Burmistrza w sprawie zasad pozyskania i zbywania drewna 
pochodzącego z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice,  
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia ceny drewna opałowego i  
użytkowego pozyskanego z lasów oraz z terenów nie będących lasami  
stanowiących własność Gminy Krzepice, nabór wniosków o udzielenie  
dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest. 

-  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rafał  Balcerzak   odczytał  
sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 rok (sprawozdanie w 
załączeniu). 

Ad.  17.   Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi, Sołtysi,  Przewodniczący Zarządów Osiedli   i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych.
- Radny Wojciech Droś ma  pytanie  do  Przewodniczącego  komisji  
rewizyjnej  i  Przewodniczącego  Rady   o  protokół  z  przeprowadzonej  
kontroli  odnośnie  utwardzenia  parkingu  przy  szkole  w  Zajączkach  
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Drugich.  Na  sesji  w  dniu  9  listopada  pan  Grzegorz  Mońka   zgłosił  
wniosek o przeprowadzenie kontroli ale Przewodniczący nie poddał tego 
wniosku pod głosowanie. Jest różnica pomiędzy protokołem z posiedzenia
Rady   a  zapisem  dźwiękowym  z  posiedzenia  sesji,  w  protokole  
podpisanym jest, że wniosek został poddany pod głosowanie, natomiast  
na  zapisie  dźwiękowym tego  nie  ma.   Według  jego  oceny  ma  takie  
podejrzenie  że   nastąpiło   sfałszowanie   protokołu,  również  nastąpiła  
ingerencja w zapisach dźwiękowych, tego nie ma w tych zapisach  i różne
fragmenty z tego zapisu  są powycinane. Otrzymał taki zapis. Nie było  
wniosku  o  przeprowadzenie  tej  kontroli  przegłosowanego  na  sesji  to  
prawdopodobnie nastąpił  przeciek  z  instytucji  kontrolnej  bo w ciągu  
trzech dni  komisja  rewizyjna się zebrała na posiedzeniu  i opisała całą 
sytuację. Uważa, że jest to sytuacja dalece niepokojąca. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   odniósł  się  do  wypowiedzi  
radnego Drosia który poruszył kilka kwestii,  rozumie że niewiedza w tej 
materii może być bardzo duża, czerpie informacje tylko z nagrania, które 
jest  wiekowe, z drugiej strony jest tylko narzędziem pomocniczym przy 
pisaniu  protokołu.  Nie wie skąd pan Droś ma taką wiedzę że takiego  
wniosku  nie  było  wystarczy  zapytać  wszystkich  radnych,  którzy  byli  
obecni  na  sesji,  kolejna  kwestia  to  przyjęty  protokół  przez  prawie  
wszystkich radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu,  nie ma żadnych  
podstaw  do insynuacji  tego typu, a tym bardziej twierdzenie o jakichś 
przeciekach,  wizjach  spiskowych.  Prosi  radnego  Drosia  aby  zapytał  
wszystkich którzy tam byli, czy był ten wniosek, czy pan Mońka zgłosił  
taki   wniosek,  czy przewodniczący dał  go pod głosowanie  i  czy był  
głosowany taki wniosek. Prosi aby zwrócić się do wszystkich radnych,  
wszyscy  są  obecni  a  nie  czerpać  tylko  ze  sprzętu,  który  nie   jest   
doskonały,  tym bardziej   te  insynuacje,  takie podteksty,  pomówienia,   
bardzo go to boli, że człowiek  który reprezentuje tą gminę,  członek Rady
Miejskiej  takie insynuacje wysuwa. 
- Radny Rafał Balcerzak stwierdził, że jego samego oraz całą komisje  
rewizyjną bardziej bolą  takie  oskarżenia, insynuacje, bo pan Droś w  
swojej  wypowiedzi  powiedział,  że  sprawozdanie  kontrolne  tego  
zagadnienia  zostało sfabrykowane, wpisane coś nie tak. Powiedział, że  
komisja  rewizyjna  po  daniu  zielonego  światła  przez  całą  Radę    
jednogłośnie,  bo  takie  głosowanie  było,  nie  może się  odnieść  co  do  
nagrań, które zdaniem pana Drosia są wyszumione, wycięte, nie wie tego, 
bo nie słuchał tych nagrań, natomiast komisja zaprosiła dyrektora, pani  
dyrektor przywiozła to o co prosiła komisja czyli całą dokumentację która
była związana  z całym zadaniem   budowy parkingu. Jest to wszystko  
wypisane  w protokole.   Komisja  rewizyjna  jest  to  taki  organ  bardzo  
trudny gdzie podejmuje się  prace nad bardzo delikatną materią gdzie  
pracuje się nad konkretnymi materiałami, dowodami, komisja rewizyjna 
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nigdy  nie  powinna  tego  czego  pan  się  dopuszcza  czyli  insynuować,  
domniemywać, komisja rewizyjna  pracuje na faktach, na dowodach. 
-   Radny  Wojciech  Droś  odniósł  się  do  powyższych  wypowiedzi,  
stwierdził,  że  padły  pod  jego  adresem  jakieś   wypowiedzi,  że  coś  
insynuuje, powiedział, że nie był na sesji 9 listopada i poprosił o nagranie 
bo  chciał  wiedzieć  co  było  na  sesji  również  w materiałach  otrzymał  
protokół,  podzielił  się  tą  informacja  z  Radą  uważa,  że  jest  to  jego  
obowiązek  podzielić się takimi informacjami.  Poprosił o dyskietkę z  
nagrania zapakowaną w bezpiecznej kopercie odmówiono mu  tego, nie 
zna powodu dlaczego odmówiono zapakowanie dyskietki w bezpiecznej 
kopercie,  każdy  może  sobie  przesłuchać  tą  dyskietkę  i  wyrobi  sobie  
ocenę.  W  wypowiedział  zabierał  głos  pan  Grzegorz  Mońka,  pan  
Rutkowski pytał o parking przy szkole na Kuźniczce, tych rzeczy w ogóle
nie ma. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  rozumie troskę pana Drosia że  
chciał się podzielić z radnymi natomiast  oglądał również umieszczane  
nagrania  jest to jedna wielka insynuacja na zebraniach z mieszkańcami i 
to nie jest podzielenie się tylko z tą obecną Radą,  ale przekaz szerszy. 
- Radna Alicja Chęcińska  odniosła się do sprawy parkingu przy szkole w 
Zajączkach jest jej bardzo przykro po ostatnich zajściach jakie miała pani 
Karasiak,  wie  jak  było  bo  komisja  rewizyjna   wyjaśniała  tą  sprawę.  
Uważa, że  należy dać spokój tej osobie po tych osobistych przeżyciach 
jakie miały miejsce,  pani Karasiak  nie zrobiła tego parkingu dla siebie. 
- Radny Roman Kudelski dodał do wypowiedzi radnego Drosia odnośnie 
protokołu, jest tam zapis że Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek radnego Grzegorza Mońki i aby komisja rewizyjna zajęła się tym
tematem głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
- Radny Rafał Balcerzak dodał,  że przed chwilą pan Droś powiedział, że  
w protokole tego nie ma.
- Radny Wojciech  Droś chciał sprostować że powiedział, że w protokole 
jest  a w nagraniu nie ma. 
- Radny Roman Kudelski dodał, że pan Droś stwierdził że go nie było na 
sesji a 13 radnych było. 
-  Wiceprzewodniczący   Rady  Tomasz  Rakowski  chce  zakończyć  tą  
rozmowę i przejdzie do innych tematów. Ma wniosek od mieszkańców  
aby  Gmina  zamontowała  tablice  informacyjne  drewniane  przy  
skrzyżowaniu ul.  Mickiewicza i  ul.  Muznerowskiego  oraz na małym  
ryneczki  przy  budynku  Pani  Królak  są  to  miejsc  uczęszczane  przez  
mieszkańców i nie ma tam w ogóle  tablic,   nie ma gdzie przywiesić  
ogłoszenia.  Następnie zapytał na ul. Baczyńskiego ogrodzenie w drodze 
czy to już tak zostanie, czy jednak coś z tym będzie zrobione.  Drugie  
pytanie  na  sesji  budżetowej  przyjęto  podwyżki  dla  pracowników  
administracji, kiedy zostaną  wypłacone. 
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-  Burmistrz  Krystian Kotynia   odpowiedział,   że  podwyżki  są  już po  
analizie, przekazał je do kadrowej. Temat ul. Baczyńskiego  taka  była  
zgoda i tak została wykonana, wyburzenie tego ogrodzenia prywatnego  
właściciela nie jest łatwym tematem, jest to możliwe ale to właściciel  
powinien przesunąć płot, było to nie w tej kadencji uznano  że gmina nie 
będzie walczyła  z tą rodziną która uznała tą granice w taki sposób  i tak 
zagrodziła  do  tego  tematu  już  nie  wracał.   Jeżeli  temat  powróci,  to  
ogrodzenie jest naszej na działce  i drodze. 
- Wiceprzewodniczący  Rady Tomasz Rakowski    zapytał czy ten pan  
otrzymał  jakieś  zadośćuczynienie  na  usunięcie  tego  ogrodzenia,  bądź  
jakąś działkę od gminy lub coś podobnego.  
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział,  że  nic takiego nie miało  
miejsca. 
-   Radny  Grzegorz  Mońka  dodał  że  sprawa  ta  nie  ucichła,  część  
mieszkańców i rodzin zamilkła ponieważ Burmistrz powiedział im żeby 
poczekali 3 lata jak te wszystkie sprawy z dotacją wygasną to temat dalej 
będzie kontynuowany. Tematy te powracają do niego  często przynajmniej
1 raz na kwartał od grupy mieszkańców, którzy dopytują się o ten temat, 
mieszkańcom  osiedla  Słowackiego  to  przeszkadza,  zwężenie  to  jest  
niebezpieczeństwem na tej  drodze.   Poinformował,  że    w północnej  
części Krzepice nie ma tablic  informacyjnych, wnioskuje aby  2 lub 3  
znalazły się tam, dokładne miejsca do uzgodnienia.  Ma jeszcze jeden  
wniosek od mieszkańców, który dotyczy  wjazdu i wyjazdów przy szkole 
podstawowej  i  gimnazjum  w  Krzepicach  przy  ul.  Mickiewicza  przy  
parkingu.   Bardzo  często  stawiane  są  tam  pojazdy  pomiędzy  tymi  
wjazdami  lub  w obrębie  tych  wjazdów i  jest  problem z  wyjazdem z  
parkingu, brak jest widoczności.  
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba dodał  do   sprawy zgłoszonej  
odnośnie  obszaru  przy  szkole,  Policja  już  tam  interweniowała   bo  
faktycznie można tam mieć utrudnienia przy wyjeździe, należy coś z tym 
zrobić. 
-  Radny Dariusz Pilśniak zapytał kiedy będzie pozimowa naprawa dróg, 
na drogach powiatowych, dzieje się bardzo niedobra rzecz, te naprawy i 
przyklejanie  4- 5 cm  nawierzchni okazuje się, że po 2 – 3 latach nawet w
okresie gwarancji drogi te całe się rozjeżdżają. Na odcinku od początku 
Starokrzepic  od lasku brzozowego do kościoła na tej nowej nawierzchni 
są tam 3 potężne dziury bardzo głębokie. Prosi o zainterweniowanie. Są 
też problemy na bocznych ulicach, ul. Jaworowa  też się zaczyna sypać.  
Drugi temat Burmistrz mówił o harmonogramie imprez organizowanych 
przez  GOK  w uzgodnieniu z  gminą,  prosi  żeby radni  otrzymali  taki  
harmonogram, bo nie uczestniczą w tych imprezach.  Było też spotkanie 
w  sprawie  rewitalizacji  mało  osób  uczestniczyło  w  tym  spotkaniu.   
Kolejny temat ważny dla księdza proboszcza ze Starokrzepic wyjazd z  
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posesji plebani, prosi aby monitować   w tej sprawie o lustro. 
- Radny Rafał Balcerzak poruszył również kwestię dróg, po tej zimie  stan
dróg gminnych jak i  powiatowych jest  zły,  szczególnie  też  w osiedlu  
Dąbrowa droga zaczyna mocno pękać, kiedy będzie podpisana umowa z 
firmą  która  będzie  naprawiać  te  drogi,  zgłosił,  że  jest  duża  dziura   
skręcając na ul. Nila  na rogu gdzie kilka dni temu było podłączenie wody
do nowych posesji, prosi aby doraźnie naprawić tą dziurę. Odnośnie ul.  
Częstochowskiej  a  konkretnie  GOK,  gmina  przymierza  się  do  
rewitalizacji   tego obiektu.   Ostatnie spotkanie z radnymi było chyba  
wrzesień  2015  roku,  prosi  o   zorganizowanie  spotkania  z  
zainteresowanymi osobami, radnymi  z projektantem. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział odnośnie naprawy dróg  
takie  doraźne,  interwencyjne   ubytków  bardzo  niebezpiecznych,
uciążliwych będą robione już zimnym asfaltem przez ZDKiM, prosi aby 
bezpośrednio do niego wskazywać takie ubytki.  Natomiast zapytanie o 
cenę  na  wybór  wykonawcy  będzie  ogłoszony na przełomie  lutego –  
marca.  Odnośnie  GOK  przy  ul.  Częstochowskiej   jest  przygotowany  
przetarg do ogłoszenia  dlatego też osoby zainteresowane powinny się  
bardzo szybko spotkać, prosi o kontakt aby uzgodnić to spotkanie. 
- Radny Grzegorz Mońka dodał ,że o takim spotkaniu z radnymi mówili 
już od dwóch miesięcy, było to uzgodnione.
-  Radny  Marian  Rutkowski   poinformował,  że  jest  po  rozmowie  z  
Wiceburmistrzem  Łukasikiem  na  najbliższe  posiedzenie  komisji  
bezpieczeństwa  zostanie  poproszony  Dyrektor  PZD Pan  Kucharczyk   
odnośnie dróg powiatowych. 
- Radna Czesława Dudek  zgłosiła droga Lutrowskie skrzyżowanie,  w  
tym roku  będzie  mijał  okres  gwarancji,  zakręt  jest  źle  zrobiony,  źle  
wyprofilowany, stała tam cały czas woda.
- Radny Rafał Balcerzak  poruszył kwestie naszej strefy ekonomicznej,  
niedawno  brał  udział  w  spotkaniu  z  radnymi  i  przedstawicielami  
specjalnej strefy ekonomicznej  w trakcie dyskusji  doszli do wniosku, że 
należy  spotkać  się  z  lokalnymi  przedsiębiorcami   i  przedstawicielami  
strefy  ekonomicznej.  Zapytał,  czy  są  jakieś  rozmowy  kiedy  takie  
spotkanie  zorganizować  z  tymi  przedsiębiorcami,  którzy  mogą  być  
potencjalnie zainteresowani. 
-  Burmistrz   Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  umówiony  jest  na  
czwartek z Prezesem  strefy sosnowieckiej na spotkanie i tam ustalony  
zostanie termin. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zgłosił dwie sprawy, pierwsza to 
pośpiech przy  drzewach na  ul.  Kościuszki   bo  są  zapowiedzi  ustawy  
odnośnie wycinki drzew, a te drzewa których nie można było wyciąć, w 
tej chwili się wpisują, warto to zrobić jak najszybciej. Druga sprawa było 
to zawarte w protokole  komisji rewizyjnej, prosi aby do końca marca  
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powołać biegłego  odnośnie oceny skutków wykonawstwa  budynku na 
ul. Krótkiej aby zamknąć ten temat, kończy się okres zimowy aby mieć 
jasność i również kończy się okres gwarancyjny.
-  Mieszkaniec  Marek  Kajkowski  ma  dwa  pytania  i  jedną  kwestię.  
Pierwsze pytanie kieruje do radnego Rutkowskiego, nadmienia że na sesji 
9  listopada  był,  zapytał  radnego  Rutkowskiego  czy  pamięta   swoją  
wypowiedź dotyczącą parkingu przy szkole podstawowej w Kuźniczce w 
momencie kiedy radny Mońka pytał o koszt tego parkingu.  W nagraniu 
które otrzymali wypowiedź pana Rutkowskiego to dwie bełkotliwe sylaby
uważa,  że  jest  to    dowód   że  dokonuje  się  manipulacji.  Prosi  
Przewodniczącego  i  Wiceprzewodniczącego  aby  nie  trywializować   
ponieważ  tego  nie  odpuszczą.   Ten  fakt  nieustannie  w  manipulacji  
kłamstw i oszustw jakich się  dopuszczają spowodował, że w tej chwili  
jest kamera, która będzie nagrywała i wszystko będzie upubliczniane.  W 
protokole  podpisanym  przez  Przewodniczącego  jest  głosowanie   w  
nagraniu głosowania nie  ma,  uważa,  że zostało to sfingowane.  Druga  
kwestia   to Rada przed chwilą publicznie przegłosowała ceny  przez co 
złamała kilka ustaw, powiedział,   że permanentnie łamali dotychczas  
ustawę  dotyczącą  dostarczania  wody  jest  to  ustawa  o  zbiorowym  
zaopatrzeniu  wody  z  7.06.2001  roku,   która  mówi  że  koniecznym i  
obowiązkowym  elementem ceny jest amortyzacja. Do tej ustawy w 2006 
roku   zostały wydane przepisy wykonawcze w postaci rozporządzenia  
Ministra Budownictwa  28.06.2006 roku  w rozdziale 2 paragrafie 6 jest 
mowa,  o  amortyzacji, przytoczył ten przepis.  Uważa, że twierdzenie że 
na  podstawie  takiego  przepisu  można  było  nie  naliczać  amortyzacji   
ponieważ te urządzenia powstawały w oparciu o środki publiczne jest  
nadużyciem, sprawdzą wyrok na który powołał się  Dyrektor ZDKiM.  
Poinformował,  że   22.08.2016 roku zostało  ogłoszone rozporządzenie  
Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa,  które  to  wcześniejsze  
rozporządzenie zmieniło w treści dotyczącej amortyzacji przytoczył treść  
tego przepisu.  Powiedział,że niezależnie od złamania tych wszystkich  
regulacji prawnych, które tutaj się dzisiaj dokonały, konsekwencją tego  
będzie  ustalenie  ceny,  która  nie  odpowiada   rzeczywistym  kosztom  
powstawania  produktu,  zaniżenia  ceny.   Jest  konflikt  z  ustawą  karno  
skarbową  i ustawą o podatku VAT.  Powiedział, że na podstawie tego co  
było mówione też  o planie zagospodarowania przestrzennego skończy się
to definitywną klapą, dlatego że nie odpuszczą tego ponieważ to co się  
tutaj dzieje z ceną wody jest zwykłą kiełbasą wyborczą, chodzi o to  aby 
dociągnąć to do końca kadencji, a następnie wrzucić to następnej władzy 
żeby się z tym męczyła. Kolejny temat to otrzymał pismo podpisane przez
przewodniczącego  komisji  rewizyjnej  Rafała  Balcerzaka  i  
przewodniczącego Rady  Mateusza Kluby   w którym to stwierdzają, że  
przy realizacji zadania remont domu strażaka w Krzepicach, które było  
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realizowane w końcu roku 2015  nie doszło do naruszenia dyscypliny  
finansów publicznych, gdyż środki na jego realizację były zabezpieczone 
w  budżecie  gminy  na  2015  rok.  Zapytał  radnego  Pilarza   czy  sobie  
przypomina jak w grudniu 2015 roku  dopytywał  Burmistrza jakim to  
cudem  rozszerzono zakres prac w sytuacji kiedy nie było zabezpieczenia 
na te prace w budżecie gminy, dlaczego złamano dyscyplinę budżetową. 
Zapytał  radnego Pilarza  czy  dopytując  wtedy o  te  kwestię,  sugerując  
złamanie   uchwały  budżetowej   wprowadzał  w  błąd,  czy  też  dzisiaj  
wprowadza w  błąd pan Balcerzak.  
- Radny Damian Pilarz  odpowiedział Panu Kajkowskiemu, że wędrówki 
osobiste pozostawia bez komentarza co do pytania dotyczącego zapytania 
w grudniu to myśli że może poprosić albo już go ma protokół w którym są
jasno sprecyzowane odpowiedzi, pana burmistrza i pani skarbnik w tej  
materii.  Nie  przypomina  sobie  dzisiaj  żeby  mógł  precyzyjnie  
odpowiedzieć na to pytanie, jakie odpowiedzi padały. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski odniósł się do słów pana 
Kajkowskiego  cieszy  się  że  nagrywają  sesje  i  komisje  i   z  tymi  
oskarżeniami  aby pan Kajkowski zaczął od  swojej osoby  ponieważ na 
komisji  oświaty,  która  miała  miejsce  w  Urzędzie  jak  to  z  wielkim  
entuzjazmem pan Kajkowski przytoczył sprawę parkingu w Zajączkach  
Drugich  jak  to  pani  dyrektor  jest  gospodarna  wydając  środki  
zaoszczędzone przez siebie w szkole, a dzisiaj mówi coś zupełnie innego  
w związku z tym uważa, że jest to śmieszne. Jeśli chodzi o nagrywanie 
sesji to powtarza jeszcze raz,  że są za tym aby je nagrywać, idąc dalej  
chciałby  zaproponować –  wnioskować Radzie  aby zamontować  nowe  
urządzenia nagrywające oraz urządzenia nagrywające wizje  na sali obrad
Rady Miejskiej. Chciałby aby Przewodniczący poddał to pod głosowanie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  odniósł się do wypowiedzi pana 
Kajkowskiego, to co on mówi nie są już insynuacje tylko  pomówienia i 
oszczerstwa, jak może pan Kajkowski mówić, że Rada, Przewodniczący 
kłamią, protokół kłamie, jak nie słyszał co jest na nagraniu,  zapytał do 
czego się odnosi,  do szumów. Druga kwestia  to jeżeli Pan Kajkowski ma
jakiekolwiek  dowody  to  prosi  te  dowody  pokazać,  a  jeżeli  chce  się  
posługiwać populizmem tak jak to robi wszędzie, gdzie może zaistnieć,  
bo  niema  innego  określenia  jak  tylko  to  że  może   prowadzi  pan  
Kajkowski jakiś wiec wyborczy może jeszcze nie, jest to żenada.   
-  Mieszkaniec  Marek  Kajkowski  odniósł  się  do  wypowiedzi   
Wiceprzewodniczącego Rady,  cieszy się że poruszył tą kwestie bo ona 
oddaje istotę rzeczy odnośnie parkingu w Zajączkach.  Następnie odniósł 
się do wypowiedzi Przewodniczącego, który posądza ich  o populizm a 
problem polega na tym że gdyby nie mieli protokołu i nagrania to by tego 
nie mówił. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin powiedział, że odnosi takie wrażenie że całym
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złem to  jest  właśnie  on,  pani  obsługująca  Radę  i   jeszcze  pan  który  
podłącza to wszystko. Poinformował, że nagranie z sesji jest materiałem 
pomocniczym   dla  pracownika  obsługującego  Radę  do  napisania  
protokołu, zawsze podczas sesji wybierany jest sekretarz  obrad, który  
czuwa  nad  prawidłowym  sporządzeniem  protokołu.  Nagranie  jest  
materiałem pomocniczym, natomiast podczas sesji osoba obsługuje  Radę
również  sporządza  notatki  jak  odbywały  się  głosowania,   jaki  był  
stosunek głosów przy głosowaniu. Poza tym nie mamy tutaj mównicy tak 
jak w sejmie, nie można zmusić radnego   do włączenia mikrofonu, nie 
mamy takiej  sytuacji  że są karty do głosowania.  Rozumie że jak pan  
Kajkowski  mówi  że  w  przypadku  Burmistrza  się  coś  nie  nagrało,  
Burmistrz  ma  taki  sposób  mówienia,  że  kilkakrotnie  podsuwa  mu  
mikrofon, a Burmistrz mówi zwrócony do  osoby   aby ją widzieć i mówić
prosto  w  oczy.  Jest  w  posiadaniu  wyroku  Naczelnego  Sądu  
Administracyjnego,  który stwierdza  że nagranie z sesji jest materiałem  
pomocniczym do sporządzenia  protokołu i nie musi być udostępniany na 
wniosek. Urząd udostępniał te nagrania  takie jakie się nagrały, sprzęt  
rzeczywiście jest 10 letni   w żadnych dokumentach statutowych  nie ma 
obowiązku nagrywania, czyli rejestracji elektronicznej obrad.  Jeśli będzie
wprowadzony taki obowiązek to wtedy należy zakupić  sprzęt i w postaci
elektronicznej takie protokoły rejestrować i wtedy nie będzie sporządzany
protokół papierowy.  
-  Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Rakowski po tych wyjaśnieniach  
chciałby zmienić swój wniosek  aby Rada zobowiązała Burmistrza do  
wymiany sprzętu  nagrywającego. 
-  Radny  Wojciech  Droś   zapytał  odnośnie  parkingu  w  Zajączkach  
Pierwszych przy kościele, na parkingu przy opadach są jeziora, zapytał  
jakie jest w tej chwili wyjście aby parking mógł funkcjonować,  stan jest 
tragiczny jest  pozarywany,  woda dopiero   wypoziomowała ten parking  
nie ma odpływu, parking się zabagnia, prosi aby Burmistrz odniósł się do 
tego tematu.   
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że latem parking jest piękny 
zielony  i  wszystkim  się  podoba,  gdy  jest  nieodśnieżony,  to  gdy  
zareagował udało się przez nasz   zakład komunalny przepustowość i  
możliwość parkowania zabezpieczyć  w tej chwili  jest nieciekawie,  bo  
ziemia jest zmarznięta  i nie przepuszcza, woda stoi.   Tłumaczył już  
dlaczego  jest parking tego typu na płytach ażurowych, z rozeznania ten 
parking spełnia  wszelkiego rodzaju dobre funkcje, bo gdyby była pełna 
płyta, czyli pełna kostka należałoby mieć   separatory, które musiałyby  
być wprowadzone  do  kolektora  deszczowego,  który  musiałby  być  
odprowadzony  do  rowu  melioracyjnego  wprowadzane  byłyby  opłaty  
roczne, parking miał być funkcjonalny, dobry miał spełniać swoje  
przeznaczenie  i  nie  generować  kosztów.  Takie  rozwiązanie  zostało  
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wybrane, na takie rozwiązanie była zgoda, taki projekt został oceniony  
pozwolenie na ten projekt zostało wydane. Po tylu latach jak można coś 
oceniać   w przekonaniu pana Drosia i tak deprecjonować i ciągle w tym 
środowisku o tym mówić uważa, że jest  to zemsta inaczej tego nazwać 
nie można. 
-  Radny Wojciech Droś  powiedział  do Burmistrza że zostawi  to  bez  
komentarza,  ale  wydaje  mu  się  że  Starokrzepice  są  przed  budową  
parkingu i myśli że mogą tą  innowacyjność z Zajączek  zaczerpnąć.  
Kolejne pytanie ma  do  Burmistrza  i  do  Skarbnika  chodzi  mu  o  
wystąpienie pokontrolne, które każdy z radnych otrzymał w 2016 roku   a 
dotyczy funkcjonowania OSP. Jak według wiedzy jaką posiadają na jakiej 
zasadzie finansowania powinny funkcjonować OSP czy każdy przychód
z prowadzonej  działalności  OSP,   powinien  być  ewidencjonowany na  
kontach Urzędu  Gminy,  a   każdy  wydatek  również  powinien  być   
ewidencjonowany i czy tak  się  odbywa.   Nie  kwestionuje  zasadności  
przychodów i wydatków  tylko sposób księgowania.
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się w ten sposób, że reguluje to  
rozporządzenie, które przekaże panu Drosiowi. OSP są to stowarzyszenia 
które żądzą się swoimi prawami, mają swoje komisje rewizyjne, swoje  
zarządy. Nic więcej nie powie, bo pan Droś ma swoje zdanie na ten temat.
- Skarbnik Anna Mońka powiedziała, że do tak dogłębnej odpowiedzi  
należałoby się przygotować, odpowiedziała że OSP  jako stowarzyszenia 
mają osobowość prawną, w związku z tym żądzą się swoimi sprawami,  
mają  swoje  władze  wśród  tych  władz  jest  organ,  który  nazywa  się  
komisją rewizyjną i to komisja  rewizyjna  dokonuje kontroli działalności 
tej  jednostki jak również  i  obrotów finansowych wewnątrz jednostki,  
czyli  wydatki  OSP  są  ewidencjonowane   w księgach  rachunkowych  
Urzędu Gminy  w tych granicach, które  to wydatki pokryte są środkami  
z budżetu gminy.  Innych wydatków nie zna, ponieważ nie przechodzą  
one przez  rachunek  budżetu  gminy.  Natomiast  przychody  które,  
jednostka  ma to są zawarte  nie pamięta dokładnie z kim  i ile są  umowy 
na dzierżawę powierzchni użytkowych w jednostkach OSP i te przychody 
na  dzierżawę  których  zawarła  umowę   Gmina,  a  znajdują  się  w  
budynkach  OSP wpływają  do  budżetu  gminy.  Natomiast  ona  jako  
Skarbnik nie kontroluje jednostek  OSP  w  zakresie  ich  wewnętrznej  
działalności bo jest to stowarzyszenie, które posiada osobowość prawną. 
Urząd w momencie powstania wydatku kontroluje każdą  fakturę poprzez 
sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
oraz czy wydatek poniesiony  w  danej  fakturze  mieści  się  w  planie  
wydatków przeznaczonych w budżecie gminy na OSP. 
- Radny Wojciech Droś  uściślił swoje pytanie  czy każdy dochód, który 
jest   skutkiem   prowadzenia  działalności  gospodarczej  na  mieniu   
komunalnym gminy, powinien być ewidencjonowany w księgach  Urzędu
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gminy czy nie. 
-  Skarbnik Anna Mońka  odpowiedziała, że chcąc odpowiedzieć dobrze  
musiałaby się zorientować  tak jak  mówiła że jest   kilka umów, które 
zawarła Gmina  na powierzchnie które znajdują się w budynku OSP i te 
dochody  stanowią  dochód  budżetu  gminy,  które   Rada  uchwala  w  
budżecie. Nie wie jakie są jeszcze inne przychody w strażach, co to są za 
przychody, które miałyby być  przychodami budżetu gminy. 
- Radny Wojciech Droś powiedział,  że chodzi o organizowanie przyjęć, 
czy one są ewidencjonowane  w księgach rachunkowych Urzędu gminy. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że za wynajem sal nie są. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  odczytał pismo które wpłynęło ze
Starostwa  powiatowego   dotyczące  zaproszenia   do  udziału  w  XIX  
Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej, które odbędą się 
w Zdzieszowicach.   Radni nie wykazali zainteresowania.  

Ad.  18.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.  2100  zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                     Rafał  Balcerzak              Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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