
PROTOKÓŁ  NR 27.2017
z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  28 marca  2017 roku

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1430 - 1750.
       

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

1. Maksymilian Grzyb  - usprawiedliwiony

Ponadto  w  posiedzeniu  Rady  udział  wzięli:  zaproszeni  goście,
przewodniczący  osiedli,  sołtysi  według  załączonych   list  obecności,
mieszkańcy Gminy Krzepice, 

PORZĄDEK  OBRAD :

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wystąpienie zaproszonych gości. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 r.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały  Nr  24.225.2016  Rady

Miejskiej  w  Krzepicach  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Gminy Krzepice na lata 2017-2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z
zakresu  zarządzania  drogami  publicznymi  w  zakresie  budowy  i
przebudowy chodników w drogach powiatowych.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały  Nr  24.226.2016  Rady
Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  28  grudnia  2016  roku  w  sprawie
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych na rok 2017.

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

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  statutu  Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
na rzecz Gminy Krzepice (2 uchwały).

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  darowizny  na  rzecz  Gminy
Krzepice.

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

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od
obowiązku  trybu  przetargowego  i  zawarcie  umowy  najmu  lokalu
użytkowego.

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  opieki  nad  zwierzętami
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bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Krzepice w 2017 roku.

16. Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 22 lutego do 28  
marca 2017 r

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  
Bogusława Raczyńska-Cer.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś spośród Radnych lub Burmistrz
chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 
-  Radny  Wojciech  Droś  poinformował,  że  10  marca   zwrócił  się  do
Przewodniczącego o  umieszczenie w dzisiejszym porządku obrad  punktu
na  temat  Informacja  Burmistrza   dotycząca  stanu  technicznego  sieci
wodociągowej  i  kanalizacyjnej,  planowanych  inwestycji  w  zakresie
budowy  sieci  wodnokanalizacyjnej  oraz  planowanych  inwestycji  w
zakresie  wymiany  sieci  wodociągowej,  źródła  finansowania  tych
inwestycji.  Przewodniczący dał odpowiedź że każdy radny otrzyma taką
informację  pisemną od  Burmistrza. Zapytał Przewodniczącego jeżeli w
dzisiejszym  porządku  obrad  nie  umieścił  tego  punktu,  kiedy  będzie
informacja pisemna od  Burmistrza. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział, że w swoim piśmie
dodał jeszcze taką uwagę, że na ostatniej  sesji  dość gruntownie na ten
temat była rozmowa przy uchwalaniu  stawek,  na pewno w najbliższym
czasie przed następną sesja taka informacja będzie.
- Radny Wojciech Droś dodał, że jeżeli radni otrzymają taką informację
od Burmistrza chciałby aby na najbliższej sesji był taki punkt i została
podjęta  jakaś debata  wśród radnych. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze  uwagi
do porządku obrad, nie zgłoszono więcej uwag. Poddał pod głosowanie
porządek obrad  za przyjęciem głosowało 12 radnych,  jednogłośnie.
Radnych obecnych – 12
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Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z  ostatniej sesji.
- Protokół został  przesłany radnym. Przewodniczący Rady zapytał czy  
będą  uwagi do protokołu,  nie   zgłoszono  uwag  wobec powyższego  
poddał pod głosowanie protokół  Nr 26.2017, który został przyjęty  12  
głosami, jednogłośnie.

Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
-  Zaproponowano  następną  osobę  z  listy  obecności  Radną  Alicję  
Chęcińską,  która  wyraziła zgodę.
Sekretarzem obrad została wybrana Radna Alicja Chęcińska  11 głosami, 
przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 4. Wystąpienie zaproszonych gości.
- Zaproszeni goście nie zabrali głosu. 
-  O godz.  1440 przybył radny Damian Pilarz.  Aktualna liczba radnych  
biorących udział w posiedzeniu – 13.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 r.
-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,  że  projekt  uchwały  ujmuje  
konieczne zmiany  w budżecie, omówiła kolejno działami i rozdziałami 
powyższe zmiany oraz załączniki do uchwały. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski  odczytał   stanowisko    Komisji   do  projektu  uchwały  w  
sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku,  za pozytywną 
opinią w/w projektu uchwały głosowało  4 radnych, jednogłośnie. 
-  Radny  Marian  Rutkowski   zapytał  odnośnie  zatoki  autobusowej  w  
Nowokrzepicach kwota  3.900 zł. co w tej kwocie się mieści. 

 -  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział,  że  kwota 3.900 zł.  
dotyczy projektu budowy zatoki  i przebudowy chodnika. 
- Radny Dariusz Pilśniak  zapytał o wydatki inwestycyjne 75.000 zł kanał 
deszczowy  na ul. Częstochowskiej. O ile  mu wiadomo jest to zgłoszone 
ze środków powodziowych,  ulica ta jest zgłoszona do przebudowy. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział,  że mówiąc o kanale  
deszczowym w ul. Częstochowskiej  jest to niezbyt precyzyjne określenie,
chodzi o kanał odprowadzający  wody deszczowe z odwodnienia ulicy  
Częstochowskiej do odbiornika, którym jest kanał deszczowy w kierunku 
ulicy  Andersa,  czyli  chodzi  o  odcinek  kanału   od  skrzyżowania  ul.  
Częstochowskiej  z ul. Kościuszki przez działkę Gminy przy dębie na dół 
w kierunku istniejącego kanału deszczowego, który będzie odbierał wody 
z  odwodnienia  około  połowy  ul.  Częstochowskiej.  Konieczność  taka  
pojawiła się dlatego, że wcześniej w koncepcji  planowano odebranie tych
wód  z  odwodnienia  ul.  Częstochowskiej  przez  istniejący  stary  kanał  
deszczowy  biegnący pod jednym z budynków przy ul. Częstochowskiej i 
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dalej  rowem  melioracyjnym,  dalej  w  kierunku  istniejącego  kanału  
deszczowego.  Po dokładnej analizie stanu tego kanału, który jest zły i w 
przyszłości właściciel nieruchomości na której  przebiega ten kanał może  
wnosić  aby go usunąć z  jego działki,  dlatego dobrze mieć docelowe  
rozwiązanie, które będzie zapewniało  dobre odwodnienie.
- Radny Rafał Balcerzak  dodał, że woda będzie również zbierana  nie  
tylko z ul. Częstochowskiej ale również z ul. Ryły i Kościuszki. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik  dodał,  że   ul.  Kościuszki  nie  ma  
kanału deszczowego i tam te wody powierzchniowo spływają w kierunku 
ul. Częstochowskiej i tez będą trafiały do tego kanału, podobnie jest z ul. 
Ryły. 
- Radny Wojciech Droś  zapytał o wolne środki 224 tys. zł.  jak to się stało
że taka duża kwota wolnych środków została z ubiegłego roku. 

O godz. 1445 przybył radny Grzegorz Mońka. Aktualna liczba radnych  
biorących udział w posiedzeniu – 14.
-  Skarbnik  Anna  Mońka  odpowiedziała,  że  przy  uchwalaniu  budżetu  
zostały uchwalone te  środki częściowo,  ponieważ wolne środki  są  do  
wyliczenia  w  100  %  już  po  wykonaniu  budżetu,   po  rozliczeniu  z  
Urzędami  skarbowymi,  Ministerstwem   finansów,  z  jednostkami  
podległymi  i  po  wykonaniu  bilansu  z  kasowego  wykonania  budżetu  
Gminy.  Termin  wykonania  bilansu  jest  do  30  marca,  jednak  po  
sporządzeniu sprawozdań udało się zrobić ten bilans w miesiącu lutym.  
Wyjaśniła  dlaczego  nie  można  wyliczyć  wolnych  środków na  koniec  
roku. 
- Radny Wojciech Droś zapytał jakie w ubiegłym roku były wolne środki. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że łączne wolne środki za rok  
2015 były1.064.000 zł.  Natomiast  jakie zostały uchwalone w styczniu  
czy w marcu nie pamięta.
- Radny Wojciech Droś uważa, że wolne środki rzutują na inwestycje  
jakie Gmina mogła uchwalić w roku ubiegłym, które są bardzo wysokie. 
Zapytał czy kredyt jest już zaciągnięty,  czy jeszcze nie. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że kredyt który jest zwiększany, 
nie jest jeszcze zaciągany, nie jest jeszcze rozpisany przetarg  ponieważ 
na początku  roku  inwestycje dopiero  się rozpoczynają,  na razie są  
środki własne. Nie zaciąga się kredytu po to żeby leżał on na rachunku 
bankowym ponieważ lecą odsetki, po drugie nie ma jeszcze uchwały   na 
zaciągnięcie  kredytu,  taka  uchwała  będzie  przygotowana  na  następną  
sesję. 
- Radny Wojciech Droś  zapytał odnośnie przetargu o którym wspominała 
Pani Skarbnik, o jaki przetarg chodzi. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że chodzi o przetarg na wybór  
banku, w którym zostanie zaciągnięty kredyt.

4



- Radny Wojciech Droś  zapytał o środki z Dz. 801 Oświata i wychowanie
kwota 549.319 czy są to środki tylko na realizację boiska sportowego w 
Starokrzepicach.   Nie  przypomina  sobie  aby  w  ubiegłym  roku  była  
planowana taka inwestycja. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  odpowiedziała,  że  w ubiegłym roku  zostały  
wykonane dwa projekty boisk, boisko przy szkole w Starokrzepicach i  
boisko przy szkole podstawowej Nr 2 w Krzepicach , gdy będzie dalej  
podejmowana  uchwała   o  zmianie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  
Gminy   te  dwa  boiska  są  wpisane  do  WPF   jako  jedno  zadanie  
inwestycyjne z podziałem, że w 2017 roku realizowane będzie 1 boisko, a
w 2018 roku drugie boisko  czyli  to w Kuźniczce.  Wprowadzenie tej  
kwoty 549.319  zł. jest to kwota wynikająca z kosztorysu inwestorskiego.
Warunkiem aby Gmina mogła złożyć wniosek o środki z Ministerstwa  
Finansów o które Gmina może się starać, musi być pokazanie inwestycji 
w budżecie.  Ostateczna kwota jaką Gmina otrzyma  i jaka będzie po  
przetargu,  będzie  przedmiotem  zmiany  w  budżecie,  bo  na  pewno  te  
kwoty będą mniejsze. 
-  Radny Wojciech Droś zapytał  jakie będzie dofinansowanie z innych  
środków oprócz  budżetu   Gminy. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że będzie składany wniosek do 
Ministerstwa Finansów na kwotę  157.800 zł.  tak jak jest napisane w  
dochodach, własnych środków 391.519 zł.  
- Radny Wojciech Droś  zapytał Burmistrza czy w związku z tym, że  
weszła reforma oświaty  czy rozważane było nie  tyle celowość budowy  
tych dwóch boisk, czy ewentualnie budowę boisk w pozostałych szkołach 
Kuźniczka,  Zajączki  Pierwsze,  Zajączki  Drugie  w  związku  z  
prowadzoną reformą oświaty. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że boisko przy szkole Nr 2 w  
Krzepicach jest planowane do budowy w roku przyszłym. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział,  że sytuacja jeśli  chodzi o  
infrastrukturę w szkołach jest realizowana przez Gminę od lat w różnym 
zakresie,  najpierw  budowa  hali,  amfiteatru  i  klas  lekcyjnych   w  
Gimnazjum w Krzepicach zadanie duże, bardzo oczekiwane i potrzebne, 
druga budowa hali w Starokrzepicach, wcześniej przed reformą oświaty 
budowane były asfaltowe boiska, w ubiegły roku była taka możliwość, że 
można było dostać dofinansowanie do boisk szkolnych  z Ministerstwa  
Sportu,  został  złożony  taki  wniosek  i  zostało  wybudowane  boisko  w  
Krzepicach. W tym roku zmieniły się parametry, zmieniają się zasady, są 
pewne limity  i  aby  zmieścić  się  w tych limitach planuje  się  budowę  
dwóch  boisk   w  Starokrzepicach  i  w  Kuźniczce,  w  tym  roku  w  
Starokrzepicach,  a  w  przyszłym  roku  w  Kuźnicze.  Pierwsze  boisko  
wielofunkcyjne było budowane w Zajączkach też z dofinansowaniem,  
drugie było w Krzepicach, teraz planowane są dwa następne, pozostaną 
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tylko Zajączki Drugie. Infrastruktura jeśli chodzi o zmiany w systemie  
oświaty  będzie  wymagała   kolejnego  dofinansowania  nie  tylko  w  
infrastrukturę,  boiska  ale    również   wyposażenia,  doposażenia  klas,  
pracowni,   przebudowy  trawiastego  boiska  w  Zajączkach  Pierwszych,
 w  Zajączkach  Drugich  też  jest  taka  potrzeba   przebudowy  boiska,  
infrastruktura musi być dostosowana do większej liczby uczniów w tych 
szkołach
- Radny Wojciech Droś  dodał,  że  ze środków gminnych na ten cel   
wyznacza  się  300  tysięcy  złoty  zapytał  czy  było  rozważane,  czy  nie  
byłoby bardziej celowe  dofinansowanie szkół w Kuźniczce, Zajączkach 
Pierwszych   i  Zajączkach  Drugich,  które  przejmą  klasy  7  i  8    w  
pracownie  oraz  w niezbędne   materiały,  pomoce  naukowe,  mając  na  
uwadze  pracownie  biologiczną  i  chemiczną,  czy  takie  duże  środki  
inwestować w boisko.  
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  sugestie  radnego  są  
prawidłowe,  pracownie, edukacja uczniów jest najważniejsza, boisko  
powinno  być  bezpieczne,  zawsze  jest  to  analizowane,  w  tej  chwili  
zdecydowano, że są projekty  na taką kolejność urządzenia tych boisk, bo 
jest taka możliwość uzyskania dofinansowania. Na pracownie o których 
radny wspomina   były prowadzone rozmowy  żeby dobrze przygotować 
klasy w szkołach w Zajączkach Pierwszych, w  Zajączkach Drugich   i  
Kuźniczce prawdopodobnie  z tego co Ministerstwo Oświaty mówi na  
pracownie też pojawi się możliwość dofinansowania, gdy taka sytuacja  
się pojawi  Gmina będzie się starała o dofinansowanie  na doposażenie  
klas, pracowni klas 7 i 8. 
-  Radny Wojciech Droś  zapytał czy jeżeli   Ministerstwo Sportu  nie  
dofinansuje  nam tych boisk to czy te 300 tysięcy będą przeznaczone  na 
doposażenie szkół  i pomoce naukowe czy nie. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że będzie podjęta decyzja,  
czy  wchodzić  w  boiska  z  naszych  środków,  mamy  też  możliwość  
skorzystania z innych środków np. z Zielonego Wierzchołka Śląska, bo  
tam złożony został nasz wniosek  czy się zakwalifikuje nasza Gmina nie 
wiadomo, ale teraz musi być  ten montaż finansowy do wniosku aby się to
bilansowało. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba dodał, że trudno dyskutować czy 
lepsze są pracownie, czy zdrowie dzieci, bo rozwój sportu i możliwość  
bezpiecznego trenowania  to jest to zdrowie naszych dzieci i o to należy 
zadbać,  ta infrastruktura bardzo dobrze wpisuje się w tą zmianę jaka nas 
czeka,  uważa  że  takie  boiska   jest  to  wymóg  czasu,  który  powinien  
zaistnieć  w otoczeniu.   Zapytał  czy  będą jeszcze pytania  do projektu  
uchwały, nie zgłoszono więcej zapytań,   wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Nr 27.244.2017 w sprawie zmian w budżecie
gminy Krzepice w 2017 roku. 
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- Uchwała Nr 27.244.2017 sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 
2017roku została przyjęta 12 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad. 6.   Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 24.225.2016 Rady  
Miejskiej  w Krzepicach w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  
Gminy Krzepice na lata 2017-2022.
-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,  że  projekt  uchwały  jest  
konieczny  ze  względu  na  wprowadzone  zmiany  w  budżecie,  które  
wpłynęły  na  zmianę  wyniku  finansowego.  Ponadto  w  związku  z  
koniecznością  złożenia  wniosku  o  dofinansowanie  przebudowy  boisk  
szkolnych  konieczne  było  wprowadzenie  zadania  do  wykazu  
przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski  odczytał   stanowisko    Komisji   do  projektu  uchwały  w  
sprawie zmiany uchwały Nr 24.225.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2017-
2022,  za pozytywną opinią głosowało 4 radnych, jednogłośnie. 
- Radny Wojciech Droś zapytał jak się zmieni stan zadłużenia gminy na 
koniec roku 2017 jeżeli będzie uwzględniona dzisiejsza uchwała. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że  jeżeli w roku bieżącym kredyt
o którym mowa zostanie w całości zaciągnięty, a  to co przypada do spłaty
uchwalone  w  budżecie   zostanie  spłacone,  zadłużenie  na  koniec  roku
2017  wyniesie  7.119.111,00 zł. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą jeszcze pytania 
do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono  więcej  pytań  wobec  powyższego  
poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 27.245.2017 w sprawie  
zmiany uchwały Nr 24.225.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2017 – 2022.

- Uchwała Nr 27.245.2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 24.225.2016 
Rady  Miejskiej  w  Krzepicach  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  
Finansowej Gminy Krzepice na lata 2017 – 2022  została przyjęta 12  
głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z 
zakresu  zarządzania  drogami  publicznymi  w  zakresie  budowy  i  
przebudowy chodników w drogach powiatowych.
-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,  że  projekt  uchwały   jest  
wynikiem uchwały w sprawie zmian w budżecie w części rozdziału 60014
gdzie nie jest już przekazywana pomoc finansowa dla powiatu, tylko w 
oparciu o tą uchwałę, realizację zadań w zakresie budowy i przebudowy 
chodników  w  drogach  powiatowych  wymienionych  w  paragrafie  1  
uchwały  będą  realizowane  bezpośrednio  przez  gminę  Krzepice   po  
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wcześniejszym podpisaniu porozumienia przez Burmistrza z Zarządem  
Powiatu Kłobuckiego, które będzie regulowało wszystkie rozliczenia.  
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski  odczytał   stanowisko    Komisji   do  projektu  uchwały  w  
sprawie  przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu zarządzania 
drogami publicznymi w zakresie budowy i przebudowy  chodników  w  
drogach  powiatowych,  za  pozytywną  opinią  głosowało  4  radnych,  
jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie  projekt   uchwały Nr 27.246.2017 w sprawie  przyjęcia od  
Powiatu   Kłobuckiego   zadań   z zakresu  zarządzania  drogami  
publicznymi  w zakresie  budowy i  przebudowy chodników w drogach  
powiatowych.

- Uchwała Nr 27.246.2017 w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego 
zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie budowy i  
przebudowy chodników w drogach powiatowych,  została przyjęta 13  
głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 8.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 24.226.2016 Rady  
Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  28  grudnia  2016  roku  w  sprawie  
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  
Alkoholowych na rok 2017.
- Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Bożena Kozak  
odczytała stanowisko Komisji  do projektu uchwały w sprawie zmiany  
uchwały Nr 24.226.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 
2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2017,  za pozytywną opinią głosowało 
4 radnych, jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 27.247.2017 w sprawie  zmiany uchwały 
Nr 24.226.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2016  
roku  w  sprawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych na rok 2017.  

- Uchwała Nr 27.247.2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 24.226.2016 
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie  
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  
Alkoholowych na rok 2017,  została przyjęta 14 głosami, jednogłośnie.
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Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i  
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odczytał 
stanowisko do  projektu uchwały w sprawie  dostosowania sieci szkół  
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, za pozytywną 
opinią głosowało 4 radnych, jednogłośnie. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   prosi  o  naniesienie   drobnej
poprawki  w nagłówki uchwały dopisać do słowa „wrześni” literkę „a”
powinno być „września”  oraz w paragrafie 2 pkt 2 skreślić literę „w”.
Zapytał  czy  będą   pytania  do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono   pytań
wobec  powyższego  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  Nr
27.248.2017  w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i
gimnazjów  do  nowego  ustroju  szkolnego  wprowadzonego  ustawą  –
Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2019 r.

-  Uchwała  Nr  27.248.2017  w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół
podstawowych i gimnazjów  do  nowego  ustroju  szkolnego
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września
2017  r.  do  dnia  31  sierpnia  2019  roku  została  przyjęta  14  głosami,
jednogłośnie.

Ad. 10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach.
- Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Bożena Kozak  
odczytała stanowisko Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia
statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach,   
za pozytywną opinią głosowało 4 radnych, jednogłośnie. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   poinformował,  że  w
uzasadnieniu do uchwały opisane jest czego dotyczy projekt,   zapytał czy
będą  pytania do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono   pytań  wobec
powyższego poddał pod głosowanie  projekt  uchwały Nr 27.249.2017 w
sprawie  uchwalenia  statutu  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Krzepicach.

-  Uchwała  Nr  27.249.2017  w  sprawie  uchwalenia  statutu  Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach została przyjęta
14 głosami, jednogłośnie.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
na rzecz Gminy Krzepice (2 uchwały).
- Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Przemysłu, Ładu Przestrzennego i  
Ochrony Środowiska Czesława Dudek odczytała stanowisko Komisji do 
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projektu powyższej uchwały. Członkowie Komisji po przeprowadzonej  
dyskusji  postanowili aby podjęcie powyższej uchwały odłożyć do czasu 
uzyskania opinii  klubu sportowego  i stanowiska Burmistrza  na temat  
organizowania imprez masowych. Przegłosowano 4 głosami jednogłośnie.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  poinformował,  że  projekt  powyższej  
uchwały był analizowany na Komisji Rolnictwa i postanowiono aby nie 
podejmować jej dzisiaj, poczekać na opinię klubu sportowego, jeszcze raz
podjąć  negocjacje co do ceny, bo jest ona dość wysoka. 
- Radny Dariusz Pilśniak zapytał  przy kolejnych uchwałach nie widzi  
operatu  szacunkowego  i  nie  wiadomo  jaka  jest  kwota  wyceny  tych  
działek. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  poinformował,  że  do działek  gminnych  
powinny  być  takie  operaty  szacunkowe  i  one  są,  natomiast   gdy  
prowadzone są negocjacje z prywatną osobą w sprawie zakupu to nie ma 
operatu szacunkowego. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
Komisji  Rolnictwa  aby  odłożyć  procedowanie  tej  uchwały  do  czasu  
uzyskania  niezbędnych   opinii.  Za  przyjęciem wniosku  głosowało  14  
radnych, jednogłośnie.  
Kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  
nieruchomości  na  rzecz  Gminy  Krzepice.  Przewodniczący  Rady  
poinformował, że zmieni się numeracja uchwał. 
- Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Przemysłu, Ładu Przestrzennego i  
Ochrony Środowiska Czesława Dudek odczytała stanowisko Komisji do 
projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  
nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice, za pozytywną opinią głosowało 
4 radnych, jednogłośnie. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  jako  reprezentant  tej  części  miasta  prosi  o  
przegłosowanie  tej  uchwały  ponieważ  reguluje  to  sprawę dojazdu  do  
osiedla Dąbrowa  od strony Polomarketu, również w drugim fragmencie 
ul. Wiśniowej.  
-  Radny  Dariusz  Pilśniak  poinformował,  że   Rada  ma  głosować  nad  
projektem ale w uzasadnieniu do uchwały nie jest podana kwota za jaką, 
ma być nabyta ta nieruchomość.  
- Inspektor Krystyna Chęcińska poinformowała, że cena wynegocjowana 
z Panem Lisowskim została ustalona na kwotę 35 tysięcy złotych. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą  jeszcze pytania
do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono  więcej  pytań  wobec  powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały Nr 27.250.2017 w sprawie  
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.
-  Uchwała  Nr  27.250.2017  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie
nieruchomości  na  rzecz  Gminy  Krzepice  została  przyjęta  14  głosami,
jednogłośnie.
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Ad.  12.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  darowizny  na  rzecz  Gminy  
Krzepice.
- Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Przemysłu, Ładu Przestrzennego i
Ochrony Środowiska Czesława Dudek odczytała stanowisko Komisji do
projektu  uchwały  w  sprawie   przyjęcia  darowizny  na  rzecz  Gminy
Krzepice, za pozytywną opinią głosowało 4 radnych, jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poinformował aby w podstawie
prawnej skreślić  „art.13 ust. 2” a dopisać art. 25 ust. 2 w związku z art.
23 ust. 1 pkt 7 i art. 11”. Zapytał czy będą  pytania do projektu uchwały
nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod głosowanie  projekt
uchwały Nr 27.251.2017 w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy
Krzepice.

-  Uchwała  Nr  27.251.2017  w  sprawie  przyjęcia  darowizny  na  rzecz
Gminy Krzepice została przyjęta 14 głosami, jednogłośnie.

Ad.  13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  na  rzecz  
użytkownika wieczystego.
- Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Przemysłu, Ładu Przestrzennego i  
Ochrony Środowiska Czesława Dudek odczytała stanowisko Komisji do 
projektu  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  na  rzecz  
użytkownika wieczystego.  Po przeprowadzonej dyskusji i sprawdzeniu  
lokalizacji  na mapie Przewodnicząca Komisji  poddała pod głosowanie  
projekt  uchwały,  za  pozytywną  opinią  nikt  z  radnych  nie  głosował,  
przeciw głosowało 4 radnych. 
- Radny Grzegorz Mońka w ramach wyjaśnienia powiedział, że  radni nie 
byli  przeciwni  żeby   to  użytkowanie  wieczyste  sprzedać,  głównym  
problemem jest uporządkowanie  terenu,  pobocza  na  długości  ul.  
Kuźniczka i ul. Skłodowskiej. Na poprzedniej sesji była mowa o zatoce 
autobusowej z przystankiem, projekt takiej  zatoki został przedstawiony  
Komisji Rolnictwa. Zapytał   jaka jest gwarancja że to wszystko tam się  
zmieści,  bo w tej chwili jest tymczasowy przystanek, drugi problem   
od  ul.  Skłodowskiej  działka  wchodzi  w pobocze,  nie  wie  czy  jest  to  
chodnik, czy  krawędź ogrodzenia  aby  nie sprzedać fragmentu ulicy albo
chodnika.  Takie wątpliwości były członków Komisji. 
-  Inspektor  Krystyna  Chęcińska  poinformowała,  że  działka  Gminnej  
Spółdzielni, która jest użytkownikiem wieczystym, wiata przystankowa i 
zatoka która jest projektowana nie wchodzi w tą działkę. Te czynności  
udało  się  zlokalizować  bez  naruszania  granic  działki.  Użytkownik  
wieczysty ma prawo wystąpić  do właściciela nieruchomości  o sprzedaż 
prawa własności  dlatego jest procedowany projekt tej uchwały po raz  
drugi. Na poprzedniej sesji był odłożony projekt tej uchwały aby ustalić 
lokalizację  wiaty przystankowej  i zatoki. Uważa, że  te czynności zostały
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zrobione, wiata przystankowa już jest, zatoka jest projektowana i będzie 
wykonywana w linii rozgraniczającej  z ul. Nowokrzepice.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał Burmistrza czy w związku
z projektowaniem tej zatoki będzie ona spełniała wszystkie te parametry o
których rozmawiali.
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że zgodnie z projektem 
który  do  końca  nie  jest  jeszcze  dopracowany,  ale  jest  już  dokładnie  
widoczne usytuowanie zatoki. Podał wymiary zatoki, według projektanta 
który musiał to zrobić zgodnie z warunkami  technicznymi dla zatok, te 
wymiary plus do tego chodnik o szerokości 2 metrów  mieści się  w  
powierzchni  w naszej działce.
-  Radny  Damian  Pilarz   zapytał  z  którego  roku  jest  to  wieczyste  
użytkowanie. 
-  Inspektor Krystyna Chęcińska odpowiedziała, że Gminna Spółdzielnia 
nabyła wieczyste użytkowanie w latach dziewięćdziesiątych. 
- Radny Damian Pilarz  czyli  do chwili obecnej GS wpłaciła 71 tysięcy 
złotych, na ile lat jest wieczyste użytkowanie. 
-  Inspektor Krystyna Chęcińska odpowiedziała, że ustalenie wartości jaką
użytkownik wieczysty  musi  zapłacić   za  własność  jest  to  różnica     
pomiędzy  wartością  nieruchomości,  a  wartością  użytkowania  
wieczystego.  Wartość użytkowania wieczystego kształtuje się   60, 50 % 
wartości nieruchomości
- Radny Damian Pilarz zapytał jakie są roczne koszty z tego tytułu dla  
gminy. 
-   Inspektor Krystyna Chęcińska odpowiedziała, że  Gminna Spółdzielnia
ogólnie  płaci  za  użytkowanie  wieczyste   wszystkich  działek  około  5  
tysięcy, jeśli chodzi konkretnie o tą działkę  musi to sprawdzić. 
-  Radny Damian Pilarz  powiedział, że na ostatniej sesji  była mowa o 
działce na targowisku, czy były jakieś rozmowy  z Gminną Spółdzielnią 
na ten temat. 
-   Inspektor Krystyna Chęcińska odpowiedziała, że  były prowadzone  
rozmowy, ale GS nie może podjąć decyzji  o sprzedaży tej działki przed 
walnym zgromadzeniem członków, które jest zaplanowane na  29 czerwca
tego roku. 
-  Radny Damian Pilarz zapytał Burmistrza  czy forma negocjacji, bo  
gmina kupuje działki wynegocjowane  po 55 zł za metr a sprzedaje się  
działki  za kwotę dwudziestu kilku złotych za metr kwadratowy. Zapytał 
czy  nie zlecić jeszcze jednej wyceny  wartości tej nieruchomości. Zapytał
Burmistrza czy nie jest to zasadne. 
-   Burmistrz  Krystian  Kotynia   odpowiedział,  że  różne  są  trudności  
negocjowania cen, podał przykłady.  Wycena  tej nieruchomości jest   z 13
lutego 2017 roku  jest ona bardzo aktualna, jeżeli jest taka sugestia  to  
można  zlecić  ponowną  wycenę  ale  uważa,  że  każdy  rzetelny  
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rzeczoznawca  powinien bazować na  danych nie tylko z Urzędu Gminy 
ale    u  notariusza  jakie   działki  w  jakich  kwotach  są   zbywane  i  
porównywalne działki.  Jeżeli Rada zdecyduje aby odłożyć podjęcie tej  
uchwały  i  zlecić   kolejną  wycenę   użytkowania  wieczystego  i  po  
przedstawieniu tych wycen zostanie podjęta decyzja.  
-  Radny  Wojciech  Droś   zapytał  o  działkę  na  targowicy,  która  jest  
własnością  GS  jaka jest  wielkość  tej  działki,  czy  GS posiada  prawo  
własności  tej działki.  
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział że działka na targowicy  jest o
powierzchni  12 arów i posiada prawo własności.  
-  Radny  Wojciech  Droś  odniósł  się  do  sytuacji  przystanku  
autobusowego i wiaty. Po ostatniej sesji  Burmistrz miał negocjować z  
Zarządem GS  na  temat  wygodnego  miejsca  na  przystanek  i  zatokę  
autobusową, doszła jeszcze sprawa nieuregulowanego prawa własności  
odnośnie ulicy  Skłodowskiej i ul. Kuźniczka. Uważa, że GS chce kupić  
prawo użytkowania wieczystego  należy wynegocjować w miarę wygodną
zatokę z wiatą przystankową  oraz podjąć działania w kierunku przejęcia, 
czy  zakupu terenu  na targowisku i  zagospodarować ten teren np.  na  
parking  przy placu targowym.  Uważa, że głosowanie nad tą uchwałą  
należy odłożyć do  uporządkowania wszystkich spraw w tym zakresie. 
- Radna Bożena Kozak  powiedziała, że  w poprzedniej kadencji i  w  
ubiegłym  roku  wyrażane  były  zgody  na  sprzedaż  użytkowania  
wieczystego, nikt tego nie kwestionował, nie rozumie dlaczego Radni tak 
traktują Gminną Spółdzielnię.   Uważa, że wszystko zostało dopełnione, 
były rozmowy z Prezesem GS.  
- Radny Grzegorz Mońka  odpowiedział, że nikt nie jest złośliwy w tej  
sprawie ale jest  wiele  wątpliwości,  które  były  poruszone  na  Komisji  
Rolnictwa i dlatego jest decyzja wszystkich czterech członków Komisji  
aby uzupełnić wszystkie te sprawy, aby w przyszłości nie było żadnych 
problemów z tego tytułu.  Składa wniosek aby odłożyć podjęcie decyzji  
na odpowiedni czas przygotowania wszystkich tych rzeczy. 
- Radny  Marian Rutkowski  zapytał jeżeli ta działka zostanie sprzedana,
to ogrodzenie pozostanie w tym miejscu jak jest. Jeżeli zostanie sprzedana
ta działka to prosi aby   z Panią Prezes zawrzeć na piśmie jakąś umowę
żeby później  nie było problemów z chodnikiem. 
-  Inspektor   Krystyna  Chęcińska   poinformowała,  że  jeżeli  prawo  
użytkowania  wieczystego   zostanie  sprzedane,  czyli  GS  uzyska  tytuł  
własności   na  tę  nieruchomość  jest  już  przygotowany   projekt  
porozumienia  w którym będą zawarte wszystkie te uwarunkowania jakie 
są, czyli to ogrodzenie  od strony ul. Nowokrzepic pozostanie tak jak jest 
tylko będzie tam ta wiata przystankowa i  to ogrodzenie  od strony ul.  
Skłodowskiej  pozostanie w tym samym miejscu jak jest obecnie.  Takie 
porozumienie jest uzgodnione z Panią Prezes GS. 
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- Radny Grzegorz Mońka  uważa, aby to uporządkować należy przed  
sprzedaniem praw użytkowania wieczystego  powinno być  geodezyjnie 
wydzielone   i  notarialnie  uregulowane.  Nie  wie  jaką  moc  mają  takie  
porozumienia, czy taką samą jak notarialnie. 
-   Inspektor  Krystyna  Chęcińska  poinformowała,  że  jeżeli  chodzi  o   
umocowania notarialne  to działka która jest w linii rozgraniczającej  w ul.
Nowokrzepice ma swój numer, powierzchnię 133 m2,  natomiast od ul.  
Skłodowskiej   wymagany  byłby  podział  geodezyjny   na  który  GS  
musiałby wyrazić zgodę.  Jeżeli Gmina ma takie porozumienie nigdy nie 
było  problemów jeżeli chodzi o działania GS, uważa że to załatwia i  
wyczerpuje ten temat.  
-  Radca  Prawny  Bogusława  Raczyńska-Cer  odpowiedziała,  że  jeżeli  
doszłoby  do  takiego  porozumienia   i  wydzielenia  tych  działek  w  
przyszłości  na  pewno  trzeba  będzie  starać  się  formalnie  tą  sprawę  
załatwić z Gminną Spółdzielnią,  taka sprawa załatwiana jest w formie  
aktu notarialnego i powinna być wpisana do księgi wieczystej. 
- Radna Czesława Dudek zapytała  gdy Urząd będzie miał porozumienie z
GS ale z tego co wiadomo, obiekt wynajmują inne osoby, przypuszczalnie
gdy się zmieni właściciel tej nieruchomości  czy to porozumienie będzie 
obowiązywało dalej tych nowych właścicieli. 
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska-Cer odpowiedziała, że  w tym  
porozumieniu musi być zapisane że będzie obowiązywało na przyszłość
właściciela  który  będzie  w  przyszłości,  bo  jest  tam  prowadzona  
działalność  gospodarcza   i  właściciel  ma  prawo  podnajmować  swoje  
nieruchomości. W porozumieniu musi być zawarta taka klauzula, że to  
będzie  dotyczyło właściciela  tej nieruchomości. 
- Radny Damian Pilarz zapytał gdzie miałaby być ta klauzula, bo wydaje 
mu się że powinno to być zawarte w księdze wieczystej.  
-  Radca  Prawny  Bogusława  Raczyńska-Cer  odpowiedziała,  że  w  
porozumieniu które będzie zawarte później w księdze wieczystej.
- Radny Damian Pilarz uważa, żeby nie popełniać błędów jak kiedyś były 
popełniane,  były wytyczone drogi,  właściciele  nieruchomości  wyrazili  
zgody  na to aby powstała droga gminna, później zmienił się właściciel  
przyszedł do gminy    o uregulowanie prawa związanego z drogą, bo płaci
za grunt, a w gruncie jest droga.  Uważa, że należy najpierw uregulować 
stan prawny a później dopiero podjąć decyzję. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka   dodał,  że  przystanek  autobusowy  jest  
przenoszony z powodu tego, że powstał on na działce prywatnej, jest to 
identyczna sytuacja. Prosi jeszcze o informację jaka jest szerokość starego
przystanku   czy  3m czy  więcej,  czy  w ramach  tej  zatoki  nie  można  
wygospodarować jeszcze chodnika  i z boku postawienia przystanku, żeby
nie ustawiać przy skrzyżowaniu. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że dokładnie nie jest w 
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stanie odpowiedzieć. W miejscu starej zatoki utrzymanie w dalszym ciągu
przystanku  czyli  miejsca  do  zatrzymania   pojazdów  komunikacji  
publicznej  nie jest możliwe, nie jest to do pogodzenia  istnienie dwóch 
zjazdów w tym miejscu do posesji i jednocześnie miejsca do zatrzymania 
autobusów. 
- Radny Grzegorz Mońka rozumie że problem powstał z tego tytułu, że 
właściciel działki  chce mieć dwa wjazdy i jeden wjazd w miejscu zatoki. 
Kto decyduje o wjazdach właściciel działki czy Burmistrz.  
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że obydwa wjazdy są 
w tym miejscu, nawet jeden zjazd tam już był problemem, był to zjazd 
publiczny o parametrach  nieco innych niż zjazd indywidualny, szerszy.  
Temat   ten  był  wielokrotnie  omawiany,  teoretycznie  było  takie  
rozwiązanie  żeby  dochodzić  się  z  właścicielem   o  możliwość    
zagospodarowania w taki sposób własności prywatnej  ale chyba nie  o to 
chodzi   żeby  uniemożliwiać   właścicielowi  nieruchomości  
zagospodarowanie działki. 
-   Radny Rafał  Balcerzak rozumie,  że aktualnie jest  kilka podmiotów  
prywatnych, którzy  dzierżawią, mają umowy na wynajęcie budynków,  
które znajdują się na tej działce, terenu do zagospodarowania. Zapytał czy
w  tym  momencie  firmy,  czy  podmioty  prywatne  które  dzierżawią  
budynki  i teren jak mają skonstruowane umowy. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że Urząd pod budowę 
zatoki   autobusowej  w  ul.  Nowokrzepice   nie  zabiera  żadnemu  
właścicielowi  terenu, chce zrealizować zgodnie z projektem  na własnej 
działce w pasie drogowym  zarówno zatokę, chodnik  przy zatoce jak  
również posadowić wiatę przystankową, z tym wszystkim mieścimy się w
naszej działce, od nikogo nie potrzebna jest żadna zgoda na to żeby to  
zrealizować. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poinformował, że wpłynęło pismo
z Gminnej Spółdzielni, odczytał to pismo.  
-  Radny Marian Rutkowski nie wie czy dobrze zrozumiał,  ale  w tym  
piśmie jest napisane, że  GS udostępnił postawienie wiaty, a wiata i zatoka
jest na działce gminnej
-  Radny Wojciech Droś  uważa,  że  radni są po to aby zabezpieczyć  
zarówno interes mieszkańców gminy  i również prawa własności  które 
ewentualnie przyszły posiadacz by miał.  Burmistrz był zobowiązany do 
przeprowadzenia  negocjacji  z  GS,  z  tego  wynika  że  Burmistrz  tych  
rozmów nie przeprowadził.  W międzyczasie wyszło że płot ogradzający 
GS jest w pasie drogi  od ul. Skłodowskiej, płot od Kuźniczki jest w pasie 
gminnym, bo miała być zamiana.  Jest tu wiele rzeczy niewiadomych,  
poddaje  się  pod  głosowanie  sprzedaż  użytkowania  wieczystego  nie  
zabezpieczając  interesów  gminy,  nie  rozumie  dlaczego  kwestie  
własnościowe nie są uregulowane przed głosowaniem uchwały. Odnośnie 
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porozumień o których mówiła Radca Prawny, to GS może sprzedać swoją 
własność  komu  chce  i  tą  osobę  nie  obejmują  żadne  porozumienia.   
Przychyla się do wniosku radnego Mońki aby dzisiaj nie głosować tej  
uchwały,  do  czasu  pełnego  uzgodnienia   wszystkich  wątpliwości  aby  
zapewnić interes gminy w tym zakresie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek  
radnego Grzegorza Mońki aby  odłożyć głosowanie nad tą uchwałą do  
rozwiania  wszelkich  wątpliwości  dotyczących   uregulowania  spraw  
gruntów,   które  znajdują  się  w  użytkowaniu  wieczystym  Gminnej  
Spółdzielni.   Za  przyjęciem  w/w  wniosku  głosowało  9  radnych,  4  
wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Ad.  14.  Podjęcie  uchwały  w sprawie   wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  
obowiązku  trybu  przetargowego  i  zawarcie  umowy  najmu  lokalu  
użytkowego.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski  odczytał   stanowisko    Komisji   do  projektu  uchwały  w  
sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku,  za pozytywną 
opinią w/w projektu uchwały głosowało  4 radnych, jednogłośnie. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,  że  projekt  uchwały  dotyczy  
przedłużenia umowy dzierżawy budynku byłej Szkoły Podstawowej w  
Dankowicach.  
-  Wiceprzewodniczący  Tomasz  Rakowski  poinformował,  że  projekt  
uchwały dotyczy odstąpienia od obowiązku trybu przetargowego lokalu 
użytkowego ale nie na cele  placówki  na prowadzenie Warsztatów terapii 
Zajęciowej,  a na cele statutowe Stowarzyszenia,  które prowadzi WTZ, 
chodzi o lokal który Stowarzyszenie zajmuje na swoje cele. 
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  czy  jest  pobierana  jakaś  opłata   od  
wynajmu, w jakiej wysokości.  
- Wiceprzewodniczący Tomasz Rakowski poinformował,  że  Gmina nie 
może  pobierać  opłaty  za   budynek  szkoły,  ponieważ  prowadzenie  
placówki WTZ  finansowany jest ze środków PEFRON  oraz z Powiatu, 
warunkiem  prowadzenia   tej  placówki  było  użyczenie  budynku  
nieodpłatnie na cele prowadzenia tej placówki. 
-  Skarbnik Anna Mońka poinformowała,  że  pobierany jest   podatek i  
czynsz  od  tego  lokalu  użytkowego,  który  nie  dotyczy  bezpośrednio  
działalności w związku z prowadzeniem WTZ.  Od tego lokalu pobierany 
jest  czynsz do tej pory było to 100 zł rocznie plus podatek VAT. 
-  Wiceprzewodniczący  Tomasz  Rakowski  poinformował,  że   wniosek  
Komisji Budżetu  jest aby czynsz miesięczny wynosił 100 zł. 
- Radny Damian Pilarz  uważa, że jest zasadne  to o czym wcześniej  
mówił  Radny  Pilśniak,  żeby  przy  każdej  uchwale  w  uzasadnieniu  
podawać  kwoty obowiązujące i proponowane. 
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- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie   projekt   uchwały  Nr  27.252.2017 w sprawie   wyrażenia  
zgody na odstąpienie od obowiązku  trybu  przetargowego  i  zawarcie  
umowy najmu lokalu użytkowego.

- Uchwała Nr 27.252.2017 w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku  trybu  przetargowego  i  zawarcie  umowy  najmu  lokalu  
użytkowego została przyjęta 13 głosami, przy1 głosie wstrzymującym się.

Ad.  15.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  opieki  nad  zwierzętami  
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Krzepice w 2017 roku.
-  Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Czesława Dudek odczytała stanowisko Komisji do 
projektu  uchwały  w  sprawie  Programu  opieki  nad  zwierzętami  
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Krzepice  w 2017 roku.   Za  pozytywną opinią  w/w projektu  uchwały  
głosowało  3 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
- Radny Damian Pilarz zapytał jakie są koszty tego programu, czy jest to 
od wezwania,  czy miesięczny abonament,  czy to  na przełomie lat  się  
zmieniało.
-  Inspektor  Katarzyna  Eliasińska-Pop  odpowiedziała,  że  jest  zawarta  
umowa z firmą, która zajmuje się odbiorem bezdomnych zwierząt jest to 
ta  sama  firma  która  była  w  roku  ubiegłym,  kwota  za  jedno  zwierzę  
wychwycone i  przekazane  do schroniska  1.100 zł  netto.  W ubiegłym  
roku była to kwota 13.000 zł na wychwycenie i przekazanie zwierząt do 
schroniska.  
- Radny Damian Pilarz zapytał czy mamy porównanie z innych gmin jakie
mają opłaty. 
- Inspektor Katarzyna Eliasińska-Pop odpowiedziała,  że w rozmowach z 
pracownikami  innych  gmin  mają  również  opłaty  od  sztuki  
wyłapanego  zwierzęcia.  Poinformowała,  że  odbył  się  konkurs  ofert,  
wybrano najniższą ofertę, ceny są porównywalne z innymi gminami.   
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą  jeszcze pytania
do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono  więcej  pytań  wobec  powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały Nr 27.253.2017 w sprawie  
Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobieganie  
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2017 roku.

- Uchwała Nr 27.253.2017 w sprawie  Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Krzepice  w  2017  roku  została  przyjęta  11  głosami,  przy  2  głosach  
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wstrzymujących się, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.

- Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę. 

Ad. 16. Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza  za okres od 22 lutego do  28 
marca   2017 r.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie  międzysesyjnym za okres  od  22 lutego do 28 marca 2017 roku.
(sprawozdanie  w załączeniu).  Poinformował  również o przetargach  i  
inwestycjach. 
- Radny Wojciech Droś   prosi o przybliżenie sprawy dotyczącej drogi  
powiatowej w Zajączkach Pierwszych, o której wspomniał Burmistrz w 
sprawozdaniu.  Druga sprawa  to jego wniosek dotyczący ograniczenia  
tonażu  przejeżdżających samochodów do 12 ton z wyłączeniem ruchu  
mieszkańców, według jego oceny i mieszkańców stan obecnej drogi nie 
pozwala do przejazdu samochodami z dużym tonażem. Wpływa to na  
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jak i również budynków 
które są posadowione przy tej drodze.  
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że temat drogi w Zajączkach 
Pierwszych jest podnoszony od wielu lat, ta sytuacja która powinna być 
już dawno zakończona i zamknięta   jest przed nami i powoduje wielkie 
zaniepokojenie. Starosta nie chce obiecywać ale mówił aby poczekać do 
rozstrzygnięć dużych przetargów, gdy będzie wiadomo  jakie kwoty będą 
już zakontraktowane   po przetargach  na zadania, które ma starostwo w 
planie na rok 2017  to powróci się do tematu.  Odnośnie zapytania czy ta 
droga jest bezpieczna, czy mogą po tej drodze przejeżdżać samochody  
powyżej 12 ton wniosek skierował do starosty i powiatowego zarządu  
dróg.  Powiatowy  zarząd   dróg  ma  dylemat  czy  postawić  znak  
ograniczający,   czy stan techniczny pozwala na przemieszczanie się tych 
pojazdów po tej drodze. 
- Radny Wojciech Droś  dodał, że na terenie gminy podobny przypadek 
jest w Starokrzepicach stan drogi jest bardzo dobry, a  jest ograniczenie 
powyżej 12 ton.  Kolejna sprawa Burmistrz wspomniał o melioracjach,  
mieszkańcy z jego terenu zgłaszali problem melioracji  w Zajączkach  
Pierwszych  zalewa dwie posesje jest to koło remizy. Zapytał Burmistrza 
co proponuje w tym zakresie zrobić, jak rozwiązać ten problem. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   odpowiedział,  że  to  o  czym mówił  w  
swoim sprawozdaniu  gdy był w Katowicach to rozmawiał  o ciekach  
wodnych, aby je udrożnić i odbudować bo w tej chwili są one bardzo  
zarośnięte.  Odniósł się do problemu zgłaszanego przez radnego Drosia. 
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Ad.  17.   Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi, Sołtysi,  Przewodniczący Zarządów Osiedli   i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych.
-  Radny  Roman  Kudelski  poinformował,  że  23  lutego  odbyło  się   
dziewiąte  posiedzenie Rady Społecznej ZOZ podał tematy jakie były  
omawiane  na  posiedzeniu.  Poinformował,  że  17.03  Dyrektor  NFZ  
opublikował kwalifikację szpitali   dla województwa śląskiego, na 141  
podmiotów świadczących usługi w woj. śląskim, 33 są zakwalifikowane  
do pierwszego poziomu w tym również ZOZ Kłobuck, podał pozostałe  
poziomy i podmioty zakwalifikowane.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał  odnośnie stomatologa,  
wie, że były prowadzone  rozmowy na ten temat, czy jest już może w  
naszej przychodni dentysta. 
-  Radny  Roman  Kudelski   poinformował,  że  na  pomieszczenia  po  
ginekologu i stomatologu na dzień dzisiejszy   jest ogłoszony przetarg. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  odczytał  zaproszenie,  które  
wpłynęło  do  biura  Rady  na  uroczystość  poświęcenia  oraz  nadania  
sztandaru  dla  Krzepickiego  Towarzystwa  Regionalnego.   Druga  
informacja przypomnienie o złożeniu oświadczeń majątkowych na dzień 
31.12.2016 rok, druki radni otrzymali w materiałach na sesję. 
-  Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Krzepice  Bogdan  Napieraj  
poinformował, że ze strony społeczeństwa  są oczekiwania, w zasadzie  
gmina  nie  weszła  do  programu  niskiej  emisji,  czy  do   tak  zwanej  
słonecznej  gminy  ale takie zapytania i zapotrzebowania w tej branży  
istnieje.  Społeczeństwo  chciałoby  nie  piece  ale  bardziej  kolektory  
słoneczne. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba myśli, że każdy ma takie sugestie
bo  po  rozmowach  z  mieszkańcami  jest  to  temat  wiodący   i  jest  
oczekiwanie na tego typu urządzenia, które w jakiś sposób  by docieplały 
i pomagały w ograniczeniu niskiej emisji.  Wie że ościenne gminy weszły 
w ten program, myśli że należałoby się dobrze przygotować  żeby taki  
program udało się uruchomić w przyszłym roku, jeżeli takie możliwości 
jeszcze będą. Oczekiwania mieszkańców są duże. 
- Wiceprzewodniczący Tomasz Rakowski zapytał czy udało się już ustalić
w sprawie  wyłączania  oświetlenia  na  ul.  Mickiewicza.  Zgłosił  na  ul.  
Sportowej na wysokości posesji pana Maja niebezpiecznie pochyliło się 
drzewo z naszego gminnego lasu.  W związku ze złożonym wnioskiem  
na jednej z Komisji zapytał o wysepkę przy Ryneczku  3 Maja. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, odnośnie wyłączania  
oświetlenia ul. Mickiewicza że jeszcze nie ustalono. Odnośnie wysepki  
będzie  korekta  kształtu  wysokości  krawężnika,  umożliwiająca  
samochodom  ciężarowym  najazd  bez  niebezpieczeństwa  uszkodzenia  
opony.  
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-   Radna  Bożena  Kozak  zapytała  kiedy  będą  naprawiane  dziury  na  
drogach. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że jeśli chodzi o drogi 
gminne w trybie awaryjnym po zimie poprawiono najbardziej uciążliwe, 
niebezpieczne dziury przez nasz ZDKiM. Natomiast naprawa docelowa  
odbędzie się  po wyborze wykonawcy. Jedno zapytanie o cenę zostało  
przeprowadzone, wpłynęła tylko jedna oferta, która jest mało korzystna, 
ponowiono  zapytanie, rozstrzygnięcie drugiego zapytania jest dzień  21 
marca.    
- Radny Grzegorz Mońka złożył wniosek  dotyczący naprawy dróg, aby 
Burmistrz  złożył  wniosek  do  Starosty   o  naprawę  drogi  Krzepice  –  
Zbrojewsko gdzie  są  duże dziury łącznie  z  podłożem jest  wyrwane z  
drogi. Drugi wniosek żeby ponownie skierować do Starosty o naprawę  
poboczy  drogi  Krzepice  –  Danków.  Trzeci  wniosek  o  naprawę  ul.  
Szklonej  i  ul.  Strażackiej  od  Urzędu  do  straży  są  duże  dziury  z  
uszkodzeniem podłoża.   
-  Radny Rafał Balcerzak  zapytał czy w kasie Urzędu dużo ludzi wpłaca 
pieniądze, ma głosy od społeczeństwa  aby wprowadzić udogodnienie by 
można było wpłacać kartą płatniczą.  Druga sprawa to koperty dla osób 
niepełnosprawnych,  kiedyś  wnioskował  aby  taka  koperta  powstała  na  
parkingu  koło  kościoła,  koperta  jest  od  około  roku  ale  jest  ona  w  
niefortunnym miejscu umiejscowiona, powinny być dwa takie miejsca i  
lepiej  usytuowane.  Kolejny  temat  zgłaszał  to  już  wcześniej  lasek  
naprzeciwko Liceum, jest to prywatny las i jest  kilku właścicieli, jest on 
w coraz gorszym stanie, dużo wiatrołomów, dużo  suchych drzew, prosi 
aby wystąpić do właścicieli  o uporządkowanie.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   odpowiedział  odnośnie  miejsc  
parkingowych dla osób niepełnosprawnych  uważa,  że należy się  nad  
tym zastanowić i podjąć decyzje korzystną aby umożliwić tym osobom 
bezpieczne miejsce.  Poinformował, że tych kopert powstało na terenie  
już kilka. Odnośnie lasku naprzeciw Liceum ostatnio wysłane były pisma 
do właścicieli lasów aby dokonali wycinki drzew pochylonych, suchych, 
jaki będzie efekt nie wiadomo, postara się zadziałać w tej materii.  
- Radna Czesława Dudek  zgłosiła, że w Lutrowskim od posesji nr 24 do 
nr 44 bardzo obniżyły się linie telefoniczne. 
- Radny Dariusz Pilśniak ma prośbę aby w uchwałach, które dotyczą  
zakupu  ziemi na cele  inwestycyjne  były zawierane stawki,  które  są  
proponowane i  wynegocjowane.  Druga sprawa  do wypowiedzi Pana  
Drosia  odnośnie  znaku  12  ton  w  Starokrzepicach   na  wlocie  od  ul.  
Kuźniczki    taki znak stoi, po ustawieniu tych znaków policja z drogówki 
z Kłobucka  ustawiała się w Starokrzepicach ale samochody ciężarowe  
mają SB radio, wydawało się to zasadne, ale żadnego efektu nie ma.  
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  proponuje aby Burmistrz tak jak 
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to zrobił w piśmie do właścicieli  lasów przy drodze 43 aby wystosować 
pismo  do właścicieli  działek  na  których są  lasy,  szczególnie  do  tych  
między duktami leśnymi aby na wypadek  jakiegokolwiek zagrożenia  
straż mogła tam wjechać. Poprosić właścicieli o  uporządkowanie drogi, 
wycięcie gałęzi.  Druga sprawa to przy Domu Kultury na ul. Krótkiej  
dużo osób przyjeżdża samochodami, przywożą dzieci i parkują  po obu 
stronach drogi, nie można tam przejechać, chociaż jest tam skrzyżowanie 
i nie powinno się tam stawać. Może nawet nie powinno tam być znaku 
zatrzymywania  się  i  postoju,  ale  należy  go tam postawić,  bo  gdy go  
parkujący zobaczą, to może nie będą stawali chociaż po jednej stronie.  
Takie sygnały płyną od mieszkańców rejonu ul. Krótkiej  oraz gdy by się 
coś zadziało to nie można tam przejechać szczególnie w godz. 16, 17. 
-  Radny Wojciech Droś  zapytał Burmistrza w sprawozdaniu komisji  
rewizyjnej  za 2016 rok  jest sprawa budynku GOK,  był podjęty wniosek 
na sesji o powołanie  biegłego w tej sprawie, aby tą sprawę dokończyć.  
Kiedy będzie powołany taki biegły i kiedy ta sprawa zostanie zakończona.
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział,  że biegły jest  powołany i  
pracuje nad tym.
-  Radny Wojciech Droś  zapytał ponieważ komisja rewizyjna stwierdziła 
analizując gospodarkę gminnymi zasobami leśnymi w latach 2005-2015, 
jest wspomniane o tym że ZDKiM sadził wierzbę, o jakie tereny chodzi 
gdzie była wierzba sadzona  i na jakiej podstawie.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  gmina   sadziła  wiele  
lasów,  między  innymi  za  składowiskiem  odpadów,  wiele  akcji  było  
przeprowadzanych przez uczniów naszych szkół,  pracowników. Wtedy  
był  taki  trend  sadzenia  wierzby,  na  terenach  podmokłych  tak  zalecał  
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.  Gmina otrzymała sadzonki,  
wybrała teren podmokły jednak wierzba nie przyjęła się w tym terenie.
-  Radny Wojciech Droś  zapytał o punkty sprzedaży alkoholu, zgłosiła się
do niego mieszkanka Zajączek Pierwszych, że ma problem jako sąsiadka 
takiego  punktu,  że  zakłócają  jej  spokój  domowy.  Czy  do  Burmistrza  
napływają skargi   w tym zakresie od mieszkańców, czy jest  to częste  
zjawisko.
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział,  że wpływają takie skargi,  
prowadzone  są  rozmowy,  odniósł  się  do  Zajączek,  jeden  punkt  
funkcjonuje od lat i nie było skarg, drugi w tej chwili nie funkcjonuje ale 
sąsiad był  u niego z interwencją  i popracowano nad zdyscyplinowaniem 
tego właściciela,  który miał koncesję ale obecnie zrezygnował z niej.  
-  Radny Wojciech Droś zadał kolejne pytanie na temat migracji dzieci  
szkolnych   szczególnie  szkół  podstawowych  pomiędzy  gminami   i  
szkołami jakie to jest zjawisko, czy prowadzone są takie analizy. 
-   Sekretarz  Zbigniew  Sosin  odpowiedział,  że  jest  to  zjawisko  w  
niewielkim stopniu  zarówno do naszych szkół  z  terenu innych gmin  
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docierają  uczniowie  jak  i  z  terenu  naszej  gminy   do  innych  szkół.  
Chodzi też o dzieci przedszkolne. Precyzyjnie aby odpowiedzieć to taką  
informację przygotuje. 
- Radny Wojciech Droś zapytał o sprawę montażu piezometrów na terenie
gminnym otaczającym  tuczarnię,  ale  również na terenie  tuczarni.   Z  
informacji jakie posiada to do Burmistrza wpłynęło pismo, że Marszałek 
nie widzi takiej potrzeby, ponieważ wszystko jest w porządku,  natomiast 
we wcześniejszym piśmie pisze, że przeprowadzona kontrola w grudniu  
wykazała szereg nieprawidłowości i wezwano firmę aby wyeliminowała 
te  nieprawidłowości.  Zapytał  czy   gmina  zamierza  zwrócić  się  do  
Marszałka o zainstalowanie tych piezometrów  na terenie tuczarni  ze  
względu na ochronę  środowiska   i  z  tego  względu  że  gmina  jest  
gospodarzem tego terenu. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że na komisji rolnictwa było 
takie  pytanie  i  odpowiedział,  że  do  końca  przyszłego  tygodnia   da  
odpowiedź, będzie rozmawiał  po raz kolejny żeby przekonać Marszałka 
aby zalecił zabudowanie piezometrów z różnych względów, argumentacji 
jest wiele. 
-  Radny Wojciech Droś zapytał o program rewitalizacji, był termin do  
składania wniosków  do 27,  czy  po tym terminie będą jakieś konsultacje,
czy jakaś debata w tym zakresie. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że dokładnie określa ustawa 
jakie są postępowania w tym zakresie. 
- Radny Rafał Balcerzak  odniósł się do wypowiedzi radnego Drosia i  
Burmistrza  w kwestii  gospodarki  leśnej,  którą  komisja  rewizyjna się  
zajmowała na przestrzeni lat 2005-2015 według Ustawy z 1991 o lasach z
późniejszymi zmianami  uprawę wierzby energetycznej nie zalicza się do 
uprawy lasu  i dlatego to zostało wyjaśnione. 
- Radny Roman Kudelski zapytał odnośnie GOK przy ul. Krótkiej w jaki 
sposób  został  powołany  biegły,  kto  to  jest  i  czy  znany  jest  termin  
realizacji.
-  Wiceburmistrz   Mirosław Łukasik  odpowiedział,  że   biegły  był  na  
miejscu,  dokonał  wstępnej  wizji  lokalnej,  przekazane  mu  zostały  
dokumenty, pierwszym etapem jego pracy po wstępnej  ocenie będzie  
złożenie  konkretnej  oferty  cenowej,  zostanie  uściślony  zakres  
opracowania  i wtedy będzie oferta kwotowa od biegłego i będzie podjęta 
decyzja czy zostanie wybrana ta oferta. Decyzja zostanie podjęta w ciągu 
jednego lub dwóch tygodni.  Wybór był dokonany na podstawie przeglądu
w internecie  dostępnych rzeczoznawców, jest to Częstochowa. 
- Wiceprzewodniczący Tomasz Rakowski  w związku z tym co Burmistrz 
powiedział,  że  będą  prowadzone  rozmowy  z  tym  biegłym,  prosi  o  
powiadomienie go ponieważ chciałby być obecny na tym, spotkaniu.  
-  Mieszkaniec Marek Kajkowski powiedział,  że po przyjęciu uchwały  
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zmieniającej budżet  Pani Skarbnik poinformowała, że zadłużenie gminy 
będzie  wynosić  7.119.111,00  zł.  W  uchwale  budżetowej  podjętej  w  
grudniu 2016 roku to zadłużenie  miało wynosić  6 milionów osiemset  
kilkadziesiąt  tysięcy złotych.   Czyli  mamy do czynienia  ze  wzrostem  
zadłużenia gminy między 28 grudnia a 28 marca o kolejne ponad 200  
tysięcy złotych. Zapytał o dochody w  uchwale dzisiaj podjętej w sprawie 
zmian  w  budżecie  pozycja  dotacja  na  samochód  strażacki  w  kwocie  
135.823 zł. została udzielona słownie. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  odpowiedziała,  że   w  ubiegłym roku   przy  
montażu finansowym dla zakupu tego samochodu  takie środki RPO  były
gminie Krzepice przyrzeczone. Gmina Krzepice nie znalazła  się w tej  
kolejce  na  te  środki  ale  gdy  inne  gminy  ogłaszały  przetargi,  wartość  
samochodów  po  przetargach  spadała,  w  programie  pozostały  pewne  
oszczędności  i przy podziale tych środki jest przyrzeczenie że gmina  
Krzepice  te  środki  otrzyma.   Czekamy  teraz  na  zawiadomienie  do  
podpisania umowy i przelew na te środki. 
- Mieszkaniec Marek Kajkowski  rozumie że  jeżeli okazałoby się, że  
gmina nie uzyska tej dotacji, to będzie o tą kwotę zaliczoną do dotacji  
wyższa.    
- Skarbnik Anna Mońka  wyjaśniła,  że w budżecie tak się dzieje gdy  
wiadomo że jakaś większa kwota w budżecie się nie zrealizuje w danym 
roku budżetowym, to stara się w różnych miejscach ograniczać wydatki 
aby zniwelować tą dziurę dochodów,  których nie będzie można wykonać.
-  Mieszkaniec  Marek  Kajkowski   zapytał  odnośnie  dotacji  w  dziale  
oświata  na boiska sportowe,  jeżeli dotacja nie zostanie przyznana to  
wtedy inwestycja  w Starokrzepicach pociągnie  za sobą zwiększenie    
kwoty zadłużenia o kwotę tej dotacji. 
- Skarbnik Anna Mońka wyjaśniła,  że inwestycja budowy boiska przy  
szkole  w  Starokrzepicach   jest  też  inwestycją  przyszłą,  gmina  chcąc  
złożyć  wniosek   o  dofinansowanie  z  Ministerstwa   Sportu,  tak  jak  
tłumaczyła  przy   procedowaniu  tej  uchwały  musi  w  załączeniu  do  
wniosku  dołączyć  montaż  finansowy  czyli  to,  że  te  środki  są  
zagwarantowane  w  budżecie.  W  przypadku  gdy  gmina  takiego  
dofinansowania nie otrzyma wtedy Rada będzie decydować czy będzie  
tych środków szukać  aby podjąć się realizacji tego zadania, czy też nie. 
Jest to inwestycja przyszła. 
-  Mieszkaniec  Marek  Kajkowski  zapytał  o  dofinansowanie  oświaty  z  
budżetu  gminy,  jaką  kwotą  zakończył  się   rok  2016  jeżeli  chodzi  o  
dofinansowanie   zarówno  przedszkoli  jak  i  szkół,  czy  ta  kwota  ma  
tendencję wzrostową, czy maleje.  
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że pisząc sprawozdanie opisowe 
z wykonania budżetu, biorąc pod uwagę wszystkie wydatki  odejmujące 
subwencję  oświatową,  dotacje  i  dochody własne szkół   jest  to  kwota  
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łącznie wszystko około 4 milionów.  Kwota ta raczej wzrasta. 
-  Sekretarz  Zbigniew  Sosin  odpowiedział,  że  na  sesji   gdzie  pan  
Kajkowski był   było to wszystko przedstawiane. 
- Mieszkaniec Marek Kajkowski  zapytał Burmistrza  czy w związku z  
rosnącą  subwencją  oświatową,  dotacją  z  budżetu  gminy   do  oświaty  
łącznie z przedszkolami,  podejmuje się jakieś działania zmierzające  do 
scalania  szkół,  by  zlikwidować  szkołę  która  stanowi  największe  
obciążenie  do budżetu. Mówi to dlatego ponieważ dotarła do nich plotka,
że podobno w oddziale 7 szkoły podstawowej w Zajączkach Drugich ma 
uczęszczać 4 dzieci.  Czy bierze się pod uwagę fakt, że już nie długo  
budżet  gminy   będzie  składał  się  z  oświaty  i  paru  niekoniecznie  
potrzebnych  inwestycji. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   odniósł  się  do  wypowiedzi  pana  
Kajkowskiego  odnośnie  oświaty  w gminie  Krzepice.  Poinformował  o  
wydatkach ponoszonych na oświatę, które są  nieustannie analizowane.  
Poinformował, że na przestrzeni lat została zlikwidowana, wygaszana  
szkoła   w  Kukowie,  po  kilku  latach  została  zlikwidowana  szkoła  w  
Dankowicach  ze względu na koszty.  W tej chwili znów ubywa uczniów, 
wiemy ile jest urodzeń i że będzie coraz mniej dzieci.  Na dzień dzisiejszy
i w tym stanie prawnym nie ma mowy o likwidowaniu i łączeniu szkół, 
Pan Kajkowski  zadał  pytanie  na  komisji  Pani  Kurator,  która  
odpowiedziała, że jest to niemożliwe.  Subwencja teraz jest na ucznia, ale 
są  naciski aby subwencja była na oddział. Prawdopodobnie mają być   
małe szkoły innym wskaźnikiem subwencjonowane. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin  odpowiedział że prawdą jest według tego co 
ma zapisane że klasa VII w Zajączkach Drugich  będzie liczyła 5 uczniów
- Mieszkaniec Marek Kajkowski   zapytał  Burmistrza który mówił,  że  
prowadzone  są  analizy,  czy  w  związku  z  tym  dokonuje  się  analizy  
zużycia  opału   dla  poszczególnych  szkół  znajdujących  się  na  terenie  
Gminy będących finansowanych z budżetu gminy. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   są  to  pytania  szczegółowe  
pytania  na  które  chciałby  Pan  Kajkowski  otrzymać  wyczerpującą  i  
konkretną  odpowiedź,  dlatego  uważa  i  prosi  aby  Pan  Kajkowski  
sformułował te pytania na piśmie  i przekazał Burmistrzowi aby uzyskać 
taką odpowiedź na piśmie. 
- Mieszkaniec Marek Kajkowski  odpowiedział, że taką odpowiedź już  
otrzymał, pyta dlatego że Burmistrz poinformował, że tego typu analizy 
są  prowadzone,  jest  ciekawy  czy  Burmistrz  podziela  zaniepokojenie  
wnioskami, które Stowarzyszenie  wysuwa, bo analiza ilości zużywanego 
opału, która została przekazana i którą pobieżnie się zajmowali wykazuje 
różne dziwne zjawiska.  Zapytał Burmistrza aby mu wytłumaczył 40%  
wzrost  zużycia oleju opałowego w szkole podstawowej w Krzepicach w 
roku 2015. Drugie pytanie   dlaczego po ociepleniu  budynku przedszkola
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nie ma żadnego efektu oszczędnościowego  w zakresie zużycia opału, a 
wręcz  przeciwnie  zużycie  tego  opału  rośnie.  Oraz  zapytał  dlaczego  
przedszkole  w  Krzepicach  zużywa  ilość  opału  porównywalną   przez  
szkołę  podstawową w Kuźniczce  i  w  Zajączkach  Pierwszych,  jest  to  
dziwne, ponieważ te szkoły są dwa razy większe od przedszkola.  Kolejne
pytanie dlaczego zakupy opału  do jednostek oświatowych dokonuje się 
bez przetargu. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział odnośnie zakupu opału  nie 
dokonuje się  bez przetargu tylko dyrektorzy prowadzą zapytania o cenę i 
w formie tego zapytania dyrektorzy dokonują zakupu opału, jest to jedna 
z form przetargu.   W zależności od budynku, od zimy w danym roku,  
różne jest zużycie tego opału.  Wyjaśnił  jak dyrektorzy zakupują opał i w 
jakim czasie.
-  Mieszkaniec  Marek  Kajkowski  poinformował,  że  po  dokonaniu  
ocieplenia  budynku  szkoły  podstawowej  w  Kuźniczce   następuje  
gwałtowny,  duży  spadek  zużycia  opału,  natomiast  po  ociepleniu  
przedszkola takiego spadku nie ma, wręcz przeciwnie jest wzrost.  Efekt 
nieanalizowania tego jest taki że spada ilość dzieci a wzrasta subwencja 
oświatowa z budżetu gminy, wraz ze wzrostem subwencji  oświatowej  
rośnie zadłużenie gminy.  
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  poinformował  Pana  
Kajkowskiego  ponieważ zabiera głos już około 30 minut, prosi aby swoje
pytania sformułował na piśmie i przekazał Burmistrzowi.  

Ad.  18.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.  1750  zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                    Alicja Chęcińska              Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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