
PROTOKÓŁ  NR 28.2017

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  23 maja  2017 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1430 - 1830.
       

Radnych obecnych wg załączonej listy obecności – 13
Radnych nieobecnych – 2

1. Alicja Chęcińska   - usprawiedliwiona
2. Damian Pilarz - 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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kłobuckiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kłobuckiego.  

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  z
wykonania  planu  finansowego  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w
Krzepicach za rok 2016.

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  z
wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach
za rok 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu
Gminy Krzepice.

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie
nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzepice. 

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od
obowiązku  trybu  przetargowego  i  przedłużenie  okresu  obowiązywania
umowy dzierżawy.

14. Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 marca do 23  
maja 2017 r
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15.Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni
Powiatowi,  Sołtysi,  Przewodniczący  Zarządów Osiedli   i  innych gości
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych. 

16.Zamknięcie obrad.

PRZEBIEG  POSIEDZENIA:

Ad. 1.  Przewodniczący Rady Miejskiej  Mateusz Kluba otworzył sesję i po  
powitaniu radnych, zaproszonych gości  oświadczył,  iż  zgodnie z listą    
obecności  jest kworum  pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji  –  listy  obecności  radnych,  oraz  zaproszonych  gości  stanowią  
załączniki do protokołu.
Dzisiejszą  sesję  od strony prawnej  będzie  obsługiwał   Radca  Prawny  
Tomasz Małyska.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś spośród Radnych lub Burmistrz
chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 
-  Radny  Wojciech  Droś  poinformował,  że  zwrócił  się  z  prośbą  do
Przewodniczącego  o  umieszczenie w  porządku obrad już poprzedniej
sesji   punktu  na  temat   stanu  technicznego  sieci  wodociągowej    i
kanalizacyjnej  na  terenie  miasta  i  gminy  Krzepice.  Zapytał
Przewodniczącego  jaki  jest  powód,  że  Przewodniczący  odmawia
umieszczenia w porządku obrad tego punktu, który wymaga poświęcenia
więcej  czasu,  zadawania  pytań,  podjęcie  stosownej  dyskusji  w  tym
zakresie.   Informację  dotyczącą  w/w  tematu  przygotowaną  przez
Burmistrza otrzymali wszyscy radni.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział, że już raz dawał
odpowiedź pisemną,  odniósł  się  do tego również na ostatniej  sesji,   w
swoim  piśmie   dodał  jeszcze  taką  uwagę,  że  na  ostatniej  sesji,  przy
ustalaniu stawek za wodę i ścieki   gruntownie  ten  temat był omawiany,
na prośbę Pana Drosia taka informacja została przygotowana i rozesłana
radnym, myśli że ta informacja jest bardzo wyczerpująca   uznał, że ten
materiał który jest w posiadaniu radnych jest materiałem wyjściowym nad
którym ewentualnie można by popracować na odpowiednich komisjach,
natomiast nie widział zasadności po raz kolejny  dyskusji na ten temat na
sesji.  Zapytał czy będą jeszcze  uwagi do porządku obrad, nie zgłoszono
więcej  uwag.  Poddał  pod  głosowanie  porządek  obrad   za  przyjęciem
głosowało 11 radnych,  1 wstrzymał się od głosu.
Radnych obecnych – 12

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 27.2017, który został przyjęty  12  
głosami, jednogłośnie.
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Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
- Zaproponowano następną osobę z listy obecności Radnego Wojciecha  
Drosia,  który  wyraził zgodę.
Sekretarzem obrad został wybrany Radny Wojciech Droś  11 głosami,  
przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 4. Wystąpienie zaproszonych gości. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poinformował, że na dzisiejszej  
sesji gościmy dwóch Komendantów Komisariatu Policji w Krzepicach.  
Byłemu  Komendantowi  Zbigniewowi  Robakowi,  podziękowano  za  
współpracę a   obecnego Komendanta Roberta  Wróbla powitano. 
- Komendant Zbigniew Robak podziękował za zaproszenie na dzisiejszą 
sesję  nadmienił, że służbę w Krzepicach rozpoczął w kwietniu 1993 roku 
a  w  2001  roku  został   Zastępcą  Komendanta  Komisariatu  Policji  w  
Krzepicach   i  od  tego  czasu  rozpoczęła  się  współpraca  z  Radą  i  
Burmistrzami, podziękował za 16 lat  współpracy bo była ona owocna,  
dzięki Radzie tej i poprzedniej zakupiono  wiele radiowozów i innych  
sprzętów.   18  kwietnia  tego  roku  został  powołany  na  Komendanta  
Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej i tam pełni służbę, jednak w 
Gminie Krzepice nadal pozostaje mieszkańcem. 
-  Radny  Powiatowy  Józef  Borecki  odpowiedział  na  pytanie  radnego  
Rutkowskiego,  który  kilkakrotnie  zgłaszał   sprawę  drzew  na  ul.  17  
Stycznia. Drzewa zostały usunięte, firma która to wykonywała, nie do  
końca  to zrobiła jak było zapisane w umowie, zostały wystające pnie.  
Naprawy pozimowe są wykonywane  i do 16 czerwca będą wykonane,  
prosi  o  zgłaszanie  co  w  danej  miejscowości  jest  do  wykonania.   
Poinformował,  że  co  roku  przyznawane  są  nagrody  za  osiągnięcia  
sportowe i kulturalne, z naszego terenu została przyznana nagroda dla  
Pana Mariusza Trawińskiego nauczyciela i  radnego,  który ma bardzo  
dobre wyniki i angażuje się w pracy.
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski   zgłosił  na  ul.  
Muznerowskiego tuż przed skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza  jadąc od 
strony Krzepice jest łączenie asfaltu które było zabezpieczone substancją, 
której już nie ma i jest  pęknięcie wzdłuż asfaltu.  Prosi aby podczas  
napraw  pozimowych uzupełnić te wszystkie braki. 
- Radny Powiatowy Józef Borecki  odniósł się do tej sprawy.

- O godz. 1445 przybył radny Grzegorz  Mońka. Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 13.
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zgłosił temat który powtarza się  
przy każdej okazji na sesji i na komisjach, również były kierowane pisma 
do Starostwa   chodzi  o  odcinek drogi  powiatowej   od  obwodnicy  w  
Krzepicach w kierunku Dankowa   chodzi o uzupełnienie  ubytków w  
poboczu drogi, w niektórych miejscach jest około 20, 30 cm  uskoku od 
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asfaltu do podłoża. Prosi aby członek Zarządu Powiatu przypomniał i  
ponaglił  temat napraw gwarancyjnych. 
-  Radny  Powiatowy  Józef  Borecki   poinformował,  że  droga  ta  była  
wielokrotnie zgłaszana,  również był zgłoszony chodnik – przejście dla  
pieszych  wzdłuż tej drogi ale jest tam bardzo wąsko  i nie ma możliwości
zrobienia tam chodnika.  Rozmawiał o tym z Burmistrzem, należałoby  
rów przykryć i  zrobić tam chodnik,  jest  to  inwestycja  większa,  może  
wspólnie gmina z powiatem np. na przyszły rok to zaplanuje. Odnośnie 
ubytków w poboczach   były  już  robione,  tylko  robione  są  w innych  
miejscach. Na jutrzejszym Zarządzie zwróci na to uwagę. 
- Radny Rafał Balcerzak odnośnie drogi w kierunku Dankowa  i chodnika
uważa, że należałoby się mimo wszystko nad tym chodnikiem zastanowić 
mimo  że  generowałby  on  większe  koszty.   Droga  ta  prowadzi  do  
zakładów jest tam strefa przemysłowa dużo ludzi tam jeździ rowerami lub
chodzi pieszo. Było tam kilka wypadków z udziałem rowerzystów.  Druga
sprawa to prośba do radnego powiatowego o drogę w ul. Mickiewicza  
szczególnie z odcinkiem związanym ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum,
firma dokonywała tam napraw pozimowych jednak jest  tam nadal pełno 
ubytków. 
-  Radny Powiatowy Józef Borecki  odniósł się do sprawy chodnika na 
drodze  w  kierunku  Dankowa  tak  jak  wcześniej  powiedział  wspólnie  
można to zadanie wykonać, planując to w budżecie na przyszły rok. 
- Radny Marian Rutkowski  podziękował radnemu Józefowi Boreckiemu 
za szybką interwencję  sprawie pniaków po drzewach, było to 15 sztuk  na
ul. 17 Stycznia. Zgłosił że ul. 17 Stycznia   też wymaga pozimowych  
napraw i do dzisiaj nie było to robione. 
- Radny Powiatowy Józef Borecki  odniósł się do wypowiedzi Radnego 
Rutkowskiego. 
- Radny Wojciech Droś  podziękował rejonowi dróg w Kłobucku który  
zmienił  technologie  naprawy  dróg.  Druga  sprawa  zapytał  o  drogę  w  
Zajączkach,  czy  są  jakieś  propozycje,  decyzje  w  sprawie  tej  drogi.   
Kolejna  sprawa  to   ochrona  wód  gruntowych   na  terenie  powiatu  
kłobuckiego. Jest miejsce postępującego zatruwania wody pitnej  zarówno
w miejscowości Rębielice  gminy Popów  jak również  ujęcia w Łobodnie
które  dotyczy zaopatrywania  Kłobucka i Częstochowy.  Mówi to dlatego
ponieważ są takie przypuszczenia że  to zatrucie spowodowane jest przez 
firmę, która działa na terenie naszego miasta.  Uważa, że jest to sprawa 
bardzo  poważna  bo  mieszkańcy  Rębielic  piją  już  5  lat  wodę  zatrutą  
azotanami gdzie wszystkie normy są przekroczone, również w studniach 
w Łobodnie są przekroczenia.   Mówi to dlatego że radny Borecki jest  
członkiem Zarządu a Starosta wydaje pozwolenia na budowę inwestycji  
które  potencjalnie wpływają na zatrucie tych wód.  Mówi to dlatego że 
będzie procedowane pozwolenie na budowę dla tuczarni powyżej 1000  
sztuk  w miejscowości Kamieńszczyzna.  Zapytał czy starostwo coś robi 
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w tym kierunku, czy kiedykolwiek temat ten był poruszany.  
- Radny Powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że pozwolenia które  są  
wydawane  są  zgodne  z  przepisami,   co  roku  przedstawiane  są  
sprawozdania odnośnie ochrony wód.  Odniósł się do sprawy wydawania 
pozwoleń przez   Starostę.  Odnośnie  drogi  w Zajączkach to  gdy będą  
pieniądze  z zewnątrz droga zostanie wykonana, w pierwszej kolejności  
Zajączki brane są pod uwagę.  
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  prosi radnego Boreckiego aby 
nie zapomnieć też o ważnej  drodze, która została w połowie zrobiona, to 
od obwodnicy w lewo  druga część ul. Dąbrowskiego. 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 r.
- 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  5 radnych, jednogłośnie. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,  że  projekt  uchwały  ujmuje  
konieczne zmiany  w budżecie, omówiła kolejno działami i rozdziałami 
powyższe zmiany oraz załączniki do uchwały. Prosi aby w załączniku nr 2
do uchwały w  wierszu 926  zmniejszyć  kwotę 27.000  o te 5.000 w  
związku z Klubem Biegacza Florian, będzie to kwota 22.000 zł. 
- Radny Rafał Balcerzak zapytał odnośnie kwoty 14.725 zł, ta sama kwota
była  w  uchwale  budżetowej  zapisana  na  dokończenie  budowy  ulicy  
Norwida,  wie  że  wtedy  ta  ulica  była  już  dokończona   ZDKiM  ją  
wykonywał i należało jeszcze zapłacić końcówkę, teraz ta kwota wraca, 
zapytał co się takiego zadziało że te pieniądze nie są potrzebne zakładowi.
-  Skarbnik Anna Mońka wyjaśniła,  że  w samej  końcówce roku  była  
możliwość   już po uchwaleniu budżetu  zapłacić tą fakturę. 
- Radny Rafał Balcerzak zapytał odnośnie dofinansowania  podjazdu dla 
niepełnosprawnych  3.000 zł. Sama zasadność powstania podjazdu  tego 
nie  kwestionuje,  bo  przy  takiej  placówce powinien  być  taki  podjazd,  
zapytał dlaczego to jest dotacja dla powiatu kłobuckiego. 
- Skarbnik Anna Mońka  odpowiedziała, że  dlatego jest to poprzez powiat
kłobucki  ponieważ  gmina  bezpośrednio  nie  może  udzielić  dotacji  
stowarzyszeniu, powiat te pieniądze zbierze z gmin  i poprzez Centrum 
Pomocy Rodzinie  ta dotacja zostanie udzielona.  
- Radny Wojciech Droś zapytał odnośnie  środków na OSP  24.000,  jaka 
jest kwota na ocieplenie  remizy w Starokrzepicach z tymi 24.000 zł. 
- Skarbnik Anna Mońka  odpowiedziała, że łącznie jest to kwota 182.886 
zł taki jest wynik przetargu  i aby móc podpisać umowę, rozstrzygnąć  
przetarg kwota 24.000 zł jest niezbędna.  
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą jeszcze pytania 
do  projektu  uchwały,  nie  zgłoszono  więcej  pytań  wobec  powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt uchwały Nr 28.254.2017 w sprawie zmian
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w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku. 

- Uchwała Nr 28.254.2017 sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 
2017 roku została przyjęta 12 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym 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. 
 - 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 w/w projektu uchwały głosowało  5 radnych,
jednogłośnie. 
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że zmiana WPF jest konieczna 
ze  względu  na  wprowadzone  zmiany  w budżecie,  które  wpłynęły  na  
zmianę wyniku finansowego. Ponadto do wykazu przedsięwzięć dodaje  
się nowe zadanie inwestycyjne,  które  realizowane  będzie  z  
dofinansowaniem środkami unijnymi pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w  Dankowicach  Piaskach,  Starokrzepicach  ul.  Piaskowa,  Zawodzie,  
Królewska oraz części Podłęża Królewskiego”. 
- Radny Wojciech Droś zapytał  w związku z poprawioną prognozą  jaki 
jest przewidywany stan zadłużenia gminy na koniec 31 grudnia. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że zadłużenie nie ulega zmianie, 
ponieważ nie uchwalono nowych kredytów  jest to kwota 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 28.255.2017 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 28.255.2017 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 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kłobuckiego.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski  odczytał   stanowisko    Komisji   do  projektu  uchwały  w  
sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Kłobuckiego. za  
pozytywną  opinią  w/w  projektu  uchwały  głosowało   5  radnych,  
jednogłośnie. 
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że projekt uchwały jest ściśle  
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związany z uchwałą budżetową  gdzie zapisana jest pomoc dla powiatu 
kłobuckiego  w  wysokości  5.000  zł.  na  dofinansowanie  kosztów  
funkcjonowania boiska Orlik przy Zespole Szkół w Krzepicach przy ul.  
Ryły, aby taka pomoc mogła być przekazana musi być uchwała Rady oraz
umowa zawarta z Gmina Krzepice a Powiatem Kłobuckim która określi 
przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie  projekt  uchwały  Nr  28.256.2017  w  sprawie  udzielenia  
pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.

- Uchwała Nr 28.256.2017 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Kłobuckiego została przyjęta 13 głosami,  jednogłośnie.

Ad. 8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kłobuckiego. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski  odczytał   stanowisko    Komisji   do  projektu  uchwały  w  
sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Kłobuckiego za  
pozytywną  opinią  w/w  projektu  uchwały  głosowało   5  radnych,  
jednogłośnie. 
- Skarbnik Anna Mońka poinformowała, że środki zapisane są w uchwale 
budżetowej  na  dofinansowanie  budowy  podjazdu  dla  osób  
niepełnosprawnych  na  rzecz  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  
Dankowicach Drugich aby taka pomoc mogła być przekazana musi być 
uchwała  Rady  oraz  umowa  zawarta  z  Gminą  Krzepice  a  Powiatem  
Kłobuckim, która określi przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie   projekt  uchwały  Nr  28.257.2017  w  sprawie  udzielenia  
pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.

- Uchwała Nr 28.257.2017 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu   Kłobuckiego   została   przyjęta 12 głosami,  przy 1 głosie  
wstrzymującym się.

Ad. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie   zatwierdzenia rocznego sprawozdania z  
wykonania  planu  finansowego  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  
Krzepicach za rok 2016.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski  odczytał   stanowisko    Komisji   do  projektu  uchwały  w  
sprawie   zatwierdzenia   rocznego   sprawozdania  z  wykonania  planu  
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach za rok 2016 za 
pozytywną  opinią  w/w  projektu  uchwały  głosowało   5  radnych,  
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jednogłośnie. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,  że  obowiązek  zatwierdzenia  
sprawozdania  finansowego  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  jako  
samorządowej instytucji kultury wynika z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie z przytoczonym przepisem 
prawnym „ roczne sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez  
organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego”
 - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie  projekt uchwały Nr 28.258.2017 w sprawie  zatwierdzenia  
rocznego  sprawozdania  z  wykonania  planu  finansowego  Gminnej  
Biblioteki Publicznej w Krzepicach za rok 2016.

-  Uchwała  Nr  28.258.2017 w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  
sprawozdania  z  wykonania  planu  finansowego  Gminnej  Biblioteki  
Publicznej  w  Krzepicach  za  rok  2016  została  przyjęta  13  głosami,  
jednogłośnie.

Ad. 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z  
wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach 
za rok 2016.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski  odczytał   stanowisko    Komisji   do  projektu  uchwały  w  
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania  planu  
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za  rok  2016 za  
pozytywną  opinią  w/w  projektu  uchwały  głosowało   5  radnych,  
jednogłośnie. 
-  Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że obowiązek zatwierdzenia  
sprawozdania  finansowego  Gminnej  Ośrodka  Kultury  jako  
samorządowej instytucji kultury wynika z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie z przytoczonym przepisem 
prawnym „ roczne sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez  
organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego”
- Radny Wojciech Droś  zapytał  czy jest  taka możliwość  i  czy była  
rozważana taka kwestia  prowadzenia księgowości, spraw kadrowych oraz
sprzątania biblioteki jak i domu kultury wspólnie w ramach gminy tak się 
to dzieje na przykład z jednostkami organizacyjnymi gminy  szkołami. W 
zasadzie  każda  szkoła  jest   osobną  jednostką  organizacyjną   a  mają  
wspólne kadry które prowadzą sprawy pracownicze  i  sprawy obsługi  
księgowej.  Zapytał  czy  była  kiedyś   rozważana  taka  możliwość  ze  
względu na  zaoszczędzenie  dużych środków, ponieważ każda z  tych  
jednostek prowadzi zarówno  księgowość, sprawy kadrowe, sprzątanie  
aby to połączyć i zrobić jedne kadry, jedną obsługę księgową, rozumie  
żeby robić to osobno ale  przez osoby, które są w Urzędzie Gminy. 
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-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  proponuje   ponieważ  jest  to  
pytanie   po  części  związane  z  tym projektem uchwały,  uważa  że  to  
pytanie należy potraktować jako wniosek, czy analiza, Burmistrz odniósł 
by się w punkcie  zapytań i  wniosków,  bo i  tak nie  wnosi  to nic  do  
projektu tej uchwały.
-  Wiceprzewodniczący Tomasz Rakowski zapytał odnośnie budżetu GOK
czy biegły który został powołany  do orzeczenia  nieprawidłowości w  
remoncie  GOK na ul. Krótkiej jest  opłacony z budżetu GOK czy budżetu
Gminy. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  proponuje   również  na  to  
pytanie,  które  jest  podobne  do  wcześniejszego  aby  Burmistrz  
odpowiedział na nie w punkcie zapytania i wnioski.   Zapytał czy będą 
jeszcze pytania do projektu uchwały, nie zgłoszono więcej  pytań wobec 
powyższego poddał pod głosowanie  projekt uchwały Nr 28.259.2017 w 
sprawie  zatwierdzenia   rocznego   sprawozdania z wykonania planu  
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za rok 2016.

-  Uchwała  Nr  28.259.2017 w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  
sprawozdania  z  wykonania  planu  finansowego  Gminnego  Ośrodka  
Kultury w Krzepicach za rok 2016 została przyjęta 12 głosami, przy 1  
głosie wstrzymującym się.

- Przewodniczący Rady  zarządził 5 minutową przerwę w obradach. 
Ad. 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu 

Gminy Krzepice.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski  odczytał   stanowisko    Komisji   do  projektu  uchwały  w  
sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy  Krzepice  za  
pozytywną  opinią  w/w  projektu  uchwały  głosowało   5  radnych,  
jednogłośnie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy będą pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie  projekt uchwały Nr 28.260.2017 w sprawie  wyrażenia zgody
na wykorzystanie herbu Gminy Krzepice.

- Uchwała Nr 28.260.2017 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie
herbu Gminy Krzepice została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie.

Ad.  12.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  
nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzepice. 
- Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Przemysłu, Ładu Przestrzennego  i 
Ochrony Środowiska  Czesława Dudek odczytała stanowisko Komisji do 
projektu  uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  
nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzepice, za 
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pozytywną opinią projektu uchwały głosowało  4 radnych, 1 przeciw.
-  Radny  Grzegorz  Mońka   wnosi  aby  w  umowie  dzierżawy  
nieruchomości  gdzie  jest  mowa  w  punkcie  o  protokole  przekazania  
nieruchomości  było dopisane ”protokół ze zdjęciami”
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
radnego  Mońki  aby  w  umowie  o  przekazaniu  nieruchomości  była  
dokumentacja  fotograficzna.  Za  przyjęciem  wniosku  głosowało  12  
radnych, 1 wstrzymał się od głosu.  Wniosek został przyjęty.  
-  Radny  Wojciech Droś  uważa,  że  wydzierżawienie  tego terenu  jest  
rzeczą niedobrą  zarówno dla całej gminy jak i mieszkańców  Krzepic.  
Wydzierżawiając teren wiadomo kto jest chętny do wydzierżawienia tego 
terenu, obecna tuczarnia  firmy Agro Duda. Wydzierżawiając ten teren  
gmina pozbawia się społecznej kontroli  tego terenu.  To co było do tej  
pory  przez wiele lat od roku 2009  mówi się o nowym właścicielu jakim 
jest  firma Agro Duda. Pierwszy rok gdzie mieszkańcy zauważają jakąś 
poprawę  ze  względu  na   wylewanie  gnojowicy,  to  jakoś  inaczej  
funkcjonuje  i jest możliwość egzekwowania prawa.  Jeżeli by już nawet 
przystąpić do wydzierżawienia to  co było na Komisji Budżetu  chciałby 
wiedzieć  kto  pierwszy  złożył  wniosek  aby  wydzierżawić  ten  teren.   
Uważa,  że  pierwszą  i  konieczną  rzeczą  przed  przystąpieniem  do  tej  
uchwały  i  jej  przegłosowanie,  Burmistrz  powinien  wyegzekwować  
zaległe  opłaty,  które   nagromadziły  się  od  2009  roku  za  wieczyste  
użytkowanie, które gmina pokryła, druga sprawa to jakichś dodatkowych 
opłat  za dzierżawę.  Komisja Rolnictwa była na tym terenie  wszyscy  
wiedzą że teren był ogrodzony i na ogrodzeniu były tablice że jest to teren
prywatny.   W pozwoleniu zintegrowanym znajduje się budynek na padłe 
zwierzęta, który mieści się na terenie  gruntów miejskich.  Dowodem na 
to że działki były wykorzystywane przez firmę Agro Duda  jest fakt, że  
gdy społeczeństwo   domagało  się  zdjęcia  ogrodzenia  to  wtedy  
firma  wystąpiła  o  wydzierżawienie   tego  terenu.   Uważa,  że  przed  
przystąpieniem  do  jakiejkolwiek  uchwały  te  sprawy  powinny  być  
uregulowane.  Składa wniosek  o odrzucenie  projektu tej uchwały  do  
czasu uregulowania  przez firmę Agro Duda należności  wobec Gminy  
Krzepice. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
Radnego  Wojciecha  Drosia  o  odrzucenie  projektu  tej  uchwały.   Za  
przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przeciw głosowało 10 radnych, 2 
radnych wstrzymało się od głosu.   Wniosek   nie został przyjęty. 
Następnie  Przewodniczący zapytał  czy  będą jeszcze jakieś pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono więcej pytań wobec powyższego poddał 
pod głosowanie  projekt uchwały Nr 28.261.2017 w sprawie  wyrażenia  
zgody  na  wydzierżawienie  nieruchomości  będącej  w  użytkowaniu  
wieczystym Gminy Krzepice. 
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-  Uchwała  Nr  28.261.2017  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  
wydzierżawienie nieruchomości  będącej  w  użytkowaniu  wieczystym  
Gminy  Krzepice  została  przyjęta  12  głosami,  przy  jednym  głosie  
przeciwnym.

Ad.  13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  
obowiązku trybu przetargowego i  przedłużenie  okresu obowiązywania  
umowy dzierżawy.
- Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Przemysłu, Ładu Przestrzennego  i 
Ochrony Środowiska  Czesława Dudek odczytała stanowisko Komisji do 
projektu  uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  
nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzepice, za 
pozytywną opinią projektu uchwały głosowało  5 radnych, jednogłośnie.

 - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy będą pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie  projekt uchwały Nr 28.262.2017 w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu 
obowiązywania umowy dzierżawy.

- Uchwała Nr 28.262.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku trybu przetargowego i  przedłużenie  okresu obowiązywania  
umowy dzierżawy została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie. 

Ad. 14. Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 marca do 23  
maja 2017 r
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie  międzysesyjnym za okres od 28 marca do 23 maja 2017 roku.
(sprawozdanie w załączeniu). Poinformował  również o przetargu  na  
odbiór odpadów komunalnych, kwota porównywalna jest do obecnej czyli
było w 2016 roku - 687.183,94  jest 690.964,21 jest to tylko różnica  
3.780,27 zł.  Dalej poinformował o przetargach i inwestycjach. 
- Radny Roman Kudelski zapytał  ponieważ Parafia Krzepice otrzyma  
dofinansowanie, czy Gmina będzie partycypować w kosztach. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  nie  będzie,  gmina  
pomagała technicznie czyli  merytorycznie wniosek został przygotowany. 
Gmina nie będzie uczestniczyć w wyborze wykonawcy. 
-  Radny Roman Kudelski zapytał  czy na walnym zebraniu LGD był jakiś
podział środków, czy wiadomo coś o konkursach. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział odnośnie podziału środków  
i oceny wniosków.  
-  Radny Roman Kudelski zapytał ponieważ jest już podpisana umowa  
czy  wiadomo kiedy  wejdzie  wykonawca  na  ul.  Częstochowską,   czy  
będzie  robiona  partiami,  czy  będzie  zamykana,  czy  wiadomo  że   
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wykonawca będzie brał podwykonawcę. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  jest  to  zadanie  
realizowane w systemie zaprojektuj wybuduj, aktualnie jest końcowy etap
projektowania i uzyskiwania niezbędnych decyzji  do rozpoczęcia robót 
budowlanych, czy będzie robione to odcinkami, czy zamykana ulica na  
dziś  takich  uzgodnień  poczynionych  jeszcze  nie  ma.  Wspólnie  z  
wykonawcą gmina będzie się starać to wykonać aby były jak najmniejsze 
utrudnienia dla mieszkańców. Odnośnie podwykonawcy nie jest pewien 
ale  nie  ma  zgłoszonego  na  tym etapie   podwykonawcy  ale  musi  to  
sprawdzić. 
-  Radny powiatowy Józef Borecki poinformował odnośnie przeglądu rzek
i  cieków  wodnych,  zapytał  jak  odnieśli  się  przedstawiciele  
Wojewódzkiego Zarządu do tych spraw.  
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział na temat przeglądu cieków  
oraz odniósł się do całości spraw melioracyjnych. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka  zapytał  odnośnie  rozmów  Burmistrza  z  
Zarządem Gminnej Spółdzielni w sprawie działki na targowisku, czy jest 
podjęte jakieś stanowisko  co do tej działki. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że jest to delikatny temat,  
przy  rozmowach wskazywał,  że  tak bardzo Gminie na tej  działce nie  
zależy, bo wiadomo z czym to się wiąże.   Myśli że GS innego  nabywcy 
nie  znajdzie,  bo  znany  jest  zapis  w  planie  zagospodarowania  
przestrzennego tego terenu.

Ad.  15.  Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi, Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli  i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego  
Wojciecha Drosia dotyczącej  winy Burmistrza, którą zarzuca radny Droś,
ale  prawda  jest  trochę  inna  nie  wszystko  Gmina   wiedziała,  nie  do  
wszystkiego  są  upoważnienie,  nie  wszystko  jest  w   kompetencjach   
Gminy  i  radny Droś doskonale o tym wie. Powiedział że działaniem  
gminy od zawsze jest  to  żeby problemy ochrony środowiska były na  
wysokim poziomie. Poinformował, że  ma  protokół ze spotkania z panem
Jagiełłowiczem i wcale nie jest to tak jak mówi radny Droś   że pan  
Jagiełłowicz mówił że użytkowali ten teren, jest to zapisane w protokole. 
Natomiast jak jest szansa zrekompensować tą opłatę  z tytułu jaką gmina 
ponosi  z  użytkowania  wieczystego   to  powinno  się  to  prawnie  
wydzierżawić  na zasadach na jakich się postępuje w obrocie prawnym  
przy  dzierżawach,  które  są  własnością  gminy.   Nie  było  zgody  na  
wydzierżawienie tego terenu, przez kolejne lata, przechodziło to przez  
kolejne Komisje. Prawdą jest że zakład działa i funkcjonuje a poprzez  
działania  może  radnego  Drosia   jest  jakaś  wyrazista  poprawa   zasad  
postępowania w hodowli na tej fermie do którego był zobligowany zakład
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ale  też  instytucje,  które  sprawdzały,  kontrolowały,  nadzorowały  i  
nakazywały zarządzeniami. Ma opinię prawną naszego Radcy Prawnego 
czy gmina ma szanse  na zwrot należności.    Odnośnie biegłego na to  
pytanie była już odpowiedź na poprzedniej sesji, zapłata będzie z budżetu 
Gminy.  
- Radny Grzegorz Mońka zapytał Radcę Prawnego Tomasza Małyskę  czy
podmiot, który korzysta z terenu który bez umowy korzysta jako strefa  
asekuracyjna jako drogi dojazdowe, jako obiekt do składowania  padłych 
zwierząt, teren ten jest ściśle ogrodzony, zamknięty bez prawa wstępu  
kogokolwiek   nawet ZDKiM, który ma obowiązek zajmować się lasami  
które tam się znajdują.  Teren ten jest ochraniany dozorowany przez firmę
ochroniarską, teren oznaczony tablicami informacyjnymi zakaz wstępu,  
teren  prywatny,  zakaz  monitorowania.  Czy  można  w  tym przypadku  
mówić   o korzystaniu przez ten podmiot   tego terenu bez umownie.  
Drugie  pytanie  w takim przypadku  gdyby  się  okazało  że  jest  to  bez  
umowne  korzystanie  tego  terenu,  czy  można   dochodzić  kosztów  
ponoszonych   przez  właściciela  tej  nieruchomości  polegających  na   
opłacie  wieczystej  którą  musiał   opłacać  co  roku  i  ewentualnie  jakiś  
podatków od prowadzonej działalności  na tym terenie. 
- Radca Prawny Tomasz Małyska odpowiedział, że wymaga to  opinii  
prawnej od stanu faktycznego konkretnego,  nie odpowie teraz, generalnie
sytuacja  jest  taka,   że  jak  ktoś  bez  umownie  korzysta   z  jakiejś  
nieruchomości  należy  jeszcze  ustalić  w  jaki  sposób   robi  to,  jest  
możliwość dochodzenia różnego rodzaju roszczeń  odszkodowawczych, 
czy jakichś innych ogólnie rzecz biorąc.  Nie zajmował się tą sprawą  nie 
wie jak wygląda sytuacja skoro opinie prawną  przygotowała mecenas  
Raczyńska.
- Radny Grzegorz Mońka zapytał Prawnika czy wydaje mu się że na tą 
chwilę  mogło to być be umowne korzystanie z terenu. 
- Radca Prawny Tomasz Małyska odpowiedział, że  nie wie w jaki sposób 
to korzystanie się odbyło. Radny Grzegorz Mońka przedstawiał sytuację. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   zaproponował  aby  radny  
Grzegorz Mońka zwrócił się z pismem i wtedy mecenas odniesie się do 
tego tematu. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik dodał, że  jeżeli radny Mońka będzie 
zwracał się o taką opinię to żeby stan faktyczny przedstawił rzetelnie.  Bo 
np.  ZDKiM w imieniu  Gminy  prowadzący gospodarkę lasami   miał  
dostęp do tych działek cały czas. 
- Radca Prawny Tomasz Małyska zapytał czy  mecenas Raczyńska w tym 
samym temacie pisała opinię  prawną. Jest taka opinia  czy są jakieś  
uwagi, zastrzeżenia do tej opinii.  
- Radny Grzegorz Mońka  odpowiedział, że nie zna tej opinii słyszał tylko
że jest  ale jego pytanie do radcy prawnego jest takie, czy słyszał o takich 
przypadkach i czy to jest możliwe. 
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- Radca Prawny Tomasz Małyska odpowiedział, że  jest to bardzo ogólne 
pytanie, chętnie udzieli odpowiedzi, jest to sprawa która wymaga analizy 
prawnej   i przedstawienia w opinii prawnej, które być może w opinii  
mecenas Raczyńskiej są.  
- Radny Grzegorz Mońka odniósł się do wypowiedzi Burmistrza  czy są 
przekłamania  z  jego  strony  jeżeli  zajmowali  się  w  ramach  Komisji  
Rewizyjnej  lasami na terenie naszej gminy w ubiegłym roku  pytania  
kierowane do Dyrektora wydawały mu się takie, że oni tam nie wjeżdżają 
z wypowiedzi Dyrektora nie dało się wywnioskować że wie że ma tam 
możliwość wjazdu. Dlatego uważa, że jego stanowisko i wypowiedź była 
poprawna. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba uważa,  że należy zwrócić się do 
mecenasa,  myśli  że  te  szczegóły  stan  prawny,  stan  faktyczny  aby  
Burmistrz dostarczył wszystko co jest niezbędne do wydania opinii    a  
pan Mońka swoje uwagi powinien tam zawrzeć.    Następnie odczytał  
zaproszenie  od  Dyrekcji  i  Grona  Pedagogicznego   oraz  Uczniów  
Gimnazjum w Krzepicach na uroczystość Dnia Rodziny, która odbędzie 
się  26  maja   o  godz.  17.00  w  auli  szkoły.   Drugie  pismo  jest  to  
podziękowanie Krzepickiego Towarzystwa Regionalnego za udział  we  
Mszy świętej  oraz uczestnictwo w uroczystościach poświęcenia i nadania
sztandaru. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział   pytanie  zadane odnośnie  
połączenia  GOK z  Biblioteką.  Gmina występowała  o połączenie  tych  
dwóch  instytucji   w jedną,  opinię  wydaje    Dyrektor   Wojewódzkiej  
Biblioteki w Katowicach  i Ministerstwo Kultury. Opinie te są wiążące  
czy można połączyć te dwie instytucje, po wizycie na miejscu Dyrektora 
Biblioteki opinia o połączeniu była negatywna.  
- Radny Wojciech Droś  odniósł się do  sprawy połączenia Biblioteki i  
GOK  kiedyś była mowa  już o tym, że tego  nie można połączyć jemu 
chodziło aby zrobić to na tej samej zasadzie jak funkcjonują szkoły, każda
szkoła  funkcjonuje  jako  osobna  jednostka  a  kadry  i  księgowość   
prowadzona  jest  dla  całości.  Chodziło  mu  o  racjonalizację  kosztów   
utrzymania  księgowej,  obsługi.   Następnie  przystąpił  do  zadawania  
kolejnych  pytań. Ponieważ była już mowa  o ilości zużywanej wody  
przez  Agro  Dudę  zapytał  czy  liczniki  które  są  na  ujęciu   były  
legalizowane i kiedy, czy rzeczywiście pobór wody jest taki jak wskazuje 
licznik, bo według ich oceny  tej wody jest za mało zużywanej. Ponieważ 
w  tej  chwili  według  oświadczenia  Wiceburmistrza,  który  mówił  
publicznie że Agro Duda zużywa rocznie 62.000 m3  wody, według ich  
oceny  zużycie  jest  większe  przynajmniej  o  20.000  m3 uzasadnił  to  
stwierdzenie. Następnie poinformował, o ujęciu wody, które znajduje się 
na fermie.  Zapytał czy liczniki działają dobrze  jeżeli tak to któraś ze  
stron nie do końca mówi prawdę.  Prosi jeżeli Burmistrz tego nie dokonał,
aby dokonał pomiaru jakie  jest  dzienne zużycie wody i wtedy dojdzie się
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do prawdziwego zużycia wody.  Zaznaczył, że zarówno Burmistrz  ma  
dostęp do wodomierzy i przez okres funkcjonowania tuczarni czyli od  
2009 roku  ma pomiary jakie były, a jakie jest zużycie wody zgodnie z  
rozporządzeniem Ministra Środowiska  jakie powinno być.  Prosi żeby  
Burmistrz  dał  takie  oświadczenie  na  piśmie  że  zegary  do  wody  są  
zalegalizowane  i dokonują zgodnego pomiaru, zgodnie ze zużytą wodą. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  wszystkie  
wodomierze  muszą posiadać ważną  legalizację. Natomiast teraz ze 100%
pewnością   nie  odpowie  kiedy  był  legalizowany  ten  wodomierz  na  
tuczarni.   Ma  taką propozycję, że analizę dotyczącą zużycia wody  na 
przestrzeni ostatnich lat  i porównania tego zużycia z normami o których 
mówił radny Droś  przedstawi na Komisji Rolnictwa włącznie z danymi 
dotyczącymi  zużycia  wody.  Nie  pamięta  teraz  ale  te  60.000  m3   czy  
podawał  to  jako średnią  z  iluś lat,  bo wie   że  na dzień dzisiejszy  to  
zużycie jest większe.  
- Radny Wojciech Droś  zadał kolejne pytanie odnośnie szkolnictwa, czy 
arkusze  organizacyjne szkół są już zatwierdzone, czy  dyrektorzy złożyli 
swoje  zapotrzebowania  i  czy  są  gotowi  do  rozpoczęcia  zajęć   od  1  
września 2017 roku, chodzi o  potrzeby materialne czy są takie, czy w  
arkuszu organizacyjnym poradzono sobie z tym że wszyscy nauczyciele 
zostali w tym dotychczasowym układzie godzin  zatrudnieni.  Czy w  
nowym  arkuszu  organizacyjnym  są  godziny  nadliczbowe  i  etaty  
ponadwymiarowe. 
-  Sekretarz  Zbigniew  Sosin  odpowiedział,  że  arkusze  organizacyjne  
jeszcze nie są zatwierdzone, są po zaopiniowaniu przez organ  nadzoru  
pedagogicznego czyli przez Delegaturę Kuratorium  w Częstochowie, są 
drobne uwagi do arkuszy  z wyjątkiem jednej  placówki, która została  
pozytywnie zaopiniowana.  Te drobne uwagi wymagają jeszcze ze strony  
dyrektorów  pewnych  korekt.  Arkusze  zgodnie  z  ustawą  zostaną   
podpisane przez Burmistrza do 29 maja.  Zatrudnienie zostało w pełni  
zaspokojone dla tych nauczycieli, którzy byli zatrudnieni w placówkach 
na  terenie  naszej  Gminy,  nie  ma  zwolnień  nauczycieli  w  związku  z  
reformą oświatową.  Drobne korekty jeszcze będą w arkuszach przed  1 
września,   bo  na  pewno  pojawią  się  jeszcze   orzeczenia  z  poradni  
psychologiczno – pedagogicznej. Co do godzin ponadwymiarowych   to 
są te godziny i muszą być z wielu względów, często jest to niepodzielność
przedmiotu,godziny  związane  z  zajęciami  wynikającymi  z  orzeczeń,  
które pojawiają się okresowo, dobrze że te godziny są bo Gmina nie musi 
wtedy wypłacać specjalnego dodatku do średniej dla zbyt dużej liczby  
nauczycieli. Odnośnie dodatkowych umów, częściowo są  ale to wynika z 
sytuacji  że  niektórzy  nauczyciele  z  Gimnazjum  w  Krzepicach  będą  
jeździć po całym terenie Gminy, np. nauczyciel fizyki będzie praktycznie 
jeździł po wszystkich szkołach  i często jest tak, że nauczyciel  niby jest 
zatrudniony w jednej placówce ale jeździ po wszystkich placówkach i tam
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ma uzupełnienie, pozostaje jeszcze np. dwie godziny tego przedmiotu i na
to ma dodatkową umowę.  Ze strony Dyrektorów pojawiają się prośby  
typu wyższe krzesełka, ławki, wiadomo że każdej placówce są potrzeby 
związane z pracowniami komputerowymi. W dalszym ciągu są sygnały  
płynące z Ministerstwa   że na te dodatkowe klasy VII otrzyma się jakieś 
wsparcie.   Na  Komisji  Oświaty  zostaną  przedstawione  arkusze  
organizacyjne. 
- Radny Wojciech Droś  rozumie że sytuacja jest opanowana, wszyscy  
mają pracę, szkoły są przygotowane  do rozpoczęcia zajęć w nowym roku 
szkolnym.  Zadał kolejne pytanie jak wygląda czyszczenie poboczy na  
drogach przy krawężnikach, chodzi o drogi wiejskie w całej Gminie. Czy 
było  rozważane  zakupienie  czyszczarki  do  czyszczenia  poboczy,  
ewentualnie  zatrudnienie  osób  z  prac  interwencyjnych.  Na  terenach  
wiejskich sytuacja  się  zmieniła  dużo   posesji  jest  opuszczonych i  są  
zaniedbane. Jak Burmistrz widzi to w skali całej Gminy, jakie rozwiązanie
widzi Burmistrz.  
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że  docierają do niego takie 
informacje, że na terenie naszej Gminy chodniki, drogi są posprzątane,  
pobocza wykoszone, radny Droś odnosi się tylko do terenów wiejskich  
być może  w mieście nie jest źle,  sprząta się w mieście wyręczając ludzi  
i teraz są oczekiwania też na wioskach. Jest sporo domów opuszczonych, 
mieszkają starsi ludzie którzy nie maja już siły sprzątać. Odnośnie zakupu
maszyny  jest  już nie pierwszy taki  sygnał,  ciągle Gminy nie stać na  
czyszczarkę,  kiedyś przymierzano się do wynajmu tej maszyny.  Jest to 
słuszna  uwaga,   to  co  powiedział  radny  Droś  do  tych  opuszczonych  
domów będzie  się starał  aby tam ktoś dotarł  i  posprzątał.  Prosi  też o  
sygnały o takich  posesjach. 
-  Radny Rafał Balcerzak powiedział, że odnośnie sprzątania chodników 
coś się zmieni bo ostatnio  czytał informację że są przymiarki, że gmina w
całości ma odpowiadać za chodniki, sprzątanie, odśnieżanie, jakie będą  
szczegóły czy będą na to środki.  
-  Radny Wojciech Droś  zadał kolejne pytanie czy Burmistrz rozważał  
możliwości wykorzystania  pomieszczeń w szkołach na inne cele, gdzie 
dzieci nie będą już chodzić do Gimnazjum. Wyczytał w gazecie że w  
jednej ze szkół  w Kłobucku  w jednej sali będzie otwarty żłobek, czy nie 
należałoby pójść w tym kierunku  i otwarcia na terenie Gminy żłobka  
ewentualnie  zrobienie w jednym miejscu księgozbioru na terenie miasta. 
Czy Burmistrz nad tym zagadnieniem się zastanawiał.  
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że  temat szkół jest to temat 
ważny, należy przejść ten pierwszy etap, później gdy te pomieszczenia  
będą wolne, jakaś propozycja zagospodarowania tych pomieszczeń jest,  
Gmina wysłała ofertę  do Zespołu Szkół do naszego Liceum że Gmina  
będzie dysponować wolnymi pomieszczeniami. Na pewno pojawią się  
jakieś  spostrzeżenia  sugestie  i  należy  się  nad  tym zastanawiać,  żeby  
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dobrze  zagospodarować  te  pomieszczenia.  Wcześniej  mówił,  że  w  
Natolinie powstał Dom Opieki Społecznej.
-  Radny Wojciech Droś  zapytał czy Burmistrz na terenie Gminy posiada 
tereny,  żeby  móc  je  oddać  do  Krajowego  Banku  Gospodarki    
Nieruchomościami aby rozpocząć tanie budownictwo  na terenie Krzepic. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że  bardzo mocno rozważa 
ten  temat.  Była  oferta  na  budownictwo   trzy  piętrowe   na  naszych  
terenach gminnych.   Tereny  te  znajdują  się  naprzeciw Gimnazjum w  
drugiej linii zabudowy ul. Mickiewicza. 
-   Radny Wojciech Droś  zadał   ostatnie pytanie  odnośnie programu  
niskoemisyjnego.  Słyszy  się  że  Gminy  bardzo  mocno  weszły  w  ten  
program, czy nasza Gmina też coś takiego przewiduje  żeby wejść w  
wymianę kotłów do centralnego ogrzewania z  lepszym wykorzystaniem 
ciepła. 
-  Burmistrz  Krystian Kotynia  odpowiedział,  że    w naszej  gminie     
bardziej  szło  się  w wymianę  kotłów,  budowa kanalizacji  to  są  nasze  
priorytety  poinformował, że na wymianę kotłów do końca maja każde  
gospodarstwo  domowe  może  składać  wniosek  do  Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i do 40%  jest dofinansowanie, była taka 
informacja  dla  mieszkańców.  Parę  lat  temu  była  inna  forma   Gmina  
podpisywała z mieszkańcem umowę i sama rozliczała.
- Radny Rafał Balcerzak  poruszył temat wychowania przedszkolnego, w 
zeszłym roku podnosił ten temat, w tym roku również chodzi o   czynne 
przedszkole przez okres dwóch miesięcy wakacyjnych, aby rodzice którzy
pracują mogli posyłać dzieci do przedszkola. Tego do tej pory nie było,  
uważa,  że  przedszkola  i  oddziały  przedszkolne  nie  powinny  być  
zamknięte dwa miesiące. W zeszłym roku przedszkole w Krzepicach i na 
Kuźniczce  pracowały  tylko  w  miesiącu  lipcu,  pozostałe  oddziały  
przedszkolne były   nieczynne.  Zapytał czy są jakieś konkretne działania 
w  tym  kierunku,  bo  zbliża  się  już  koniec  roku   szkolnego  i  okres  
wakacyjny.  Rodzice muszą mieć dużo wcześniej informacje, że jest taka 
możliwość,  które  przedszkola  będą   miały  dyżur  aby  dziecko  miało  
zapewnioną opiekę przedszkolną. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  odniósł się do wniosku radnego Balcerzaka 
jest  to  bardzo  słuszny  wniosek,  organizuje  spotkanie  z   dyrektorami  
rozmawiał z dyrektor przedszkola  jak te sytuacje są postrzegane przez  
mieszkańców  rodziców,  że  przedszkole  powinno  działać  w  okresie  
wakacyjnym i z tym gmina  będzie musiała sobie poradzić.  Sekretarz  
przekaże jakie są ustalenia. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin poinformował, że we wszystkich placówkach 
tam gdzie są oddziały przedszkolne przy szkole będą wszystkie czynne w 
miesiącu lipcu. Natomiast jeśli chodzi o miesiąc sierpień, to próbuje się 
wprowadzić by jedno przedszkole  dyżurne  było czynne  w całej Gminie 
dla dzieci, które będą musiały uczęszczać do przedszkola. Informacje do 
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rodziców poszły  odpowiednio wcześniej  że  przedszkola w lipcu będą  
czynne wszystkie dla osób chętnych. Natomiast w fazie uzgodnień jest  
żeby w sierpniu w tym roku było czynne  przedszkole w Krzepicach, za 
rok  zostanie  wyznaczone  kolejne  dyżurne  przedszkole  na  miesiąc  
sierpień, bo teraz są takie oczekiwania, jeszcze kilka lat temu nie było  
takich oczekiwań. 
- Radny Rafał Balcerzak odniósł się do wypowiedzi Sekretarza myśli że 
takie  oczekiwania  były  już  od  wielu  lat  tylko  nigdy  nie  było  to  
artykułowane.  Jeżeli  na  zebraniach  jasno  i  czytelnie  taki  sygnał  się  
przedstawi to rodzice się zadeklarują. 
-  Radny  Wojciech  Droś  uważa,  że  wniosek  radnego  Balcerzaka  jest  
bardzo cenny, też go popiera ale zgłosi taki wniosek żeby rodzice chętni 
którzy będą posyłać dzieci w wakacje, żeby tą karteczkę ze zgłoszeniem 
wysłały do Urzędu Gminy, bo wie że różne są później opinie, wiele razy 
słyszał że tej matce nie chce się dziecka wychowywać  i posyła dziecko 
do  przedszkola.   Dlatego  chciałby  aby  rodzice  wnioski  składali  
bezpośrednio  do Gminy np. do oświaty, czy zrobić jakąś skrzynkę w  
Urzędzie. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   uważa,  że  jest  to  kwestia  
techniczna i na pewno to można dopracować. 
- Radny Roman Kudelski  poinformował, że w dniu 18 maja odbyło się  
10 posiedzenie Rady Społecznej ZOZ w Kłobucku, przedstawił sprawy  
które zostały podjęte na posiedzeniu. Przekazał, że w Rzeczpospolitej  był
ranking   szpitali  jesteśmy   na  18  pozycji  na  100  szpitali.  Burmistrz  
wcześniej wspomniał o ginekologu, który urzęduje od 2 maja w ośrodku 
zdrowia, stomatolog od 10   kwietnia również funkcjonuje. 
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski   podziękował   
Burmistrzowi, Radnym  za środki na organizację rodzinnych zawodów  
wędkarskich, które odbyły się w ubiegłą niedzielę w imieniu własnym,  
organizatorów jak i uczestników  zawodów licząc na takie samo wsparcie
w przyszłym roku.   Poinformował o powalonych konarach na cmentarzu 
żydowskim jest  ich bardzo dużo,  suche drzewko na skwerku Księdza  
Raczyńskiego. Prosi o wyrównanie drogi na ul. Księdza Stasiewicza przy 
zjeździe  na  ul.  Muznerowskiego  jest  dużo  dziur,  drzewo  przy  ul.  
Sportowej o którym mówił już na poprzedniej sesji.
- Sołtys Dankowic Jakub Zalewski  zgłosił, że gdy będą  jakieś spotkania 
na temat melioracji to prosi o powiadomienie sołtysów.  Zapytał kiedy  
można  liczyć  na  pozimową  naprawę  dróg  w  Dankowicach  I,II,III  i  
Parcelach bardzo duże dziury. Zgłosił również konieczność wykoszenie  
poboczy.
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odpowiedział, że naprawy dróg w  
Dankowicach wie że te drogi wymagają natychmiastowej naprawy, po  
okresie  zimowym  awaryjnie  we  własnym  zakresie   trochę  zostało  
załatane, kompleksowa naprawa tych dróg  dokładnie nie może podać  
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terminu ponieważ jest problem z firmą wykonawczą, jest obiecane że na 
początku czerwca  uda się wykonać tą naprawę. 
- Radny Dariusz Pilśniak  zgłosił już wcześniej temat posprzątania  wiat 
przystankowych  na  terenie  całej  gminy  i  dalej   nie  zostały  one  
posprzątane, hydranty szczególnie w miejscowości Kuków  są na środku 
chodników  i  wystają,  prosi  aby  je  wyczyścić  i  oznakować  paskiem  
odblaskowym.  Przypomniał o jubileuszu 110 lecia OSP Krzepice, który   
odbędzie  się  w  niedzielę  o  godz.  15.00,  wszyscy  radni  otrzymali  
zaproszenia.   Poinformował,  że  w  powiecie  kłobuckim  w  konkursie  
plastycznym mamy 4 pierwsze miejsca  w województwie śląskim i  3  
trzecie  miejsca,  oprócz  tego  w  konkursie  wiedzy  pożarniczej  w  
ogólnopolskim konkursie  mamy przedstawiciela z naszego powiatu z  
miejscowości Borowe, gmina Wręczyca. 
-  Radny  Powiatowy  Józef  Borecki   zgłosił  drzewa  w  lasku  w  
Starokrzepicach  przy  budynkach  SKR   zagrażają  bezpieczeństwu.  
Kolejny temat na boisku sportowym zostały posadzone  świerki ale nie  
rosną,  ponieważ  rosną   tam  topole,   prosi  aby  gmina  się  tym  
zainteresowała.  Zgłosił  na  ul.  Młyńskiej  rosną  kasztany,  które  są  
wkręcone w druty energetyczne 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zaprosił wszystkich radnych na  
uroczystość 110 lecia OSP Krzepice, o godz. 10.30 jest msza św, a o 15.00
tak  jak  wspomniał  radny  Pilśniak  uroczystości  przy  remizie  OSP.  
Poinformował również, że  drużyna siatkarzy  na mistrzostwach Polski  
amatorów zdobyła II miejsce, w ubiegłym roku zdobyła I miejsce,  jest to 
z roku na rok bardzo duży sukces. 
- Mieszkaniec Marek Kajkowski  dokonał dwóch sprostowań, pierwsze  
dotyczy kwestii,  która była omawiana a dotyczyła zwrotu należności za  
faktyczne  wykorzystywanie  działek  przez  firmę  Agro  Duda.  Zwrócił  
uwagę na nowe fakty, które w związku z tym mają miejsce i stały się  
publiczną wiedzą. Zgodnie z protokołem, który został przekazany przez
Marszałka  Województwa Śląskiego w ramach przeprowadzonej kontroli
w grudniu 2016 roku, w protokole ze stycznia 2017 roku Marszałek   
napisał, przytoczył fragment  protokołu dotyczyło to budynku magazynu 
sztuk padłych  znajdującego  się  na  działkach  gminnych.   Kolejnym  
udokumentowanym  faktem tej dzierżawy jest to, że firma Agro Duda  
zwróciła się z wnioskiem o dzierżawę kiedy strona  społeczna  wymusiła 
rozgrodzenie  działek.   Burmistrz  Łukasik  wcześniej  powiedział,  że  
ZDKiM miało  dostęp  do  tych  działek   uważa,  że  jest  to  kłamstwo,  
ponieważ  po terenie tych działek chodzili z Burmistrzem Łukasikiem w 
momencie kiedy pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
dokonywał oględzin  tego terenu, poinformował, co tam zauważył.  Droga
gminna była zagrodzona.  Agro Duda użytkowała ten teren jako teren bio 
asekuracji.   Poinformował  o  słynnym  spotkaniu  na  którym  Pan  
Jagiełłowicz   przyznał  że  roszczenie  istnieje  choć  się  mocno  tego  
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wypierał, zacytował fragment protokołu.  Drugie sprostowanie dotyczy  
wody  i  bilansu  zużytej  wody  przez  Agro  Dudę.   Jest  w posiadaniu  
dokumentu,  który   otrzymał  od  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  
Środowiska  w  Katowicach,   który  na  podstawie  norm  stwierdził  że  
zużycie wody  60.000 jest zużyciem za małym.  Zapytał co się działo w 
poprzednich latach skąd brana była woda i  co z tą ilością gnojowicy.  
Zapytał bo wcześniej wspomniano o fotowoltaice, gdzie Burmistrz wydał
decyzje  środowiskową  aby  w  Stankach  inwestor  mógł  wybudować   
elektrownię  fotowoltaiczną  w  granicach  1  megawata,   inwestor  nie  
zwrócił się o decyzję o warunkach zabudowy. Zapytał czy ten wniosek  
wpłynął  Urzędu  Miasta   w  sprawie  elektrowni  fotowoltaicznej  na  
Stankach.  Jeżeli  tego  typu  wniosek  wpłynie  to  czy  nie  wyda  pan  
Burmistrz pozytywnej  decyzji, czy  wyda. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że nie wpłynął taki wniosek. 
Nie wyda takiej decyzji.  
- Mieszkaniec Marek Kajkowski  mówi się dużo o niskiej emisji w 2014 
lub 2015 roku Burmistrz zamówił opracowanie dotyczące niskiej emisji  
za które zapłacono prawie 30 tysięcy złotych. Ten wydatek nie znalazł się 
liście inwestycji, które Urząd Miasta zrealizował, Burmistrz przekazał tą 
listę  radnemu  Drosiowi.  Zapytał  Burmistrza  czy  przeczytał  to  
opracowanie  i je zna, w jaki sposób Burmistrz zamierza wykorzystać to 
opracowanie do walki z niską emisją.
- Przewodniczący Rady prosi aby Burmistrz przygotował odpowiedź na to
pytanie. 

Ad.  16.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.  1830  zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                     Wojciech  Droś                Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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