
PROTOKÓŁ  NR 29.2017

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  27 czerwca   2017 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1430 - 1740.
       

Radnych obecnych wg załączonej listy obecności – 12
Radnych nieobecnych – 3

1. Maksymilian  Grzyb   - usprawiedliwiony
2. Grzegorz Mońka - usprawiedliwiony 
3. 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za

2016 rok.
-  Odczytanie  stanowiska  Komisji  Rewizyjnej  z  wykonania   budżetu,
sprawozdania  finansowego  i  informacji  o  stanie  mienia  komunalnego
jednostki samorządu terytorialnego.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  absolutorium dla  Burmistrza  Krzepic  za
2016 r. 
- Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 r.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajęcie  lokalu

użytkowego.
10. Sprawozdania,  informacje:

- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 24 maja do 
   27 czerwca 2017 roku.

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

12.Zamknięcie obrad.
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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.
Nie  zgłoszono  zmian  do  porządku  obrad.   Poddał  pod  głosowanie
porządek obrad,  za przyjęciem głosowało 12 radnych,  jednogłośnie.
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 28.2017, który został przyjęty  12  
głosami, jednogłośnie.

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

Ad. 4. Wystąpienie zaproszonych gości. 
- Radny powiatowy Józef Borecki  podziękował za zaproszenie na sesję, 
poinformował, że w dniu jutrzejszym odbędzie się posiedzenie komisji  
wyjazdowej związanej  z pozimowymi naprawami dróg o godz. 12.00.  
Poinformował, że jest już po przetargu i będą wykonywane  dwa odcinki 
dróg, pierwszy Zawadzkie w kierunku Kłobucka i drugi Przystajń omówił
zakres tych prac i finansowanie. W dniu 30.06 w piątek odbędzie się sesja
Rady  Powiatu   wyjazdowa,  odbędzie  się  na  terenie  Gminy  Lipie.   
Podziękował  za  wykonane  prace,  które  zgłosił  na  poprzedniej  sesji  
odnośnie drzew, które zagrażały bezpieczeństwu.
- Radny Rafał Balcerzak odnośnie komisji  wyjazdowej myśli  że radni  
powiatowi z naszej gminy dopilnują ul.  Mickiewicza,  Dąbrowskiego,  
oraz   wszystkich  dróg  powiatowych   gdzie  są  duże  zastrzeżenia  
odnośnie napraw pozimowych. 
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- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba dodał do wypowiedzi Radnego  
Balcerzaka, że ul. Mickiewicza i Dąbrowskiego są w coraz to gorszym 
stanie, oprócz tego są też ubytki  poboczy w kierunku Dankowa, które też 
nie zostały załatwione, prosi aby o tym też nie zapomnieć. 
-  Radny powiatowy Józef  Borecki  odpowiedział  odnośnie  poboczy w  
kierunku Dankowa na każdym Zarządzie Powiatu  zgłaszane są uwagi do 
Dyrektora,  firma  która  tą  drogę  wykonywała  już  nie  istnieje  i  jest  
problem, ale ma to być wykonane, bo jest bardzo niebezpieczne.  Prosi  
Przewodniczącego Klubę aby zaprosił na sesję Dyrektora Zarządu Dróg 
oraz Starostę i przedstawić pilne sprawy dotyczące dróg powiatowych i  
poboczy.
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba dodał do wypowiedzi Radnego,  
że temat o którym jest mowa nie jest to pierwszy raz, Dyrektor Dróg był 
poproszony  na  specjalną  komisję   odnośnie  dróg,  jest  sporządzony  
protokół,  który  otrzymał  Dyrektor  Dróg   i   dał  również  odpowiedź.  
Natomiast to, że w tej materii nie ma nadal żadnych działań  myśli, że  
zaproszenie  na  sesję  faktu  nie  zmieni.  Postara  się  na  następną  sesję  
jeszcze raz zaprosić Dyrektora Zarządu Dróg.  
- Radny Dariusz Pilśniak  odnośnie dróg, poboczy i chodników,  szkoda 
że pieniądze się skończyły ale problemy na naszej  gminie i  nie tylko  
jeszcze są  bardzo duże. Nawet patrząc na nową drogę w ul. Skłodowskiej
w kierunku Wichrowa  za szkołą jest zrobiony nowy asfalt  jest już kilka 
dużych  dziur,  zostało  to  naprawione,  chociaż  mieszkańcy  nie  są  
usatysfakcjonowani   przez  nadmierną  ilość  tych  kamieni.   Droga  za  
kościołem w kierunku Przystajni już kiedyś zgłaszał to oberwanie,  wtedy 
kiedy Dyrektor Zarządu Dróg był u nas na Komisji Bezpieczeństwa i ten 
temat nie jest załatwiony. Poprzez wybudowanie chodnika zwiększyło się 
bezpieczeństwo pieszych ale zrodził  się duży problem  chodzi o ruch  
samochodowy, nawet samochód osobowy ma problem żeby się wyminąć, 
pobocze do ul. Zawodzie jest w fatalnym stanie.  Kolejny temat gmina  
partycypuje  w  budowie  wszystkich  chodników  przy  drogach  
powiatowych,  patrząc  na  dużym  odcinku  na  Lutrowskim  i  Kukowie  
chodnik  zarośnięty.  Koszenie  poboczy   jest  koszone  50  cm,  a  
przeciwskarpy  są  słabo  wykoszone  albo  w  ogóle.   Prosi  aby  Radny  
Borecki na sesji powiatowej poruszył ten temat. 
- Radny powiatowy Józef Borecki  odniósł się do wypowiedzi radnego  
Pilśniaka. Poinformował na co przeznaczany jest budżet powiatu, jakie  
środki zewnętrze są pozyskiwane jakie inwestycje w tym roku jeszcze  
będą wykonywane. 
-  Radna Bożena Kozak  prosi gdy będzie robiony przegląd dróg aby  
zwrócić  uwagę  koło  mostu  kolejowego  w  kierunku   Dankowic  pod  
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mostem po prawej stronie  na łuku drogi  asfalt jest wyżej od pobocza  
około 10-20 cm oraz koło Pana Parucha jest urwany kawał asfaltu. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  dodał  że  wszystkie  drogi  
powiatowe  na  naszej  gminie   radny  Borecki  Józef  z  racji  swojego  
stanowiska i zaangażowania będzie mocno pilnował żeby zostały w jak  
najlepszej technologii i jak najszybciej wykonane. Są to drogi o których 
dzisiaj była mowa, jest  droga w Zajączkach,  która czeka na gruntowny 
remont  i jest wiele innych dróg  których radny dopilnuje.
- Radny Marian Rutkowski  myśli, że po jutrzejszym objeździe problem 
ul. 17 Stycznia  zniknie, druga sprawa ul. Dworcowa przy stacji paliw jest
duże zaniżenie gdzie stoi duża kałuża,  wymaga to naprawy. 
- Radny Wojciech Droś odniósł się do jakości naprawy dróg pozimowych,
która nie jest wykonana w sposób rzetelny  np. pęknięcia, które można  
było zabezpieczyć przed przyszłą zimą też  nie są zalewane  nawet na tych
dobrych drogach. Druga sprawa to kratki które są na poboczach  przy  
krawężnikach,  które  odprowadzają  wodę do  rowów.  Duża  część  tych  
kratek  jest  zasypana  masą  asfaltową  i  są  niedrożne  albo  rowy  które  
odprowadzają  poprzeczne  przepusty  również  są  niedrożne.   Zwrócił  
uwagę na fakt że duża liczba posesji jest niezamieszkała,  mieszkańcy ci 
gdzieś wyjechali, ma prośbę aby te rowy tam gdzie nikt nie mieszka  
wspólnymi siłami   z gminą  przepusty udrożnić.  Mieszkańcy zgłaszali te
przepusty   z  Zajączek Pierwszych od strony Parceli  oraz  w kierunku  
Zbrojewska.  
- Radny powiatowy Józef Borecki  odniósł się do sprawy  niedrożnych 
przepustów. 
- Radny Rafał Balcerzak  powiedział, że w dniu wczorajszym odbyła się 
Komisja  Zdrowia,  Radny  Kudelski  zwrócił  na  bardzo  ważną  rzecz  a  
mianowicie na temat funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Krzepicach.   
Przyjęcia pacjentów odbywają się do godz. 14.00, czyli od godz. 14.00 do
godz. 18.00, bo wtedy zaczyna działać ambulatorium w Krzepicach, nie 
ma opieki lekarskiej. W Zajączkach  lekarz przyjmuje jeszcze do godz.  
14.30.  na Komisji podjęto wniosek żeby interweniować w tej sprawie do 
Dyrektora  ZOZ w Kłobucku, bo jest to potężny problem.  W godz. od 
14.00 do 18.00 rodzic jest skazany tylko na wizytę prywatną. 
-  Radny Roman Kudelski powiedział, że temat ten był również poruszony
na Zarządzie Powiatu i na Komisji Zdrowia. Z Komisji wyszło pismo do 
Dyrektora ZOZ aby  podjął jakieś działania w tym kierunku, ponieważ nie
ma zabezpieczenia po godz. 14.00 do godz. 18.00.  Jeżeli chodzi o ilość 
deklaracji to wystąpił o takie dane do Dyrektora ZOZ,  ma takie dane i  
może je przedstawić. Przedstawił te dane.  Dodał, że ilość porad po godz. 
18.00 w ambulatorium zwiększa się, co świadczy o tym, że ludzie czekają
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do godz.  18.00 aby iść  do innego lekarza.  Pismo od Wicestarosty  do  
Dyrektora ZOZ zostało wysłane aby obsada  na  terenie  naszej  gminy  
zwiększyła się.  Na każdej Radzie społecznej ZOZ  również wnioskował i 
dopytywał o lekarza, czy Dyrektor podjęła  jakieś  kroki.  Otrzymał  
informację że trwają rozmowy z lekarzami. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  uważa,  że  wspólnie  z  
Burmistrzem powinni wystąpić z pismem  do Dyrektor ZOZ i Zarządu  
Powiatu o zwiększenie ilości lekarzy na naszym terenie. 
- Radny Dariusz Pilśniak powrócił do sytuacji z kilku miesięcy, ponieważ 
po wypowiedzi Radnego Kudelskiego nasuwa się dziwny wniosek, po co 
audyt w powiecie kłobuckim odnośnie stanu służby zdrowia. Uczestniczył
w tej sesji powiatowej z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady naszej  
gminy i usłyszeli od audytora między innymi że w Ośrodku Zdrowia w 
Zajączkach jest za mało kartotek, teraz usłyszał że w  Ośrodku w Lipiu 
mają po 1000 kart a w Zajączkach jest dwa tysiące i jeszcze nie pełny etat 
lekarza.   Audyt  nie  doprowadził  do  niczego,  zostały  wydane  tylko  
pieniądze, uzasadnił to stwierdzenie.   
- Burmistrz Krystian Kotynia  powiedział, że temat ten jest bardzo trudny,
drugi  dzień  się  już  nad  tym debatuje,  wczoraj  na  Komisji  Zdrowia   
omawiana  była  nasza  sytuacja  związana  z  M-G  Ośrodkiem  Opieki  
Społecznej. Ważnym i istotnym jest to że osób starszych nam przybywa, 
osób nieporadnych jest  bardzo dużo   stąd  ten  temat  wczoraj  bardzo  
wnikliwie  został  omówiony.  Wynikł  również  temat  służby  zdrowia  i  
naszych ośrodków zdrowia. Na wspomnianej sesji powiatowej mocno był 
podnoszony temat naszego szpitala, wszyscy włączyli się w te działania   i
udało się, że ta sytuacja z naszym szpitalem jest bezpieczna. Odniósł się 
do sytuacji w naszych Ośrodkach Zdrowia. 
- Radny powiatowy Józef Borecki odniósł się do wykonanego audytu w 
ZOZ Kłobuck. 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 
2016 rok.
-  Odczytanie  stanowiska  Komisji  Rewizyjnej  z  wykonania   budżetu,
sprawozdania  finansowego  i  informacji  o  stanie  mienia  komunalnego
jednostki samorządu terytorialnego. Stanowisko oczytał Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rafał Balcerzak. 
- Radny Wojciech Droś  zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
czy Komisja analizowała przychody i rozchody ZDKiM w Krzepicach,  
czy było takie zestawienie.  
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Balcerzak odpowiedział, że  
ZDKiM był między innymi analizowany.  
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-  Radny Wojciech Droś  poinformował,  że  ma  pytania  do Burmistrza,  
będzie zadawał pytania związane zarówno z wydatkami jak i dochodami  
budżetu gminy.  Pierwsze pytanie czy prawdą jest, że od kilkunastu lat  
nie ma licznika głównego na  wodzie, która jest wyprowadzana ze stacji 
wodociągowej na pozostałe sieci,  ma to ścisły związek z dochodami  
budżetowymi   w  tym  sensie,  że  część  wody  jest  pobierana  poza  
licznikiem. Jak Burmistrz by widział rozwiązanie tej sprawy. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział, że z informacji od Dyrektora
Kopacza  produkcja  wody   jest  opomiarowana,  jest  zbilansowana   
sprzedaż wody, wiadomo jest ile wody się produkuje, a ile wychodzi do 
sieci.   
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba chciałby aby ściśle skupić się na 
sprawozdaniach co do których jest przygotowana uchwała. Jeżeli będą  
pytania to prosi konkretnie do którego sprawozdania  żeby nie rozszerzać 
zakresu na zagadnienia, które nie są objęte sprawozdaniem.
- Radny Wojciech Droś   chciałby sprostować wypowiedź Burmistrza bo z
informacji,  które  ma  wynika  że   takiego  licznika  nie  ma   i  nie  jest  
dokonywany pomiar wody  od kilkunastu lat i nie znamy produkcji wody 
jaka jest na ujęciu wody. Pomiary indywidualnych odbiorców wody są  
znane ale nie można zbilansować  jaka jest produkcja wody. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia jeszcze raz podał,  bo ma informację od  
Dyrektora Kopacza  pobór  wody od 2011 do 2016 roku są tutaj  duże  
różnice ze względu  na to że Panki odeszły ale  te ilości, które podał pan 
Kopacz  jest to 560.000 m3 na rok do 690.000 m3, sprzedaż wody  410.000
do 515.000 m3  za rok, potrzeby technologiczne  19.000 m3 do 29.000 m3, 
straty wody  21 do 36 % .
- Radny Wojciech Droś zapytał w związku z tym, że Gmina Krzepice  
dopłaca  bardzo  dużą  część  swoich  środków do  utrzymania  szkół  czy  
Burmistrz  przewiduje przeprowadzenie reformy oświaty poza reformą  
podstawową która oczywiście jest ale  czy Burmistrz planuje i dlaczego 
do tej pory  nie przedstawił reformy oświaty  gdzie duża część środków 
ponad 3 miliony jest dokładana do subwencji  na utrzymanie szkolnictwa. 
Czy Burmistrz analizuje wydawane środki z budżetu gminy na utrzymanie
dziecka  np.  w  Przedszkolu  w  Starokrzepicach  a  w  Przedszkolu  
Samorządowym w Krzepicach. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  bardzo prosi radnego Drosia aby 
odnosić się do danych zawartych w sprawozdaniu, w tym punkcie jest  
dyskusja nad zatwierdzeniem sprawozdań. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odnośnie reformy oświaty, która jest przed 
nami  i  wdrażamy  ją  z  wielką  rozwagą,  z  dużą  dozą  kalkulacji  
ekonomicznej,  w tej reformie jak każdy się zorientował ekonomiczne  
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efekty tego co przed nami jakie się pojawią, myśli że  każdy ma swoją  
wiedzę na ten temat, czas pokaże, należy robić to co jest w  ustawie.   
Jeśli chodzi o racjonalizację kosztów oświaty w naszej gminie jest ona od 
zawsze wyrazista,  dobra,  wydatki  są  kontrolowane.  Na przestrzeni  lat  
zredukowano ilość naszych szkół ze względu na małą ilość uczniów, która
malała  a  koszty  rosły.   Były  to  trudne  decyzje  i  trudne rozmowy ze  
społeczeństwem.  Klika razy w roku są prowadzone analizy,  jaki jest  
wskaźnik  subwencji  do  wydatków,  informowane  są  o  tym wskaźniku  
Komisja  Budżetu  i  Komisja  Oświaty   przedstawiane  są  analizy   i  
wyliczenia każdej ze szkół. Koszty te się zmieniają w każdym roku w  
zależności od ilości dzieci, naliczanej subwencji, co roku są wykonywane 
zestawienia, czy te środki są wystarczające, o tym też decyduje Rada.  Są 
też  koszty  w  oświacie,  które  powodują   różnego  rodzaju  dodatkowe  
wydatki  ma na myśli te średnie do wynagrodzeń w skali roku. 
-   Radny Wojciech Droś  zadał  pytanie  czy  Burmistrz  analizuje  koszt  
jednego dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Krzepicach  gdzie ten 
koszt jest 7600 zł  a w Przedszkolu w Starokrzepicach ten koszt jest 3600 
zł. Czy Burmistrz zastanawiał się co wpływa na te koszty, bo to rzutuje 
na całość  utrzymania  placówek samorządowych. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że różnica między Przedszkolem 
w Krzepicach a Oddziałem Przedszkolnym w Starokrzepicach  jest taka, 
że Przedszkole w Krzepicach jest odrębnym budynkiem  gdzie wszelkie 
koszty dotyczące  budynku, placu, zatrudnienia są w tym Przedszkolu.  
Natomiast oddział przedszkolny w Starokrzepicach, w tym budynku jest 
również gimnazjum i szkoła podstawowa,  w Kuźniczce, w Zajączkach  
Pierwszych i w Zajączkach Drugich  oprócz oddziałów przedszkolnych  
jest jeszcze szkoła podstawowa. Koszty funkcjonowania tych budynków 
rozkładają  się  na  szkołę  i  oddziały  przedszkolne,  zakup  opału,  
zatrudnienie, stąd te koszty  na jednego przedszkolaka wyjdą niższe  w 
oddziale  przedszkolnym  w  szkole,  niż  w  samodzielnym  budynku  w  
Krzepicach. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin dopowiedział, że Ministerstwo też o tym wie 
ponieważ subwencja przedszkolaka w oddziałach przedszkolnych przy  
szkołach podstawowych jest niższa niż w samodzielnych przedszkolach. 
Dane o których mówi Pan Droś są za 2016 rok gdzie w Starokrzepicach 
były dwa oddziały przedszkolne  o dużej liczbie przedszkolaków w tych 
grupach, natomiast od września są trzy oddziały przedszkolne z normalną 
liczbą  przedszkolaków,  jak  to  jest  w  innych  przedszkolach.  To  
najprawdopodobniej też powodowało to, że ten koszt na 1 przedszkolaka 
był niższy.  
- Radny Wojciech Droś  odniósł się do tych wypowiedzi, bo uważa, że to 
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nie potwierdza się do tej tezy, która była powiedziana, bo w Zajączkach 
Pierwszych czy Drugich koszt ten wynosi 7.500 zł.   
-   Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  prosi  aby  skupić  się  nad  
sprawozdaniami, temat dotyczący naliczania subwencji  jest to temat na 
osobną dyskusję. 
- Radny Wojciech Droś zadał kolejne pytanie Burmistrzowi wiadomo, że 
od kilku lat nie jest ogłaszany przetarg na opał, który ma duży wpływ na 
utrzymanie  wszystkich  jednostek   w Gminie  i  stanowi  znaczną część  
kosztów. Jak długo potrwa ta sytuacja i  co Burmistrz zamierza z tym  
zrobić. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   jeszcze raz powrócił do  swojej 
wypowiedzi,  prosi  Radnego  Drosia  aby  skupił  się  na  pytaniach  
dotyczących  sprawozdań. To o co teraz pyta są to zagadnie związane z 
funkcjonowaniem  poszczególnych  placówek,  to  pytanie  jest  zbyt  
obszerne. 
-   Radny  Wojciech  Droś   uważa,  że  dzisiaj  są  analizowane  koszty  i  
dochody czy zostały zgodnie z projektem wydane te środki. Zadał kolejne
pytanie jak istotny miała wpływ termomodernizacja budynków na zużycie
węgla jeśli chodzi o  Przedszkole Samorządowe w Krzepicach. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski  zwrócił się do Radnego 
Drosia, że te wszystkie pytania, które on dzisiaj zadaje,  powielają się. W 
związku z powyższym składa wniosek formalny o  zamknięcie dyskusji  
nad tym tematem  i prosi Przewodniczącego o przegłosowanie wniosku. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek  
Wiceprzewodniczącego  Rady  Tomasza  Rakowskiego  o  zamknięcie  
dyskusji nad tym tematem, za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 
1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Wniosek został przyjęty przez  
Radę. 
- Radny Wojciech Droś  uważa, że skoro w tym zagadnieniu tak ważnym 
dla  budżetu  gminy  nie  można   dyskutować  i  zadawać  pytań  w  tak  
ważnych  sprawach  jak  wydatki  na  szkolnictwo,   woda,  która  jest  
kluczowym zagadnieniem, oraz temat opału, będzie oczywiście głosował 
przeciwko absolutorium dla Burmistrza. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał Pana Drosia który jest  
członkiem Komisji Oświaty czy na posiedzeniu Komisji podnosił temat  
tak gruntownej analizy tego zagadnienia i tej dyskusji. 
- Radny Wojciech Droś odpowiedział, że każdorazowo podnosi ten temat, 
na  ostatnim  posiedzeniu  Komisji   prosił  Sekretarza  aby  przedstawił  
arkusz organizacyjny z bieżącego roku nad którym Komisja głosowała,  
Sekretarz  nie przedstawił.
-  Sekretarz  Zbigniew Sosin odpowiedział,  że   na sesji  są  członkowie  
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Komisji Oświaty zapytał czy z Jego strony padło takie stwierdzenie, że  
nie przedstawi Radnemu Drosiowi  arkuszy organizacyjnych. 
- Przewodniczący Komisji Oświaty Mariusz Trawiński odpowiedział, że 
na Komisji Oświaty  ze strony Radnego Drosia padło pytanie o arkusz  
organizacyjny szkoły  i  Pan Sekretarz   odpowiedział,  że  przeanalizuje  
sytuację  i przedstawi.  
-  Przewodniczący   Rady Mateusz  Kluba   zapytał  czy  będą jeszcze   
pytania do projektu  uchwały,  nie  zgłoszono  więcej  pytań  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 29.263.2017 w 
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2016 rok.

-  Uchwała  Nr  29.263.2017 w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  
sprawozdań  za  2016  rok  została  przyjęta  11  głosami,  przy  1  głosie  
przeciwnym.   

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za  
2016 r. 
- Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
- Skarbnik Gminy Anna Mońka odczytała  treść Uchwały  Nr  
4200/VII//55/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku VII Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  w  Katowicach  w  o  przedłożonym  
przez Burmistrza Krzepic sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016  
rok wraz z uzasadnieniem. W/w opinia  jest pozytywna.    

- Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
- Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Rafał Balcerzak  odczytał wniosek
Komisji  Rewizyjnej  w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic.   
Komisja  przeanalizowała  treści  sprawozdań.  Mając  na  uwadze  treść   
sprawozdań zarówno finansowego jak i z wykonania  budżetu  oraz  
informację o stanie mienia komunalnego Komisja wnosi  o udzielenie  
absolutorium  Burmistrzowi  Krzepic.  Wniosek  został  poddany  pod  
głosowanie i przyjęty 3 głosami,  przy 1 głosie wstrzymującym się,   1  
radny był nieobecny.
- Skarbnik Anna Mońka odczytała treść Uchwały Nr 4200/VII/129/2017 z
dnia 7 czerwca 2017 roku  VII Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  
Obrachunkowej w Katowicach sprawie  zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krzepicach wraz z uzasadnieniem.  W/w 
opinia jest pozytywna.
- Radny Wojciech Droś zapytał Burmistrza, ponieważ zadłużenie Gminy 
Krzepice z roku na rok praktycznie rośnie, na koniec roku 2016  wynosiło
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ponad  6  milionów,  dokładnie  6.350.000  zł.   i  stanowi  ponad  20%  
dochodów  własnych  gminy.  Zapytał  czy  Burmistrz  przewiduje  taką  
sytuacje aby to zadłużenie zmniejszać, czy będzie je zwiększać, bo mając 
na uwadze planowaną inwestycję modernizację stacji uzdatniania wody  
gdzie gmina będzie musiała zaciągnąć kredyt w wysokości około 4 mln , 
to zadłużenie zostanie powiększone do około 10 mln. zł. Jak Burmistrz  
widzi tą sytuację na przyszłość. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do wypowiedzi Radnego Drosia,
kalkulacje  przedstawiane  przez  radnego  są  jednostronne,  nie  poparte  
żadnymi danymi, to że procent zadłużenia gminy liczy się  i w tym są  
dochody oznaczone czy wydatki na które dostajemy   subwencje w całej 
Polsce tak jest i  w naszej gminie też tak jest.   Przedstawił dochody i  
wydatki budżetu za 2016 rok  jak był przyjęty i  o ile zwiększył się, jakie 
środki  zewnętrzne  były.   Pan Droś  mówił,  że  zadłużenie  gminy  było  
6.350.000  zł,  a  na  dzień   19.06.2017  roku   jest  5.169.000  zł.  
Poinformował ile  środków zewnętrznych wpłynie do naszego budżetu. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka   odniosła  się  do  tematu  zadłużenia  gminy  
ponieważ temat ten wraca zawsze przy okazji  absolutorium, kampanii  
wyborczej. Nie wie czy w dzisiejszych czasach jest podmiot gospodarczy
który coś robi bez kredytu, nie da się dzisiaj inwestować  ze środków  
które będzie się odkładać przez kilka lat i dopiero coś robić.  Kredyty  
Gmina  zaciąga  z  rozwagą.  W  2010  roku  Ministerstwo  Finansów   
wymyśliło   dokument,  który  jest  bardzo  fajny  a  jest  to  Wieloletnia  
Prognoza Finansowa, jeżeli Gmina WPF ustali sobie w bardzo realnych 
kwotach,  to jest to dokument wiodący w latach.  To zadłużenie, które  
Gmina teraz posiada ma rozłożone do 2022 roku i na te lata opiewa WPF. 
Omówiła  wskaźniki  zadłużenia,  których Gmina nie  przekracza.  Nasza  
WPF otrzymała ocenę  prognozy realistycznej.  Ważnym warunkiem przy 
planowaniu wydatków i zaciąganiu kredytów  jest to że Gmina nie może 
mieć wydatków bieżących  wyższych od dochodów bieżących.  Na koniec
dodała, że dług publiczny nie jest niczym złym jeżeli jest przeznaczony na
pomnażanie majątku gminy. 
- Radny Wojciech Droś  odniósł się do słów Burmistrza, stwierdził, że  
zadał  Burmistrzowi  konkretne  pytanie  czy  Burmistrz  będzie  szedł  w  
kierunku  zwiększenia zadłużenia czy  ewentualnie zmniejszenia. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział   że  zadłużenie,  które  jest  
zapisane  w  każdorocznym budżecie   jest  bilansem pod  zamierzenia   
inwestycyjne, zakupy, wydatki.  Jeżeli zdecydowano się na inwestycje to i
na wydatki. Podał przykład:  rozbudowa oczyszczalni ścieków koszt, była
to  kwota 3.600.000 zł, środków z budżetu gminy było 450.000 zł. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba powiedział, że kredyty są po to  
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żeby  realizować przede wszystkim inwestycje, o inwestycjach decyduje 
Rada i również o kredytach decyduje Rada.  
- Radny Rafał Balcerzak  stwierdził, że Rada jest władzą  ustawodawczą,  
Burmistrz  wykonawczą   jest  to  tandem,  który  powinien  dobrze  
funkcjonować. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka   dodała,  że  w chwili  obecnej  te  kredyty  są  
niedrogie ponieważ gmina ogłasza przetarg np. w tym roku jest to 3,5 % , 
zapytała co bardziej się opłaca zrobić  konkretną drogę w tym roku żeby 
mieszkańcy z niej korzystali niż aby mieszkańcy czekali na drogę np. pięć
lat, aż gmina uzbiera pieniądze na tą drogę. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu uchwały nie więcej zgłoszono zapytań, wobec powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  29.264.2017  w  sprawie   
absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2016 rok. 

-  Uchwała  Nr  29.264.2017 w  sprawie  absolutorium  dla  Burmistrza  
Krzepic   za  2016  rok  została  przyjęta  11  głosami,  przy  1  głosie  
przeciwnym.  

-  Przewodniczący  Rady  pogratulował  Burmistrzowi  uzyskanego  
absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia podziękował za udzielone absolutorium,  
podziękował Pani Skarbnik za precyzyjne  pilnowanie  budżetu  za  2016  
rok,  Burmistrzowi  Łukasikowi,  Sekretarzowi  oraz  wszystkim  
pracownikom  Urzędu  i  jednostek  budżetowych  podziękował  bo  to  
wspólna praca całego zespołu. 

Ad.  7.  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
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  trybu  przetargowego  i  
zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego,   za  pozytywną opinią w/w  
projektu uchwały głosowało  5 radnych, jednogłośnie. 
- Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Przemysłu, Ładu Przestrzennego  i 
Ochrony Środowiska  Czesława Dudek odczytała stanowisko Komisji do 
projektu  uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  
obowiązku  trybu  przetargowego  i  zawarcie  umowy  najmu  lokalu  
użytkowego,  za pozytywną opinią w/w projektu uchwały głosowało  4  
radnych, jednogłośnie. 
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-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Nr 29.265.2017 w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku  trybu  przetargowego  i  zawarcie  umowy  
najmu lokalu użytkowego.

- Uchwała Nr 29.265.2017 w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku  trybu  przetargowego  i  zawarcie  umowy  najmu  lokalu  
użytkowego została przyjęta 12 głosami, jednogłośnie.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 r.
- Skarbnik Anna Mońka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w  
budżecie  gminy  Krzepice  w  2017  roku.  Poinformowała,  że  projekt  
uchwały  dotyczy zmian tylko w wydatkach budżetu. Przeniesienia ich  
planów są konieczne w celu zabezpieczenia potrzeb w innych działach i 
terminowego realizowania zobowiązań gminy. Omówiła te zmiany.
- Radny Rafał Balcerzak powiedział, że wie że  GOK w tym roku pisał 
projekt, ubiegał się o środki zewnętrzne  z Ministerstwa Kultury, program

i ocena merytoryczna była na wysokim poziomie, ocena subiektywna była 
inna,  przeszły inne   projekty, których było dużo w skali Kraju. Teraz jest 
27 czerwiec i  przesuwa się środki na Dni Jakubowe, żeby te Dni były na 
przyzwoitym poziomie jak co roku, impreza która jest  potrzebna  dla  
mieszkańców,  myśli  że  inna niż  pozostałe,  ma  swój  charakter,   tylko  
uważa,  że   środki  przeznaczone na  Dni  Jakubowe  powinny już  być  
naznaczone  na sesji budżetowej, w Jego ocenie wiadomo by było ile jest 
środków i  GOK wiedziałby co ma i na co może sobie pozwolić, jakich 
artystów może  zaprosić. Uważa, na przyszłość powinno być to inaczej  
rozwiązane, środki powinny być zapisane w uchwale budżetowej na Dni 
Jakubowe.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba powiedział, że takie środki będą 
zapisane   w  kolejnych  budżetach,  tak  zdecydowano  też  na  Komisji  
Budżetu aby przy uchwalaniu budżetu wyasygnować konkretną kwotę, bo
teraz te środki były wpisane w budżet GOK. 
- Radny Kamil Wiecha prosi aby w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 
poprawić  zapis  ogrodzenie  placu  zabaw  w  Podłężu  Królewskim  na  
Dankowice - Piaski
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu  uchwały  nie  zgłoszono  więcej  pytań,  wobec  powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  29.266.2017  w  sprawie  
zmian w budżecie gmin y Krzepice w 2017 roku z proponowaną zmianą.
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- Uchwała Nr 29.266.2017 sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 
2017 roku została przyjęta 11 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad.  9.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajęcie  lokalu  
użytkowego.
- Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Przemysłu, Ładu Przestrzennego  i 
Ochrony Środowiska  Czesława Dudek odczytała stanowisko Komisji do 
projektu  uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  wynajęcie  lokalu  
użytkowego,  za pozytywną opinią w/w projektu uchwały głosowało  4  
radnych, jednogłośnie. 
-  Radny Rafał  Balcerzak zapytał  dlaczego w projekcie  jest  wynajęcie  
lokalu na czas nieokreślony, wcześniej było na 5 lat, dlaczego nie zrobić 
tego  na  10  lat.   Zapytał  czy  pozostali  najemcy  tez  mają  na  czas  
nieokreślony
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  odpowiedział, że problem zrodził
się  gdy   po  raz  kolejny   zgłosił  się  kontrahent,  który  startował  w  
przetargu, po  wygraniu  przetargu  wycofuje  się  z  przetargu  nawet  
kosztem wadium  dlatego,  że  wokół  centrum  wszystkie  lokale  są  
wynajmowane  na  czas  nieokreślony  z  możliwością  wcześniejszego  
wypowiedzenia, dlatego nie chcieli inwestować w ten lokal  nie mając  
pewności. Zapytał czy będą jeszcze inne pytania, nie zgłoszono więcej  
pytań, wobec powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr  
29.267.2017w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego.

- Uchwała Nr 29.267.2017  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie  
lokalu użytkowego, została przyjęta 12 głosami, jednogłośnie. 

Ad. 10.  Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 24 maja do 
   27 czerwca 2017 roku.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie  międzysesyjnym za okres od 24 maja do 27 czerwca 2017 roku.
(sprawozdanie w załączeniu). Poinformował  że zmieniły się przepisy  
odnośnie wycinki drzew, taka informacja zostanie zamieszona na stronie 
internetowej. Zapoznał ze stanowiskiem wójtów, burmistrzów odnośnie  
budowy odcinka autostrady A1.
- Radny Rafał Balcerzak zapytał odnośnie GOK na ul. Krótkiej bo nie  
usłyszał daty, odnośnie ostatniego spotkania, czy radni byli informowani.  
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  było  wiele  spotkań,  
odnośnie  ostatniego  spotkania  nie  pamięta,  bo  to  organizował  
Wiceburmistrz,  będą  jeszcze  kolejne  spotkania,  wykonawca,  
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rzeczoznawca uczestniczą w tych spotkaniach.  Poinformował o przebiegu
tych spotkań. O kolejnych spotkaniach poinformuje. 

Ad.  11.  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 w dniu 13 czerwca obyło się 
11  posiedzenie  Rady  Społecznej  ZOZ  omówił  tematy  jakie  były  
podnoszone  na  tym  posiedzeniu.  Ma  propozycję  jeżeli  będzie  
organizowane  spotkanie  z  Dyrektorem ZOZ aby  zaprosić  wszystkich  
radnych na to posiedzenie Komisji  Zdrowia. Zapytał Burmistrza o ul.  
Kościuszki w Krzepicach  sygnalizował i do dnia dzisiejszego nic nie  
zostało  zrobione,  czy  wykonawca  ma  jakiś  termin  na  wykonanie  
zgłoszonych usterek. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  odbyło  się  spotkanie  
robocze  i wszystkie usterki zostały zgłoszone, były już naprawy niektóre 
nie przyniosły efektów.   
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   dodał  do  wypowiedzi  
Burmistrza,  że   był  wniosek  Radnego  Mońki  i  jest  po  rozmowie  z  
Burmistrzem  Łukasikiem,   aby  doprowadzić  do  takiego  spotkania  
wykonawcy, producenta tej kostki, inspektora nadzoru, radnych z  Krzepic
aby  w szerszym gronie  rozwiać  wszelkie  wątpliwości  jakie  mogą  się  
pojawić. 
-  Radna  Czesława  Dudek   zapytała  Burmistrza,  w  Kuźniczce  koło  
Nowowiejskiej jest tam prostopadła do ul. Stolarskiej ul. Wesoła na której 
jest dużo piachu, gdy pada deszcz trudno tam przejść. Kolejna sprawa to 
w Lutrowskim od nr 34 do 50  lampy są za późno włączane w porównaniu
do innych lamp, prosi aby włączać je o godzinę wcześniej. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział  odnośnie  ul.  Wesołej  w  
zeszłym roku były tam wykonywane prace  koło drogi z kostki w ul.  
Stolarskiej,  w tym roku będzie dalej wykonywana ul.  Stolarska  i  ten  
rynek  jest ustalone że ta ul. też będzie naprawiona. 
-  Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Kuźniczka  Marcin  Świerczyński   
przekazał informacyjnie, w nawiązaniu do Dni Jakubowych, już radny  
Józef Borecki wspomniał, że powiat   ma w planie  rewitalizację  części w
okolicach  Liceum Ogólnokształcącego.  30  maja  zakończono  nabór  w  
Zielonym Wierzchołku Śląska na przyznanie pomocy z gminy Krzepice 
wpłynęły  3  wnioski,  1  wniosek  dotyczący  rozbudowy  boiska  
wielofunkcyjnego na  Osiedlu Kuźniczka  i Szkoły Podstawowej, drugi  
wniosek  od  powiatu  dotyczący  rewitalizacji   części  przy  LO,  trzeci  
wniosek   OSP  Krzepice  na  zakup  instrumentów.  Wnioski  będą   
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procedowane, jutro jest ocena, na pewno szybko znajdzie się na stronie  
LGD informacja   o wynikach tej oceny.  Druga sprawa to dzięki decyzji 
Zarządu  LGD   postanowiono  wspólnie  z  Zarządem  dofinansować   
Krzepickie  Dni  Jakubowe  kwotą  3.000  zł.   Jeżeli  w  przyszłym roku  
planowana by była kwota na Dni Jakubowe, to LGD mogłoby się inaczej 
do tego przygotować, warto o tym pomyśleć wcześniej. 
- Radny Wojciech Droś  podziękował  Burmistrzowi i organizatorom  
Biegu Krzepkich  za umożliwienie swojej obecności dla fundacji PKO,  
która w sposób wymierny dofinansowała naszego mieszkańca, dziecko  
Klaudiusza kwotą 10.000 zł.  Druga sprawa to w Zajączkach obchodzono 
100 rocznicę orkiestry, była fajna impreza, był występ orkiestry i krótka 
historia tej orkiestry.   Zapytał do kogo ma się zwrócić żeby otrzymać  
sprawozdanie  z planu finansowego ZDKiM. Kolejna sprawa  to arkusze 
organizacyjne  czy  będzie  musiał  wystąpić  z  pismem  w  tej  sprawie.  
Zapytał Burmistrza czy zamierza ogłosić  przetarg na zakup opału dla  
wszystkich jednostek organizacyjnych  dla  całej  gminy, czy to będzie  
możliwe w tym roku, uważa to za  racjonalną rzecz w tym działaniu,  
ponieważ można osiągnąć lepszą jakość opału i w sposób korzystny go 
zakupić. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział  odnośnie  opału,  był  już    
ogłaszany przetarg na zakup opału dla jednostek organizacyjnych, nie  
było dobre rozwiązanie omówił dlaczego.    
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  na  jakiej  zasadzie  ZDKiM wykonuje  
położenie  nowych  chodników.  Jak  to  się  ma  w  porównaniu  do  
kosztowego  wykonania  jeżeli  jest  prowadzone  zamówienie  publiczne.  
Prześledził  wykonanie chodników przez ZDKiM i cena za wykonanie  
1m2  jest różna od 120  do 300 zł.  Jak to się odbywa, jak jest kalkulowany
koszt położenia 1m2  chodnika. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział,   że  poprosi   Dyrektora  
ZDKiM  Janusza  Kopacza  i  Burmistrza  Łukasika  aby  dokładnie  to  
wyjaśnił.  Koszty te są różne zależy to od wielu czynników, np. koszt  
odcinka chodnika na Kukowie był wysoki ale uzasadniony, było to  już 
wyjaśniane na Komisji. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba dodał,  że  ta  sprawa była  już  
omawiana na jednej  z  Komisji,   ważnym czynnikiem jest  miejsce w  
którym jest wykonywany, jakie warunki   ile przepustów to wszystko ma  
określoną wartość. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski zapytał Burmistrza na  
czyj wniosek został zamontowany próg zwalniający na ul. Dolnej, czy to 
ktoś z mieszkańców zgłaszał. Następnie zapytał co z tematem progów  
zwalniających  w  Rynku  w  Krzepicach.  Temat  ten  przewija  się  
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kilkakrotnie, myśli że należy coś z tym zrobić. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że  ten próg na ul. Dolnej  był
już wcześniej  zamontowany, później  został   zdemontowany na prośbę  
mieszkanki, która ponownie  przyszła  z  prośbą  o  zamontowanie  tego  
progu ponieważ jest tam bardzo niebezpiecznie, gdy wychodzi z domu  
boi się o dziecko. Jeżeli chodzi o progi zwalniające w Rynku jest oferta 
na kwotę około 50.000 zł.  na takie jakie były zgłaszane przez Radnych. 
Należy się nad tym zastanowić. 
-  Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski uważa,  że należy ten  
temat skonsultować z radnymi.  Kolejny temat to w Urzędzie zauważył, 
że balustrada na schodach jest bardzo ruchoma. Pojawiła się również na 
forum internetowym informacja, że można od jakieś czasu składać  online
wnioski na dowody osobiste, czy w naszym Urzędzie również.   
-  Sekretarz Zbigniew Sosin odpowiedział, że przez e-pułap  jest to już od 
dawna  w  naszym  Urzędzie  również  ale  bezpieczniej  jest  przyjść  do  
Urzędu. 
-  Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski informacyjnie podał, że 
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego  w Krzepicach wykonało kładkę 
metalową  na zbiorniku Łezka ułatwi to  przejście przez rów okalający  
zbiornik  do strony Pragi. 
-  Radny Wojciech Droś  zgłosił,  że  Pan  Nogalski  jest  właścicielem  
sklepu w Rynku  zgłaszał problem już kilka razy, że  gdy przywozi towar 
do sklepu  to  nie   ma  gdzie  stanąć  i  rozładować  towaru.  Zapytał  jak  
Burmistrz zamierza ten problem rozwiązać.
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że nieraz były prowadzone  
rozmowy na  ten  temat,   omówił  temat  parkowania  w Rynku.  Będzie  
rozmawiał z Panem Nogalskim w tej sprawie.
- Radny Wojciech Droś zgłosił  problem  wyczyszczenia  chodników  w  
tych miejscach gdzie nie mieszkają mieszkańcy,  może to co wcześniej  
mówił zorganizować jakąś grupę ludzi aby te miejsca gdzie są opuszczone
zagrody, gdzie nikt nie mieszka oczyścić.  
- Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział, że zna ten temat, faktycznie 
jest kilka posesji gdzie  nie ma właścicieli, będzie starał się to załatwić.  
-  Radna  Bożena  Kozak   powiedziała,  że  była  u  niej  Pani  Mońka  z  
Zajączek  Drugich  i  zapytał  kiedy  będzie  u  nich  przydomowa  
przepompownia, miała być zrobiona pod koniec maja, zapytała czy był  
przetarg do tego wykonania, dlaczego zwiększył się koszt, czy zwiększył 
się zakres  prac. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział,  że  rozmawiał  z  Panem  
Mońką  w obecności Pana Kopacza  ustalenia jakie były omówił. 
- Radny Rafał Balcerzak  ma kilka spraw, pierwsza na poprzedniej sesji 
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Radny  Droś  podjął  temat  żłobka  w  Krzepicach,  temat  ten  go  
zaintrygował, rozmawiał z ludźmi, młodymi rodzinami i uważa, że jest  
to dobry kierunek,  gmina powinna jakieś rozeznanie w tym zakresie  
robić, bo nie jest to tak że powstanie to z miesiąca na miesiąc, należy do 
tego przygotować się solidnie ale uważa, że nad tym tematem należy się 
pochylić.   Drugi  temat  to  stołówka  przy  Szkole  Podstawowej  w  
Krzepicach, w 2015 roku za kilkanaście tysięcy została zrobiona  pełna  
dokumentacja przebudowy stołówki, z różnych względów nie zostało to 
zrobione,  środki były przesunięte bo pojawiła się możliwość  budowy  
boiska,  które już jest  i  funkcjonuje.  Natomiast  z tego co się orientuje  
stołówka przez sanepid została  warunkowo  dopuszczona  do  końca  
sierpnia tego roku, projekt jest ważny jeszcze rok do 2018 roku uważa, że
przy pracach przy budżecie na 2018 rok należy zadbać o to aby rozpocząć
prace przy tej stołówce.  Kolejny  temat  ul.  Częstochowska  na  jakim  
etapie  jest  ta przebudowa kiedy firma wejdzie z pracami. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do tematu stołówki przy szkole 
w Krzepicach. Temat żłobka jest bardzo na czasie, myśli o tym, w dniu 
wczorajszym na Komisji Zdrowia też była o tym  mowa, zachęca aby  
pomóc zdecydować,  by wybrać dobry kierunek  
- Radny Rafał Balcerzak dodał odnośnie przejścia dla pieszych w Rynku 
należy to jeszcze raz przedyskutować i wybrać odpowiedni wariant żeby 
to miało odpowiedni wygląd. 
-  Radny Dariusz Pilśniak  poinformował,  że stosowne zaproszenia na  
Jubileusz 100 lecia OSP Starokrzepice na 6 sierpnia  pewnie dotarły jeżeli
nie to w imieniu swoim serdecznie zaprasza.  Przekazał również że jest  
już  po  przetargu  na  termomodernizację  budynku  OSP Starokrzepice,  
ruszyła  termomodernizacja  obiektu  remizy  w  Starokrzepicach  dwa  
tygodnie temu, przetarg wygrała rodzima firma Pana  Rutkowskiego.  
Poinformował, że są wzmożone patrole policji na terenie szkoły  jest to 
pozytywne działanie. 

Ad.  12.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.  1740  zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                     Bożena  Kozak              Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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