
PROTOKÓŁ  NR 30.2017

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  12 września   2017 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1500 - 1940.
       

Radnych obecnych wg załączonej listy obecności – 15

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

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  27.246.2017  Rady

Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przejęcia od
Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi
w zakresie budowy i przebudowy chodników w drogach powiatowych.

7. Podjecie  uchwały  w sprawie  zaciągnięcia  kredytu na pokrycie  deficytu
budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy
Parchowo.

9. 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.

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie aneksu nr 2 do

porozumienia  z  dnia  6  marca  2015  roku  o   współpracy  w  sprawie
opracowania  i  realizacji  RIT  dla  Subregionu  Północnego  w  ramach
Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata
2014-2020.

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniego  programu  gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2017-2022.

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

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

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Krzepice.
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16. Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 czerwca do 12 
września  2017 roku.

17.Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni
Powiatowi,  Sołtysi,  Przewodniczący  Zarządów Osiedli   i  innych  gości
zaproszonych)  - około godz. 1700.  Zapytania wystąpienia radnych. 

18.Zamknięcie obrad.

PRZEBIEG  POSIEDZENIA:

Ad. 1.  Przewodniczący Rady Miejskiej  Mateusz Kluba otworzył sesję i po  
powitaniu radnych, zaproszonych gości  oświadczył,  iż  zgodnie z listą    
obecności  jest kworum  pozwalające na podejmowanie prawomocnych  
decyzji  –  listy  obecności  radnych,  oraz  zaproszonych  gości  stanowią  
załączniki do protokołu.
Dzisiejszą  sesję  od  strony  prawnej  będzie  obsługiwał   Radca  Prawny  
Tomasz Małyska.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś spośród Radnych lub Burmistrz
chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad.  Nie
zgłoszono zmian do porządku obrad.  Poddał pod głosowanie porządek
obrad,  za przyjęciem głosowało 15 radnych,  jednogłośnie.

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 29.2017, który został przyjęty  14  
głosami,  przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
-  Zaproponowano następną  osobę  z  listy  obecności  Radnego  Romana  
Kudelskiego, który  wyraził zgodę.
Sekretarzem obrad został wybrany Radny Roman Kudelski   14 głosami, 
przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 4. Wystąpienie zaproszonych gości. 
- Radny powiatowy Józef Borecki podziękował za zaproszenie i prosi  o 
zadawanie pytań. 
-  Radny  Roman  Kudelski  zapytał  o  temat  dowozu  dzieci  do  szkół  
ponadgimnazjalnych czy temat ten jest już rozwiązany, drugi temat ul.  
Magreta sprawa dużych prędkości na tej drodze.
-   Radny  powiatowy  Józef  Borecki  odpowiedział,  że  transport   dla  
uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  jest  już  rozwiązany,  5  września  
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przewóz został uruchomiony.  Jest problem bo zadeklarowało się więcej  
osób, a już kilkoro odpadło bo jeżdżą swoimi samochodami. Dodał, że  
Zespół Szkół w Krzepicach jest bardzo dobrą szkołą, obecnie jest tam  
integracja  polsko – niemiecka,  do  niedzieli  jest  młodzież  z  Niemiec.   
Odniósł się do drugiej części wypowiedzi Radnego Kudelskiego odnośnie 
drogi w ul. Magreta.  Odnośnie poboczy na drodze w ul. Dąbrowskiego 
jest już to wycenione i zostanie zrealizowane.
- Radna Bożena Kozak zapytała czy już wiadomo kiedy będą uzupełniane 
pobocza w Dankowicach Drugich. 
-  Radny powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że robota ta została już 
zlecona, będzie dalej interweniował w tej sprawie. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  zapytał  odnośnie  objazdu  po  drogach  
powiatowych naszej gminy  komisji  ze starostwa, czy wpłynęły jakieś  
konkretne wnioski radnych powiatowych z naszego terenu, szczególnie ul.
Mickiewicza  na  tym  najgorszym  odcinku  w  obrębie  naszych  szkół  
gimnazjum i szkoły podstawowej. 
-  Radny powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że był objazd po gminie 
zgłaszane były te drogi ul. Mickiewicza, Zajączki Pierwsze, Starokrzepice,
Dankowice  w pierwszej kolejności będą robione te drogi, w tym roku  
tylko uzupełnianie dziur.  Zajączki Pierwsze są zgłoszone do projektu na 
rok 2018-2019. 
-  Radny Rafał Balcerzak dopowiedział, że w tym roku na ul. Mickiewicza
nie były wykonane żadne prace pozimowe, prosi radnego Boreckiego aby 
zainterweniował w tej sprawie. 
- Radny powiatowy Józef Borecki odniósł się do tego tematu. 
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski   poruszył  temat  ul.  
Muznerowskiego  na której  są poprzeczne łączenia asfaltu,  są już tam  
szczeliny, z których zimą zrobią się dziury. Kolejny temat to studzienki w 
ul.  Muznerowskiego    od stadionu do ul. Mickiewicza  prawie każda  
studzienka ma wykrzywiony dekiel, jadące samochody powodują bardzo 
duży hałas, prosi o interwencje w tej sprawie. 
- Radny powiatowy Józef Borecki odniósł się do tego tematu jeżeli chodzi 
o te studzienki to wspólnie z gminą powinno to być zrobione, bo powiat 
nie ma pieniędzy. 
-  Radny Marian Rutkowski zapytał o ul. 17 Stycznia i pniaki po drzewach
które tam zostały, co starostwo zamierza z tym zrobić. 
- Radny powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że będzie to wykonane. 
-  Radny Wojciech Droś poinformował, że zwrócił się z wnioskiem do  
starosty  kłobuckiego  o  wyłączenie  z  ruchu  samochodów  ciężarowych  
powyżej 12 ton w Zajączkach Pierwszych ponieważ od kilku lat powiat  
kłobucki  odmawia  remontu  tej  drogi,  stan  tej  drogi  zagraża  zarówno  
użytkownikom   dróg  i  pobocza.  Ma  to  również  wpływ  na  stan  
budownictwa,  domy  położone  są  wzdłuż  ulicy,  budynki  pękają.   
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Mieszkańcy jeżeli  taka sytuacja będzie się utrzymywać to wystąpią do  
sądu z pozwem zbiorowym. Zapytał radnego Boreckiego czy zapoznał się 
z tym pismem, czy temat ten był poruszany  na Zarządzie. 
- Radny powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że mówił już wcześniej, 
że droga w Zajączkach Pierwszych jest wpisana i będzie do  2019  roku  
realizowana. 
-  Radny Wojciech Droś poruszył sprawę czyszczenia studzienek,  które  
odprowadzają wodę deszczową z ulicy do rowu. 
-  Radny  powiatowy  Józef  Borecki   odpowiedział,  że  Rejon  Dróg  z  
Przystajni  na  bieżąco  to  robi.  Poinformował,  że  wiele  rzeczy  jest  na  
bieżąco robione sam zgłasza sprawy które zauważy, to co można zrobić  
jest wykonywane.  
-  Radny Roman Kudelski   na ul.  Muznerowskiego przy posesji  nr  45  
należy obniżyć krawężnik. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba przypomniał że na ostatniej sesji 
zgłaszana  była  droga  odcinek  od  obwodnicy  do  centrum  na  ul.  
Dąbrowskiego, który jest w bardzo złym stanie. 
-  Radny  powiatowy  Józef  Borecki  odpowiedział,  że  ten  odcinek  był  
zgłoszony, wszystkie sprawy które poruszane są na sesji zawsze zgłasza.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 r.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  wspólne stanowisko   Komisji  do projektu uchwały w
sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku z proponowanymi
zmianami. Za pozytywną opinią głosowało 12 radnych, 1 przeciw.
- Skarbnik Anna Mońka poinformowała, że projekt powyższej uchwały  
ujmuje  konieczne  zmiany  w  budżecie  pozwalające  na  terminowe  
realizowanie  zapisanych  w  budżecie  zadań  i  terminowe  realizowanie  
zobowiązań z nich wynikających. Omówiło kolejno działami i rozdziałami
dochody i wydatki oraz omówiła załączniki do powyższej uchwały. 
- Radny Roman Kudelski zapytał o odcinek chodnika w ul. Dąbrowskiego.
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że   ten  odcinek  
chodnika  został  wykonany  na  podstawie  porozumienia  z  Generalną  
Dyrekcją Dróg Krajowych, pierwszy odcinek tego chodnika był w pasie  
drogowym  w  drodze  powiatowej,  drugi  odcinek  jest  w  pasie  drogi  
krajowej  dlatego nie mógł być wykonany w porozumieniu z powiatem 
tylko z GDDKiA. Odcinek tego chodnika po wykonaniu jest majątkiem 
Gminy Krzepice. 
- Radny Wojciech Droś  zapytał o załącznik nr 2 do uchwały  jest tam 
zapis celowa inwestycja dla ZDKiM prosi  o wyjaśnienie co to jest za  
kwota. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że kwota 4.468.511  jest to dotacja
celowa inwestycyjna na realizację modernizacji stacji uzdatniania wody,  
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ponieważ to zakład  budżetowy będzie tą inwestycję prowadził. Środki te 
są z budżetu gminy i dotacja RPO w części dotyczącej roku 2017 roku. 
- Radny Wojciech Droś zapytał czy jeszcze w tym roku będzie zaciągany 
kredyt na to zadanie. 
- Skarbnik Anna Mońka  nie ma w budżecie zapisane na które inwestycje 
będą  zaciągane  kredyty,  kredyt  nie  może  być  zaciągany  na  wydatki  
bieżące.  
- Radny Wojciech Droś zapytał jakie jest zadłużenie na dzień dzisiejszy  
Urzędu Gminy. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy będzie to  
5.069.111 zł. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze jakieś  
pytania  do  projektu  uchwały,  nie  zgłoszono  więcej  pytań  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 30.268.2017 w  
sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 roku. 

- Uchwała Nr 30.268.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice 
w 2017 roku  została przyjęta 13 głosami, przy 1 głosie przeciwnym  i  1  
głosie wstrzymującym się.    

Ad.  6. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr  27.246.2017 Rady  
Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przejęcia od
Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi w
zakresie budowy i przebudowy chodników w drogach powiatowych.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  wspólne stanowisko   Komisji  do projektu uchwały w
sprawie  zmiany uchwały Nr 27.246.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach  
z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego 
zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie budowy i  
przebudowy chodników w drogach powiatowych. Za pozytywną opinią  
głosowało 12 radnych, 1 przeciw.
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 30.269.2017 w sprawie zmiany uchwały 
Nr 27.246.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 marca 2017 roku 
w sprawie przejęcia od Powiatu  Kłobuckiego  zadań  z  zakresu  
zarządzania drogami publicznymi w zakresie budowy i przebudowy  
chodników w drogach powiatowych.

- Uchwała Nr 30.269.2017 w sprawie  zmiany uchwały Nr 27.246.2017  
Rady Miejskiej  w Krzepicach  z  dnia  28 marca  2017 roku w sprawie  
przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu zarządzania drogami 
publicznymi  w zakresie  budowy i  przebudowy chodników w drogach  
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powiatowych  została przyjęta 14 głosami, przy 1 głosie przeciwnym.

Ad.  7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na  pokrycie  
planowanego deficytu Gminy Krzepice w 2017 roku oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  wspólne stanowisko   Komisji  do projektu uchwały w
sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu Gminy 
Krzepice w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 
 Za pozytywną opinią głosowało 12 radnych, 1 przeciw.
- Przewodniczący  Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 30.270.2017 w sprawie zaciągnięcia  
kredytu na pokrycie planowanego deficytu Gminy Krzepice w 2017 roku 
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 

- Uchwała Nr 30.270.2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie  
planowanego deficytu Gminy Krzepice w 2017 roku oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych  kredytów  została  przyjęta  13  głosami,  przy  2  głosach  
przeciwnych.  

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Gminy  
Parchowo pow bytowski, woj. pomorskie. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  wspólne stanowisko   Komisji  do projektu uchwały w
sprawie  udzielenie  pomocy  finansowej  dla  Gminy  Parchowo  pow  
bytowski, woj. pomorskie.  Za pozytywną opinią głosowało 13 radnych,  
jednogłośnie. 
- Przewodniczący  Rady Mateusz Kluba  prosi aby w projekcie uchwały w 
Paragrafie 1 skreślić wyrazy „na usuwanie” ponieważ są tam dwa takie  
same sformułowania.  Zapytał czy będą  pytania do projektu uchwały, nie 
zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod głosowanie projekt  
uchwały Nr 30.271.2017 w sprawie  udzielenie pomocy finansowej dla  
Gminy Parchowo pow bytowski, woj. pomorskie. 

-  Uchwała Nr 30.271.2017 sprawie udzielenie pomocy finansowej dla  
Gminy  Parchowo  pow  bytowski,  woj.  pomorskie  została  przyjęta  15  
głosami, jednogłośnie.

Ad.  9. 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  
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Rakowski odczytał  wspólne stanowisko   Komisji  do projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały Nr 24.225.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2017-
2022.  Za pozytywną opinią głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od  
głosu. 
- 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 pn „Przebudowa drogi w ul. Łękawica w Zajączkach
Drugich” oraz  wykreśla  się  zadanie  pn”Przebudowa boisk sportowych  
przy Szkole Podstawowej w Starokrzepicach i Szkole Podstawowej Nr 2 
w Krzepicach.   Prosi aby w Paragrafie 1  dodać punkt 4 w brzmieniu ”W 
paragrafie  4 pkt  3 dodaje się  ppkt  „b” w brzmieniu:  b)  zakup energii  
elektrycznej  dla  potrzeb  obiektów  gminy  Krzepice  i  na  potrzeby  
oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice na lata 
2018- 418.030 zł,  2019- 418.030 zł.” Omówiła  załączniki  do projektu  
uchwały. 
-  Przewodniczący  Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 30.272.2017 w sprawie zmiany uchwały 
Nr 24.225.2016 Rady Miejskiej  w Krzepicach w sprawie  Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2017-2022 z naniesiona  
zmianą.

- Uchwała Nr 30.272.2017 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  14  
głosami, przy 1 głosie przeciwnym. 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. 
 - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  

Rakowski odczytał  wspólne stanowisko   Komisji  do projektu uchwały w
sprawie   ustalenia  wynagrodzenia  burmistrza.  Przewodniczący  Rady  
Mateusz  Kluba   ponieważ  padły  ze  strony  Rady  głosy  odnośnie  
zwiększenia  wynagrodzenia  proponuje  wariant  II  wynagrodzenia  
Burmistrza  tj.  wynagrodzenie  zasadnicze  5.400,00 zł.,  stawka dodatku  
funkcyjnego  1.200,00  zł.,  dodatek  za  wysługę  lat  20%  1.080,00  zł.,  
dodatek specjalny 30% 1.980,00 zł. Razem będzie to kwota 9.660,00 zł.  
Przewodniczący  Komisji  Tomasz  Rakowski  poddał  pod  głosowanie  
powyższą propozycję, za przyjęciem głosowało 10 radnych, 2 przeciw, 1 
wstrzymał się od głosu.
- Radny Wojciech Droś ma kilka refleksji na temat tej uchwały, uchwałę 
przedstawił  Z-ca  Burmistrza  Pan  Łukasik  uważa,  że   uchwałę  może  
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wnosić tylko Burmistrz, Przewodniczący Rady, grupa radnych, czy radny. 
Uważa, że taka rzecz się nie zadziała, wnioskodawcą   tej uchwały był  
Zastępca Burmistrza. W Jego ocenie uważa, że ze strony formalnej został 
naruszony statut, bo Z-ca Burmistrza nie mógł wnieść takiego wniosku.  
Powiedział, że na Komisji wspólnej Pan Łukasik przedstawiając wniosek 
podwyżki  dla  Burmistrza   przedstawił   całokształt  współpracy  w  tej  
kadencji  jako wypowiedź pochwalną  nie przedstawił żadnej porażki.  On 
sam ma przeciwne zdanie,  uważa,  że  tych porażek,  niedociągnięć  ze  
strony  Burmistrza  było  dość  dużo,  uważa,  że   ta  podwyżka  w takiej  
kwocie  jak  jest  przedstawiana   jest  to  ponad  17,6%  w  stosunku  do  
poprzedniego  wynagrodzenia.  Odniósł  się  do  przedstawianych  na  
posiedzeniu  Komisji  przez  Z-ca  Burmistrza  Łukasika  osiągnięć  
Burmistrza np. pozyskanie środków z zewnątrz  na Dom Kultury,  druga 
sprawa niewyegzekwowanie i nie pobieranie przez Burmistrza kwoty  z  
terenu, które użytkowała firma Agro Duda, kolejna sprawa to cena wody. 
 - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba prosił radnego Drosia aby w tym 
punkcie  nie  rozwijał  tematu  firmy  Agro  Duda,  który  wcześniej  by  
kilkakrotnie  omawiany,  było  posiedzenie  Komisji  na  której  projekt  
uchwały  był  omawiany,  pewne  kwestie  wypowiadał  Pan  Droś   
przedstawiał swoje zastrzeżenia, jeżeli teraz chce powielać te zastrzeżenia
to prosi aby je skonkretyzował a nie rozwijał tego wątku  ponieważ radni 
słyszeli to wszystko na posiedzeniu Komisji w czwartek.
- Radny Wojciech Droś dodał jeszcze, że kolejna sprawa  stan urządzeń 
wodociągowych  w  gminie  który  jest  bardzo  zły  i  od  lat  nie  jest  
remontowany. Kolejna sprawa którą chce poruszyć w związku z podwyżką
dla Burmistrza to jest kwestia zużycia opału w jednostkach oświatowych, 
przeprowadzona została  termoizolacja,  okazało  się  że  niektóre obiekty  
spalają więcej  opału niż było przedtem. Kolejna sprawa to dokładanie z 
budżetu  gminy  do  oświaty  dopłata  ta  co  roku  się  zwiększa  i  nie  są  
przeprowadzane żadne reformy w tym zakresie. Dochodzi jeszcze do tego 
zadłużenie  gminy   gdzie  rok  2017  ma  się  zamknąć  kwotą  ponad  7  
milionów.  Dodał jeszcze że Burmistrz akceptuje takie zachowanie gdzie  
powinien  być  w  relacji  do  Przewodniczącego  Rady,  powinni  się  
wzajemnie  uzupełniać  jako  osoby  kontrolujące  działalność  całego  
samorządu.  Burmistrz akceptuje  to, że Przewodniczący  ma zatrudnienie 
w oświacie  na półtora  etatu,  uważa,  że  tak nie  powinno być.   Będzie  
głosował przeciwko tej uchwale. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba nie chciał odbierać głosu w tym 
jakże wrażliwym punkcie dla radnego Drosia  jakim jest Jego osoba, nie 
wie  ile  razy  jeszcze  ma  to  powtórzyć,  było  to  mówione  na  Komisji  
wspólnej,  Komisji  oświaty,  na  dwóch  kolejnych  sesjach   jest  to  
powtarzane przez radnego Drosia oraz niektórych z obecnych  na sali,  
 nie wie czy Jego osoba jest tak bardzo ważna. Uważa, że oświata na  
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naszym terenie jest bardzo dobrze prowadzona  na taką miarę na jaką  
można, a to że akurat tak jest,  jest to w wyniku tych zmian które  są i w 
perspektywie tego co może się zadziać w roku 2018/2019 o czym już nie 
raz na tej sali była mowa.  Trudno mu to komentować, zostawia  to do  
przemyśleń również radnego Drosia.  
- Radny Wojciech Droś odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego, w 
swojej  wypowiedzi  nie  dotykał  poziomu  kształcenia   mówił  tylko  o  
zależności  Burmistrza i Przewodniczącego. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   powiedział, że temat ten był już 
omawiany,  zadawał  ostatnio  takie  pytanie,  jest  mecenas  może  wyrazi  
swoją opinię, czy jest jakiś przepis prawa który zabraniałby nauczycielowi
pełnić funkcję Przewodniczącego Rady, jest to pozbawienie Jego osoby  
konstytucyjnych uprawnień, uważa, że jeżeli ogół radnych tak zdecydował
a społeczeństwo Go wybrało to znaczy   że dostał mandat zaufania i z tego
mandatu będzie wywiązywał się  jak najlepiej. To że Radny Droś ma  inne 
zdanie bądź jakieś uprzedzenie, to cóż on na to może.  Następnie odczytał 
projekt  uchwały  Nr 30.273.2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia  
burmistrza, uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku. 

- Uchwała Nr 30.273.2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza
została  przyjęta  11  głosami,  przy  2  głosach  przeciwnych  i  2  głosach  
wstrzymujących się.  

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie aneksu nr 2 do
porozumienia  z  dnia  6  marca  2015  roku  o   współpracy  w  sprawie  
opracowania  i  realizacji  RIT  dla  Subregionu  Północnego  w  ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  
2014-2020.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  wspólne stanowisko   Komisji  do projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zwarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6
marca 2015 roku o  współpracy w sprawie opracowania i  realizacji  RIT  
dla  Subregionu  Północnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Za pozytywną 
opinią głosowało 13 radnych, jednogłośnie. 
- Przewodniczący  Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 30.274.2017 w sprawie wyrażenia zgody 
na zwarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 roku o  
współpracy w sprawie opracowania  i  realizacji  RIT  dla  Subregionu  
Północnego w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego  
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
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- Uchwała Nr 30.274.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie aneksu
nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 roku o  współpracy w sprawie 
opracowania  i  realizacji  RIT  dla  Subregionu  Północnego  w  ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  
2014-2020 została przyjęta 15 głosami, jednogłośnie. 

Ad. 12.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2017-2022.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  wspólne stanowisko   Komisji  do projektu uchwały w
zasobem  Gminy  Krzepice  na  lata  2017-2022.Za  pozytywną  opinią  
głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał  się od głosu, 1 radny nie brał udziału 
w głosowaniu. 
- Przewodniczący  Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt  uchwały  Nr  30.275.2017  w  sprawie  wieloletniego  
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na 
lata  2017-2022.  Poinformował,  że  na  Komisji  wspólnej  przyjęto  
poprawkę  do załącznika na stronie 7  w podliczeniu ma być 61 lokali,  
powierzchnia 2478,61 m2.

-  Uchwała  Nr  30.275.2017  w  sprawie  wieloletniego  programu  
gospodarowania mieszkaniowym  zasobem  Gminy  Krzepice  na  lata  
2017-2022 została przyjęta  14 głosami przy  1 głosie wstrzymującym się.

Ad.  13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  
obowiązku  trybu przetargowego i  przedłużenie  okresu  obowiązywania  
umowy dzierżawy.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  wspólne stanowisko   Komisji  do projektu uchwały w
sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  trybu  
przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy.  
Na posiedzeniu  Komisji Rolnictwa został przegłosowany wniosek  aby  
czynsz dzierżawny wynosił  6.000 zł. brutto na okres 7 lat. Na Komisji  
wspólnej zostały zgłoszone dwa wnioski, które Przewodniczący Komisji  
poddał pod głosowanie   wniosek radnego Balcerzaka kwotę 6.000,00 zł. 
netto  7.380,00 zł. brutto  za przyjęciem głosowało 8 radnych, 3 przeciw, 2
wstrzymało  się  od  głosu.   Wniosek  został  przyjęty  przez  radnych.  
Następnie Radny Rafał Balcerzak wnioskuje skoro przeszła ta kwota to  
proponuje  okres  zawarcia  umowy  na  9  lat.  Przewodniczący  Komisji  
poddał  pod  głosowanie  w/w  wniosek  czyli  okres  zawarcia  umowy  
dzierżawy  na  9  lat.  Za  przyjęciem wniosku  głosowało  12  radnych,  1  
przeciw. 
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-  Radna  Czesława  Dudek  chciała  podtrzymać  stanowisko  Komisji  
Rolnictwa by czynsz dzierżawny wynosił  6.000 zł. brutto na okres 7 lat 
prosi aby poddać to pod głosowanie,  uzasadniła ten wniosek. 
- Radny Damian Pilarz  prosi aby podać jakie są ceny wynajmu lokali na 
terenie gminy Krzepice a jaka to jest stawka od metra tej nieruchomości.  
Prosi aby podać przeciętną stawkę wynajmu lokali usługowych na terenie 
gminy Krzepice. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział że w tym momencie nie 
jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie musi wyjść i sprawdzić. 

- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zarządził przerwę. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział że  stawki kształtują się 
na poziomie od 3,64 zł., do 27,60 zł., za m2    średnia to 12,13 zł. netto.  
Czynsze są wyższe gdy stawka  ustalana jest w drodze przetargu i dla  
lokali położonych w dobrych lokalizacjach.
-  Radny  Grzegorz  Mońka  wnioskuje  o  przywrócenie  okresu  zawarcia  
umowy na 7 lat tak jak było ustalone na posiedzeniu Komisji Rolnictwa. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
radnego Mońki aby w uchwale był zapisany okres najmu nie 9 lat jak  
wypracowała Komisja wspólna tylko 7 lat jak było ustalone na Komisji  
Rolnictwa.  Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przeciw 10,  
radnych,  3 radnych  wstrzymało  się  od  głosu.   Wniosek  nie  został  
przyjęty przez Radę. 
- Radny Damian Pilarz  zapytał Burmistrza i Radcę Prawnego, jeżeli Rada 
teraz przegłosuje tą uchwałę  zwolni  od odstąpienia od obowiązkowego 
trybu przetargowego  to  czynsz  będzie  wynosił  ile,  czy  to  będzie  
dobrowolna stawka którą Burmistrz wynegocjuje, bo  wniosek Komisji  
wspólnej nie jest wiążący w żaden sposób,  jakie parytety będą brane pod 
rozsądek, czy to jest prawnie możliwe. 
-   Radca  Prawny Tomasz  Małyska  odpowiedział,  że  Burmistrz  ustala  
stawki  czynszu  nie jest prawnie związany  aby respektować  zalecenia  
Rady   zawarte  na  Komisjach,  natomiast  Rada zawsze  może  rozliczyć  
Burmistrza  jeżeli  będzie  stosować  stawki  powodujące  jakąś  
niegospodarność,  odbiegające  drastycznie  od  stawek   stosowanych  na  
danym terenie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba ponieważ radnego Pilarza nie było
na  posiedzeniu  Komisji  wspólnej  wyjaśnił,  że  wcześniej  odbyło  się  
spotkanie robocze z przedstawicielem firmy Edu Res i przewodniczącymi 
poszczególnych Komisji Rady gdzie było wypracowane stanowisko  6.000
zł.  brutto  niemniej  jednak  na  tej  Komisji  wspólnej  została  ta  decyzja  
zmieniona, przegłosowano większością głosów aby przyjąć kwotę 6.000 
zł. netto.
- Radny Damian Pilarz zapytał Radcę Prawnego czy prawnie jest możliwe 
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aby do uchwały dopisać paragraf,  który będzie mówił o czynszu, jeżeli  
dobrze  sobie  przypomina   niejednokrotnie  odstępuje  się  od  trybu  
przetargowego  na  sprzedaż  działek  gdzie  jest  określana  wartość  tej  
nieruchomości, jest to dyskutowane przez Radę. Zapytał czy  coś stoi na 
przeszkodzie żeby taki zapis w projekcie tej uchwały wprowadzić. 
-  Radca  Prawny  Tomasz  Małyska  odpowiedział,  że  przepisy  nie  
przewidują żeby w tego typu uchwałach Rada ustalała wysokość czynszu, 
kompetencje są rozdzielone , Radni mają swoje kompetencje, Burmistrz  
ma  swoje  kompetencje.  Uchwała  ta  jest  przygotowana  prawidłowo,  
podstawa prawna podana w treści uchwały  jest właściwa. 
- Radny Grzegorz Mońka  pamięta że były takie uchwały gdzie Rada przy 
omawianiu jakiegoś terenu określa minimalną kwotę. 
- Radca Prawny Tomasz Małyska odpowiedział, że musiałby taką uchwałę
zobaczyć,  nie  przypomina  sobie  aby  w treści  uchwały  była  określona  
wysokość czynszu dzierżawnego.  Może tak jak w tej uchwale podana jest 
kwota w uzasadnieniu, ale jest to odrębna część uchwały.
- Radny Rafał Balcerzak powiedział, że jest dyskusja na temat stawki na 
Komisji Rolnictwa, później na Komisji wspólnej, teraz na sesji, zapytał  
Burmistrza  ponieważ wypracowana stawka przez Komisję wspólną jest  
netto 6.000zł. jak Burmistrz postąpi.
- Burmistrz Krystian Kotynia prosi o rozwagę była Komisja Rolnictwa,  
Komisja wspólna wypracowano stawkę i tą stawkę uszanuje, nie będzie  
nic zmieniał. 
- Radny Damian Pilarz  składa wniosek aby wycofać z porządku obrad, nie
głosować  tej  uchwały  do  momentu  aż  nie  będzie  stanowiska  Radcy  
Prawnego, bo jeśli w jednych uchwałach można  dyskutować na temat  
stawki  i  jest  to  wiążące,  w  drugich  okazuje  się  że  nie  ma  takiej  
możliwości, to chciałby wiedzieć czy to nad czym jest głosowanie jest  
zgodne z prawem.  
- Radny Grzegorz Mońka dołącza się do wniosku radnego Pilarza. 
- Inspektor Krystyna Chęcińska poinformowała, że zgodnie z ustawą o  
samorządzie gminnym rada gminy określa czy wyraża daną nieruchomość
do sprzedaży bądź do dzierżawy, natomiast zgodnie z ustawą o gospodarce
nieruchomościami  może zwolnić lub nie z przetargu na tę  nieruchomość 
innych możliwości aby wpisać w uchwale nie ma, dlatego jest powierzenie
realizacji tej uchwały Burmistrzowi, który wypracowuje warunki umowy i
dalsze procedowanie w tej sprawie. Jeżeli chodzi o firmę Edu Res umowa 
na dzierżawę kończy się 20 października  jeżeli  teraz nie zostanie podjęta 
taka uchwała wówczas będzie tak że albo gmina skończy współpracę z tą 
firmą albo  będzie użytkowała tą nieruchomość bez umowy. 
- Radny Damian Pilarz uważa, że to nie jest argument bo do 20.10. jest  
jeszcze  można  zwołać  jeżeli  tryb  będzie  na  tyle  ważny  sesję  
nadzwyczajną. Jest jeszcze miesiąc czasu aby poznać  stanowisko prawne 
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w formie pisemnej. 
- Inspektor Krystyna Chęcińska  wyjaśniła, że jeżeli chodzi o uchwały w 
sprawie  sprzedaży  bądź  dzierżawy nigdy  nie  było  wpisywane  za  jaką  
kwotę  jest  wydzierżawiana  bądź  sprzedawana  nieruchomość,  bo  to  
przygotowuje  Burmistrz,  Rada  wyraża  tylko  zgodę   na  sprzedaż  lub  
dzierżawę.  Jeżeli  chodzi  o  czas  jaki  pozostał  do  20.10.  ale  zgodnie z  
ustawą o gospodarce nieruchomościami obowiązuje, że należy dać jeszcze
wykaz  na  okres  21  dni   że  ta  nieruchomość  jest  przeznaczana  do  
dzierżawy a w przypadku sprzedaży na sześć tygodni. 
- Radny Rafał Balcerzak  uważa, że jeżeli Burmistrz mówi że przychyla 
się do stanowiska Komisji wspólnej to jest to decyzja. Należy też pamiętać
że  rozpoczyna  się  rok  szkolny  ta  firma  prowadzi  taką  a  nie  inną  
działalność  należy wziąć to też pod uwagę. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba dodał  że Rada spotyka się  na  
Komisji  wspólnej,  jest  dyskusja  nad   tym tematem  wypracowuje  się  
wspólne   stanowisko  teraz jest wniosek aby projekt tej uchwały wycofać 
w związku z powyższym stawia wniosek przeciwny o odrzucenie wniosku
radnego Pilarza i radnego Mońki o wycofanie z porządku obrad projektu 
tej uchwały. Jest to wniosek dalej idący, poddał go pod głosowanie.  
- Radny Damian Pilarz uważa, że należy wysłucha wypowiedzi Radcy  
Prawnego  jeśli Jego wniosek został złożony i nie był głosowany, jeśli nie 
zostanie przegłosowany to odpada, prosi żeby się wypowiedział Radca  
Prawny.  
-  Radca  Prawny  Tomasz  Małyska  odpowiedział,  że  wniosek  
Przewodniczącego  Rady  jest  dalej  idący,  Przewodniczący  prowadzi  
dzisiejsze  obrady   i  taki  wniosek  może  złożyć.  Rada  może  głosować  
wniosek złożony przez Przewodniczącego. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek o 
odrzucenie  wniosku  radnego  Pilarza  i  radnego  Mońki  o  wycofanie  z  
porządku obrad projektu tej uchwały. Za przyjęciem wniosku głosowało  
12  radnych,  3  przeciw.   Wniosek  radnego  Pilarza  i  Mońka  został  
odrzucony. Zapytał czy będą  pytania do projektu uchwały, nie zgłoszono 
więcej  pytań.  Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  Nr  
30.276.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  
trybu przetargowego  i  przedłużenie  okresu  obowiązywania  umowy  
dzierżawy.

- Uchwała Nr 30.276.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku  trybu przetargowego i  przedłużenie  okresu  obowiązywania  
umowy  dzierżawy  została  przyjęta  12  głosami,  przy  2  głosach  
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. 
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Ad.  14.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  darowizny  na  rzecz  Gminy  
Krzepice.
-  Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz 
Rakowski odczytał  wspólne stanowisko   Komisji  do projektu uchwały w
sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Krzepice.  Za pozytywną  
opinią głosowało 11 radnych, 2 radnych nie brał udziału w głosowaniu. 
- Przewodniczący  Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt  uchwały  Nr  30.277.2017  w  sprawie  przyjęcia  
darowizny na rzecz Gminy Krzepice.

-  Uchwała  Nr  30.277.2017  w  sprawie  przyjęcia  darowizny  na  rzecz  
Gminy Krzepice została przyjęta 15 głosami, jednogłośnie. 

Ad.  15.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.
-  Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz 
Rakowski odczytał  wspólne stanowisko   Komisji  do projektu uchwały w
sprawie   wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej  
własność Gminy Krzepice. Za pozytywną opinią głosowało 10 radnych, 2 
wstrzymało się od głosu.  
- Przewodniczący  Rady Mateusz Kluba   zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 30.278.2017 w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.

-  Uchwała  Nr 30.278.2017  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice została przyjęta 13 
głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.

 Ad. 16. Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 czerwca do 12 
września  2017 roku.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie  międzysesyjnym za okres od 28 czerwca do 12 września 2017  
roku. (sprawozdanie  w  załączeniu).  Poinformował   że  informacje  o  
przetargach przedłoży do biura Rady. 
-  Sekretarz Zbigniew Sosin przedstawił  informację o rozpoczęciu roku  
szkolnego 2017/2018. Poinformował, że 948 uczniów i wychowanków w 
przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum rozpoczęło nowy rok
szkolny  jest  to  10  %  mieszkańców  gminy.   Przedstawił  ilu  uczniów  
uczęszcza do każdej ze szkół i przedszkola.  Szkoła Podstawowa Nr 1 w 
Krzepicach 218 uczniów, Gimnazjum w Krzepicach 138 uczniów. Szkoła 
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Podstawowa Nr 2 w Krzepicach 74 uczniów, oddział  przedszkolny 32  
dzieci. Szkoła Podstawowa w Zajączkach Pierwszych 64 uczniów, oddział 
przedszkolny 35 dzieci.  Szkoła Podstawowa w Zajączkach Drugich 54  
uczniów,  oddział  przedszkolny  29   dzieci.  Szkoła  Podstawowa  w  
Starokrzepicach  102  uczniów,  Gimnazjum  31  uczniów,  oddział  
przedszkolny 54 dzieci. Przedszkole w Krzepicach 116 dzieci. 
- Radny powiatowy Józef Borecki poinformował, że w dniu dzisiejszym 
odbyła  się  w  powiecie  Komisja  rolnictwa,  jest  członkiem tej  komisji  
chciałby  przekazać  materiały   przewodniczącemu  komisji  rolnictwa   
związane z Okręgową Stacją Chemiczno Rolniczą w Gliwicach  dotyczące
badania gleby na terenie powiatu kłobuckiego.  Poinformował również o 
transporcie  przedłużeniu  trasy  autobusu  przez  Dankowice  i  Podłęże  
Królewskie. 

Ad.  17.  Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi,  Sołtysi,  Przewodniczący Zarządów Osiedli   i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1700.  Zapytania wystąpienia radnych. 
- Radny Rafał Balcerzak odniósł się do sprawozdania Burmistrza odnośnie
GOK przy  ul. Krótkiej. Były spotkania nie wszyscy w nich uczestniczyli, 
zapytał czy   rzeczoznawca  jest związany umową z Gminą, czy są już  
wyniki prac. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że jest podpisana umowa 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  rozumie,  że  umowa  dotyczyła  tylko  
przeciekającego tarasu, a te wszystkie rzeczy, które Komisja Rewizyjna  
umieściła w protokole pokontrolnym tym rzeczoznawca się nie zajmował. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  jeżeli  chodzi  o  
elewację  był przedstawiciel producenta cegły, dokonał oceny tej elewacji, 
stwierdził że jest to cegła opisana w ateście, omówił wątpliwości jakie się 
pojawiały.   
- Radny Rafał Balcerzak stwierdził, że minęły dwa lata, kiedy z wniosku 
radnego Tomasza Rakowskiego  Rada podjęła decyzje żeby rzeczoznawca 
się wypowiedział, bo były duże  zastrzeżenia do wykonawstwa.  Minęły 
dwa lata i w jego ocenie nie jest usatysfakcjonowany tym jak to wszystko 
zostało przeprowadzone. 
- Radny Grzegorz Mońka dodał do tematu poruszanego przez radnego  
Balcerzaka,  jego  odczucia  są  podobne   w tej  sprawie  czyli  realizacji  
wszystkich uwag  zgłoszonych  przez  radnych  i  Komisję  rewizyjną.  
Zapytał  czy przedstawiciel producenta cegły wyraził swoją opinię słownie
czy pisemnie. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że w sposób pisemny.
- Radna Alicja Chęcińska  prosi aby Burmistrz wystąpił do Generalnej  
Dyrekcji  Dróg  o  odcinkowy pomiar  prędkości  na drodze krajowej  w  
Szarkach.  Zapytała  czy  jest  możliwość  zastąpienia  przy  odpadach  
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komunalnych worków na kosze. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, na pierwsze pytanie  że 
zostanie wystosowany taki wniosek do GDDKiA. Natomiast zastąpienie  
worków koszami nie jest to prosta sprawa ponieważ już na etapie wyboru 
wykonawcy   w specyfikacji warunków zamówienia określane są  jakie  
pojemniki mają być na jakie odpady jest to wszystko skalkulowane przez 
wykonawcę.  Jest to bezpośrednio związane z kosztem  usługi i w trakcie 
realizacji umowy trudne do zrealizowania.  Jako wniosek do kolejnego  
przetargu można się nad tym zastanowić. 
- Radny Wojciech Droś zapytał Burmistrza dlaczego przetarg GOK przy 
ul. Krótkiej był przeprowadzany przez dyrekcję GOK a budynek GOK – 
stare kino przetarg jest przeprowadzany przez Burmistrza skoro budynek 
jest zarządzany przez dyrektora GOK. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że budynek przy ul.  
Krótkiej jest  na majątku  GOK i w zawiązku z tym GOK  prowadził  
inwestycję.  Natomiast budynek kina przy ul. Częstochowskiej  jest na  
majątku Urzędu a nie GOK. 
- Radny Wojciech Droś odniósł się do tej wypowiedzi jak to się dzieje że 
część  jest na majątku Urzędu a część na majątku GOK koszty pokrywane 
są  przez GOK. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że takie są fakty jakie  
przekazał przed chwilą, że jeden budynek jest na majątku Urzędu a drugi 
na majątku GOK. Budynek kina jest to historia, jak on był budowany  
każdy  wie,  kiedy  był  przekazany  Gminie.  Dopiero  w  roku  ubiegłym  
dokonana  została  wycena  przez  rzeczoznawcę  z  określoną  wartością  
budynek  został  przyjęty   do  ewidencji  środków  trwałych  Urzędu,  
natomiast nie został przekazany na majątek GOK.
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  na  posiedzeniu  Komisji  rolnictwa  
Burmistrz powiedział że inkasent który zbiera za wodę zastał wodomierz 
odwrócony w przeciwną stronę czy dotyczyło to firmy AGRO DUDA. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że nie dotyczyło to tej firmy, 
było to bardzo dawno temu  
-  Radny  Roman  Kudelski  zapytał  odnośnie  GOK  ul.  Krótka,  kiedy  
konkretnie została podpisana umowa  na jaki okres. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że w sierpniu jest to  
umowa o dzieło nie ma okresu, wykonanie określonego dzieła. 
- Radny Roman Kudelski zgłosił brak znaku wskazującego ruch pieszych i
ścieżkę rowerową na chodniku ul. Kuźniczka  z jednej strony brakuje tego 
znaku.  Ulica  Krakowska  i  Dolna  łącznik  tych  ulic  w  budżecie  były
zapisane  oświetlenie 2 lampy kiedy to będzie zrobione. Ulica Kazimierza 
Wielkiego przy posesji  nr  3  prosi  o  uzupełnienie  chodnika gdzie  była  
awaria. Jadąc do Dankowic od strony Krzepic po prawej stronie za linią 
wysokiego napięcia została zrobiona wycinka drzew, kto to wyciął.  Dalej
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idąc gdzie jest przepompownia są tam  rury, czyje to rury.  Na Rynku brak 
jednej ławeczki i w przyszłości prosi o dodatkowy stojak na rowery. 
-   Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  oznakowanie  
chodnika będzie uzupełnione, oświetlenie łącznika sprawdzi to, naprawa 
na ul. Kazimierza Wielkiego przekaże to ZDKiM.  Wycinka drzew była 
wykonana, kilka  drzew zagrażających ruchu na drodze przez ZDKiM.  
Odnośnie rur musi to sprawdzić.  
- Radny Dariusz Pilśniak  zgłosił w Starokrzepicach przy remizie OSP był 
wypadek wymieniono hydrant  ale pozostała niesprzątnięta ziemia.  Drugi
temat na wiosnę zgłaszał wiaty przystankowe na terenie całej gminy  aby 
je posprzątać,  umyć. Kolejne pytania dotyczą powiatu i gminy, chodnik 
od ul. Kuźniczka w kierunku Lutrowskiego, Starokrzepic   rośnie trawa  
przy obrzeżach i na chodniku, powtarza się to na chodnikach w Kukowie, 
Dankowicach, od mostu w Starokrzepicach w kierunku Dankowic Piaski 
oraz  w innych miejscowościach  gdzie  chodniki  są  mniej  uczęszczane.
W ubiegłym roku zostały udrożnione rowy i przepusty  na  Dankowice  
Piaski, Zawodzie teraz te rowy i przepusty  są zarośnięte. Ostatni temat to 
połamane  drzewa i  wiszące  konary  po sierpniowej  wichurze  na  trasie  
Krzepice - Kłobuck. 
- Radny powiatowy Józef Borecki odniósł się do poruszanych tematów tj 
trawy przy chodnikach jest  to  zgłoszone i  mają  się  tym zająć.  Druga  
sprawa rowy na Zawodziu odniósł się do tego tematu. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  odniósł się do tematu wykaszania traw i  
czyszczenia rowów i przepustów.
-  Radna  Czesława  Dudek  zapytała  o  róg  Lutrowskiego  na  drodze  
powiatowej  kiedy będzie doświetlony, droga wzdłuż rzeki Liswarta od  
Krzepic  do  Dankowic  wyczyścić  bo  jest  zarośnięta,  kiedy  będzie  
wykonana kanalizacji do Pana Zawady. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział  odnośnie  oświetlenia  łuku  
drogi w Lutrowskim był tam z Panem Ząbkowskim przekazał co ustalono. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  zgłosił  problem  z  oświetleniem  ul.  
Częstochowskiej  pomiędzy  wjazdem na  osiedle  a  obwodnicą.  W jego  
ocenie co wcześniej już zgłaszał  słupy są zlokalizowane za krawędzią  
drogi 6, 7 metrów i za  linią drzew, oświetlenie jest ale czy spełnia swoją 
funkcję za drzewami.  
-   Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  na  etapie  
projektowania wspólnie brali udział  i jest problem z drzewami, które są 
do  przecinki,  będą  one  mocno  przycięte  i  w   dużej  części  usunięte,  
problem  zasłaniania  światła  zniknie.  Aktualnie  jest  to  na  etapie  
uzyskiwania decyzji zezwalającej na wycinkę, po tej wycince i przecince 
sytuacja znacznie się poprawi.  Słupy oddalone są od krawędzi jezdni w 
takiej samej odległości jak w pierwszym odcinku na tej ulicy. 
- Radny Rafał Balcerzak  kilka miesięcy temu na sesji składał propozycję, 
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która ułatwiłaby życie mieszkańcom płatność kartą przy kasie w Urzędzie.
Czy temat ten był w jakiś sposób analizowany aby to wprowadzić.   
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że w tej chwili przez Ministerstwo
Finansów   jest  przygotowywany  program  żeby  ujednolicić  sposób  
montowania terminali w kasach Urzędu. Jest jeszcze taki problem że z  
Ordynacji podatkowej wynika, że wszystkie płatności płacone kartą muszą
być płacone z odpowiednią prowizją. 
- Radny Rafał Balcerzak  odnośnie remontu ulicy Częstochowskiej wie  
że prace ziemne najważniejsze są już zakończone, zapytał  jakie są dalsze 
działania,  żeby uwzględnić 1 listopada, tydzień przed i kilka dni po tym  
terminie bo przy ul.  Częstochowskiej   jest cmentarz i  ten ruch będzie  
znacznie większy aby prace były tak prowadzone żeby uciążliwość była  
mniejsza szczególnie dla przyjeżdżających. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że aktualnie jest przerwa
w pracach, został wykonany kanał deszczowy, w drugiej połowie września
według deklaracji wykonawcy mają rozpocząć  się  roboty  w  pasie  
drogowym. Rozmawiał dzisiaj z inspektorem nadzoru  żeby wykonawca 
jeszcze wcześniej przystąpił do wykonania przykanalików w kanalizacji  
deszczowej jeżeli będzie to możliwe. 
- Radny Marian Rutkowski  powiedział, że ZDKiM postawiło znak na  
Kuźniczce tak jak prosił tylko nie taki jaki powinien tam być. Prosił aby 
wyrównać  teren  koło  przystanku,  bo  jest  tam  dół.  Kolejny  temat  to  
wcześniej już zgłaszał   w marcu była awaria w przejeździe przy posesji nr
132 i 134 do dnia dzisiejszego nie ma tam asfaltu.  
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że będzie rozmawiał z 
ZDKiM odnośnie tych prac żeby to możliwie szybko zostało zrobione. 
- Radna Alicja Chęcińska zgłosiła potrzebę koszenia poboczy przy drodze 
krajowej.
-  Radny Roman Kudelski zapytał dlaczego nie zostało zamalowane na  
niebiesko miejsce dla osób niepełnosprawnych w Rynku tak jak jest to  
zrobione przy szpitalu,  na parkingu.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba uważa, że nad rozmalowaniem  
tego miejsca należy się   zastanowić,   miejsce dla  niepełnosprawnych  
w Rynku  gdzie jest kostka  ma mieszane uczucia, co do rozmalowania na 
kostce, jest tam znak informujący. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski zapytał o teren przy ul.  
Kuków przy skręcie  na ul.  Pragę który został   przeznaczony  na plac  
zabaw dlaczego do tej pory nic się tam nie dzieje.  Jeżeli nie zostanie to 
wykonane w tym roku to czy te środki przepadną. Kolejny temat  prosi  
Burmistrzów aby wszelkie prace związane z remontami dróg chodników 
nie  odbywały  się  w czwartki.  Następna sprawa to ul.  Częstochowska,  
często  to  się  zdarza  jazda  pod prąd,  zapytał  czy  jest  w planach   aby  
mocniej zaakcentować nakaz jazdy w prawo z ul. Częstochowskiej w ul. 
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Kościuszki, może jakiś znak migający, pulsacyjny.  Tablica drogowa przy 
GOK jest za nisko. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  sytuacja  się  
skomplikowała, jest problem z uzyskaniem pozwolenia, zgłoszenia tego  
placu zabaw, bo w mapach   geodezyjnych jest tam las, a tego lasu tam nie 
ma.  Została  podjęta  procedura   wyłączenia  tego  lasu  w  mapach  
geodezyjnych. Jest szansa że zostanie to wykonane w tym roku.  
-   Radny  Wojciech  Droś  według  niego   progi  zwalniające,  które  są  
zamontowane  w  Rynku   nie  spełniają  swojej  roli,  kilkakrotnie  był  
świadkiem jak samochody omijają te progi i stwarzają zagrożenie, był już 
jeden  wypadek  koło  Pana  Jackiewicza.  Wnioskuje  by  zobowiązać  
Burmistrza  aby  uzupełnić   te progi na całej szerokości pasa drogi. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   zapytał  jak  wygląda  sprawa  
przepisów i czy  mamy takie możliwości finansowe, uważa, że należy się 
nad tym głęboko zastanowić.  
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że to co jest wykonane 
jest  zgodne z zatwierdzonym projektem organizacyjnym  ruchu i tak w 
tym momencie musi to pozostać. Czy jest możliwa zmiana, teoretycznie 
jest ale  nie  wie  w  tym  momencie  jak  to  się  ma  do  warunków  
oznakowania,  musiałby  się  wypowiedzieć  na  ten  temat  projektant.  
Natomiast zawsze bierze  się  pod  uwagę  tak  jak  powiedział  
Przewodniczący  możliwości  finansowe.  Można  było  zastosować  inne  
sposoby  ale znacznie droższe na które nie było nas stać.  Według jego  
oceny  w  dużej  części  spełnia  to  wykonanie  zamierzonego  celu,  
zdecydowanie wyhamowuje ruch, zdarzają się kierujący którzy omijają i 
nie przestrzegają  przepisów ruchu drogowego.  
- Radny Wojciech Droś odniósł się do wypowiedzi Wiceburmistrza że jest 
to na porządku dziennym. Kolejny temat to chciałby mieć pisemną opinię 
Radcy  Prawnego  odnośnie  wniosku Burmistrza  Łukasika   w sprawie  
podwyżki dla Burmistrza, czy Burmistrz Łukasik mógł formalnie złożyć  
taki wniosek. 
-  Radca  Prawny  Tomasz  Małyska  prosi  aby  złożyć  zapytanie  jeżeli  
zostanie to skierowane do niego bądź do Pani  mecenas Raczyńskiej na  
pewno zostanie udzielona odpowiedź. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poinformował, że porządek obrad 
sesji przygotowuje Przewodniczący podpisuje się pod tym porządkiem,  
rozmawiał i ustalił z Burmistrzem Łukasikiem aby przygotował projekt tej
uchwały.  
-  Radny powiatowy Józef  Borecki   zapytał  czy  jest  brana pod uwagę  
wymiana wodociągu pomiędzy  Starokrzepicami i Dankowicami.  Przy  
awariach  jest  niszczone  pobocze  a  jest  to  droga  powiatowa.   Jako  
użytkownik kanalizacji stwierdził, że woda ciągle jest żółta dlaczego tak 
się dzieje.
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- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że zgadza się z tym że 
ten odcinek należy w pierwszej kolejności wymienić i to robione jest teraz 
sukcesywnie. 
- Przewodniczący zarządu Osiedla Kuźniczka Marcin Świerczyński zabrał 
głos na temat wykopalisk archeologicznych, których w tym roku skończył 
się już  czwarty sezon. Myśli że należy zająć się tym tematem, ze strony 
tych którzy  te  wykopaliska  przeprowadzali  złożył  prośbę  na  ręce  
Przewodniczącego  Rady o zwołanie Komisji wspólnej, która  zajęłaby się 
tylko tym tematem  tego co było znalezione, ten czwarty sezon był obfity 
w wiele znalezisk. Na posiedzeniu Komisji wspólne grupa ta zaprezentuje
te zabytki które zostały znalezione w części ponieważ w tej chwili jest 720
zabytków  żelaznych   dosyć  cennych  historycznie,  około  120  monet.  
Materiał  jest  bardzo  obfity  i  powinien  on  pozostać   u  nas  i  należy  
zareagować  na  to  ponieważ  Konserwator  Zabytków  domaga  się  już  
opracowania   tych  materiałów,  jeżeli  nie  zostaną  opracowane  to  
Konserwator z Urzędu je przejmie, odzyskanie i dalsze prowadzenie badań
będzie bardzo utrudnione. W pierwszej kolejności należy zakonserwować, 
opracować   i  badać  dalej.  Dlatego jest  potrzebne  takie  spotkanie  aby  
można było przedstawić to co do tej pory zrealizowano, pomysł jak to  
wykorzystać,  gdzie je wyeksponować, skąd wziąć na to środki.  Druga  
sprawa związana z przyszłorocznym budżetem, prawie wszystkie budynki 
użyteczności publicznej są już zrobione, pozostał jeszcze budynek który  
po  tegorocznych  ulewach  został  zniszczony  jest  to  budynek    Klubu  
Sportowego Liswarty  Krzepice  należy  się  nim zająć.   Jeżeli  chodzi  o  
drzewa są one dużym problemem dróg powiatowych i  krajowych.  Na  
drodze  krajowej  przy  Gminie  Opatów są  lampy,  które są  w koronach  
drzew  jest tam niebezpiecznie, prosi aby zwrócić na to uwagę. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba jeżeli  chodzi o pierwszą część  
wypowiedzi  to  w  dniu  dzisiejszym  wpłynęła  taka  informacja,  jak  
najszybciej jak to będzie możliwe zostanie zwołana Komisja wspólna z  
osobami które te   wykopaliska przeprowadziły.  Temat drzew przewijał  
się przez prawie wszystkie wypowiedzi, na  ul. Ryły wie że są to prywatne
tereny ale drzewa które tam się znajdują są bardzo kruche znajdują się  
przy samej drodze przy większych wiatrach  gałęzie lecą na drogę.  Należy
wystąpić do właścicieli o jakieś działania,  bo jest niebezpiecznie. 
-  Mieszkaniec  Marek  Kajkowski  zadał  pytanie  Burmistrzowi,  na  
posiedzeniu Komisji wspólnej   która odbyła się w czwartek wspominał  o 
tym a dzisiaj  zada pytanie  czy w związku z faktem że konstruowany  
będzie budżet  czy w związku z tym co dzieje wokół  gospodarki wodnej, 
w jaki sposób finansowany jest budżet oświaty   na terenie Gminy, czy  
procedowanie budżetu odbędzie się tak jak zawsze czy będą spotkania z 
mieszkańcami  i czy będzie możliwość dyskusji.  
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  ponieważ to pytanie zajęło 4  
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minuty nie wie po co Pan Kajkowski robi takie wywody skoro można było
zapytać wprost czy Burmistrz  ma zamiar spotkać się z mieszkańcami. 
- Radna Bożena Kozak odniosła się do wypowiedzi Pana Kajkowskiego 
jest  radną  drugą  kadencję,  w  pierwszej  kadencji  2010-2014  Rada  na  
Dankowice praktycznie nie przeznaczyła   nic i wtedy Pan Kajkowski nie 
upomniał się o Dankowice. W tej kadencji ta Rada dała dużo do Dankowic
jest  wiele zrobione wymieniła te  zadania, przede wszystkim zrobiono  
projekt kanalizacji sanitarnej. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odniósł  się  do  wypowiedzi  Pana  
Kajkowskiego odnośnie spotkań z mieszkańcami  które są bardzo ważnym
kontaktem i wymiana informacji, takich spotkań nie unika  i nie będzie  
unikał.  Doskonale  wie  jak odbywały  się  spotkania  z  mieszkańcami  w  
których  Pan  Kajkowski uczestniczył. Spotkania odbywają się cały czas 
przy  omawianiu funduszy sołeckich, przy budżecie są dwie wersje albo 
przed uchwaleniem lub po uchwaleniu budżetu, prowadzone są rozmowy,  
wiadomo jakie są oczekiwania mieszkańców, są prowadzone rozmowy z 
mieszkańcami, sołtysami,  wnioski są kolejno realizowane, ustalana jest  
skala potrzeb i kolejność realizacji.  Odniósł się jeszcze do Dankowic  
dlaczego  są  na  końcu  i  dlaczego  nie  została  wybudowana  jeszcze  
kanalizacja omówił ten temat. 
- Mieszkaniec Marek Kajkowski zapytał Przewodniczącego ponieważ w 
gazecie ukazały się zarobki Przewodniczących,  86 tysięcy roczne są to  
dochody Pana Przewodniczącego  z tytułu pełnienia funkcji nauczyciela, 
zapytał  czy  w  związku  z  tą  bardzo  niezręczną  sytuacją  w  jakiej  
Przewodniczący   się znajduje czy zamierza zrezygnować z tej funkcji  
Przewodniczącego. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  odpowiedział na pytanie Pana  
Kajkowskiego krótko że nie zrezygnuje. 
-  Mieszkaniec  Krzysztof  Gała   w imieniu  Krzepickiego  Towarzystwa  
Regionalnego  zaprosił  Burmistrzów,  Przewodniczących  Rady  oraz  
Radnych na organizowane  spotkanie w dniu 28 września 2017 roku o  
godz. 18.00 w GOK na ul. Krótkiej spotkanie odbędzie się pod hasłem  
„Rozmawiajmy o seniorach”.  Zwrócił się do radnych i sołtysów z terenu 
Starokrzepic  ponieważ zwracają  się  do niego ludzie  z zapytaniem czy  
prawdą jest  że  filia  Banku Spółdzielczego w Starokrzepicach ma być  
zlikwidowana. 
-  Dyrektor  Przedszkola  w  Krzepicach  Danuta  Przybylska   zgłosiła  
powtarzający  się  problem przy  Przedszkolu   w  okresie  wiosennym z  
którym walczy co rok. W sąsiedztwie przedszkola znajdują się laski, które 
są  siedliskiem gawronów,  wron  kruków  i  innego  dużego  ptactwa.  W  
okresie wiosennym kiedy są wylęgi ptaki te stają się agresywne jest to  
niebezpieczne dla  dzieci   i  zanieczyszczają  piaskownice,  plac zielony.  
Starała się we własnym zakresie z Dyrektorem Zespołu Szkół poradzić  
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sobie dzwoniąc do Katowic do Ochrony Środowiska, do sokolnika, do  
Kłobucka  do  nadleśnictwa.  Do  tej  pory  nie  uzyskała  konkretnej  
odpowiedzi,   jest  to  duży  problem,  prosi  o  pomoc,  może  w  
przyszłorocznym budżecie przeznaczyć  jakieś środki na ten cel.  
- Radny Powiatowy Józef Borecki doradził aby tak jak mieszkaniec, który
ma borówki zamontował urządzenie, które co jakiś czas robi taki odstrzał 
ale nie za głośno i ptaki te wyprowadziły się. 
- Mieszkaniec Bogdan Olejnik zapytał radnego ze swojego terenu  czym 
zasłużył się Burmistrz że radny głosował za tak wysoką podwyżką dla  
Burmistrza 
- Radny Marian Rutkowski odpowiedział, że Pan Kajkowski zaznaczył że 
podwyżka wyniosła 17% tylko że zapomniał powiedzieć że w 2015, 2016 
Burmistrz nie otrzymał żadnej podwyżki, Rada oceniła Burmistrza w ten 
sposób  że  przyznała  mu  taką  podwyżkę,  prosi  aby  rozejrzeć  się  w  
sąsiednich gminach jak wyglądają zarobki wójtów.  
-  Mieszkaniec Bogdan Olejnik stwierdził, że właściciel tuczarni przez 8 
lat  nie  płaci  podatku  jest  to  kwota  około  100  tysięcy  złoty,  dlaczego  
Burmistrz nie wyegzekwował  tej kwoty jest to niedopełnienie obowiązku 
ze strony Burmistrza. Prosi Radcę Prawnego  żeby mu odpowiedział czy 
Burmistrz w tym wypadku popełnił przestępstwo czy nie. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba odpowiedział,  że  Pan Olejnik  
zadał nieprawidłowe pytanie bo AGRO DUDA płaci podatki. 
-  Radca  Prawny  Tomasz   Małyska  powiedział,  że  podatki  każdy  ma  
obowiązek płacić, jeżeli chodzi o ten podmiot to on płaci podatki z tego co
się orientuje. 
-  Mieszkaniec Bogdan Olejnik  kolejny temat na ul. Słowackiego rok  
temu wykonano  nakładkę asfaltową i  chodnik,  okazało się  że 1 słup  
znalazł się na jezdni a pozostałe słupy są na środku chodnika.  Przejście 
obok  słupa  według  niego  jest  40  cm.  3  słupy  zostały  przestawione  
pozostałe nie.  Kto w tej sprawie zawinił, kto do tej sytuacji dopuścił. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  słupy  były  
zabudowane przez energetykę w czasach kiedy  jeszcze droga tam była  
polna, później po zaprojektowaniu trzeba było drogę i chodnik zmieścić w 
pasie drogowym, okazało się koniecznością przestawienie tych 3 słupów, 
za wykonaną pracę wykonawca otrzymał zapłatę,  wszystko odbyło się  
zgodnie  z  prawem.  Temat  ten  był  przedmiotem  badań  Prokuratury,  
Prokurator nie dopatrzył się żadnego przestępstwa.  
-  Mieszkaniec Bogdan Olejnik odnośnie słupów to rozmawiał  z zakładem
energetycznym i pracownik  tego zakładu powiedział, że gdyby ktoś w  
trakcie ustawiania słupów zgłosił  to można by je było przestawić zaraz 
bez dodatkowych kosztów. Uważa że władzę należy rozliczać. 
-  Sołtys  Zajączek  Pierwszych  Pilarz  Barbara   zgłosiła  problem drogi  
powiatowej w Zajączkach Pierwszych i ograniczenia tonażu.
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- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział, że temat poruszony 
przez  Panią Sołtys obszernie wyjaśniał radny powiatowy Józef Borecki  
mówił, że składany będzie wniosek  do budżetu i środków zewnętrznych 
na 2018 rok. 
-  Radny  powiatowy  Józef  Borecki  ponownie  poruszył  temat  drogi  
powiatowej przez Zajączki Pierwsze.
-  Radny  Wojciech  Droś  odniósł  się  do  wypowiedzi   radnego  Józefa  
Boreckiego który wspomniał o roku 2018-2019 uważa, że są to następne 
obiecywania wyborcze.  Wiadomo jakie firmy jeżdżą tą drogą te firmy  
płacą podatki  i powinny wymagać. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka  zapytał  jak  długo  będzie  zamknięta  droga  
krajowa w Juliampolu na Wieluń.  
- Mieszkaniec Krzysztof Gała nawiązał do sprawy poruszonej przez Pana 
Świerczyńskiego, Dyrektor ZDKiM  wyszedł z ideą utworzenia w jednym 
z budynków należących do Gminy  Krzepickiego Muzeum Regionalnego  
jest na to zielone światło Konserwatora Zabytków. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba powiedział, że będzie to tematem 
rozważań na Komisji wspólnej  zorganizowanej aby ten temat omówić.  
Dodał  również  na  podsumowanie  tych  wszystkich  wypowiedzi  które  
osobiście uważa, że obrażają Radę jak również mieszkańców jakie padają 
ze słów Pana Kajkowskiego że mieszkańcy nie przychodzą bo nie mają po
co  tylko  jedni  sprawiedliwi   według  Pana  Kajkowskiego  są  na  sesji.  
Uważa, że mieszkańcy  nie przychodzą bo widzą że się dobrze dzieje,  
wszystko co jest zaplanowane jest wykonane, widać że Rada współpracuje
ze sobą jak i z Burmistrzem. Natomiast Pan Kajkowski przychodząc na  
sesję   przychodzi  tylko  po  to  żeby  wprowadzać  destrukcję,  zamęt,  
nieporozumienia  i obrażać radnych.    Fundamentalna zasada jaką kierują 
się  lekarze  to  po   pierwsze  nie  szkodzić   tego  by  życzył Panu  
Kajkowskiemu żeby wziął sobie to do serca

Ad.  18.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.  1940  zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                      Roman Kudelski             Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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