
PROTOKÓŁ  NR 31.2017
z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  16 listopada   2017 roku

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1500 - 1930.
       

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 ustalenia stawek podatku od nieruchomości

na 2018 rok oraz poboru tego podatku.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta

przyjmowanej  jako  podstawa  obliczenia  podatku  rolnego  na  obszarze
gminy w 2018 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2018
rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego,
podatku  rolnego,  podatku  leśnego  oraz  podatku  od  nieruchomości  w
drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2018 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 r.
10.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.

11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Lokalnego   Programu
Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2023”

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy
Krzepice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

13.Podjęcie  uchwał  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od
obowiązku  trybu  przetargowego  i  przedłużenie  okresu  obowiązywania
umowy dzierżawy (4 uchwały)

14.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Krzepice ( 5 uchwał) 

15.Podjęcie  uchwał  w  sprawie  przekształcenia  dotychczasowych
sześcioletnich Szkół Podstawowych  w ośmioletnie  Szkoły Podstawowe
(5 uchwał)

16. Sprawozdania,  informacje:
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 Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 12 września do 16
listopada  2017 roku.

 Informacja  dotycząca  analizy  oświadczeń  majątkowych  radnych,
Przewodniczącego Rady, Burmistrza i pracowników.

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  
Bogusława Raczyńska-Cer.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś spośród Radnych lub Burmistrz
chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  Przewodniczącego  ponieważ  istnieje
obowiązek  informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy
Krzepice  za  rok  szkolny  2016/2017,  która  powinna  być  złożona  do
ostatniego  października.   Zapytał  dlaczego  po  16  dniach  w  porządku
dzisiejszej sesji nie ma tego punktu i nie ma debaty nad tym punktem,
jeżeli nie dzisiaj, to kiedy będzie debata nad tym punktem.
- Przewodniczący Rady Miejskiej  Mateusz Kluba odpowiedział, że  tak
jak radny Droś powiedział do biura Rady wpłynęła informacja oświatowa
i taki jest obowiązek  natomiast wprowadzenie tej informacji do porządku
obrad  to już inna sprawa, można ją omawiać tak jak to było w latach
ubiegłych,  radny  Droś  prosił  aby  ją  umieścić  na  bip,  każdy   z  taką
informacją może się zapoznać, co nie oznacza że jest taki obowiązek żeby
nad tym debatować. W dzisiejszym porządku obrad takiej informacji nie
ma co nie oznacza, że  na kolejnej sesji taka informacja się nie znajdzie.
-  Radny  Wojciech  Droś  prosi  o  pisemne  wyjaśnienie  dlaczego  ta
informacja  nie  znalazła  się  w  dzisiejszym  porządku  obrad,  z  jakiego
powodu i  kiedy się znajdzie i będzie poddana społecznej dyskusji na sesji
Rady Miejskiej. 
- Przewodniczący Rady Miejskiej  Mateusz Kluba odpowiedział,  że
informacja  nie  znalazła  się  ponieważ  nie  ujął  jej  w  porządku  obrad.
Zapytał czy będą jeszcze jakieś zmiany do porządku obrad, nie zgłoszono
więcej   zmian  do  porządku  obrad.   Poddał  pod  głosowanie  porządek
obrad,  za przyjęciem głosowało 13 radnych,  jednogłośnie.
- Radnych obecnych 13.
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- O godz.  1505 przybył radny Damian Pilarz.  Aktualna liczba radnych  
biorących udział w posiedzeniu – 14.

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z  ostatniej sesji.
- Protokół został  przesłany radnym. Przewodniczący Rady zapytał czy  
będą  uwagi do protokołu,
- Radny Wojciech Droś poinformował, że na ostatniej sesji złożył wniosek
formalny  o  zmianę  progów  zwalniających,  które  są  zamontowane  w  
Rynku w Krzepicach z wąskich na takie aby objęły całą szerokość pasa 
drogi, zgłaszał to jako wniosek formalny, który przyjął Przewodniczący  i 
powiedział, że podda pod głosowanie  i nie zrobił tego. Zapytał dlaczego 
Przewodniczący tego wniosku nie  procedował oraz dlaczego ten wniosek
nie  znalazł  się  w protokole.  W związku  z  zaistniałą  sytuacją  zgłasza  
wniosek  aby uchwałę o przyjęcie protokołu z ostatniej sesji  przełożyć na 
następne  posiedzenie  sesji.  Prosi  Przewodniczącego  Rady  o  
ustosunkowanie się do jego uwag
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  odpowiedział, że nie ma takiej  
uchwały, Rada może przyjąć protokół albo go nie przyjmować.  Wniosek 
zgłoszony przez Pana Drosia nie był poddany pod głosowanie może w
wyniku emocji, w protokole  wniosek ten nie był procedowany więc go 
nie ma, jeżeli pan Droś będzie chciał go poddać pod głosowanie  jeszcze 
raz dzisiaj wniosek ten zostanie poddany pod głosowanie. 
- Radny Wojciech Droś uważa, że Przewodniczący nie może przejść do 
porządku,  bo  protokół  nie  odzwierciedla  sytuacji  jaka  była  na  sesji.  
Składa wniosek aby dzisiaj tego protokołu nie przyjmować przyjąć go na 
następnej sesji  z uwagą , że jego wniosek był taki, a Przewodniczący nie 
poddał  go pod głosowanie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek  
Radnego Drosia  aby nie głosować dzisiaj  nad przyjęciem protokołu z  
ostatniej  sesji.  Za  przyjęciem  wniosku  głosował  1  radny,  7  radnych  
przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu, 2 radnych nie brało udziału 
w głosowaniu.  Wniosek   nie  został  przyjęty  przez  Radę.   Następnie  
poddał pod głosowanie  protokół  Nr 30.2017, który został przyjęty  7  
głosami, przy 1 głosie przeciwnym i 5 głosach  wstrzymującym się, 1  
radny nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
- Zaproponowano następną osobę z listy obecności Radnego Damiana  
Pilarza , który  wyraził zgodę.
Sekretarzem obrad został wybrany Radny Damian Pilarz   12 głosami,  
przy 1 głosie wstrzymującym się, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Ad. 4. Wystąpienie zaproszonych gości. 
-  Starosta  Kłobucki  Henryk  Kiepura  podziękował  za  zaproszenie,  
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przedstawił  sprawy  jakie  są   obecnie  przedmiotem spraw samorządu  
powiatu, szerzej   odniósł  się do ewentualnych możliwości  współpracy  
w pewnych obszarach na terenie Gminy Krzepice.  W dniu wczorajszym 
Zarząd  Powiatu  przyjął  budżet  na  2018  rok,  26  milionów  złotych  
przeznaczonych jest na inwestycje, planuje się realizacje 4 dróg,  które są 
wpisane w budżet ponieważ wstępnie są uzgodnione źródła finansowania,
możliwości  składania  wniosków.  Droga  finansowana  ze  środków  
powodziowych  między Kłobuckiem a Wilkowieckiem w 3 odcinkach  
około 2 km, droga Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi  ponad 4 km
w jednym ciągu,   droga  Grodzisko,  Pierzchno,  Libidza   z  programu  
rozwoju  obszarów wiejskich,    kolejna  droga  o  której  jest  mowa  od  
dłuższego czasu  to droga w Zajączkach Pierwszych przedstawił od kiedy 
była mowa o tej drodze i kolejne starania o dofinansowanie tej drogi.  
Obecnie są dwa warianty na realizację tej drogi jeżeli znajdzie się źródło 
dofinansowania z Katowic, to zrobiony zostanie cały odcinek który został 
kilka lat temu zaprojektowany, kosztorys około milion dwieście tysięcy, 
natomiast jeżeli nie udałoby się zdobyć dofinansowania zewnętrznego,  
będzie spotkanie w terenie i jeden z trzech odcinków zostałby zrobiony 
ze środków własnych   z prośbą o partycypację w kosztach przez gminę. 
W tym  roku  Powiat  zrealizował  już  4  zadania  pozyskując  środki  z  
zewnątrz.  Poinformował o przygotowaniach do  zimowego utrzymania  
dróg powiatowych. W tym roku planowano usunąć niebezpieczeństwo  
jakie jest na poboczu drogi między Krzepicami a Dankowem, jednak ten 
rok  był  bardzo  obfity  w  inwestycje,  postanowiono  poczekać  z  tymi  
robotami mniejszymi na koniec roku  i terminowo nie zdążyło się tego  
wykonać,  w budżecie   są  zabezpieczone środki i  wstępnie  umówiono  
wykonanie tego zadania na kwiecień – maj jak będą tylko odpowiednie 
warunki pogodowe.  Kolejny temat to opieka zdrowotna, nasze szpitale w 
październiku  zostały  włączone  do  sieci   szpitali,  mają  zapewnione  
dofinansowanie,  odnośnie  audytu  ZOZ-u  dyrektor  Maruszczyk  
przedstawiła  Zarządowi   informacje  na  ten  temat.   Przedstawił  kilka  
informacji  z  zakresu  Oświaty  w  najbliższy  piątek  będzie  otwarcie  
pierwszego etapu  pracowni CNC  w szkole na Zagórzu w Kłobucku,  
omówił ten temat. Zostało oddanych kilka pracowni z dofinansowaniem
Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska,  są  to  pracownie  
biologiczne, chemiczne i fizyczne również w Zespole szkół w Krzepicach.
W tym roku uczniowie z powiatu kłobuckiego uzyskali najlepsze wyniki 
maturalne w całym subregionie północnym, o kilka procent lepsze niż w 
szkołach częstochowskich, najlepiej w Zespole szkół w Krzepicach 98 % 
tylko  jedna  osoba  nie  zdała  poprawki.  Podziękował  nauczycielom ze  
szkół podstawowych i gimnazjum bo jest to wkład tych nauczycieli w  
uzyskanie  takich  wyników.  Zdawalność  egzaminów  zawodowych   
powiat też jest w ścisłej czołówce w województwie. Podziękował Gminie 
Krzepice, Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady i wszystkim Radnym 
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którzy uczestniczyli  w organizowanym wspólnie w III Przeglądzie Pieśni 
Patriotycznych  który odbył się 4 listopada w Gimnazjum w Krzepicach. 
Podziękował  również  za  udział  w  inauguracji  100-lecia  Odzyskania  
Niepodległości organizowanym w ostatnią niedzielę w Kłobucku. 

- O godz. 1520 przybył radny Grzegorz  Mońka. Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 15.
- Radny Rafał Balcerzak zapytał odnośnie zapytania starosty czy są na  
terenie  gminy  Krzepice  lokale,  które  mogłyby  być  przeznaczone  pod  
działalność,  funkcjonowanie   placówki  takiej  jak  środowiskowy  dom  
samopomocy  czyli jednostka, która zajmuje się wsparciem dziennym  
osób niepełnosprawnych, czy Pan Starosta mógłby ten temat rozwinąć.  
-  Starosta Kłobucki Henryk Kiepura odpowiedział, że temat ten pojawił 
się  wiosną,  naświetlił  skąd  się  wziął  ten  temat,  informacje  na  ten  
temat  zbiera  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  temat  ten jest  w  
opracowaniu.  
- Radny Rafał Balcerzak dodał,  że jeśli  chodzi o Środowiskowy Dom  
bardzo  duże  doświadczenie  w  prowadzeniu  tego  typu  placówek  ma  
powiat oleski. Taka placówka jest bardzo potrzebna jest ona dla trzech  
typów osób. Poinformował, że jest oddelegowany z Gminy Krzepice do 
Społecznej  Rady  do  spraw Osób  Niepełnosprawnych,  która  jest  przy  
Staroście i funkcjonuje już trzeci rok. Omówił zakres prac czym ta Rada 
się  zajmuje,  zaprasza  Pana  Starostę  do  wzięcia  udziału  w  tym  
posiedzeniu. 
 -  Starosta  Kłobucki  Henryk  Kiepura  podziękował  za  zaproszenie,  
powiedział,  że  ma  zaufanie  do   Komisji   w  której  jest  bardzo  
merytorycznie i profesjonalnie przygotowany  zespół, który wypracowuje
takie  decyzje,  które  są  akceptowane  przez  Zarząd,  Starostę  i  Radę.   
Odniósł się do WZT i nowych przepisów 
-  Radny  Rafał  Balcerzak   odniósł  się  do  nowych  przepisów  WZT.   
Poruszył drugi temat sprawę dróg, wielokrotnie była zgłaszana  sprawa 
drogi  w ul. Mickiewicza głównie we fragmencie na całej długości szkół 
gimnazjum i podstawówki, zapytał czy w 2018 roku powiat będzie jakieś 
prace wykonywał, droga ta jest w bardzo złym stanie.  Poruszył również 
temat dojazdu uczniów  do szkół.
- Starosta Kłobucki Henryk Kiepura odpowiedział, że na tą chwilę nie  
może zadeklarować ,   pewnie trzeba będzie się umówić w terenie, nie  
przewiduje się jakiegoś dłuższego odcinka  jeżeli są problemy ze stojąca  
wodą będzie rozmawiał z  kierownikiem powiatowego Zarządu  dróg.  
Odnośnie  dojazdu  uczniów do  szkół   przybliżył  ten  temat.   Sytuacja  
najgorsza  była  na  Gminie  Krzepice,  Powiat   podjął  decyzje  o   
dofinansowaniu dwóch kursów dla naszych uczniów Przystajń – Panki - 
Krzepice i drugi Starokrzepice – Krzepice. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  kolejny  temat  to  co  wspomniał  Starosta  na  
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początku zmiany jakie zachodzą w związku z audytem odnośnie służby 
zdrowia w powiecie kłobuckim. Podziękował za korzystną zmianę, że w 
Ośrodku Zdrowia w Krzepicach jest dwóch dodatkowych lekarzy.
-  Radna  Czesława  Dudek  zapytała  odnośnie  Ośrodka  Zdrowia  w  
Starokrzepicach,  teraz  jest  tam  lekarz,  który  przyjmuje  dwa  razy  w  
tygodniu po 2 godziny.  Jest bardzo utrudniony dostęp do tego lekarza  
ponieważ jest to bardzo duży obszar  i bardzo dużo ludzi.  Zapytała czy 
będzie jakaś zmiana w tej sprawie. Kolejny temat to ul. Kościuszki od  
firmy  Pana  Kwiatkowskiego  do  firmy  Pana  Drabika  droga  ta  jest  w  
bardzo złym stanie. 
 -  Starosta  Kłobucki  Henryk  Kiepura  odpowiedział,  że  jednym  z  
głównych  zadań  jakie  zostało  postawione  przed  Panią  Dyrektor  
Maruszczyk było poszukiwanie lekarzy,  do wielu ośrodków trafili nowi 
lekarze,   natomiast  problem  w  Starokrzepicach  był  spowodowany    
chorobą Pani doktor, myśli że półtora tygodnia temat się rozwiąże,  bo  
Pani doktor zadeklarowała powrót do pracy 1 grudnia. Są pieniądze aby 
zatrudnić więcej lekarzy ale ich nie ma.  
-  Radny Powiatowy Józef Borecki odpowiedział odnośnie drogi w ul.  
Kościuszki  jaki  jest  stan  prawny  tej  drogi.   Na  tą  chwilę  jest  taka  
deklaracja, że Powiat da frez który trzeba sobie przywieść.
- Starosta Kłobucki Henryk Kiepura na podsumowanie sprawy tej drogi w
ul. Kościuszki dodał że jest wiele działek na terenie powiatu, które w  
zaszłości historycznej mają nieuregulowany stan prawny. Uregulowanie  
tej działki i wielu innych   dało  Burmistrzowi możliwość  zwrócenia się 
do Wojewody o przekazanie działki na własność.  Niestety u Wojewody
sprawy  te  załatwiane  są  dość  długo  i  to  nie  przeszkadza  doraźnym  
remontom tej drogi. Jest to prawidłowe działanie i w niedługim czasie  
Wojewoda przekaże tą działkę Gminie.  To co mówił  Pan Borecki po  
rozmowach z Burmistrzem powiat da materiał, a gmina  resztę aby tą  
drogę do stanu dostatecznego doprowadzić. 
-  Radna  Czesława  Dudek  podziękowała  Burmistrzowi  i  Staroście  za  
wyczyszczenie chodnika w Lutrowskim. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odniósł się do sprawy  odcinka drogi 
w ul. Kościuszki.
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   odniósł  się  do  tej  kwestii  
ponieważ Pan Borecki  stwierdził, że Gmina nie potrafi dać prawidłowej 
odpowiedzi.  W ubiegłym  roku  był  przedstawiciel  firmy,  który   tam  
pracuje  był  Pan  Starosta,  była  rozmowa  i  bezpośrednio  temu  
przedstawicielowi firmy była przekazana informacja, że ta droga należy 
do skarbu państwa. 
 - Radny Rafał Balcerzak  jeżeli chodzi o drogi to podobna sytuacja była z
ul. Ustronną w Krzepicach, teraz jest już ona własnością gminy i można 
coś tam zrobić.  
-  Radny  Wojciech  Droś  zaprosił   Starostę,  Przewodniczącego  Rady  
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Powiatu  i  Członka  Zarządu  Rady  Powiatu,  Burmistrza  oraz  
Przewodniczącego  Rady  na  zebranie  wiejskie  do  Zajączek,   które  
odbędzie  się  na  początku  grudnia.  Zapytał  czy  w projekcie  budżetu  z
ostała  zatwierdzona   kwota  na  remont  drogi  w Zajączkach.  Droga  w  
Zajączkach jest  obiecywana  od  kilku  kadencji.  Chce  konkretnej  
odpowiedzi  bo  powiat  jest  właścicielem  drogi  i  chodnika  jakie  
zabezpieczono środki  w budżecie, na jaką odległość, kiedy ten remont  
zostanie wykonany.  
- Starosta Kłobucki Henryk Kiepura odpowiadając na pytanie radnego  
odniósł się do sesji, która była jakiś czas temu w Liceum gdzie radny w 
publicznym wystąpieniu powiedział, że nic przez lata się w tej sprawie nie
dzieje, odpowiedział wtedy radnemu że nie jest to prawda,w dzisiejszym 
wystąpieniu   przedstawił  historię   przez  ostatnich  trzech  lat,  że  była  
rozmowa w powiecie  i  z Gminą Krzepice,  z Burmistrzem i Radnym  
Powiatowym Józefem Boreckim, sołtysem może nie wymienił wszystkich
osób  ale  te  osoby  w  tej  sprawie  interweniowały  efektem  tego  był  
opracowany  projekt  i  zgłoszenie  do  Marszałka  o  dofinansowanie.   
Wcześniej  o  tym już mówił.  Był  taki  okres  że  miejscowość  ta  miała  
radnego powiatowego  i ten temat nigdy nie został podniesiony prze tego 
radnego przez wiele lat. Mówił również dzisiaj że z nazwy to zadanie do 
budżetu wpisane nie jest, powiedział jakie cztery zadania są wpisane.  
Mówił  że  te  zadania  zostały  wprowadzone  do  budżetu,  bo  widzą  
możliwość  sfinansowania  tych zadań z  dofinansowaniem  z  Katowic,  
natomiast jest zabezpieczone w budżecie z Powiatowym Zarządem  Dróg 
kwotę  kilkuset  tysięcy  złotych,   którą  w  ciągu  roku  będzie  można  
dysponować. Zgłoszono dwie drogi powodziowe  dlatego że  program  
powodziowy może zostać przez Wojewodę  wygaszony. Powiat miał 9  
pozycji  zatwierdzonych przez Wojewodę zrealizowano  6 w tym roku  
planuje się zrealizować 7 i 8 wprowadzone są do budżetu,  na 9 miejscu 
jest  droga w ul. Magreta, która wymaga interwencji w 2 lub 3 miejscach 
jako  droga  najmniej  uczęszczana  czeka  w  swojej  kolejce.   Drogę  w  
Zajączkach powiat chce zrobić, dzisiaj jednak nie wskaże ani daty ani  
źródła finansowania, bo są dwie szanse zostanie zrobiony jeden odcinek z 
tych trzech   najgorszy  z  własnych środków o czym była  rozmowa z  
prośbą o partycypację przez Gminę Krzepice  albo jest takie światełko że 
powiat pozyska  dofinansowanie zewnętrzne  i może być zrobiona cała,  
kosztorys jest około 1.200.000 zł. 
-  Radny  Wojciech  Droś   stwierdził,  że  rozumie  że  pieniędzy  nie  ma  
zabukowanych  na  ten  cel.   Pytał  o  konkretną  drogę  Pan  Starosta   
powiedział całą historię, która jest znana.  Drugie pytanie w związku ze 
złym  stanem  drogi  w  Zajączkach  wystąpił  do  Pana  Starosty   o  
ograniczenie tonażu do 12 ton  na tej drodze, pisma nie otrzymał, za to 
Pan Wojewoda podjął jakieś działania w celu wyjaśnienia tego stanu  ze 
względu na stan drogi jaka jest w Zajączkach i zagrożenia jakie płyną z 
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tego złego stanu drogi. Powiedział, że droga jest fatalna budynki przy  
drodze pękają,  stanowią zagrożenie  dla mieszkańców i  użytkowników  
drogi, również chodnik jest w złym stanie i powoduje niebezpieczeństwo
dla ludzi. W związku z tym nadzór budowlany prowadzi w tej sprawie  
postępowanie administracyjne ponieważ starostwo jest właścicielem tej  
drogi. Zrobił spotkanie z mieszkańcami, zgłosił te budynki i w dalszym 
ciągu zgłasza  te  uszkodzenia,  które  w domach występują.   Skierował  
wniosek  o  zakaz  przejazdu  tą drogą  powyżej 12 ton, ale starostwo  
postawiło  znak  nie dotyczy  ruchu  lokalnego,  zapytał  co to  znaczy,  
praktycznie każdy może wjechać na tą drogę. Ta droga staje się jak gdyby 
obwodnicą  dla  remontowanej  drogi  krajowej  nr  43.  Zapytał  czy  
starosta odpowie mu na to pytanie i czy zmieni znak na  nie dotyczy ruchu
mieszkańców. 
-  Starosta  Kłobucki  Henryk  Kiepura   odpowiedział  odnośnie  
oznakowania, kiedy GDDKiA planowała prace za Krzepicami i planowali
objazd tej drogi, konsultowali to wstępnie ale zrobili to co uważali za  
słuszne  i  to  co  jest  zgodne  z  przepisami  czyli  objazd  wytyczyli  po  
określonych drogach.  Krótko po tym jak ta droga została zablokowana  i 
objazd  ruszył   była  od  razu  informacja  od  naszych  drogowców,  od  
mieszkańców, również z gminy, od Pana Boreckiego i Pana Burmistrza, 
że tiry i ciężarówki skracają  sobie  drogę nie jadą  wytyczonym przez  
GDDKiA  objazdem,  w  związku  z  tym  w  krótkim  czasie  powiat  
wprowadził   ograniczenia,  pojawiły  się  znaki  kto  może  wjeżdżać,  
ustalono  to  i  nie  będą  zmieniane  te  tabliczki    nie  dotyczy  ruchu  
lokalnego, pod pojęciem ruchu lokalnego interpretuje to policja, którą też 
proszono o  częstsze patrole na tej drodze.  Później pojawiło się pismo od 
radnego Drosia  w tej sprawie.  Odnośnie pisma do Nadzoru budowlanego
nie  wie  ale  ma  w  swojej  naturze  rozwiązywanie  spraw   a  nie  ich  
komplikowanie, skoro nadzór budowlany prowadzi tą sprawę to zgodnie z
literą prawa zbada tą sprawę.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba prosi radnego Drosia aby skupił 
się na konkretnych pytaniach  bo są jeszcze inni radni, którzy też chcą  
zadać pytanie. 
- Radny Wojciech Droś podziękował Staroście za to że  Ośrodki Zdrowia 
pozostaną  w  tych  miejscowościach,  zadał  pytanie  odnośnie  Ośrodka  
Zdrowia  w  Zajączkach,  dach  na  ośrodku  jest  w  bardzo  złym stanie,  
przecieka,  zapytał czy Starosta zabezpieczył środki  w budżecie na 2018 
rok na remont tego dachu. 
- Starosta Kłobucki Henryk Kiepura odpowiedział, że  problem z dachem 
na  Ośrodku  w  Zajączkach  pojawił  się  jakiś  czas  temu,  natomiast  w  
budżecie powiatu nie ma  zabezpieczonych środków na ten cel, ponieważ
ten  budynek  jest  w  zarządzie  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  które  
administruje,  remontuje  i  wykonuje  wszelkie  naprawy.  Przetarg  na  to  
zadanie  albo  już  jest  ogłoszony  albo  zostanie  w  niedługim  czasie  
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ogłoszony, to zadanie po rozmowach z Dyrektorem  chciałby aby było  
zrobione  przed  zimą,  koszt  tego  zadania  to  około  30  czy  40  tysięcy  
złotych. Wie że Dyrektor zwracała się do Gminy Krzepice o wsparcie  
finansowe tego zadania. 
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  Burmistrza  czy  w  projekcie  budżetu  
znalazło się to zadanie. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział w nawiązaniu do wypowiedzi 
Pana Starosty i zgłoszenia, że taka  informacja  dotarła, że ten dach należy
zrobić,  po  rozmowach  ze  Starostą  i  Dyrektorem  uzgodniono  z  
Przewodniczącym  Rady   że  jest  nasza  deklaracja  w  tym  roku  na  
dofinansowanie zabezpieczenia dachu. 
-  Radny  Marian  Rutkowski  poruszył  temat  wycięcia  drzew na  ul.  17  
Stycznia gdzie pozostało około 15 pieńków, które wystają ponad ziemię i 
są   niebezpieczne,  zgłasza  to  na  każdej  sesji  dzwonił  do  Pana  
Makowskiego  który mówił, że na koniec roku jak będą środki.  Drugi  
temat to chodnik na ul. 17 Stycznia jest bardzo zarośnięty.
 - Starosta Kłobucki Henryk Kiepura odpowiedział, że temat chodnika jest
tematem  nowym  przekaże  to  Panu  Makowskiemu  natomiast   na  17  
Stycznia  były  dwie rzeczy realizowane w ostatnim czasie.   Było tam  
spotkanie i ustalono że gdy będzie większa partia do frezowania  pni,  to 
wtedy zostanie to ujęte w zamówieniu i zostanie zrobione. 
-  Radny  Dariusz  Pilśniak  zgłosił,  że  będąc  w  terenie  z  Komisją  
Bezpieczeństwa  zauważono  na  Magrecie    most  drewniany    jest  w  
bardzo  złym  stanie,  może  grozić  to  niebezpieczeństwem,  jest  on  
zmurszały, w kilku miejscach wychodzą gwoździe. Kolejny temat prosi  
aby przyjrzeć się drodze od Starokrzepic do Przystajni szczególnie do  
skrętu do drogi Królewskiej   ponieważ tam przez wybudowanie chodnika
jest mocno zawężona ta droga  jest to duży problem. 
-  Starosta  Kłobucki  Henryk  Kiepura  odpowiedział  co  do  mostu  na  
Magrecie doraźne remonty  robione są we własnym zakresie, natomiast  
wszystkie  obiekty  mostowe  podlegają   cyklicznym  wynikającym  z  
przepisów przeglądom, które są zlecane firmom z zewnątrz, przekaże  
Kierownikowi żeby przyjrzał  się tej sprawie. Co do Przystajni  to w tej 
kadencji  zrealizowano dwa duże zadania drogowe, pierwsze to w tym  
roku zostanie skończone 9 km na Przystajni, dofinansowanie gminy było 
2.700.000 zł., całe zadanie za 8.600.000 zł. 9 km drogi jest na ukończeniu.
Drugie  wielkie  zadanie  tańsze   ale  większe  prawie  11 km na  terenie  
Gminy  Wręczyca  Wielka,  Truskolasy,  Zamłynie,  Kulej,  Nowiny,  Bór  
Zapilski    do Piły I i  z  powrotem, droga ta  kosztowała 7.600.000 zł.  
Większe  zadania  wychodzą  zawsze  taniej,  były  rozmowy   czy  w  
najbliższej  perspektywie   nie  przymierzyć  się  do  kolejnego  dużego  
zadania łączącego Gminę Przystajń z Gminą Krzepice  od kościoła w  
Starokrzepicach do sukiennic w Przystajni do opracowania dokumentacji 
projektowej do programu „Schetynówki”.  
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-  Radny  Powiatowy  Józef  Borecki  odniósł  się  do  wypowiedzi  Pana  
Pilśniaka.
- Sołtys Dankowic Jakub Zalewski  zgłosił aby na wiosnę chodniki w  
ciągu dróg powiatowych  były wyczyszczone. Kapliczka w Dankowicach 
która znajduje się  przy drodze powiatowej wygrała w ogólnopolskim  
konkursie na najpiękniejszą kapliczkę organizowanym przez Narodowe  
Centrum  Kultury,  chodnik  przy  tej  kapliczce  ostatnio  został  
odchwaszczony,  były  tam delegacje  z  Warszawy generalnie  zwracano  
uwagę na cały teren sołectwa, stąd kwestia tego chodnika.  Kolejny temat 
droga  powiatowa w Dankowicach  Drugich  pobocze  było  uzupełnione  
frezem jednak jest on wypłukiwany, po raz kolejny powstały wyrwy,   a 
minięcie  się  dwóch  pojazdów sprawia  problem.  Prośba  do  Starostwa  
ponieważ z Burmistrzem zgłaszano sprawę do Nadleśnictwa chodzi o las 
na  terenie  sołectwa  przez  który  przebiega  droga  powiatowa  w  
Dankowicach  Drugich   po  ostatnich  wichurach  uszkodzona  jest  
infrastruktura  energetyczna, telekomunikacyjna, światłowody, internet  
pomimo wielu spotkań i monitów ciągle słychać tylko zapewnienia od  
nadleśnictwa  że  będzie  to  zrobione  a  nie  jest.   Poinformował,  że  
mieszkaniec  sołectwa  Dankowic  Marcin  Pyzik  jest  członkiem  
Młodzieżowego  Sejmiku  Wojewódzkiego  w  Katowicach.  Odbyło  się  
jedno spotkanie  robocze z Burmistrzem na którym wstępnie  ustalono  
plan,  kolejne  spotkanie  z  radnymi  a  następne  ze  starostą  na   którym  
chcieliby  porozmawiać   na  temat  przyszłości  młodzieży  i  planów  
współpracy. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział na temat wycinki drzew  że  
temat  jest  już  dograny  w  listopadzie  ma  się  odbyć  wycinka  o  czym  
zapewnił nadleśniczy.  
-  Radny  Powiatowy  Józef  Borecki   poinformował  o  piśmie  które  
przekazał  Burmistrzowi   związane  ze  Śląskim Zarządem Melioracji  i  
Urządzeń Wodnych, które co roku wysyłane jest  przez Starostwo do  
Zarządu Wojewódzkiego.  Druga sprawa to 24.11.2017 w Urzędzie Pracy 
będzie  dzień  pracodawców.   Odniósł  się  do  wcześniejszej  informacji  
odnośnie zatrudnionych nowych lekarzy na naszym terenie. 
- O godz. 16 40  obrady opuścił Wiceprzewodniczący Tomasz Rakowski  
pomniejszając liczbę radnych do 14 osób.

Ad. 5.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia stawek podatku od nieruchomości
na 2018 rok oraz poboru tego podatku.
-  Skarbnik  Anna  Mońka   poinformowała,  że   w  projekcie  uchwały  
przyjęto wzrost stawek obowiązujących na terenie gminy w 2017 roku o 
1,9  %.  O  ten  wskaźnik  wzrosły  również  stawki  proponowane  przez  
Ministra Finansów.  Podała informację, że uwzględniając proponowaną  
przez Burmistrza podwyżkę  wpływy z podatku od nieruchomości  w  
2018 roku przewidywane są  na 3.116.988 zł.
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Skarbnik odpowiedziała że  wzrost o 1,9 %  ogółem jest to kwota na plus 
do budżetu około 75.279 zł. Podatek od nieruchomości to kwota około  
59.222 zł. 
- Przewodniczący  odczytał  wspólne  stanowisko  Komisji  do  projektu  
powyższej uchwały, za pozytywną opinią głosowało 6 radnych,  przeciw 
głosowało 3 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 2 radnych nie 
brało udziału w głosowaniu. 
- Radny Wojciech Droś  zapytał ile obecne podwyżki dają więcej dochodu
w porównaniu do ubiegłego roku.
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że jeżeli weźmie się pod uwagę  
podatek od nieruchomości, od środków transportowych i podatek rolny  
jest to kwota około 75 tysięcy zł. 
- Radny Wojciech Droś powrócił do wcześniejszego posiedzenia Komisji 
Rolnictwa wspólnie z Komisją Budżetu, która odbyła się 26 października,
Komisja ta głosowała za odrzuceniem podwyżek podatków, prosi  aby  
Przewodniczący odczytał  protokół z tego posiedzenia.  Dodał że jest  
przeciwny tym podwyżkom ponieważ  każde podwyżki nie stymulują  
rozwoju dla  przedsiębiorców i dławią  rozwój. 
- Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Czesława Dudek odczytała wspólne 
stanowisko Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu z dnia 26.10.2017 -   
wniosek aby pozostawić wszystkie stawki  podatku na poziomie roku  
2017,  za przyjęciem wniosku głosowało 9  radnych, jednogłośnie. 
- Radny Wojciech Droś uważa, że poprzednie stanowisko było jasne i  
klarowne nie wie co się zadziało w międzyczasie że  nagle  jest  taka  
zmiana, zwrot o 180 stopni. 
- 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 31.279.2017 w 
sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 oraz  
poboru tego podatku. 

-  Uchwała  Nr  31.279.2017 w  sprawie  ustalenia  stawek  podatku  od  
nieruchomości na 2018 rok oraz poboru tego podatku została przyjęta  9 
głosami, przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
- Przewodniczący Rady  Mateusz Kluba poinformował, że nie odczytał  
całej tej uchwały ponieważ każdy ma przed sobą uchwałę, te uchwały  
niektóre  są  obszerne,  zapytał  czy  Radni  akceptują  taki  sposób  
procedowania,  nie zgłoszono sprzeciwu. 

Ad.  6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  
przyjmowanej  jako  podstawa  obliczenia  podatku  rolnego  na  obszarze  
gminy w 2018 roku.
- Skarbnik Anna Mońka poinformowała, że cena żyta ogłoszona przez  
GUS to 52,49 zła za 1 dt. Projekt uchwały proponuje jej obniżenie do  
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kwoty 31,00 zł za 1 dt. Biorąc pod uwagę obniżoną cenę żyta podatek  
rolny w 2018 roku wynosić będzie z jednego hektara przeliczeniowego – 
77,50 zł,  z jednego hektara fizycznego – 155 zł.  Poinformowała, że z  
podatku rolnego wpływy roczne są to kwoty około 335.330 zł. 
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  ile  obecna  podwyżka   uczyni  kwotę  
ogólną dochodu w porównaniu do ubiegłego roku.
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że jest to kwota około 10 tysięcy 
złotych. 
- Przewodniczący odczytał wspólne stanowisko Komisji    do projektu  
powyższej  uchwały za pozytywna opinią głosowało 8 radnych,  przeciw 
głosowało 3 radnych,  1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze jakieś  
pytania  do  projektu  uchwały,  nie  zgłoszono  więcej  pytań  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy w 2018 roku.

- Uchwała Nr 31.280.2017  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej  jako  podstawa  obliczenia  podatku  rolnego  na  obszarze  
gminy  w  2018  roku  została  przyjęta  10  głosami,   przy  2  głosach  
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.

Ad. 7.  Podjęcie uchwały w sprawie  podatku od środków transportowych na  
2018 rok.
- Skarbnik Anna Mońka omówiła powyższy projekt uchwały, tak jak w 
poprzednich uchwałach  zaproponowano stawki wyższe o 1,9% od stawek
obowiązujących w 2017 roku. Roczne wpływy z tego podatku to około  
295.860 zł. 
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  ile  obecna  podwyżka   uczyni  kwotę  
ogólną dochodu w porównaniu do ubiegłego roku.
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że jest to kwota około 6 tysięcy 
złotych. 
- Przewodniczący  odczytał  wspólne stanowisko   Komisji  do projektu 
uchwały za pozytywną opinią głosowało 8 radnych,  przeciw głosowało 3 
radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu,  1 radny nie brał  udziału w  
głosowaniu.   Następnie   zapytał  czy będą  jeszcze  jakieś pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono więcej pytań wobec powyższego poddał 
pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie podatku od  środków  
transportowych na 2018 rok.

-Uchwała  Nr  31.281.2017 w  sprawie  podatku  od  środków  
transportowych na 2018 rok została przyjęta 9 głosami,  przy 2 głosach 
przeciwnych, 2 głosach wstrzymujących się, 1 radny nie brał udziału w 
głosowaniu.
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Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego,
podatku  rolnego,  podatku  leśnego  oraz  podatku  od  nieruchomości  w  
drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2018 roku.
-  Skarbnik  Anna  Mońka  omówiła  projekt  powyższej  uchwały  który  
wyznacza  osoby,  które  prowadzić  będą  inkaso  podatku  rolnego,  od  
nieruchomości oraz leśnego na terenie sołectw gminy Krzepice oraz ustala
wynagrodzenie  za te  czynności  w wysokości  8  % jak w poprzednich  
latach. Wielkość prowizji  wyznaczonej za inkaso spada, w latach 2001  
było to około 30 tysięcy w tym roku i poprzednim jest to w granicach 13, 
14 tysięcy.  
- Radny Wojciech Droś  uważa, że z tej formy pobierania podatku przez 
sołtysów powinno się dawno zrezygnować. Jest to przeszłość, było to w 
latach zaraz  po wojnie  i  to  się  ciągnie  do chwili  obecnej,  nie  ma  to  
żadnego  uzasadnienia  ekonomicznego  bo  większość  posiadaczy  
nieruchomości  ma rachunki bankowe, druga sprawa to będą takie głosy 
że  sołtys dotrze  wszędzie.   Każdy   mieszkaniec  i  tak  musi  płacić  za  
nieczystości.  Uważa, że do banku spółdzielczego jest łatwiej dotrzeć  i  
gmina ma tam rachunek bankowy, a w Urzędzie kasa jest  na piętrze.  
Kwota  o  której  mówiła  Pani  Skarbnik  zmniejsza  się  ale  ona  jest,  
poprosił o informacje i zliczył tą opłatę  od roku 2001  do 2017 wynosiła 
ta  opłata  366 tysięcy.  W Urzędzie  jest  utrzymywana kasa  zapytał  ile  
operacji jest wykonywanych  w kasie dziennie. Utrzymanie kasy rocznie 
kosztuje około 40 tysięcy przez 15 lat daje to kwotę około 600 tysięcy  
dodając do tego inkaso jest to prawie milion złotych, ile rzeczy można by 
było zrobić za tę kwotę.  Uważa, że płacenie u sołtysa, czy w Urzędzie 
jest to żadne udogodnienie,  skoro Gmina ma rachunek w Banku.  Myśli 
że te środki zostały zmarnowane, mogłoby być mniej kredytu i mniejszy 
stan zadłużenia.   Z tego względu składa wniosek o odrzucenie tej formy
poboru podatku.  
- Radny Rafał Balcerzak  po posiedzeniu Komisji wspólnej  teraz na sesji 
przeżywa powtórkę. To co Skarbnik powiedziała, że te kwoty maleją  jest 
to jasny wniosek że  z tego korzystają tylko osoby  takie, które wymagają 
takiej pomocy, przede wszystkim  osoby starsze. 
- Radna Bożena Kozak  słysząc co radny Droś mówi jaka to jest kwota w 
stosunku tych 17 lat wypłacana sołtysom a pyta czy pan Droś obliczył ile 
gmina musiałaby wydać na znaczki uważa,że to nie jest żadna zapłata  
tylko rekompensata za paliwo.   
- Radny Wojciech Droś  odniósł się do wypowiedzi radnej Kozak, to że 
jest mowa o tym że sołtysi roznoszą nakazy płatnicze  ile by to uczyniło 
oszczędności.  Zapytał   kto  roznosi  nakazy  płatnicze  po  Krzepicach.  
Docenia pracę sołtysa i rozumie że jest to praca społeczna  czy sołtysi  
pobierają opłatę zryczałtowaną, czy dietę za to że są sołtysami  i w jakiej 
kwocie. 
-  Radna Czesława Dudek odpowiedziała, że sołtys za sesję ma 40 zł , gdy
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jest nieobecny to ma tą kwotę potrąconą, jest to ryczałt 300 zł na kwartał.
Gminy np. Lipie sołtys ma 200 zł za  sesję czy jest na niej czy nie,   
Gmina Miedzno sołtys jest na etacie  bo tak było, że nikt nie chciał zostać 
sołtysem na wsi, Gmina Opatów też mają chyba 200 zł. za sesję. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
radnego Drosia o nieprocedowanie tej uchwały. Za wnioskiem głosował 1 
radny,  przeciw 10,  3  radnych nie  brało udziału w głosowaniu  w tym  
Radna Czesława Dudek i  Radny Kamil  Wiecha.   Wniosek nie został  
przyjęty.  
- Przewodniczący odczytał  wspólne stanowisko   Komisji  do projektu 
uchwały za pozytywną opinią głosowało 10 radnych,  przeciw głosował 1 
radny,  2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.  Następnie zapytał czy 
będą jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały, nie zgłoszono więcej  
pytań  wobec  powyższego  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  
sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, 
podatku  leśnego  oraz  podatku  od  nieruchomości  w  drodze  inkasa  i  
ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2018 roku.

- Uchwała Nr 31.282.2017 w sprawie poboru łącznego zobowiązania  
pieniężnego,  podatku  rolnego,  podatku  leśnego  oraz  podatku  od  
nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów 
w 2018 roku została przyjęta 9 głosami,  przy 1 głosie przeciwnym, 4
radnych  nie brało udziału w głosowaniu w tym Radna Czesława Dudek i 
Radny Kamil Wiecha. 
Przewodniczący Rady  dodał, że nie spotkał się z tym w poprzednich  
kadencjach gdzie Pan Droś też był radnym aby zlikwidować inkaso. 
- Sołtys Dankowic Jakub Zalewski odniósł się do wypowiedzi radnego  
Drosia, to że starsi ludzie płacą w ten sposób na pewno jest to dla nich 
dogodne,  są  do  tego  przyzwyczajeni   wiedzą  gdzie,  kiedy  mogą  ich  
Przytoczył  co  sołtys  robi  dla  wioski  ile  czasu  poświęca,  skoro  radny  
uważa, że sołtys może to robić  społecznie, to może radni zrezygnują ze 
swoich diet to wtedy ta kwota przekazana zostanie do budżetu i będzie  
przekazana np. na jedną wielką imprezę dla dzieci lub seniorów z naszej 
gminy.  

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 
roku. 
- 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. Prosiła o naniesienie poprawki w załączniku  nr 2 skreślając  
„Gmina  Sierakowice”   a  wpisując  „Gmina  Parchowo”  jest  to  Gmina  
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której została  udzielona pomoc.
- Radny Rafał Balcerzak zapytał  czy są już jakieś sygnały wykorzystania 
tych środków przez Gminę Parchowo.
-   Skarbnik  Anna  Mońka   odpowiedziała,  że  jest  podpisana  umowa,  
przekazane środki  do 15 grudnia jest okres rozliczenia tych środków, z 
tego co się orientuje te środki mają być przeznaczone na wymianę pieców
w dwóch zalanych szkołach. 
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  Burmistrza   w  Dz.  400  wydatki  
zmniejszenie   dotyczy  modernizacji  ujęcia  wody.   Co  się  zadziało  w  
przebudowie stacji uzdatniania wody, że ta kwota jest niewykorzystana.  
Czy w związku z tym została podpisana umowa o zmianę terminu, czy  
wszystkie formalne względy zostały dopełnione w tej kwestii, czy zostały 
podpisane aneksy do umów i czy został wydłużony termin  realizacji tego 
zadania.
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział,  że termin realizacji   
zadania nie został zmieniony pozostał taki jaki był pierwotnie w umowie 
tj. 31 sierpnia 2018 roku. Natomiast nastąpiło przesunięcie części robót  w
harmonogramie, który jest załącznikiem  do umowy z roku bieżącego na 
rok przyszły. Spowodowane było to dużymi trudnościami wykonawcy w 
terminowej  realizacji  robót  budowlanych   jest  to  główna  przyczyna  
przesunięcia  części przerobu z roku bieżącego  na rok przyszły.  Dodał, 
że na dzień dzisiejszy te trudności już ustąpiły  i roboty budowlane dość 
intensywnie są prowadzone, nie ma zagrożenia dotrzymania umownego  
terminu  zakończenia  całości    przebudowy stacji.  Wszystkie  wymogi  
formalne  zostały  dochowane,  zmiana  harmonogramu  nie  wymaga  
sporządzenia aneksu do umowy.  
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   dodał  do  wypowiedzi  Wiceburmistrza  
Łukasika  że  ta  inwestycja  jest  jedną  z  największych,   koszt  
dofinansowania to 4 miliony złotych, cała inwestycja 7 milionów stąd  
taka troska,  ciągłe  narady  często są   na budowie,   tak jak na rynku  
krajowym  wykonawca  ma  problemy  których  nigdy  nie  miał  z  
pracownikami.  W tej chwili nie ma już tego problemu.  Dodał jeszcze że 
w  dziale  754   Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  p.poż  dotacja  w  
kwocie 3 tysięcy złotych  do jednostki OSP Zajączki Drugie to nasze 3 
tysiące złotych spowoduje że sprzętu Gmina kupi za kwotę 15.240  z tego 
3.650  zł  to  udział  jednostki  OSP  Zajączki  Drugie,  a  Komendant  
Wojewódzkiej  Państwowej   Straży  Pożarnej  w  Katowicach  przekaże  
dotacje  8.592 zł.  kupiony będzie bardzo potrzebny sprzęt. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka   poinformowała,  że  całość  dofinansowania   
zostanie wykorzystana przez Gminę tylko w innych latach, mniej w roku 
2017 więcej w roku 2018.
- Radny Wojciech Droś zapytał w Dz. 600  jest dofinansowanie do drogi 
już  ukończonej  w  ul.  Kościuszki,  kiedy  Burmistrz  się  zwrócił  o  
dofinansowanie tego zadania, kiedy i do kogo został skierowany wniosek 
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o dofinansowanie że do tej pory   nie uzyskano odpowiedzi. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że rozliczenie inwestycji ze 
środków unijnych odbywa się według ustalonych procedur,  omówił te  
procedury.  Gmina wszystkie zasady, warunki musi  respektować  jakie  
instytucja  płatnicza  narzuca.  Środki  zostaną  Gminie  przekazane,  są  
zagwarantowane, robota jest odebrana. 
-   Skarbnik Anna Mońka powiedziała, że nie pamięta się wszystkich dat,  
kwot  np. kiedy był złożony jakiś wniosek  człowiek nie jest w stanie  
wszystkiego zapamiętać. 
-  Radny Wojciech Droś  zapytał o zwiększenie wydatków na oświatę, jak
był konstruowany budżet, że w wydatkach zabrakło ponad 309 tysięcy. 
-   Skarbnik  Anna  Mońka   odpowiedziała,  że   zwiększenie  w  planie  
wydatków w dziale oświata  wynika z  kilku przyczyn, przytoczyła  te  
przyczyny,  jedną z nich jest reforma oświaty gdzie doszły dwa oddziały 
czyli dwie  klasy siódme, weszła podwyżka dla nauczycieli  1,03 % ,  
wszystkie te rzeczy spowodowały że ten brak w planie występuje. Aby  
wszystkie zobowiązania, które powstaną  do końca roku w dziale oświata 
zostały zrealizowane. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  dopowiedział jeszcze ponieważ 
 oświata jest wielka niewiadomą i zawsze budzi dużo emocji, ustawa o  
systemie  oświaty  weszła  16  grudnia,  budżet  był  złożony  do  połowy  
listopada, kto mógł przewidzieć, że taka sytuacja nastąpi, sytuacje mamy 
zastaną, narzuconą i to gminom przyszło się z taką sytuacją zmierzyć.  
- Radny Roman Kudelski zapytał o dział 801  tablice interaktywne, ile  
będzie tych tablic i do jakich szkół. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin odpowiedział, że wszystkie szkoły z naszego 
terenu  przystąpiły  do  projektu,  wszystkie  szkoły  dostały  dotacje  w  
wysokości 14 tysięcy, ile się kupi tych tablic to w każdym projekcie jest 
inaczej, najczęściej są to trzy tablice. 
-  Radny  Wojciech  Droś  stwierdził,  że   różnica  między  subwencją  a  
rzeczywistym wydanym kosztem na oświatę   co roku się  praktycznie  
zwiększa,  poprosił  Skarbnika o zestawienie  i  je  otrzymał,  jak w roku  
2016 było  to 4 miliony środków gminnych tak w roku 2017 jest już 4,5 
miliona, jeżeli to będzie w takim tempie rosnąć  to tych środków zabranie 
i nie będzie można normalnie funkcjonować jako gmina. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   odniósł  się  do  wypowiedzi,  
wiadomo że teraz jest taki okres przejściowy gimnazja są wygaszane w 
szkołach podstawowych przybywa oddziałów i są zdublowane roczniki w 
2019 roku będzie tyle ile było gdy były gimnazja, wiadomo że  oświata 
kosztuje i na pewno z tym tematem trzeba będzie się zmierzyć.  Odczytał  
wspólne stanowisko   Komisji  do projektu uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy Krzepice w 2017 roku z proponowanymi zmianami, za  
pozytywną opinią głosowało 9 radnych, przeciw głosował 1 radny, 1radny
wstrzymał  się  od  głosu.   Zapytał  czy  będą  jeszcze  jakieś  pytania  do  
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projektu uchwały, nie zgłoszono więcej pytań wobec powyższego poddał 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy  
Krzepice w 2017 roku. 

- Uchwała Nr 31.283.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice 
w 2017 roku  została przyjęta 12 głosami, przy 2 głosach wstrzymującym 
się.    
- Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24.225.2016 Rady  
Miejskiej  w Krzepicach w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  
Gminy Krzepice na lata 2017-2022.
- Skarbnik Anna Mońka poinformowała, że WPF  dostosowana jest  do 
zmian  w budżecie,   które  zostały  uchwalone w poprzedniej  uchwale,  
omówiła projekt uchwały. 
- Radna Bożena Kozak w wierszu 1.1.2.7  budowa kanalizacji cały ten  
projekt opiewał jeszcze o Dankowice Trzecie i prosi aby je dopisać. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  odpowiedziała,  że  w tym zadaniu   nie  ma   
Dankowic Trzecich, bo tak występowano o środki na to zadanie i  nie  
można tego dopisać.
- Przewodniczący Komisji odczytał  wspólne stanowisko   Komisji  do  
projektu uchwały,  za pozytywną opinią głosowało 9 radnych,  przeciw  
głosował 1  radny, 1 radny wstrzymał się od głosu.   
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze jakieś  
pytania  do  projektu  uchwały,  nie  zgłoszono  więcej  pytań  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały  zmiany uchwały Nr 
24.225.2016  Rady  Miejskiej  w  Krzepicach  w  sprawie  Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2017-2022. 
- Uchwała Nr 31.284.2017 w sprawie  zmiany uchwały Nr 24.225.2016 
Rady  Miejskiej  w  Krzepicach  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  
Finansowej  Gminy  Krzepice  na  lata  2017-2022  została  przyjęta  12  
głosami, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.

Ad.  11.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Lokalnego   Programu  
Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2023”
- Przewodniczący poinformował, że na Komisji   były zgłoszone dwie  
uwagi i prosi aby nanieść te zmiany  odczytał je.  Odczytał  wspólne  
stanowisko    Komisji   do  projektu  uchwały,  za  pozytywną  opinią  
głosowało 12 radnych, 1 radnych wstrzymał się od głosu. 
- Radny Wojciech Droś prosi Burmistrza aby wystąpił do konserwatora  
zabytków aby to poprawić. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze jakieś  
pytania  do  projektu  uchwały,  nie  zgłoszono  więcej  pytań  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
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„Lokalnego  Programu Rewitalizacji  Gminy  Krzepice  na  lata  2017-
2023” z proponowanymi poprawkami. 

- Uchwała Nr 31.285.2017 w sprawie przyjęcia „Lokalnego  Programu 
Rewitalizacji  Gminy Krzepice  na lata  2017-2023” została  przyjęta  13  
głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy  
Krzepice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 
- Skarbnik Anna Mońka omówiła projekt uchwały prosi aby w paragrafie 
10 w pkt 1 kwotę 70 tysięcy zastąpić kwotą 65 tysięcy, taka kwota jest  
zapisana w uchwale budżetowej. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  odczytał  wspólne stanowisko   
Komisji  do projektu uchwały  za  pozytywną  opinią  głosowało  11  
radnych,  jednogłośnie następnie  zapytał czy będą  pytania do projektu  
uchwały, nie zgłoszono pytań wobec powyższego poddał pod głosowanie 
projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  
Krzepice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

- Uchwała Nr  31.286.2017  w sprawie  w sprawie przyjęcia Programu  
Współpracy  Gminy  Krzepice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 
została przyjęta  14 głosami, jednogłośnie.

Ad.  13.  Podjęcie  uchwał  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  
obowiązku trybu przetargowego i  przedłużenie  okresu obowiązywania  
umowy dzierżawy (4 uchwały)
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odczytał  wspólne stanowisko   
Komisji  do projektu uchwały za  pozytywną  opinią  głosowało  11  
radnych,  jednogłośnie.  Poinformował,  że przy projekcie uchwały jest  
uzasadnienie,   zapytał  czy  będą  pytania  do  projektu  uchwały,  nie  
zgłoszono   pytań  wobec  powyższego  poddał  pod  głosowanie  projekt  
uchwały.

- Uchwała Nr 31.287.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku trybu przetargowego i  przedłużenie  okresu obowiązywania  
umowy dzierżawy została przyjęta 14 głosami, jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odczytał  wspólne stanowisko   
Komisji  do projektu uchwały za  pozytywną  opinią  głosowało  11  
radnych,  jednogłośnie.  Poinformował,  że przy projekcie uchwały jest  
uzasadnienie,   zapytał  czy  będą  pytania  do  projektu  uchwały,  nie  
zgłoszono   pytań  wobec  powyższego  poddał  pod  głosowanie  projekt  
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uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu 
przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy. 

- Uchwała Nr 31.288.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku trybu przetargowego i  przedłużenie  okresu obowiązywania  
umowy dzierżawy została przyjęta 14 głosami, jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odczytał  wspólne stanowisko   
Komisji  do projektu uchwały za  pozytywną  opinią  głosowało  11  
radnych,  jednogłośnie.  Poinformował,  że przy projekcie uchwały jest  
uzasadnienie,   zapytał  czy  będą  pytania  do  projektu  uchwały,  nie  
zgłoszono   pytań  wobec  powyższego  poddał  pod  głosowanie  projekt  
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu 
przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy. 

- Uchwała Nr 31.289.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku trybu przetargowego i  przedłużenie  okresu obowiązywania  
umowy dzierżawy została przyjęta 14 głosami, jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odczytał  wspólne stanowisko   
Komisji  do projektu uchwały za  pozytywną  opinią  głosowało  11  
radnych,  jednogłośnie.  Poinformował,  że przy projekcie uchwały jest  
uzasadnienie,   zapytał  czy  będą  pytania  do  projektu  uchwały,  nie  
zgłoszono   pytań  wobec  powyższego  poddał  pod  głosowanie  projekt  
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu 
przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy. 

- Uchwała Nr 31.290.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku trybu przetargowego i  przedłużenie  okresu obowiązywania  
umowy dzierżawy została przyjęta 14 głosami,  jednogłośnie. 

Ad. 14. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Krzepice ( 5 uchwał) 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odczytał  wspólne stanowisko   
Komisji  do projektu uchwały za  pozytywną  opinią  głosowało  11  
radnych,  jednogłośnie.  Poinformował,  że przy projekcie uchwały jest  
uzasadnienie,   zapytał  czy  będą  pytania  do  projektu  uchwały,  nie  
zgłoszono   pytań  wobec  powyższego  poddał  pod  głosowanie  projekt  
uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Krzepice. 

- Uchwała Nr 31.  291.2017  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice została przyjęta 13 
głosami, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odczytał  wspólne stanowisko   
Komisji  do projektu uchwały za  pozytywną  opinią  głosowało  11  
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radnych,  jednogłośnie.  Poinformował,  że przy projekcie uchwały jest  
uzasadnienie,   zapytał  czy  będą  pytania  do  projektu  uchwały,  nie  
zgłoszono   pytań  wobec  powyższego  poddał  pod  głosowanie  projekt  
uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Krzepice. 

- Uchwała Nr 31.  292.2017  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice została przyjęta 14 
głosami, jednogłośnie.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odczytał  wspólne stanowisko   
Komisji  do projektu uchwały za  pozytywną  opinią  głosowało  11  
radnych,  jednogłośnie.  Poinformował,  że przy projekcie uchwały jest  
uzasadnienie,   zapytał  czy  będą  pytania  do  projektu  uchwały,  nie  
zgłoszono   pytań  wobec  powyższego  poddał  pod  głosowanie  projekt  
uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Krzepice. 

- Uchwała Nr 31.  293.2017  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice została przyjęta 14 
głosami, jednogłośnie.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odczytał  wspólne stanowisko   
Komisji  do projektu uchwały za  pozytywną  opinią  głosowało  11  
radnych,  jednogłośnie.  Poinformował,  że przy projekcie uchwały jest  
uzasadnienie,   zapytał  czy  będą  pytania  do  projektu  uchwały,  nie  
zgłoszono   pytań  wobec  powyższego  poddał  pod  głosowanie  projekt  
uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Krzepice. 

-  Uchwała  Nr 31.294.2017  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice została przyjęta 14 
głosami, jednogłośnie
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odczytał  wspólne stanowisko   
Komisji  do projektu uchwały za  pozytywną  opinią  głosowało  11  
radnych,  jednogłośnie.  Poinformował,  że przy projekcie uchwały jest  
uzasadnienie,   zapytał  czy  będą  pytania  do  projektu  uchwały,  nie  
zgłoszono   pytań  wobec  powyższego  poddał  pod  głosowanie  projekt  
uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Krzepice. 

- Uchwała Nr 31.  295.2017  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice została przyjęta 14 
głosami, jednogłośnie.
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Ad.  15.  Podjęcie  uchwał  w  sprawie  przekształcenia  dotychczasowych  
sześcioletnich Szkół Podstawowych  w ośmioletnie  Szkoły Podstawowe 
(5 uchwał)
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odczytał  wspólne stanowisko   
Komisji   do  5  projektów uchwał  w sprawie  przekształcenia  szkół  za  
pozytywną opinią głosowało 11 radnych,  jednogłośnie. Poinformował, że
projekty uchwał dotyczą przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich 
szkół  podstawowych w ośmioletnie szkoły. Zapytał czy będą pytania do 
projektów uchwał, nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod
głosowanie projekty  uchwał: 

-  Uchwała  Nr  31.296.2017 w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  
dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  nr  1  im.  Adama  
Mickiewicza w Krzepicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im.  
Adama  Mickiewicza  w  Krzepicach  została  przyjęta  jednogłośnie  14  
głosami.

-  Uchwała  Nr 31.297.2017 w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia   
dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  M.  
Skłodowskiej-Curie w Krzepicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2
im. M. Skłodowskiej-Curie w Krzepicach została przyjęta jednogłośnie 14
głosami.

-  Uchwała  Nr 31.298.2017 w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia   
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w 
Zajączkach Pierwszych  w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  im.  Jana  
Brzechwy  w Zajączkach Pierwszych  została przyjęta jednogłośnie 14  
głosami.

-  Uchwała  Nr 31.299.2017 w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia   
dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  nr  1  im.  Kornela  
Makuszyńskiego  w  Zajączkach  Drugich  w  ośmioletnią  Szkołę  
Podstawową  im. Kornela  Makuszyńskiego  w  Zajączkach  Drugich  
została przyjęta jednogłośnie 14 głosami.

-  Uchwała  Nr 31.300.2017 w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia   
dotychczasowego  Zespołu  Szkół  w  Starokrzepicach   w  ośmioletnią  
Szkołę Podstawową  im. Władysława  Reymonta  w  Starokrzepicach  
została przyjęta jednogłośnie 14 głosami.

Ad. 16. Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 12 września do 16 
listopada  2017 roku.
-  Informacja  dotycząca  analizy  oświadczeń  majątkowych  radnych,   
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Przewodniczącego Rady, Burmistrza i pracowników.

- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odczytał informację  dotyczącą  
analizy oświadczeń majątkowych.  Zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy o  
samorządzie gminnym  odczytał informację o złożonych oświadczeniach
majątkowych  przez  radnych    za 2016 rok. (informacja w załączeniu), 
Informację  Wojewody  Śląskiego  o  złożonych  oświadczeniach  
majątkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej i  Burmistrza Krzepic.  
(informacja w załączeniu).
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  przedstawił   informację  z  analizy  
oświadczeń majątkowych osób,  które zgodnie z art.  24 h,  ust.1 pkt  3  
ustawy  o  samorządzie  gminnym  złożyły  oświadczenia  majątkowe   
Burmistrzowi za rok 2016. (informacja w załączeniu).

Ad.  17.  Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi, Sołtysi,  Przewodniczący Zarządów Osiedli   i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1700.  Zapytania wystąpienia radnych. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba chciałby powrócić do wniosku 
radnego Drosia z ostatniej sesji, ponieważ faktycznie taki wniosek o progi
zwalniające na całej szerokości drogi został złożony ale nie poddał go pod
głosowanie,  teraz podda pod głosowanie powyższy wniosek.  Chciałby  
żeby jeszcze Wiceburmistrz przed głosowaniem wypowiedział się w tej  
kwestii, bo   Jego wystąpienie dotyczyło tego, że taka  informacja i takie 
działanie,  które  są   progami  na  całej  szerokości  drogi  powinny  być  
skonsultowane z szefem odnośnie organizacji ruchu. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział,  że to co jest wykonane,
jest  zgodne z zatwierdzonym projektem organizacyjnym  ruchu. Zmiana  
wymaga  zmiany projektu organizacji ruchu,  w roku bieżącym nie ma już
środków na realizację takiego zadania. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   po  wysłuchaniu  wyjaśnień  
powiedział, że pomimo wszystkiego taki wniosek został złożony przez  
radnego Drosia aby progi zwalniające były na całej szerokości drogi,  taki 
wniosek  jest  zapisany  w poprzednim protokole,  jednak  nie  został  on  
poddany pod głosowanie. Poddał pod głosowanie powyższy wniosek  za 
przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, przeciw 6 radnych, 4 radnych 
wstrzymało się od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Wniosek
nie został przyjęty przez Radę. 
- Radny Roman Kudelski poinformował że w dniu 26 września odbyło się
12 posiedzenie Rady Społecznej przy  ZOZ w Kłobucku, ZOZ rozszerza 
swoją  działalność  o  2  Poradnie  dietetyczną  i  promocji  zdrowia  w  
Kłobucku. ZOZ będzie się starał o akredytacje dla 5 poradni w Pankach, 
Miedźnie,  Wręczycy  Wielkiej,  w  Popowie  i  Rębielicach   aby  mógł  
prowadzić  specjalizację  lekarzy  z  medycyny  rodzinnej.  Przekazał  co  
zostało omówione na tym posiedzeniu oraz jakie wprowadzono zmiany, 
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złożono dwa wnioski  o dofinansowanie z europejskiego funduszu z RPO.
Dyrektor  ZOZ  poinformowała  o  realizacji  planu  finansowego  za  I  
półrocze, który zakończył się zyskiem  dla ZOZ w wysokości 800 tysięcy.
Chciałby  aby  Burmistrzowie  przeanalizowali  i  uruchomili  w  gminie,  
ponieważ w gminach ościennych taki system działa, powiadamiania SMS,
który jest bezpłatny.  Jest możliwość dofinansowania, uważa  że należy  
ubiegać się o to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska   zielone  pracownie,  prosi  aby  śledzić  ten  konkurs.  Na  
komisjach był poruszany temat żłobka, w marcu  2018 roku będzie nabór 
ze środków RPO  działań  8.1.3  na  dofinansowanie  niań  aby  
przeanalizować to pod względem kosztowym.  Zapytał czy w naszych 
szkołach funkcjonuje program  Wulkan  jaki jest to pakiet, czy Gmina  
rozważa aby go rozszerzyć np. dziennik elektroniczny w innych gminach 
to funkcjonuje  dla rodziców by to było bardzo dogodne. 

- O godz. 1830   obrady opuścił Radny Damian Pilarz pomniejszając liczbę
radnych do 13 osób. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin odpowiedział, że gmina pracuje na systemie 
kadrowo-płacowym   jeszcze  stacjonarnym.  Natomiast  w  szkołach  
programu Wulkan nie ma, obsługa szkół jest prowadzona w Urzędzie w 
referacie oświaty.  Odnośnie dziennika elektronicznego to tych firm, które
to  proponują  jest  bardzo  dużo.  Musi  być  wola  i  uchwała  rady  
pedagogicznej każdej szkoły żeby to zmienić.  
-  Radny  Rafał  Balcerzak  zapytał  w  związku  z  tym  że  jest  
przebudowywany łącznik ul. Częstochowskiej z osiedlem, firma Lariks to 
wykonuje i będzie wykonywać ul. Częstochowską, czy ta firma zostaje  i 
realizuje ul.  Częstochowską,  jakie są  ustalenia z  wykonawcą.  Drugie  
pytanie odnośnie terenów na sprzedaż które nie są włączone do strefy  
ekonomicznej  przy  wyjeździe  z  Krzepic  tereny  usługowe,  czy  są  już  
jakieś zapytania, tereny te powinny znaleźć się na stronie internetowej.  
Kilka  miesięcy  temu  na  stronie  internetowej  Gminy  pojawiła  się  
informacja  że Gmina weszła w program   organizowany przez Urząd  
Marszałkowski  dotyczący  informowania   mieszkańców  o  poziomie  
zanieczyszczenia powietrza.  W ramach programu Gmina miała otrzymać 
kilka  tablic,  które  miałyby  być  rozmieszczone  w  kilku  miejscach  w  
Gminie. Zapytał czy ten program ruszył. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odpowiedział odnośnie 1 pytania, że 
jeżeli warunki pogodowe pozwolą na to, to tak. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin  odpowiedział,  że Gmina złożyła wniosek  
natomiast  informacji zwrotnej  czy ten program otrzymamy nie ma. 
- Radna Czesława Dudek  zapytała o program zmiany pokrycia dachu  
eternit czy ruszy on w 2018 roku. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że raczej ruszy ten program. 
- Radny Wojciech Droś  odniósł się do wypowiedzi sołtysa z Dankowic. 
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Zapytał  o regulamin pracy Komisji,  wcześniej  ten temat już poruszał.  
Uważa,  że  Komisje  powinny  być  zwoływane  w  terminie  takim  jaki  
obowiązuje w regulaminie Rady.  Prosi aby Radca Prawny wypowiedziała
się w tym temacie.  Komisje  zwoływane  są  na  dwa  dni  przed  
posiedzeniem bez dostarczenia materiałów.
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  odpowiedział, że radny Droś  
powoływał się ostatnio na taki zapis w paragrafie 61  ust. 1i 2 przytoczył 
ten zapis, gdzie jest mowa o regulaminie Rady w którym nie ma takiego 
punktu w którym byłaby mowa o tym na ile dni przed Komisją należy  
informować członków Komisji i przekazywać materiały.  Uważa, że w  
statucie jest wymóg co do zwoływania sesji, natomiast nie ma takiego  
wymogu  przy  zwoływaniu  Komisji.  Poprosił  o  wypowiedz  Radcę  
prawnego. 
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska-Cer  odpowiedziała że  sposób  
zwoływania Komisji może regulować to statut Gminy, nasz statut w art. 
59  mówi, że posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący komisji lub  
jego  zastępca,  posiedzenie  odbywa  się  w  miarę  potrzeb,  nie  rzadziej  
jednak niż raz na kwartał.  Taki jest zapis w statucie, to od Rady będzie 
zależało czy będzie chciała  to uregulować w jakim terminie członkowie 
Komisji  mają  być  powiadamiani.  Regulamin  obrad  Rady  stosuje  się  
odpowiednio do Komisji, to co mówił wcześniej Przewodniczący Rady.  
-  Radny Wojciech Droś  składa wniosek aby przygotować zmianę do  
statutu, żeby uregulować tą sprawę. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poinformował radnego Drosia, że 
do zmian w statucie najpierw powinna być powołana  Komisja, myśli że 
w najbliższym czasie trzeba będzie się nad tym pochylić, bo zmieniły się 
jednostki organizacyjne, należy te zmiany dostosować i to będzie Komisja
rekomendowała pewne zmiany, które Rada   będzie przyjmowała.  Uważa,
że powinien  być  pewien harmonogram i umocowanie,  bo statut Rady i 
jego  integralne  części  jest  to  jedna  z  najważniejszych  uchwał  
funkcjonowania  Urzędu i Rady.  Nie można nanosić takich zmian tylko 
dlatego że radny  nie znalazł takiego zapisu, który by potwierdzał tezę o 
której wspominał radny.  Wzywa do pewnej  refleksji radnego ponieważ i 
tak Rada musi  się nad tym pochylić, taki statut Rada zastała  i takie są w 
nim zawarte zapisy.  Wniosek radnego Drosia można przegłosować, ale  
powinien być ustalony pewien harmonogram bo są zmiany, które należy 
nanieść i pochylić się nad tym statucie.  
- Radny Wojciech Droś rozumie że potrzebne są pewne procedury aby  
wprowadzić pewne zmiany ale uważa, że należy przyjąć pewne procedury
o powiadamianiu o posiedzeniu komisji na 5 dni przed  żeby radny mógł 
się przygotować i aby otrzymał materiały. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  rozumie radnego Drosia  ale  
materiałów niekiedy nie   ma,   wynika to  z  planu pracy komisji   np.  
sprawdzenie funkcjonowania palców zabaw, czy inne.  Uważa, że statut 
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który jest teraz, jest  obowiązującym.
-  Radny Rafał Balcerzak odniósł się do tej kwestii, każda Komisja ma  
swojego przewodniczącego  i wiceprzewodniczącego, którzy organizują  
pracę komisji, jeżeli radny Droś ma jakieś zastrzeżenia to należy zwrócić 
się do przewodniczącego komisji aby działała ona sprawnie i z efektem. 
-  Radny Wojciech Droś odniósł  się do tej sprawy, zwoływane też są  
komisje  wspólne,  dlatego  apeluje  do  przewodniczącego  Rady  i  
przewodniczących komisji żeby zwoływać na tyle wcześniej bo uważa, że
należy zwoływać na pięć dni jak o sesji bo również ważne sprawy są  
przedstawiane na komisjach. Chodzi mu o zwykłą przyzwoitość i kulturę. 
-  Radna Czesława Dudek jest przewodniczącą komisji rolnictwa gdzie  
członkiem jest radny Droś zawsze te komisje były zwoływane wcześniej, 
to jedno posiedzenie było zwołane szybciej ale jak to Radca określiła w 
miarę potrzeb, była taka potrzeba i zwołała tą komisję na dwa dni przed. 
Na komisji zapytała czy ktoś z członków ma jakąś uwagę  do zwołania  
komisji wszyscy członkowie zagłosowali, że nie mają żadnych uwag.  
Uważa, że nie powinno być tematu, bo jeżeli coś pilnego wypada, to jest 
zwoływana komisja. 
-   Radny  Wojciech  Droś  zadał  kolejne  pytanie  czy  Przewodniczący  
informację o zwołaniu sesji podaje do publicznej wiadomości. 
- Inspektor Zdzisława Majorek odpowiedziała, że na stronie internetowej 
Urzędu jest podana informacja o zwołaniu sesji oraz załączone są projekty
uchwał, następnie informacja o zwołaniu sesji jest umieszczona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie oraz na tablicy ogłoszeń na zewnątrz  Urzędu. 
-  Radny Wojciech Droś  zapytał  Burmistrza o projekt  budżetu termin  
przygotowania był do 15 listopada, kiedy radni otrzymają ten projekt.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poinformował, że projekt budżetu
wpłynął do Rady, teraz pracownik musi to przygotować   i rozda radnym. 
-  Radny  Wojciech  Droś   poinformował,  że  ukazał  się  taki  artykuł  w  
gazecie  kłobuckiej  jest  tam  wyszczególnione  w  artykule  stanowisko  
zastępcy głównego księgowego, zapytał Burmistrza czy to stanowisko jest
zgodne z regulaminem Urzędu i na jakiej podstawie zostało powołane. 
-   Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  nie  ma  w Urzędzie   
stanowiska zastępcy głównego księgowego.
- Radny Wojciech Droś  na ostatnim posiedzeniu komisji poruszany był 
temat badania wody oraz ciśnienia wody na wodociągu,  czy są potrzeby 
budowania przepompowni, wzmocnienia ciśnienia  na poszczególnych  
odcinkach,  jakie powinno być utrzymywane ciśnienie na wodociągach  
wynikające z rozporządzenia. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba proponuje aby wszystkie kwestie 
drażliwe dotyczące wody skierować  do Burmistrza niech odpowie na  
piśmie. 
- Sołtys Dankowic Jakub Zalewski  odniósł się do wypowiedzi radnego 
Drosia,  że  mówi  sam  za  siebie  nie  w  imieniu  wszystkich  sołtysów,  
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pieniądze z jego prowizji pozostają w Dankowicach, z których korzystają 
mieszkańcy,  w Dankowicach nie  ma szkoły  kroniki  musiały  pójść  do  
archiwum państwowego, żeby można je było pozostawić w Dankowicach
trzeba je było zeskanować  chociaż w wersji elektronicznej koszt tego to 
1800 zł. Zostało to sfinansowane z prowizji,  nie będzie narzekał że jest 
sołtysem, jest dumny z tego że jest sołtysem, dobrze że ten temat został 
poruszony bo być może jest to sygnał żeby porozmawiać jako partnerzy.
Zapytał czy w  prowizorium budżetowym  znalazła  się  remiza  OSP w  
Dankowicach jeśli tak to jaka jest kwota. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział, że jest ujęta remiza OSP w 
Dankowicach. 
- Radny Roman Kudelski  poinformował, że tak jak wspominał radny  
Balcerzak  od  9  października  jest  w  Krzepicach  lekarz  pediatra   jak  
również od 23 października jest lekarz  specjalista chorób wewnętrznych  
czyli na dzień dzisiejszy jest 4 lekarzy.  Zapytał o gabinety lekarskie w 
szkołach czy otrzymaliśmy jakąś dotację jeżeli tak to w jakich kwotach. 
-  Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że jest to kwota 12.645 zł. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin  poinformował, że dotacja została dość dużo 
obcięta przez błędy w wypełnianiu wniosków przez Dyrektorów, nie było 
możliwości  zmiany   błędów  popełnionych,  nie  było  możliwości  
ponowienia. Była możliwość tylko dla tych  którzy nie złożyli  w ogóle 
wniosku. 
- Radny Dariusz Pilśniak zgłosił w Starokrzepicach ul. Jaworowa duże  
dziury, trzeba będzie pomyśleć o nakładce asfaltowej. Drugi temat to co 
mówił  Starosta  droga  od  kościoła   w  Starokrzepicach  w  kierunku    
Przystajni uważa, że należy ten temat przypilnować, bo są duże szanse. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odniósł się do drogi w ul. Jaworowej. 
- Radny Wojciech Droś poruszył temat przedszkola w Krzepicach  na  
ostatniej  Komisji  mówił  że są chętni  rodzice żeby oddawać dzieci  do  
przedszkola  lecz  Dyrektor   nie  przyjmuje  dzieci.   Dyrektor  odmawia  
przyjęcia  dzieci  2,5  rocznych  do  przedszkola  bo  są  pewne  warunki.  
Zapytał czy Gmina stworzy oddział w przedszkolu, który będzie mógł  
przyjmować dzieci 2,5 roczne bo jest duże zapotrzebowanie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba myśli że Burmistrz po analizie z 
Dyrektorem  przedszkola  w  jakiś  sposób  się  w  najbliższym  czasie  
odniesie, obowiązek przyjęcia dziecka do przedszkola jest od 3 lat, myśli 
że Burmistrz zbada tą sprawę.  
- Radny Wojciech Droś  zgłosił że na początku roku zgłosił sprawę aby 
Burmistrz rozpoznał  czy jest potrzeba otwarcia żłobka w Krzepicach,  
termin składania wniosków już upłynął. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba powiedział, że dwa dni temu była 
taka analiza, nie wie czy  to prasa tak działa że się powiela te tematy,  była
odpowiedź na te tematy.  
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  na  komisji  wspólnej  
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analizowany był ten temat zapoznano się z rozporządzeniami. 
-  Mieszkaniec  Janusz  Wydmuch   w  imieniu  mieszkańców  Krzepic  
podziękował Burmistrzowi  i Radzie  za odnowienie Kościoła na razie to 
tylko wieżę, wielu ludziom nie podobała się kolorystyka.  Druga sprawa 
to  czy  nie  można  by  było  zmienić  wywożenia  śmieci,  latem są  one  
wywożone dwa razy w miesiącu a  zimą tylko raz a  powinno być na  
odwrót bo zima jest dużo popiołu.  Prosi aby zorganizować dla młodzieży 
ze straży obóz. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  częstotliwość  
wywozu wynika z regulaminu i umowy, zmiana harmonogramu wywozu 
nie jest to możliwe. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  uważa, że problem zgłoszony  
przez Pana Wydmucha jest racjonalny  bo w okresie jesienno -zimowym  
jest więcej śmieci, więcej popiołu i częstotliwość wywozu w tym okresie 
jest jak najbardziej wskazana natomiast w okresie wiosenno – letnim nie 
ma tyle śmieci. Uważa, że należy się nad tym pochylić. 
- Radny Grzegorz Mońka  zapytał odnośnie Domu Kultury na ul. Krótkiej
jakie prace są tam wykonywane  i kiedy będą zakończone. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że prace już są na finiszu,  
rozmawiał z Prezesem  
-  Radny  Grzegorz  Mońka  zadał  drugie  pytanie  też  dotyczące  Domu  
Kultury na ul. Krótkiej  dot. elewacji klinkierowej, kiedyś na komisji czy 
sesji  była  taka  deklaracja  Burmistrza  Łukasika,  że   była  odpowiedź  
producenta  cegły, że jest to ich cegła.
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odpowiedział, że  jest taka deklaracja 
na piśmie, chyba przekazał komisji rewizyjnej, musi to sprawdzić czy ten 
dokument został przekazany.   
- Radny Grzegorz Mońka  prosi aby przekazać do komisji rewizyjnej bo 
nie przypomina sobie takiego dokumentu. 
- Radny Rafał Balcerzak w związku z tym dokumentem to ten dokument 
jest,  przedstawiciel  na dany rejon poinformował,  że  jest to ich cegła  
klinkierowa,  natomiast  nie  wypowiedział  się  co  do  prac  sztuki  
budowlanej, bo do tego miał się wypowiedzieć rzeczoznawca.  
- Radny Grzegorz Mońka zapytał czy w tym dokumencie jest określony 
gatunek, czy jest to zgodne z zamówieniem.  
-   Radny  Rafał  Balcerzak  dokument  ten  jest  w  materiałach  komisji  
rewizyjnej natomiast  treść jest tylko taka, że jest to ich cegła. 
-  Radny Grzegorz Mońka zapytał czy biegły, który był powołany do  
oceny  pracy,  czy  też  się  wypowiedział  do klinkieru.   Czy  biegły  był  
powołany  w stosunku do prac domu kultury, czy tylko do konkretnego 
tego dachu jako doradca Burmistrza i wykonawcy. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik   odpowiedział,  że  co  do  jakości  
klinkieru jednoznacznej odpowiedzi nie ma, jest  pismo od producenta  
który potwierdza że jest to cegła przez nich produkowana.  Rzeczoznawca
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był powołany do konkretnego celu. 
- Radny Wojciech Droś  zapytał o sprawę repatriacji przynajmniej jednej 
rodziny ze wschodu  czy Burmistrz rozeznał sytuacje w tej kwestii. 
-   Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  nie  było  takiego  
rozpoznania.  Wie że była taka informacja co do możliwości, były podane 
warunki. 
-  Radny  Wojciech  Droś   kolejny  temat  to  sprawa  wieczornicy  
zorganizowanej  przez  Dom  Kultury,  czy  GOK  organizował  jakąś  
wieczornicę  w tym roku, 11 listopada w dzień Niepodległości. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że w tym roku nie było, był 
przemarsz, była msza , było składanie wiązanek  na cmentarzu, był taki 
skromny akcent. Zawsze to było robione w Domu Kultury, w tym roku 
budynek Domu Kultury  przy  ul.  Częstochowskiej   jest  w remoncie.   
Dobrym akcentem był  organizowany  w  Gminie  Krzepice  Powiatowy  
Przegląd   Pieśni  Patriotycznych,  Dom  Kultury  włączył  się  w  
przygotowania, również szkoła i starostwo.   
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba dodał, że  to wydarzenie miało  
wspólny wymiar, wszystkie ustalenia były na poziomie Domu Kultury,  
Szkoła, Gmina, Starostwo i Koła Gospodyń Wiejskich. 
- Radny Grzegorz Mońka  zapytał odnośnie dzierżawy terenów wokół  
tuczarni na ul. Dąbrowskiego, czy jest ogłoszony drugi termin przetargu.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  jest  ogłoszony  drugi  
termin  i Gmina czeka na oferty. 
- Radny Grzegorz Mońka zapytał co było przyczyną, co wpłynęło na to że
prawie rok trwało przygotowanie do przetargu tych terenów. W 2016 roku
pod koniec roku  było 2 zainteresowanych  a dopiero teraz wrzesień,  
listopad są ogłaszane przetargi.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  przypomina, że na posiedzeniu 
Komisji  wspólnej odstąpiono od wyrażenia zgody na  przetarg dlatego, że
niektórzy z radnych mieli różne  wątpliwości i temat ten został odłożony. 
Natomiast  temat był na komisji wspólnej przygotowany aby ten teren  
przeznaczyć do  przetargu. 
-  Radny Grzegorz Mońka  dodał, że wtedy nie było to tak, że Rada się nie
zgadzała, Rada chciała konkretnej precyzyjnej umowy  z konkretnymi  
warunkami na jaki będzie  wydzierżawiony ten teren, nie było sprzeciwu 
ani odłożenia w czasie.  
-  Radny Rafał  Balcerzak dodał,  że  nie  dawno na komisji   poprosił  o  
protokół komisji wspólnej były tam zapisane dwa wnioski, przypomniał 
te wnioski.  
- Radny Grzegorz Mońka  zapytał co spowodowało,  że z 2 tygodni kiedy 
można było przygotować umowę i przekazać Radzie do analizy,  były to 
miesiące,  że potencjalni zainteresowani dokonali innych działań i nie są  
zainteresowani dzierżawą. 
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-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział,  że  stawianie  w tym  
momencie  zarzutu Burmistrzowi o to  że przetarg został  ogłoszony z  
opóźnieniem  jest  zupełnie  niezrozumiałe,  doskonale  wiedział  radny  
Mońka jaka  była  atmosfera,  jakie  były  zdania  radnych,  komisji  i  nie  
tylko, dzisiaj tego rodzaju pytania i rozliczanie uważa całkowicie nie na 
miejscu. 
- Radny Grzegorz Mońka uważa, że jest to  bardzo zasadna uwaga z jego 
strony, że  zwraca na to uwagę bo tematów podobnych jest  więcej, które 
są w czasie przeciągane na niekorzyść naszej gminy.

Ad.  18.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.  1930  zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                     Damian  Pilarz                 Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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