
PROTOKÓŁ  NR 32.2017

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  28 grudnia   2017 roku

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1200 - 1710.
       

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

1. Dariusz Pilśniak   - usprawiedliwiony

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

PORZĄDEK  OBRAD :

1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wystąpienie zaproszonych gości. 
5.  Projekt budżetu na 2018 rok.

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
- odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej oraz o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy  
finansowej,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy
Krzepice na lata 2018-2024.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  gminnego  programu  profilaktyki  i
rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie na rok
2018.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  gminnego  programu  przeciwdziałania
narkomanii na rok 2018. 

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 zmiany uchwały Nr XXXIV/348/2005 Rady
Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  28  listopada  2005  roku  w  sprawie
utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek
Kultury  w  Krzepicach  i  nadanie  jej  statutu  zmienionej  Uchwała  Nr
45.364.2014 z dnia 22 maja 2014 roku.
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12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od
obowiązku  trybu  przetargowego  i  przedłużenie  okresu  obowiązywania
umowy dzierżawy  (2 uchwały)

13.Podjęcie  uchwał  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  wynajęcie  lokalu
użytkowego.

14. Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 16 listopada  do 28 
grudnia   2017 roku.

15.Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni
Powiatowi,  Sołtysi,  Przewodniczący  Zarządów Osiedli   i  innych gości
zaproszonych)  - około godz. 1400.  Zapytania wystąpienia radnych. 

16. Zamknięcie obrad.

PRZEBIEG  POSIEDZENIA:

Ad. 1.  Przewodniczący Rady Miejskiej  Mateusz Kluba otworzył sesję i po  
powitaniu radnych, zaproszonych gości  oświadczył,  iż  zgodnie z listą    
obecności  jest kworum  pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji  –  listy  obecności  radnych,  oraz  zaproszonych  gości  stanowią  
załączniki do protokołu.
Dzisiejszą sesję  od strony prawnej  będzie  obsługiwał   Radca Prawny  
Tomasz Małyska.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś spośród Radnych lub Burmistrz
chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 
-  Radna Bożena Kozak wnosi  o zmianę porządku obrad polegającą na
zmianie kolejności  punktów pkt. 7 przenieść jako pkt 5, pkt 5 stałby się
pkt 6, a pkt 6 pkt 7, dalej  kolejność punktów już ta sama.
-   Przewodniczący  Rady  Miejskiej   Mateusz  Kluba  poddał  pod
głosowanie wniosek o zmianę kolejności punktów w porządku obrad, za
przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.  
- Burmistrz Krystian Kotynia  wnosi o wprowadzenie dwóch projektów
uchwał do porządku obrad, jeden  dotyczy końcowej zmiany w budżecie,
proponuje ten pkt jako pkt 13a, drugi projekt uchwały w pkt 13 ponieważ
zwolnił  się   lokal  użytkowy  podjecie  drugiej  takiej  uchwały  odnośnie
wynajęcia tego lokalu. 
-   Przewodniczący  Rady  Miejskiej   Mateusz  Kluba  poddał  pod  
głosowanie wniosek Burmistrza o wprowadzenie dwóch uchwał jednej do
pkt  13,  drugiej  jako  pkt  13a,  za  przyjęciem  wniosku  głosowało  10  
radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu.  
 - Radny Wojciech Droś  ma zastrzeżenie do godziny zwołania dzisiejszej
sesji. Uzasadnił swoje zastrzeżenie. 
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- Przewodniczący Rady Miejskiej  Mateusz Kluba  odpowiedział, że na
Komisji  budżetu  z  przewodniczącymi  pozostałych  komisji
zaproponowano tą godzinę dlatego przychylił się do tej prośby.  Zapytał
czy  będą  jeszcze  wnioski  do  porządku  obrad,   nie zgłoszono  więcej
wniosków.  Poddał  pod głosowanie  porządek obrad z  przegłosowanymi
wnioskami,  za  przyjęciem głosowało  10  radnych,  1  wstrzymał  się  od
głosu.
Radnych obecnych – 11

O  godz.  1210 przybył  radny  Damian  Pilarz.  Aktualna  liczba  radnych  
biorących udział w posiedzeniu – 12.

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
- Protokół został  przesłany radnym. Przewodniczący Rady zapytał czy  
będą  uwagi  do  protokołu.  Nie  zgłoszono  uwag wobec  powyższego  
poddał pod głosowanie protokół  Nr 31.2017, który został przyjęty  11  
głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
- Zaproponowano następną osobę z listy  obecności  Radnego Tomasza  
Rakowskiego,  który  wyraził zgodę.
-  Sekretarzem  obrad  został  wybrany  Radny  Tomasz  Rakowski  11  
głosami,  przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 4.  Wystąpienie zaproszonych gości.
- Radny Powiatowy Józef Borecki w imieniu Przewodniczącego Rady  
Powiatu i wszystkich radnych oraz Starosty Powiatu Kłobuckiego  złożył  
życzenia Noworoczne,  dla wszystkich zebranych. Podziękował za dobrą 
współpracę powiatu z  gminą.  Poinformował,  że udało się  zrealizować  
dużo  inwestycji  w  2017  roku,  na  2018  rok   są  zaplanowane  kolejne  
zadania.  Jeżeli będą jakieś pytania postarają się z radnym Andrzejem  
Cerem na nie odpowiedzieć. 
- Radny Rafał Balcerzak zapytał o ulicę Mickiewicza, czy w 2018 roku 
będą podjęte jakieś kroki, czy są jakieś rozmowy w tym temacie.  
- Radny Powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że w budżecie na 2018 
rok  ulica   Mickiewicza  nie  jest  brana  pod  uwagę,  odczytał  jakie  
inwestycje będą realizowane w 2018 roku, jeżeli znajdą się dodatkowe  
środki, to będą te zadania realizowane, jeżeli nie to może odcinkami te  
najgorsze odcinki. 
-  Radny  Powiatowy  Andrzej  Cer   dodał,  że   po  ostatniej  Komisji  
Budżetowej  są  świadomi,  że  tych  potrzeb  inwestycji  drogowych  jest  
bardzo dużo, powiat zaplanował to co się dało jeżeli chodzi o przetargi na 
inwestycje   na początek  roku budżetowego,  będzie  wiadomo jakie  są  
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koszty  już  w pierwszym kwartale,  mają   nadzieję   że  z  tych planów  
pozostanie  trochę  środków,  koło  miesiąca  marca  będzie  wiadomo co  
jeszcze  oprócz  tego  co  jest  zaplanowane,  będzie  można  zrobić  na  
poszczególnych gminach jakieś mniejsze inwestycje drogowe.     
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba dodał, że radny Borecki dobrze 
wie, że gmina jest bardzo mocno zaangażowana w budowę chodników w 
drogach powiatowych, myśli że ta współpraca do tej pory układała się  
dobrze. 
- Radny Rafał Balcerzak odnośnie ul. Mickiewicza jeśli chodzi o chodnik 
to pewnie by się  przydał,  natomiast  w tym momencie on nie zagraża  
użytkowaniu, problem jest ze stojącą wodą.   Jeśli chodzi o pobocza to ul. 
Dąbrowskiego za obwodnicą w kierunku Lipia wielokrotnie zgłaszane  
było przez kilku radnych, ostatnie zdarzenie drogowe które tam było  jest 
to efektem zaniżenia  poboczy, potężne koszty dla firmy. Droga ta jest  w  
niektórych miejscach w złym stanie a nie jest to stara droga.  Wnosi aby te
pobocza w 2018 roku były już zrobione. 
- Radny Powiatowy Józef Borecki  odniósł się do wypowiedzi radnego 
Balcerzaka odnośnie tego pobocza, są zabezpieczone środki 36 tysięcy  
złotych będzie to realizowane  na wiosnę. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski poruszył temat mostu na 
ul. Magreta, czy powiat bierze  pod uwagę  most przy remoncie tej drogi  
ponieważ jest on w złym stanie szczególnie barierki. 
-  Radny  Powiatowy Józef  Borecki  odpowiedział,  że  wszystkie  mosty  
które są w zasobach powiatu maja robione przeglądy.  

- O godz. 1225 przybył radny Mariusz Trawiński. Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 13.
-  Radny  Wojciech  Droś   zapytał  radnych  powiatowych  od  ilu  lat  są  
radnymi  powiatowymi,  myśli  że  już  kilka  kadencji.  Zwrócił  się  do  
radnego Boreckiego aby konkretnie powiedział, że pieniędzy nie ma  i ich
nie będzie  i dlaczego nie będzie. Obiecywane było już od kiedy należy 
powiedzieć  jasno że  dla  Zajączek nie  było i  nie  będzie  pieniędzy  od  
kilkunastu lat.  Droga i chodnik w Zajączkach jest tragiczna. Jest to tak 
jak w naszej gminie że są miejscowości w których się robi, a są takie  
które są zapomniane. 
- Radny Powiatowy Józef Borecki odniósł się do wypowiedzi radnego  
Drosia, że on sam o tym nie decyduje przekazywał w sprawozdaniu co  
było i co będzie wykonywane w powiecie. 
- Radny Powiatowy Andrzej Cer  odpowiedział, że rozumie Pana Drosia 
jako radny,  jako mieszkaniec   widziałby do wykonania  jeszcze  inne   
inwestycje  drogowe  na  terenie  gminy  Krzepice,  czy  gminy  Lipie  
natomiast  nic  nie  można  zrobić  jeżeli  nie  ma  pieniędzy,  zwrócił  
uwagę że w planach inwestycyjnych  na 2018 rok jest największy plan do 
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tej pory w historii powiatu na inwestycje drogowe, wszystkiego naraz nie 
można zrealizować. 
-  Radny  Wojciech  Droś  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnych  
powiatowych,  jak  również  odnośnie  postawienia  znaku  tonażu  na  tej  
drodze. 
-  Sołtys  Dankowic  Jakub  Zalewski  zgłosił  sprawę  pobocza  w  
Dankowicach  Drugich  prosi  o  interwencję.  Druga  sprawa  prosi  o  
zobowiązanie  Pana  Makowskiego  w  lesie  w  Dankowicach  Drugich  
aktualnie  nadleśnictwo prowadzi  generalną  trzebież   lasu,  przyjechał  
specjalistyczny sprzęt, należy oczyścić  okolice, pas  drogi powiatowej.  
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  myśli,  że  radni  powiatowi  
przekażą te sprawy. 

Ad.  5.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  gminnego  programu  profilaktyki  i  
rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie na rok 
2018.
- Przewodnicząca Komisji Zdrowia Bożena Kozak wnosi o naniesienie  
kilku zmian w gminnym programie przeciwdziałania alkoholowego. Prosi
aby w pkt III ppkt 4 dołożyć 3.000 zł dla OSP Kuźniczka, w pkt I ppkt 2e)
kwotę 5.000 zł zmniejszyć o 1.000 zł pozostanie kwota 4.000 zł., w pkt I 
ppkt 4 zmniejszyć kwotę 6.000 o 1.000 zł., pozostanie kwota 5.000 zł., w 
pkt II ppkt 5 zmniejszyć kwotę 4.000 zł. o 2.000 zł, pozostanie kwota  
2.000 zł. w pkt III ppkt 3 dołożyć kwotę 1.000 zł. na „konkurs na zadania 
sportowe – tenis  stołowy dla  dzieci  i  młodzieży,  będzie  razem kwota  
5.000 zł”  

- O godz. 1245 przybył radny Grzegorz Mońka. Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 14.
- Radny Damian Pilarz  zapytał o wydatkowanie tych środków w roku  
2017,  żeby  Burmistrz  lub  Skarbnik  wypowiedziała  się  jak  wyglądało  
wydatkowanie  w  tych  punktach  w  roku  2017,  na  jakich  zasadach  
funkcjonuje  punkt  informacyjno-konsultacyjny.  Na  Komisji  Zdrowia  
program ten był omawiany i nie było mowy o wolnych środkach w tych 
działach, żeby zapisy środków zostały zrobione na wyrost.   
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poinformował, że konsultował te 
zmiany najpierw z Panią Kotasińską  aby nie zabierać środków z tych  
punktów gdzie mogłyby być jakieś problemy, Pani Kotasińska wskazała 
te punkty jako bezpieczne w związku z tym taka propozycja aby można 
było bezpiecznie zrobić takie przesunięcia. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała odnośnie funkcjonowania punktu 
informacyjno-konsultacyjnego  dla  osób  uzależnionych,  punkt  ten  
prowadzony jest przez osobę, która zatrudniona jest na umowę zlecenie  
jej  roczne  wynagrodzenie i drobne materiały biurowe, które są niezbędne
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dla funkcjonowania tego punktu w tych 5.000 zł będą starania aby się  
zmieścić w tej kwocie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
radnej  Kozak   pkt  I  ppkt  2e)  zmniejszenie  o  1.000 zł.,  pkt  I  ppkt  4  
zmniejszenie o 1.000 zł, pkt II ppkt 5 zmniejszenie o 2.000 zł, razem  
będzie to kwota 4.000 zł.   dodać 3.000 zł do pkt III ppkt 4 dla OSP  
Kuźniczka,  1.000  zł.  dodać  do  pkt  III  ppkt  3   konkurs  na  zadania  
sportowe – tenis stołowy dla dzieci i młodzieży. Za przyjęciem wniosku 
głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.   Następnie  
Przewodniczący  zapytał czy będą jeszcze jakieś pytania  do  projektu  
uchwały,  nie  zgłoszono  więcej  pytań  wobec  powyższego  poddał  pod  
głosowanie projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie na rok  
2018 z  przegłosowanymi zmianami. 

- Uchwała Nr 32.301.2017 w sprawie gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie na rok 
2018 została przyjęta 13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.  

Ad. 5. Projekt budżetu na 2018 rok.                                                                      
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  poprosił  Panią  Skarbnik  o  
odczytanie uchwały budżetowej. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  odczytała  projekt  uchwały  32.302.2017  w  
sprawie budżetu gminy na 2018 rok, wraz z uzasadnieniem. uzasadnienie 
stanowi  część  opisowa  do  powyższego  projektu  uchwały,  która  jest  
obowiązkiem  do  projektu  uchwały,  przy  uchwale  budżetowej  
uzasadnienia się już nie uchwala.  

- odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  poprosił  Przewodniczącego   
Komisji  Budżetu  o  odczytanie  wniosków  z  poszczególnych  Komisji  
dodał, że każdy wniosek będzie głosowany przez całą Radę po kolei jak 
będą odczytywane.
- Przewodniczący Komisji  Budżetu, Finansów, Handlu i Usług  Tomasz 
Rakowski odczytał wnioski stałych Komisji  Rady.
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu i Usług:
1)  Wniosek  aby  kwotę  10.000  zł.  na  świetlice  szkolne  podzielić  w  
następujący sposób: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach – 3.000 zł,  
Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach – 3.000 zł,  pozostałe szkoły po  
1.333 zł.  Przegłosowano w/w wniosek 5 głosami jednogłośnie. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  poddał  pod  głosowanie  w/w  
wniosek, za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 3 wstrzymało się 
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od głosu. Wniosek został przyjęty. 
2) Wniosek aby w Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  -
Gminny Ośrodek Kultury wydzielić kwotę 60.000 zł. na organizację Dni 
Jakubowych.  Przegłosowano w/w wniosek 5 głosami jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie w/w 
wniosek, za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od
głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Wniosek został przyjęty. 
Komisja Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska 
1)  Wniosek aby zabezpieczyć szczyt bożnicy, zmienić formę malowania  
pasów dla pieszych oraz linii  środkowych na jezdni  z  sezonowych na  
formę natryskową, która będzie trwalsza. Na te zadania przesunąć środki 
jeżeli  będą  prawdopodobne  oszczędności  z  oświetlenia  ulicznego.  
Przegłosowano jednogłośnie 4 głosami. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie w/w 
wniosek, za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się 
od głosu. Wniosek został przyjęty. 
Komisja Rewizyjna:  
1) Wniosek w Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  -  
Gminny Ośrodek Kultury  aby w umowie dotacji określić plan imprez na 
dany rok oraz wyodrębnić środki na Dni Jakubowe w wysokości 60.000 
zł. aby Dyrektor mógł  wcześniej zamówić konkretne zespoły. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba powiedział, że wniosek ten jest  
taki sam jak w Komisji Budżetu i został już przegłosowany. 
2) Radny Marian Rutkowski wnioskuje aby w rozdz. 90019  udrażnianie 
rowów  zapisać  w  pierwszej  kolejności  udrożnienie  rowów  od  rzeki  
Liswarty do obwodnicy, wzdłuż osiedla Kuźniczka.  
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  poddał  pod  głosowanie  w/w  
wniosek, za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się 
od głosu. Wniosek został przyjęty. 
Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych
Nie zgłoszono wniosków. 
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
1)  Wniosek  aby  kwotę  10.000  zł.  na  świetlice  szkolne  podzielić  w  
następujący sposób: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach – 3.000 zł,  
Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach – 3.000 zł,  pozostałe szkoły po  
1.333 zł.  Przegłosowano w/w wniosek 4 głosami jednogłośnie.  

- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba powiedział, że wniosek ten jest  
taki sam jak w Komisji Budżetu i został już przegłosowany.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
1) Przewodniczący Komisji  Marian Rutkowski  wnioskuje  aby w rozdz.  
90019  udrażnianie rowów zapisać w pierwszej kolejności udrożnienie  
rowów od rzeki Liswarty do obwodnicy, wzdłuż osiedla Kuźniczka.  
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- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba powiedział, że wniosek ten jest  
taki sam jak w Komisji Rewizyjnej i został już przegłosowany.
Ponadto  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  Tomasz  Rakowski  
poinformował, że na posiedzeniu tej Komisji Ustalono, że te trzy zadania 
należy  wpisać  w  2018  roku  do  WPF:  stołówka  przy  szkole  Nr  1  w  
Krzepicach, parking w Starokrzepicach oraz poprawa infrastruktury w ul.
Rolniczej.

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej oraz o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy  
finansowej,
- Skarbnik Anna Mońka odczytała  Uchwałę Nr 4200/VII/263/2017 z dnia
14  grudnia  2017  roku   VII  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez  
Burmistrza Krzepic projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z  
uzasadnieniem  i  materiałami  informacyjnymi.  W/w  opinia  jest  
pozytywna.  Kolejna Uchwała Nr 4200/VII/262/2017 z dnia 14 grudnia  
2017 roku  VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach w sprawie  opinii  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  
przyjętego   w  projekcie  uchwały  budżetowej  na  2018  rok   Gminy  
Krzepice.  W/w  opinia  jest  pozytywna.  Odniosła  się  do  zastrzeżeń  
zawartych w w/w opiniach.  Regionalna Izba Obrachunkowa proponuje 
aby w paragrafie 14 uchwały budżetowej  zmienić aby było „Uchwała  
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego” do tej pory te zapisy  
były dobre, teraz interpretacja jakiegoś przepisu jest inna. 

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
- Radny Grzegorz Mońka  ma pytanie dotyczące działek, ich sprzedaży,  
dochodów planowanych, czy w budżecie na 2018 rok  przygotowano pulę
pieniędzy  związanych   z  przystosowaniem  naszych  terenów  
inwestycyjnych  dla  małych  i  średnich  przedsiębiorców   naszych  
lokalnych i ościennych. 
-  Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała,  że w tym brzmieniu uchwały  
budżetowej nie ma. 
-  Radny Grzegorz Mońka zapytał, czy można na tym etapie uchwalania 
uchwały budżetowej zwiększyć kwotę dochodów ze  sprzedaży  np. o 100
tysięcy  zaplanuje  się  że   dokona  się  tej  sprzedaży,  bo  niektórzy  
przedsiębiorcy szukają na siłę działek. Te 100 tysięcy przeznaczy się na 
podział tych działek, najpierw będzie robiony wywiad z przedsiębiorcami
jakie  jest  zainteresowanie,  jakie  są  potrzeby  i  te  podzielone  działki  
zostaną sprzedane, myśli że będzie większy dochód niż 100 tysięcy. 
- Skarbnik Anna Mońka poinformowała, że na etapie uchwalania  budżetu

8



proponowałaby aby nie zwiększać dochodów ze sprzedaży o kolejne 100 
tysięcy  złotych,  ponieważ  byłoby  to  zaprzeczeniem  zastrzeżeń,  a  w  
każdym okresie roku budżetowego  jeżeli taki dochód z tego tytułu będzie
to można uchwalić wydatki  o których wcześniej mówił radny Mońka. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do wypowiedzi radnego Mońki, 
odnośnie  podzielenia  działek  poinformował,  że  działki  są  podzielone,  
wycenione,  wartość  tych  działek  jest  przekazana  do  Katowickiej  
Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej, kolejny etap to najprawdopodobniej  
pojawienie się  nabywców na te działki, sprzedaż i to co wielu radnych 
mówi to uzbrojenie tego terenu. Było już spotkanie z przedsiębiorcami  
którzy  już  tam  działają  przekazano  im  informację  że  jest  już  
przygotowany  projekt  techniczny  i  pozwolenie  na  budowę   sieci  
kanalizacyjnej  w  strefie.  Będzie  składany  wniosek  o  odbudowę,  
przebudowę drogi  w ul. Rolniczej o dofinansowanie.  To co proponuje 
radny Mońka aby zwiększyć dochód ze sprzedaży popiera Panią Skarbnik
gdy sprzedaże i dochody się pojawią wtedy Rada będzie decydować na co
te środki przeznaczyć. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka  rozumie,  że  te  180  tysięcy  jest  już  
rozdysponowane, a  dla naszych przedsiębiorców, dla strefy i terenów  
inwestycyjnych, które nie tylko są w strefie,  bo też po drugiej stronie  
ulicy Częstochowskiej obok fermy, te 8 tysięcy to kropla w morzu, uważa,
że powinno się więcej inwestować   w tym kierunku aby te środki wracały
w postaci podatków. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  ma  propozycję  ponieważ  
uczestniczył  w  tym  spotkaniu   o  którym  wspomniał  Burmistrz  z  
przedsiębiorcami,   które odbyło się z dużym zainteresowaniem  z ich  
strony i byli bardzo usatysfakcjonowani, mają działki przy ul. Rolniczej w
okolicach strefy, dwóch z nich na wiosnę rozpoczyna inwestycję,  należy 
tym  ludziom  jak  najszybciej  pomóc.  Proponuje  to  co  mówiła  Pani  
Skarbnik  aby  z  wielką  ostrożnością  podejść  do  tego  drugiego  
zagadnienia  o  którym  wspomniał  Pan  Mońka.  Proponuje  aby  
zorganizować spotkanie na wzór tego co się odbyło wśród potencjalnych 
inwestorów, którzy są zainteresowani  tamtym terenem. W zależności od 
tego jakie  będzie konkretne zainteresowanie tamtym terenem wtedy w  
trakcie roku  budżetowego można do tego zadania przystąpić, byłoby to 
rozsądne. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak odnośnie  planu  jeszcze  go nie  mamy,  gdy  
budżet zostanie przegłosowany będzie on dopiero się tworzyć. Uważa, że 
dobrze by było aby takie spotkanie zostało zorganizowane i uczestniczyła 
w nim większa liczba radnych, ponieważ to większość Rady decyduje o 
przeznaczeniu środków. 
-   Radny  Grzegorz  Mońka  podkreślił,  że  dla  małych  i  średnich  
przedsiębiorców nie ma działek na naszym terenie. O spotkaniu  o którym
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mówił Przewodniczący myśli, że na pewno wiedziała tylko garstka ludzi  
i dotyczyło to drogi w ul Rolniczej i oni tylko byli tym zainteresowani.  
Rozmawiał z wieloma przedsiębiorcami i wszyscy oczekują  ze strony  
Rady i Burmistrza spotkań, rozmów aby dla nich było też coś robione.  
Proponuje aby przesunąć z innych działów na przykład Rada jest bardzo 
hojna bo co roku daje podwyżki  na płace, w ciągu czterech lat jest to  
16%. Proponuje wygospodarować te środki z podwyżek z poszczególnych
działów. Wnioskuje  aby 100 tysięcy  na przygotowanie działek, czyli  
podział  i utwardzenia dojazdów  wziąć ze wszystkich działów oprócz  
oświaty i tam gdzie ustawa narzuca  te podwyżki.  
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   powiedział,  że  radny  musi  
wskazać  z  których  działów  ile  środków.  Uważa,  że  Rada  powinna   
wsłuchać się też w głos Skarbnika i Burmistrza Gminy, temat ten jest  
otwarty  i  ważny   ale  uważa  że  do  tego  tematu  należy  podejść  
zdroworozsądkowo  i nie na tej sesji budżetowej, takie jest jego zdanie. 
- Radny Grzegorz Mońka uważa, że na kolejnej sesji  będzie się tylko  
przesuwać środki, uważa, że teraz powinno się zainwestować w dochód  
aby  się  zwiększył,  gdy  się  zwiększy  wtedy  można  będzie  mówić  o  
podwyżkach. Wnioskuje aby z działów  administracja, 80 tysięcy,  opieka 
społeczna  20  tysięcy  przesunąć  na  inwestycje  związaną  z  podziałem  
terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców  do działu 700.  Dodał, że  
wniosek jest związany z tym, że od kilku tygodni gdy pojawił się projekt 
budżetu pyta o podwyżki, o argumentację skąd się wzięła taka potrzeba i 
nie uzyskał  żadnej odpowiedzi. 
-  Radny Rafał Balcerzak chciałby uszczegółowić, te środki czyli łącznie 
100 tysięcy złotych na co miałaby być  przeznaczone. 
- Radny Grzegorz Mońka  odpowiedział, że na podział tych działek dla 
małych i średnich przedsiębiorców, żeby wygospodarować takie tereny i  
przygotowanie dojazdu  do tych działek. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
Radnego Mońki aby z działu administracja 80 tysięcy złotych i z działu 
opieka  społeczna  20  tysięcy  złotych  przesunąć  do  działu  700.  Za  
przyjęciem wniosku głosował 1 radny, 7 przeciw, 5 wstrzymało się od  
głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Wniosek nie został przyjęty
przez Radę.  
-  Radny Roman Kudelski  wnioskuje aby w dziale 900  oświetlenie ulic, 
placów  dopisać  w tych środkach 2 lampy oświetleniowe na łącznik  ul. 
Krakowskiej z ul. Dolną. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
Radnego Kudelskiego aby w dziale 900 dopisać  w tych środkach 2 lampy
oświetleniowe na łącznik  ul. Krakowskiej z ul. Dolną.  Za  przyjęciem  
wniosku głosowało 9 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, 3 radnych nie 
brało udziału w głosowaniu. Wniosek  został przyjęty przez Radę. 
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- Radny Roman Kudelski  kolejny wniosek Dz. 926 konserwacja urządzeń
na stadionie  wykreślić to i z rozdziału 90015  kwotę 20 tysięcy  przenieść
do działu  926 na przygotowanie dokumentacji na modernizację budynku 
na stadionie wraz ze zmianę poszycia dachowego. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
Radnego Kudelskiego aby Dz. 926 konserwacja urządzeń  na stadionie  
wykreślić to i z rozdziału 90015  kwotę 20 tysięcy  przenieść do działu  
926  na  przygotowanie  dokumentacji  na  modernizację  budynku  na  
stadionie wraz ze zmianę poszycia dachowego.  Za przyjęciem wniosku 
głosowało 3 radnych, przeciw 5 radnych, 5 radnych wstrzymało się od  
głosu,  1  radny  nie  brał  udziału  w  głosowaniu.  Wniosek   nie  został  
przyjęty przez Radę. 
- Radny Roman Kudelski prosi aby w Dz. 900 podać kalkulację stawki  
jednostkowej na oczyszczanie ścieków dla gospodarstw domowych. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że stawka dotacji netto 
do  1m3 oczyszczanych  ścieków  z  gospodarstw  domowych  została  
skalkulowana na poziomie 54 groszy, brutto jest to kwota 58 groszy.  
Razem kwota zaplanowana na ten cel to jest  87.696 złotych  brutto. Do 
ścieków  dowożonych  z  gospodarstw  domowych  tam  gdzie  nie  ma  
kanalizacji  Gmina   pokrywa  w  100  procentach  koszty  oczyszczania  
ścieków czyli jest to stawka dotacji netto 3,27 do m3, brutto 3,53 złote,  
kwota ogółem  1.412 złotych. Łącznie z odbiorem jest to 115.044 złotych.
- Skarbnik Anna Mońka dodała, że te 115.044 zł. zapisane w budżecie jest
policzone w oparciu   o przewidywaną ilość odbieranych ścieków. Dotacja
przekazywana jest w okresach kwartalnych, po każdym kwartale ZDKiM 
rozlicza kwotę  już otrzymaną, po to żeby móc otrzymać następną kwotę. 
- Radny Rafał Balcerzak zgłosił wnioski dotyczące jednego zadania, które
chciałby  aby  zostało  rozpoczęte  chodzi  o  stołówkę  przy  Szkole  
Podstawowej Nr 1 w Krzepicach, która jest największa, najwięcej wydaje 
obiadów, w tym momencie warunkowo dopuszczona do użytkowania. Jest
zrobiony w tej kadencji  Rady projekt    wraz z kosztorysem, który  z  
końcem sierpnia 2018 roku traci  ważność. Aby rozpocząć przebudowę  
stołówki podaje źródła finansowania.  Z Dz.900 oświetlenie placów i dróg
kwotę  26  tysięcy,  w  tym  samym  dziale   modernizacja  oświetlenia  
ulicznego w związku z tym że będzie oszczędność po przetargowa kwotę 
50 tysięcy, następną kwotę 30 tysięcy ze zwiększonych środków z umowy
wynajmu z firmą Edures,   która została już podpisana oraz z Dz 750  
administracja  publiczna   kwotę  30  tysięcy,  przeznaczyć  na  remont  
stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Krzepicach.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  dodał, że to co czytał wcześniej 
Przewodniczący Komisji Budżetu Komisja ta również tym tematem się  
zajmowała i zdecydowała że  zarówno to zadanie jak i zadanie  dotyczące 
parkingu w Starokrzepicach  takie było stanowisko aby wpisać do WPF  
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w 2018 roku na dwa lata a okaże się  to po przetargach inwestycyjnych. 
Uważa, że te wypracowane stanowisko jest jak najbardziej odpowiednie. 
Poddał pod głosowanie wniosek Radnego Balcerzaka Dz. 900 oświetlenie
placów i dróg  kwotę 26 tysięcy, w tym samym dziale  modernizacja  
oświetlenia  ulicznego  w  związku  z  tym  że  będzie  oszczędność  po  
przetargowa  kwotę  50  tysięcy,  następną  kwotę  30  tysięcy  ze  
zwiększonych środków z umowy wynajmu z firmą Edures,  która została 
już podpisana oraz z Dz 750 administracja publiczna  kwotę 30 tysięcy, 
przeznaczyć  na  remont  stołówki  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  1  w  
Krzepicach. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, 7 przeciw, 4  
wstrzymało się od głosu.  Wniosek  nie został przyjęty przez Radę. 
-  Radny Rafał  Balcerzak  składa wniosek odnośnie Dni Jakubowych  
zapisane jest 60 tysięcy, wiadomo, że ta kwota nie jest wystarczająca,  
proponuje 30 tysięcy z umowy z Edures  dołożyć do Dni Jakubowych.  
Drugi wniosek aby z Dz. 900 15 tysięcy złotych zrealizować dodatkowe 
oświetlenie wjazdu na osiedle Dąbrowa 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  poddał  pod  głosowanie  dwa  
wnioski Radnego Balcerzaka aby  30 tysięcy z umowy z Edures  dołożyć 
do Dni Jakubowych. Drugi wniosek aby z Dz. 900 15 tysięcy złotych  
zrealizować dodatkowe oświetlenie  wjazdu  na  osiedle  Dąbrowa.  Za  
przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, przeciw 6, 3 wstrzymało się od 
głosu,  1  radny  nie  brał  udziału  w głosowaniu.   Wniosek   nie  został  
przyjęty przez Radę. 
- Radny Grzegorz Mońka  zapytał czy w dziale administracja na przyszły 
rok   jest  przewidziana  kwota  na  jakąś  publikację,  wiadomości  ziemi  
krzepickiej.  
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że w tym dziale są środki na 
to aby dołożyć jeżeli będzie taka możliwość pozyskania środków np. z  
Zielonego Wierzchołka jeżeli nie to wystarczy w tym dziale na wydanie 
takiej publikacji.  
-  Radny  Grzegorz  Mońka  wnioskuje  aby  wyodrębnić  w  dziale  
administracji kwotę 15 tysięcy złotych na wydanie takiej publikacji. 
-Skarbnik Anna Mońka poinformowała, że ta część opisowa do wydatków
i do dochodów  jej praktycznie przy podejmowaniu uchwały nie ma, po 
przyjętych wnioskach składanych przez radnych  przygotuje  taką część 
opisową.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
Radnego Mońki aby wyodrębnić w dziale administracji  kwotę  15  
tysięcy złotych na wydanie  publikacji. Za przyjęciem wniosku głosowało 
6  radnych,  1  przeciw,  7  wstrzymało  się  od  głosu.  Wniosek    został  
przyjęty przez Radę. 
- Radny Wojciech Droś zapytał Burmistrza jak to jest  że przez 4 lata  
Burmistrz nie zdążył nic zaproponować  dla Zajączek,  mówi o chodniku, 
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który jest zaniedbany.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba prosi aby skupić się na tym jakie 
chcemy dokonać zmiany, przesunięcia, natomiast  treść  pytania radnego 
Drosia byłaby w wystąpieniach.
- Burmistrz Krystian Kotynia  odniósł się do wypowiedzi radnego Drosia, 
w  ubiegłym roku  wpisał  kwotę  do  budżetu  50  lub  60  tysięcy,  Rada  
uchwala budżet. Wspomniał o spotkaniu z mieszkańcami jakie odbyło się
w Zajączkach gdzie Przewodniczący Rady Powiatu przekazał taką radę  
radnemu Drosiowi  żeby pracował z radnymi na dobro Zajączek  a na  
pewno uzyska zrozumienie,  środki zostaną zabezpieczone. 
- Radny Wojciech Droś  odniósł się do wypowiedzi Burmistrza. Zapytał 
Skarbnika   jaką  kwotą  zamyka   się  rok  budżetowy  2018  jakim  
zadłużeniem i jaka to jest kwota na 1 mieszkańca. 
-  Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała że przewidywany stan zadłużenia
gminy na dzień 31.12.2018 rok  wyniesie 9.047.854,45 zł, jest to kwota  
mniejsza o której mówiła na komisjach  o 310 tysięcy złotych ponieważ z 
kredytu  uchwalonego  na  rok  2017  zaciągnięto  mniej  o  310  tysięcy  
złotych. Kwota na 1 mieszkańca to 972 zł. 
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  jakie  będzie  zadłużenie  w  roku  
budżetowym 2017 na koniec grudnia. 
-  Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała że  6.539.111 zł. 
-  Radny  Wojciech  Droś   odniósł  się  do  kilku  kwestii  związanych  z  
budżetem,  do  wypowiedzi  Przewodniczącego  Rady,  który  mówił  że  
należy pracować nad zwiększeniem dochodów, a nie nad ograniczeniem 
wydatków.  Jeśli chodzi o dochody  o których mówił radny Mońka ze  
sprzedaży to  uważa, że nie ma już czego sprzedawać, są to drobne rzeczy
które  pozostały.  Zliczył  od  2010  roku  ile  zostało  sprzedane  majątku  
gminnego, grunty, nieruchomości,  użytki rolne  sprzedano za ponad 6  
milionów, natomiast  budynków, budowli  ,  obiektów za ponad milion  
czyli w sumie od 2010 roku został sprzedany majątek gminny za ponad 7 
milionów. Następnie odniósł się do kwestii wydatków które uważa, że są 
bardzo  rozrzutne, omówił je w poszczególnych działach.  Stwierdził, że 
gmina Krzepice jest jedną z najbardziej rozrzutnych gmin  jeśli chodzi o 
zatrudnienie,  chodzi  o  stanowiska  Burmistrza,  Z-cy  Burmistrza,  
Skarbnika  i  Z-cy  Skarbnika.   Zapytał  Burmistrza  o  oświadczenie  
majątkowe Z-cy Skarbnika  od 2009 do 2016 roku  nie zostało składane. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do wypowiedzi radnego Drosia 
poinformował,  że  temat  ten  został  przekazany  radnemu  Drosiowi  na  
piśmie.  Wyjaśnienia przygotował radca prawny i kadry, pismo zostało  
podpisane przez niego.   
- Radny Wojciech Droś  odniósł się do wypowiedzi Burmistrza. Kolejne 
stanowiska zlecone z Urzędu Wojewódzkiego to Kierownik USC  jak  
również pracowników odnośnie dowodów osobistych.  Stanowiska te są 
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refundowane z budżetu Wojewody jest to kwota 56 tysięcy  na 2,5 etatu.  
Jeżeli przyjmie się że wycena stanowiska jest to 1/4 etatu, a u nas jest cały
etat, to widać jakie są luzy i  czym można gospodarować. Jeżeli by się  
przyjęło  racjonalną  politykę  w  zatrudnieniu  to  byłoby  z  czego  
wygospodarować środki. Następna sprawa  to wydatek w budżecie, który 
się sprowadza do inkasa za zbierany podatek przez sołtysów, który w  
ciągu roku wynosi około 20 tysięcy złotych, a oprócz tego utrzymywane 
jest stanowisko kasjera to około 60 tysięcy rocznie. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do wypowiedzi  radnego Drosia 
który  lubi  podgrzewać atmosferę  żeby  zdeprecjonować  cały  Urząd  i  
jakieś nierozsądne wydawanie środków.  Powołał się na gazetę Wspólnota
która rzetelne sprawozdania finansowe publikuje na cały kraj i tam jest  
napisane że Gmina Krzepice jest na 7 miejscu od końca  pod względem 
wydatków na administrację  w przeliczeniu na 1 mieszkańca.  Odnośnie 
stanowisk Z-cy Burmistrza czy Z-cy Skarbnika  jest to organizacyjnie  
przyjęte  Z-ca Burmistrza jest  również kierownikiem dwóch referatów,  
wiele funkcji można by mu przypisać, każdy wie czym Z-ca Burmistrza 
się  zajmuje,  wymienił  te  zadania.  W innych  gminach  jest  to  inaczej  
ułożone bo jest kierownik, naczelnik wydziału. Wymienił kilka gmin jak 
się  kształtują  koszty  na  1  mieszkańca  w porównaniu  z  naszą  gminą.  
Odnośnie stanowiska Z-cy Skarbnika  powiedział kiedy to było i dlaczego
powstało to stanowisko.
-  Radny Wojciech Droś  odniósł się do wypowiedzi Burmistrza. Zapytał 
Skarbnika  jakie  jest  dofinansowanie  z  budżetu  gminy  do  szkół  w  
obecnym roku  i ile się zwiększyło w stosunku roku ubiegłego. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała że w obecnym budżecie na 2018 
rok  oprócz boiska w szkole Nr 2 w Krzepicach, bo jest to jednorazowy 
wydatek inwestycyjny  jest to kwota 5.330.442 zł. nie wie jak ta kwota 
zachowa się do końca roku, i nie ma jeszcze ostatecznej kwoty subwencji 
oświatowej,  czyli  w  trakcie  roku  na  pewno  to  ulegnie  zmianie.  Ile  
wyniesie kwota na koniec 2017 roku to gdy rok się skończy, to wtedy  
będzie dokładnie wiadomo. 
- Radny Wojciech Droś  dodał, że widać jakie jest  zwiększenie z budżetu 
gminy na  działalność oświatową.  Nic się nie robi w kierunku tym aby 
ograniczyć te koszty, przypomniał że największym obciążeniem są koszty 
osobowe  które stanowią 90% ogólnych kosztów jeśli chodzi o oświatę. 
Poruszył sprawę godzin nadliczbowych.  Kolejne zagadnienie to kultura, 
mówi się o kwocie  60 tysięcy złotych wydania na Dni Jakubowe, a może 
jest to jeszcze za mało. Uważa, że jest Dom Kultury  który może we  
własnym zakresie przygotować imprezę, uważa że jest to wydatek zbędny.
Kolejna sprawa to wniosek który złożył Dyrektor Kopacz   do budżetu w 
którym wnioskuje o wymianę wodociągu w Dankowicach, którego stan  
jest  tragiczny i nic się nie robi w tej kwestii.  W gminie na wymianę  
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czeka kilka strategicznych  odcinków wymiany wodociągów. Buduje się 
nowe drogi a nie wymienia starych wodociągów.  Zapytał Burmistrza jak 
podszedł  do  wniosku  Pana  Kopacza  o  wymianę  wodociągu  i  zakup  
samochodu, którym można wyczyścić wodociąg. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do wypowiedzi radnego Drosia 
to co on mówi jest to kłamstwo, budżet jest taki jaki jest, potrzeby są    
realizowane  takie  jakie  teraz  się  proponuje,  budżet  zostaje  teraz  
przyjmowany.   Odniósł się do wypowiedzi odnośnie wodociągu budowy i
przebudowy, od 1997 do 2016 roku 10 km wodociągu  zmodernizowano, 
8 km wybudowano, podał tereny gdzie zostało to wykonane. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski  zapytał radnego Drosia 
skąd ma dane że w ul. Muznerowskiego jest stary wodociąg, o ile jest mu 
wiadomo jest tam rurociąg plastikowy. 
- Radny Wojciech Droś odpowiedział, że ma dane od Dyrektora Kopacza. 
-   Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski   składa  wniosek  o  
zamknięcie dyskusji nad uchwałą budżetową. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   powiedział aby dać możliwość 
jeszcze innym radnym zabrać głos. 
-  Radna  Bożena  Kozak  odnośnie  wodociągu  w  Dankowicach  była  
dyskusja na Komisji Budżetu z Przewodniczącymi pozostałych Komisji  o
wymianie  tego  wodociągu  o  ilości  awarii,  o  kosztach  związanych  z  
naprawami, dostała takie zapewnienie  że po nowym roku odbędzie się  
Komisja Budżetu gdzie będzie zaproszony Dyrektor ZDKiM  i wspólnie 
będzie ustalone gdy pojawią się jakieś środki, wodociąg w tych miejscach
gdzie jest najwięcej awarii będzie wymieniony. 
- Sołtys Dankowic Jakub Zalewski odnosząc się do wypowiedzi radnego 
Drosia  i  radnej  Kozak ma prośbę  aby się  nad tym pochylić.  Zwrócił  
uwagę że mieszkańcom bardzo zależy na tym aby chociaż w najbardziej  
newralgicznym   odcinku   czyli  w   lesie   wymienić  ten  wodociąg.  
Uzasadnił  ten problem, który nie dotyczy tylko Dankowic.  
-  Radny Roman Kudelski   złożył ponowny wniosek  aby ze środków  
wynajmu dla  firmy Edures  20 tysięcy  przeznaczyć  na  przygotowanie  
dokumentacji na wykonanie termomodernizacji budynku  na stadionie w 
Krzepicach, wraz z poszyciem dachowym. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba powiedział, że wniosek już raz  
był  głosowany,   powróci  do  tego  wniosku  prosi  radną  Kozak  o  
wypowiedź.
- Radna Bożena Kozak  powróciła do swojej wypowiedzi wcześniejszej, 
że na Komisji Budżetu nie było mowy o środkach z firmy Edures, środki 
które nie są ujęte w budżecie aby przeznaczyć na   wymianę wodociągu w
lesie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odniósł się do tej wypowiedzi, że 
tak  jak  wcześniej  radna  Kozak  powiedziała,  że  będzie  spotkanie  z  
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Komisją,  Burmistrzem,  Dyrektorem  Kopaczem,  będzie  ten  temat  
omówiony i wtedy będzie decyzja.  Uważa, że to będzie najlepsze miejsce
do podjęcia działań. 
-  Radna  Bożena  Kozak   dodała,  że  jeżeli  ma  takie  zapewnienie,  to  
wycofuje swój wniosek. 
- Radny Rafał Balcerzak uważa, że sesja budżetowa jest jak najbardziej  
odpowiednim miejscem żeby  rozdysponować  środki  na  poszczególne  
zadania na kolejny rok,  dlatego składa wniosek aby 30tysięcy z umowy z 
firmą Edures plus 20 tysięcy z Dz. 900 oświetlenie  ulic na realizację  
wymiany wodociągu w tym fragmencie. 
-  Radny  Damian  Pilarz  zwrócił  uwagę,  że  radny  Kudelski  złożył  
wcześniej wniosek i nie został on przegłosowany. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział, że radna Kozak  
wcześniej zabrała głos w tej materii nie dokończyła swojej  wypowiedzi w
związku z tym jest kontynuacja radnego Balcerzaka w tej kwestii, poddaje
wniosek radnego Balcerzaka pod głosowanie aby 30 tysięcy z umowy z 
firmą Edures plus 20 tysięcy z Dz. 900 oświetlenie ulic przeznaczyć na 
realizację wymiany  wodociągu  w  tym  fragmencie.   Za  przyjęciem  
wniosku głosowało 5 radnych, 5 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu, 1  
radny nie brał udziału w głosowaniu.  Wniosek nie uzyskał akceptacji. 
-  Następnie  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  wniosek  
radnego  Kudelskiego  aby  ze  środków wynajmu  dla  firmy  Edures  20  
tysięcy  przeznaczyć  na  przygotowanie  dokumentacji  na  wykonanie  
termomodernizacji budynku na stadionie w Krzepicach, wraz z poszyciem
dachowym.  Za  przyjęciem  wniosku  głosowało  3  radnych,  przeciw  6  
radnych,  5  radnych  wstrzymało  się  od  głosu.  Wniosek nie  uzyskał  
akceptacji. 
- Radny Wojciech Droś odnośnie wniosku radnego Balcerzaka uważa, że 
dzisiaj  jest  odpowiedni  moment  żeby  tą  sytuację  naprawić  w  trybie  
natychmiastowym odnośnie wodociągu  w Dankowicach. Proponuje  w 
tej chwili 10 minut przerwy i poważne potraktowanie tematu, skupienie 
się nad tym z jakich działów środki można pozyskać  i w tym roku zrobić 
ten wodociąg. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
radnego Drosia aby zrobić teraz 10 minut przerwy, za przyjęciem wniosku
głosował 1 radny, 8 radnych przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu. 
Wniosek nie został przyjęty przez Radę. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka  wnioskuje  o  obniżenie  podwyżek  
zaplanowanych  we  wszystkich  działach   administracja,  opieka,  
bezpieczeństwo, kultura oprócz szkół z 5 na 3%, 2 % które pozostanie  
środki przeznaczyć na wodociąg w Dankowicach. 
- Radny Rafał Balcerzak zapytał o kwotę łączną jaką te 2% uczyni. 
- Skarbnik Anna  Mońka odpowiedziała, że chcąc dobrze to policzyć nie 
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jest w stanie teraz tego zrobić. 
-   Przewodniczący Rady Mateusz Kluba rozumie że intencją  radnego  
Mońki było zmniejszyć kwotę podwyżki z 5 na 3 % i te 2 % wszelkie  
podwyżki  gdzie  są  możliwe czyli  obsługa,  administracja,  w oświacie,  
kultura przekazać na wodociąg w Dankowicach.
- Radny Roman Kudelski zapytał ponieważ w Dz 801 jest 10 %.
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  odpowiedział,  że  była  mowa  
wszędzie o 2% .
-  Radny  Rafał  Balcerzak  powiedział,  że  są  możliwości  by  w  tym  
budżecie złożyć wniosek i były składane takie wnioski aby nie zabierać 
ludziom pieniędzy by tak jak były wcześniej składane wnioski  na ten  
odcinek  wodociągu  najbardziej  newralgiczny  przeznaczyć  jednak  w  
większości radni nie zgodzili się 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  powiedział,  że był wniosek i  
zaraz podda go pod głosowanie natomiast powrócił do tej sytuacji o której
mówiła  radna  Kozak,  o  której  była  mowa  na  Komisji  Budżetu  z  
Przewodniczącymi  pozostałych  Komisji,  w  jego  ocenie  ten  wodociąg  
będzie wykonany.    
- Radny Damian Pilarz zapytał obsługę prawną czy Rada taki wniosek  
może głosować.
-  Radca Prawny Tomasz  Małyska  zwrócił  uwagę że  projekt  budżetu  
przygotowuje Burmistrz, radni mogą dokonywać w nim zmiany ale w  
zakresie przesunięć proporcjonalnych, to co było głosowane. Natomiast  
doktryna  raczej  nie  zgadza  się  z  tym żeby wprowadzać   do projektu  
budżetu rzeczy, których nie było w projekcie. Zapytał czy w budżecie jest 
przewidziane  to zadanie wodociąg w Dankowicach. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  odpowiedział, że w tej chwili nie 
ale uważa, że jeżeli by się znalazły środki  z różnych przesunięć, to można
wprowadzić ten wodociąg. 
- Skarbnik Anna Mońka powiedziała, że prawo nie zabrania jeżeli radny 
chce  wprowadzić  nowe  zadanie  nie  objęte  projektem,  musi  wskazać  
źródło pokrycia tego wydatku. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
radnego Mońki  zmniejszyć kwotę podwyżki z 5 na 3 % i te 2 % wszelkie 
podwyżki  gdzie  są  możliwe czyli  obsługa,  administracja,  w oświacie,  
kultura przekazać na wodociąg w Dankowicach, za przyjęciem wniosku 
głosowało 2 radnych, 10 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu,
1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Wniosek nie został przyjęty przez 
Radę. 
- Radny Wojciech Droś  w związku z potrzebą na wymianę wodociągu w 
Dankowicach  wnioskuje aby zrezygnować  z kwoty 60 tysięcy złotych na
Dni Jakubowe bo uważa, że mamy doskonałą młodzież i Dom Kultury,  
który  przygotuje  bardzo  dobrą  imprezę  na  te  dni,  kwotę  60  tysięcy  
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przeznaczyć na wymianę wodociągu w Dankowicach.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
radnego  Drosia  aby  60  tysięcy  z  Dni  Jakubowych  przeznaczyć  na  
wymianę wodociągu w Dankowicach, za przyjęciem wniosku głosowało 2
radnych, 12 radnych przeciw. Wniosek nie został przyjęty przez Radę. 
- Radny Grzegorz Mońka  zapytał odnośnie wynagrodzeń, na Komisji  
rewizyjnej  poprosił  o  informację  o  podwyżki,  o  konkretne  kwoty  dla  
poszczególnych stanowisk. Do wynagrodzenia Burmistrza za 1 miesiąc  
jest to kwota 483 zł  czyli 13 wynagrodzeń jest to 6.279 zł . Z Dz.  750 
Administracja  kwotę 6.279 z wynagrodzenia Burmistrza przesunąć do  
Dz. 921 Kultura na funkcjonowanie izby pamięci. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
radnego   Mońki  aby  z    Dz.   750  Administracja   kwotę  6.279  z  
wynagrodzenia  Burmistrza  przesunąć  do  Dz.  921  Kultura  na  
funkcjonowanie  izby  pamięci,  za  przyjęciem  wniosku  głosowało  2  
radnych,  7  radnych  przeciw,  3  radnych  wstrzymało  się  od  głosu,  2  
radnych nie brało udziału w głosowaniu.

-  O godz. 14 40 obrady opuścił Radny Grzegorz Mońka  pomniejszając
liczbę radnych do 13 osób.
-  Radny  Wojciech  Droś   w  związku  z  tym że  było  kilka  prób  aby  
Dankowicom  wymienić ten wodociąg składa wniosek gdzie będzie dużo 
oszczędności  na pewno kwotę 50 tysięcy można uzbierać, w związku z 
tym że  ustawa  o  samorządzie  gminnym dopuszcza  taką  możliwość  a  
wręcz  wskazuje  aby  jednostki  budżetowe  którym  jest  Dom  Kultury  
prowadzić jedną księgowość. Prowadzenie księgowości Domu Kultury i 
Biblioteki  powierzyć  komórce   Urzędu  Miejskiego  w  Krzepicach,  w  
związku z tym 50 tysięcy można wygospodarować i przeznaczyć ją na  
wymianę wodociągu w Dankowicach. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,  że  samorządowe  instytucje  
kultury na terenie naszej i ościennych gmin są odrębnymi jednostkami  
organizacyjnymi,  są  odrębnymi  zakładami  pracy,  mają  swoje  NIP,  
Regony,  plany  finansowe i  rachunki  bankowe.  Obsługa  księgowa nie  
kosztuje 50 tysięcy ponieważ są tam cząstki etatów, nie można tego tak 
powierzyć komuś.   Jest tam Dyrektor, który odpowiada za zatrudnienie  
księgowej która odpowiada za  rachunkowość w tej jednostce. 
-   Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
radnego Drosia  aby prowadzenie księgowości Domu Kultury i Biblioteki 
powierzyć  komórce  Urzędu  Miejskiego  w Krzepicach,  za  przyjęciem  
wniosku głosował 1 radny, 10 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się  
od głosu, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.  Wniosek nie uzyskał  
akceptacji Rady.  
- Sołtys Zajączek Pierwszych Barbara Pilarz  zapytała radnych w czym 
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sołectwo Zajączki Pierwsze jest gorsze, że od 4 lat nie mają nic. W 2014 
roku mieli położony kawałek chodnika, w 2015 i 2016 nic w projekcie w 
2017 roku było w projekcie 60 tysięcy które zostało zabrane i obiecano, 
że w przyszłym roku coś dostaną i znowu nie mają nic. Sołectwo płaci  
podatki, ściągalność mają  bardzo dobrą. Mają tylko środki z funduszu  
sołeckiego.  Co ona ma powiedzieć mieszkańcom.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu uchwały, nie zgłoszono więcej pytań wobec powyższego  
poddał pod głosowanie projekt  uchwały  w sprawie budżetu gminy na  
2018 rok z proponowaną wcześniej poprawką. 

- Uchwała Nr 32.302.2017 w sprawie budżetu gminy na 2018 rok, została
przyjęta  10 głosami, przy 2 głosach przeciwnych 1 radny nie brał udziału
w głosowaniu.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krzepice na lata 2018-2024.
- Skarbnik Anna Mońka odczytała  Uchwałę Nr 4200/VII/264/2017 z dnia
14  grudnia  2017  roku   VII  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez  
Burmistrza Krzepic projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy  
finansowej. Prosi aby nanieść poprawkę w paragrafie 7 uchwały, skreślić 
słowa ”podjęcia z mocą obowiązującą” Paragraf 7 będzie brzmiał uchwała
wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r. 
-  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  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024.

- Uchwała Nr 32.303.2017  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krzepice na lata 2018-2024,  została przyjęta 11 głosami,  przy 2 
głosach przeciwnych.

Ad.  8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  gminnego  programu  przeciwdziałania  
narkomanii na rok 2018. 
- Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Bożena Kozak  
odczytała  stanowisko  Komisji  do  projektu   powyższej  uchwały,  za  
pozytywna opinią głosowało  5 radnych, jednogłośnie.  

- 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   
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2018. 

19



-  Uchwała  Nr  32.304.2017  w  sprawie   gminnego  programu  
przeciwdziałania narkomanii na rok 2018, została przyjęta 12 głosami,  
przy 1 głosie wstrzymującym się. 

- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zarządził 5 minut przerwy. 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2017 

roku.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że powyższy projekt uchwały  
wprowadza końcowe zmiany w budżecie w 2017 roku, omówiła kolejno 
zmiany  w poszczególnych działach. 
- Radny Rafał Balcerzak  zapytał o wydatki z Dz. 600 drogi publiczne  
gminne te 21 tysięcy to jest na zimowe utrzymanie dróg.
- Skarbnik Anna Mońka  odpowiedziała, że jest to na rozkładanie siatek 
przeciwśnieżnych,  gdzie  zwykle  płacone  to  było  w  nowym  roku,  
częściowe posypywanie dróg   jak było ślisko, rozwożenie skrzynek z  
piaskiem, żeby zapłacić wszystkie faktury w roku 2017.  
- Radny Damian Pilarz  zapytał, czy ma rozumieć że ZDKiM na rok 2017 
na akcję zimy na listopad grudzień nie miał zapisanych żadnych środków. 
Zima jest taka jak widać, widział by to w drugą stronę, że tych środków  
nie wykorzystano, bo te prace nie były wykonywane.  
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że to nie chodzi o ZDKiM to  
chodzi o nasz budżet, bo zakład gminę obciąża za prowadzenie zimowego
utrzymania dróg. W budżecie środki na wydatki bieżące w drogach są  
zapisane w jednej kwocie, nie są zaznaczone te środki na co je można  
wydać, czy na bieżące utrzymanie dróg, poboczy, chodników, czy zimowe
utrzymanie. 
- 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 zmian w 
budżecie gminy Krzepice w 2017 roku.

- Uchwała Nr 32.305.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice 
w 2017r. została przyjęta11 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.

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.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywna opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
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-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  prosi  aby  pierwszą  stronę  
uchwały wymienić sobie na tą która w dniu dzisiejszym została rozdana, 
bo został dopisany w paragrafie 1  pkt 3. 
- Skarbnik Anna Mońka  omówiła projekt powyższej uchwały. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24.225.2016 
Rady Miejskiej  w  Krzepicach  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  
Finansowej Gminy Krzepice na lata 2017-2022.

- Uchwała Nr 32.306.2017 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  11  
głosami, przy  2 głosach wstrzymujących się.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/348/2005  
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie  
utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek 
Kultury  w  Krzepicach  i  nadanie  jej  statutu  zmienionej  Uchwała  Nr  
45.364.2014 z dnia 22 maja 2014 roku.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywna opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin poinformował, że zmiana wprowadzana jest w
celu  stworzenia  przez  Gminę  Krzepice  warunków  i  możliwości  
przekazania w depozyt, przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  
zabytków  archeologicznych  pozyskanych  w  wyniku  badań  
archeologicznych na terenie Gminy Krzepice, tereny  wokół zamku. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał  czy będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  
XXXIV/348/2005 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 listopada 2005 
roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą  
Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach i nadanie jej statutu zmienionej 
Uchwałą Nr 45.364.2014 z dnia 22 maja 2014 roku.

-  Uchwała  Nr  32.307.2017  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  
XXXIV/348/2005 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 listopada 2005 
roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach i nadanie jej statutu zmienionej 
Uchwałą Nr 45.364.2014 z dnia 22 maja 2014 roku, została przyjęta 13 
głosami, jednogłośnie. 
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Ad.  12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  
obowiązku trybu przetargowego i  przedłużenie  okresu obowiązywania  
umowy dzierżawy  (2 uchwały)
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały, za pozytywna opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą   jakieś  
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 32.308.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku trybu przetargowego i  przedłużenie  okresu obowiązywania  
umowy dzierżawy, została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie.  

- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały, za pozytywna opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą  jakieś  
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 32.309.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku trybu przetargowego i  przedłużenie  okresu obowiązywania  
umowy dzierżawy, została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie.  

Ad. 13.  Podjęcie  uchwał  w sprawie   wyrażenia  zgody na wynajęcie  lokalu  
użytkowego.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywna opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał  czy będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie  
lokalu użytkowego.

-  Uchwała Nr 32.310.2017  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie  
lokalu użytkowego, została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie.  

- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
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Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały, za pozytywna opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie  
lokalu użytkowego.

-  Uchwała Nr 32.311.2017  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie  
lokalu użytkowego, została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie.  

Ad. 13a.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy Krzepice w  
2017 roku. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywna opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  omówiła  projekt  uchwały,  który  wprowadza  
zmiany w wydatkach omówiła kolejno działami powyższe zmiany. 
- 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 zmian w 
budżecie gminy Krzepice w 2017 roku. 

- Uchwała Nr 32.312.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice 
w 2017 roku,  została przyjęta 11 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących
się.    

Ad. 14. Sprawozdania, informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza  za okres od 16 listopada do 28 
grudnia 2017 r. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie  międzysesyjnym za okres  od  16 listopada  do 28 grudnia  2017 
roku. (sprawozdanie w załączeniu). 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odczytał 3 pisma które wpłynęły 
do biura Rady:
1. Gmina Parchowo składa serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie
w bardzo  trudnej  sytuacji  po  nawałnicy,  która  przeszła  przez  Gminę  
Parchowo w sierpniu 2017 roku.  
2. Firma Green key dziękuje za współpracę z Gminą Krzepice w zakresie 
wykonywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice za lata 
2017-2023.
3.  Pan  Janusz  Wydmuch  przesłał  podziękowania  Radzie  Miejskiej  i  
Burmistrzowi  Krzepic  za  wykonanie  modernizacji  budynku  Domu  
Kultury przy ul. Częstochowskiej oraz ul. Krótkiej. 
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Ad.  15.   Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi, Sołtysi,  Przewodniczący Zarządów Osiedli   i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1400.  Zapytania wystąpienia radnych.
- Mieszkaniec Pan Kulejewski  zgłosił aby Gmina zorganizowała konkurs 
piękny ogród. Dodał, że ma bardzo ładnie przygotowany swój ogród i  
chodnik koło swojej posesji. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  poinformował,  że  ostatnio  składane  są  
wnioski  do  Urzędu  Marszałkowskiego  odnośnie  konkursu  „Piękna  
posesja”  i  „Piękna  miejscowość”,  były  już  nagrody  i  nadal  będzie  
kontynuacja składania tych wniosków.  To co mówi Pan Kulejewski, to  
chodzi o gminny konkurs, kiedyś były takie konkursy, były nagrody, stąd 
dobry sygnał żeby powrócić do tego. 
- Radny Damian Pilarz  zapytał o organizacje ruchu przy remoncie ul.  
Częstochowskiej,  żeby  Burmistrzowie  zwrócili  uwagę  firmie  o  
zainstalowanie świateł,  myśli  że  bezpieczeństwo na tym odcinku daje  
dużo  do  życzenia.   Drugi  temat  to  sprawa  Pana  Mikołajczyka  z  ul.  
Częstochowskiej,  czy  do  Rady  wpłynęło  jakieś  pismo,  czy  Pan  
Mikołajczyk dostał  odpowiedź,   jeśli  tak to  chciałby się  dowiedź  jak  
sytuacja wygląda i czy były rozmowy z Panem Mikołajczykiem w tej  
materii.  W  tamtym  tygodni  Pan  Mikołajczyk   mówił  że  żadnej  
odpowiedzi na pisma nie uzyskał. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział na drugie pytanie,  
temat ten jest już podejmowany drugi raz. Ostatnio Komisja wspólna,  
czyli  wszyscy  radni   podejmowała  stanowisko  w  tej  sprawie  i  takie  
stanowisko miało być przesłane Panu Mikołajczykowi. Sprawdzi to co się
stało, że Pan Mikołajczyk nie otrzymał tego stanowiska. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział,że  na temat ruchu przy 
remoncie ul. Częstochowskiej  zwrócona zostanie uwaga wykonawcy gdy
wrócą na budowę.  
-  Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Kuźniczka  Marcin  Świerczyński  
podziękował za podział środków na młodzieżowe drużyny pożarnicze.  
Druga kwestia  to ul. Nowokrzepice była tam w zeszłym roku awaria  
wodociągu,  po tej  awarii  został  naprawiony  asfalt,  który  osiadł  i  jest  
dziura  o  głębokości  około    15  cm.  Kolejny  temat  to  wcześniej  już  
poruszany remont termomodernizacji na obiekcie sportowym – stadion.  
Powiedział,  że  obiekt  ten  nie  jest  własnością  ani  członków  Zarządu  
Liswarty Krzepice, ani piłkarzy jest własnością Gminy i jako ostatni z  
budynków Gminy nie była przeprowadzona termomodernizacja, a jego  
stan  z  roku  na  rok  pogarsza  się,  miały  tam  miejsce  kolejne  awarie  
związane z ogrzewaniem. Myśli że temat ten trzeba będzie zrealizować 
jeżeli ten budynek ma służyć na dalsze lata. Następna sprawa to dyskusja 
gdzie była podnoszona sprawa Dni Jakubowych i tych 60 tysięcy, że jest 
to za dużo, zgadza się że Gmina potrzebuje  dofinansowanie w wielu  
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miejscach, ale zwrócił uwagę na to, że imprezy tego typu jak Jarmark  
Jakubowy też mogą przynosić zyski, tylko musi ona mieć swoja renomę, 
którą wypracowuje się nie przez rok tylko kilka lat. 
- Radny Wojciech Droś  powrócił do sprawy przy uchwalaniu uchwały  
budżetowej gdzie mówił, że można powierzyć zadania dotyczące obsługi  
Domu Kultury i Biblioteki  Urzędowi Gminy  ma przed sobą dziennik  
ustaw  i prosi aby radca prawny się do tego odniósł. 
- Radca Prawny Tomasz Małyska prosi aby zwrócić się z zapytaniem o 
opinię, bo takie opinie wyrażane teraz mogą być niewiarygodne. 
-  Radny  Wojciech  Droś  kolejna  sprawa  to  brał  udział  w  otwartym  
spotkaniu,  na  którym  był  przewodniczący,  wiceprzewodniczący,  
burmistrzowie  w  domu  strażaka  w  Krzepicach.   W  jego  ocenie  
zachowanie tych osób było nietaktowne ponieważ  chciał również zabrać 
głos na tym spotkaniu, bo miał takie prawo, przewodniczący zamknął to 
spotkanie.  Prosi  aby  Przewodniczący  Rady  postępował  zgodnie   z  
normami i zwyczajem. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  odniósł  się  do  wypowiedzi  
radnego  Drosia,  jak  doskonale  pan  Droś  wie  spotkanie  prowadził  i  
zamykał prezes jednostki OSP, druga kwestia było to zebranie osiedla  
„Stare Miasto”  a pan Droś  nie jest mieszkańcem osiedla „Stare Miasto” ,
mógł być tylko obserwatorem, tak się odbywają te zebrania. 
-  Radny  Wojciech Droś  w związku z  dużymi  zmianami  w ustawie  o  
samorządzie terytorialnym, nasz statut odbiega od  postanowień, dlatego 
zgłasza wniosek formalny aby przystąpić do zmiany statutu. 
-   Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  odniósł  się  do  wypowiedzi  
radnego Drosia, temat ten był dyskutowany z radcą prawnym prace nad 
ustawą  nadal  trwają  w  Sejmie,  na  pewno  trzeba  będzie  nasz  statut  
znowelizować,  bo jest to bardzo ważne. Należy powołać Komisję do  
opracowania tego statutu. 
-  Radny  Wojciech  Droś  następna  sprawa  to  złożył  na  początku  roku  
wniosek  aby  na  sesji  pojawił  się  punkt   dotyczący  stanu  sieci  
wodociągowej Gminy Krzepice miał odpowiedź że nie ma takiej potrzeby,
że wszystko jest załatwione. Okazuje się  że sytuacja jest postępująca i  
tragiczna  w  tym  zakresie.  Prosi  aby  Przewodniczący  na  przyszłym  
posiedzeniu   sesji  zaprosił  Pana  Kopacza  i  Kierownika  aby ci  ludzie  
wypowiedzieli się  na temat stanu jaki jest, aby radni i społeczeństwo  
mieli pogląd  z  czym  mamy  do  czynienia.  Kolejna  sprawa  to  aby  
Przewodniczący wyjaśnił powody dla których nie przeprowadza się i nie 
przedstawia radnym  oceny egzaminu gimnazjalnego  jaki był w kwietniu 
tego  roku  dotyczący  wyników  i  jak  to  radni  widzą  i  organy  które  
prowadzą szkołę.   Nakłady na szkolnictwo samorządowe są  coraz to  
większe w tym roku jest to ponad 5 milionów, a wyniki nauczania idą w 
drugą stronę. 
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-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  odniósł  się  do  wypowiedzi  
radnego Drosia odnośnie tematu egzaminów gimnazjalnych, otrzymał Pan
Droś odpowiedź na piśmie, temat ten będzie omawiany w najbliższym  
czasie, czy to będzie Rada czy Komisja wspólna.   Wyniki egzaminów są 
umieszczone  na  stronie  internetowej  Urzędu  każdy  może  się  z  tym  
zapoznać. 
-  Radny Wojciech Droś zapytał Burmistrza odnośnie gazyfikacji na jakim
etapie  jest, czy jest projekt, czy jest on aktualny, czy są jakieś decyzje, 
chodzi mu o konkrety, bo jeżeli nie ma konkretów, to nie ma o czym  
mówić.  
- Burmistrz Krystian Kotynia  prosi aby radny Droś go nie dyscyplinował,
tylko zadawał pytania, na które odpowie.  Inwestorem jest Górnośląska  
Spółka Gazownicza,  naszym celem jest mobilizowanie inwestora  żeby 
gaz do nas dotarł. Jest projekt, jest pozwolenie, mowa o Krzepicach  na 
budowę i w gestii  Dyrekcji GSG w Zabrzu jest realizacja tego zadania,  
już od 25 lat starają się o gaz, w tej chwili są środki, jest pozwolenie, jest 
projekt,  szanse   na  to  żeby wybudować tą  instalację  są  bardzo duże.  
Umowa jest pomiędzy środkami unijnymi i rządowymi  na realizacje tych 
dwóch zadań  o których  mówił. To nie jest nasze zadanie. 
-  Radny  Wojciech  Droś  ma  pytanie  w  związku  z  tym,  że  ul.  
Częstochowska będzie remontowana, będzie robiona nowa nakładka po 
której stronie  idzie wodociąg w ul. Częstochowskiej patrząc w kierunku 
na Częstochowę, czy  to będzie gdzie teraz są robione krawężniki, czy  
rabatki czy parking i czy tam pójdzie wodociąg.  
-  Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik odpowiedział  że  wodociąg jest  po  
prawej stronie poza jezdnią, będą tam miejsca parkingowe. Szczegółowo  
gdzie ten wodociąg pójdzie  dokładnie w każdym odcinku nie jest  w  
stanie powiedzieć, większość poza ale może się zdarzyć że tam gdzie  
miejsca parkingowe. 
- Radny Wojciech Droś zapytał odnośnie obsługi w szkołach, po zmianach
organizacyjnych  gimnazjum  jest  stopniowo  wygaszane,  jedna  szkoła  
została połączona   szkoła podstawowa nr 1 i gimnazjum, w związku z  
tym że jest inny system opalania  za pomocą   eko groszku czyli pieca  
bezobsługowego  czy  Burmistrz  zastanawiał  się  nad  jakimś  
racjonalnym zatrudnieniem, które się z tym wiąże dotyczy to palaczy,  
woźnych. Druga sprawa  to połączono dwie szkoły i są dwie sekretarki, 
mówi aby tych pracowników racjonalnie wykorzystać.  Nie chodzi mu o 
to żeby zwolnić ludzi. 
-  Sekretarz  Zbigniew  Sosin  odpowiedział,  że  termomodernizacja  
wszystkich  budynków  oświatowych  jest  już  od  8  lat,  racjonalizacja  
zatrudnienia  wystąpiła wtedy kiedy wykonano termomodernizację.  Od 
zatrudniania i zwalniania, określania zadań  poszczególnych pracowników
w jednostkach  oświatowych  jest  dyrektor   każdej  placówki.  Dyrektor  
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podlega Burmistrzowi.   W tych placówkach gdzie  gimnazjum zostało  
włączone do szkoły podstawowej nr 1 w Krzepicach racjonalizacja musi 
nastąpić, w tej chwili  w minimalnym stopniu zostało zmniejszone ilość 
oddziałów  i  uczniów  ponieważ  w  dalszym  ciągu  są  dwa  roczniki  
oddziałów gimnazjalnych  2 i 3 klasa oraz są dwie siódme klasy szkoły 
podstawowej nr 1 w Krzepicach. Przełomowym rokiem, kiedy zmniejszy 
się  ilość  oddziałów  będzie  rok  2019.   W tej  chwili  na  bieżąco  jest  
racjonalizowane zatrudnienie jeśli chodzi o personel sprzątający, będzie  
również stopniowo  redukowana kwestia sekretariatów. 
- Radny Wojciech Droś zapytał o sprawę którą wcześniej poruszył któryś 
z radnych, terminala płatniczego, aby móc przy kasie płacić kartą. Wtedy 
odpowiedź Pani Skarbnik była wymijająca, że to się nie da, że to Minister 
Finansów,  w  sąsiedniej  Gminie  Opatów  już  to  dawno  funkcjonuje.   
Zapytał kiedy doczekamy się tego terminala. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że po nowym roku, dodała, że  
nigdy nie powiedziała że się nie da. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba powiedział, że temat jest warty  
rozeznania i uważa, że Gmina powinna to wprowadzić. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski zapytał o działkę na ul.  
Kazimierza Wielkiego, zgłaszał ten temat wcześniej,  na której jest bardzo
dużo gruzu, wystających elementów metalowych, słupów telefonicznych  
czy w tej sprawie Burmistrz podjął jakieś kroki.
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że wcześniej był taki sygnał 
Gmina  zareagowała,  wcześniej  tam  było  naprawę  dużo  gorzej,  po  
interwencji  się  poprawiło  i  teraz  znowu  coś  tam przybywa,  czyli  ta  
działka służy chyba jako składowanie zdemontowanych części   słupów i 
urządzeń  telekomunikacyjnych.  Zareaguje  na  to  zgłoszenie  ale  takich  
działek na terenie Gminy jest więcej i też są sygnały od mieszkańców,  
gmina na te sygnały reaguje.  
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski zapytał o plac zabaw  w 
Kukowie czy prace tam są już ukończone, czy będzie jeszcze coś robione,
czy są jeszcze środki na ten plac.  
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że w bieżącym roku  
już nie będzie nic robione. 
-  Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski  informacyjnie  prosi o 
interwencję  w  tej  sprawie,  studzienka  na  ul.  Dolnej   tuż  przed  
skrzyżowaniem z ul. Wieluńską  jest opuszczona, co stwarza zagrożenie 
ponieważ  część  kierowców  omija  tą  studzienkę  zjeżdżając  na  
przeciwległy  pas.  Kolejna prośba aby postawić  znaki  drogowe  ustąp  
pierwszeństwa,  bądź  znak  stop  przy  skrzyżowaniu  ulic  Andersa,  
Brzozowej i Stasiewicza.  Jest bardzo dużo drzew położonych  do wody 
na Magrecie w lesie gminnym  w stronę tamy w Kurni po prawej stronie. 
Droga wzdłuż rzeki z Kuźniczki do Dankowic bardzo dużo śmieci, prosi o
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uprzątnięcie.  Podziękował Burmistrzowi  za obłożenie płytami kamienia 
poświęconemu Księdzu Raczyńskiemu. 
- Radny Roman Kudelski poinformował  że 22 grudnia odbyło się 13  
posiedzenie  Rady  Społecznej  ZOZ  poinformował  o  tematach  tego  
posiedzenia. Odnośnie synagogi aby ktoś z Gminy tym się zainteresował 
do 31 marca będzie nabór,  jest dofinansowanie  100% nakładów  na  
roboty między innymi konserwatorskie, roboty budowlane  zabytku.  Ma 
pytanie do wystąpienia Burmistrza  do sprawozdania, podpisana została  
umowa z firmą Edures, ma  pytanie co do lokali, czy te lokale będą zajęte 
przez firmę. Kolejne pytanie Szkoła Podstawowa Nr 2 umowa na boisko 
została podpisana na jaką kwotę, ile było ofert. 
- Burmistrz Krystian Kotynia udzielił odpowiedzi na powyższe zapytania.
- Radny Roman Kudelski  zapytał GOK ul. Częstochowska  kiedy będzie 
rozliczenie, czy wiadomo kiedy na prace w środku budynku będzie nabór. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  nabór  jest  już  
ogłoszony do końca stycznia, po nowym roku będzie przygotowywany  
wniosek najprawdopodobniej  ten  wniosek będzie  składał  GOK, bo to  
wynika z regulaminu konkursu.  Rozliczenie jest już zamknięte ogólna  
kwota   jest  około  20  tysięcy   niższa  od  tego  co  było  w kontrakcie.  
Rozliczenie  było  kosztorysowe,  kosztorysami  po  wykonawczymi   
obydwu kontraktów. 
-  Radny Roman Kudelski  zapytał  jeżeli GOK będzie składał wniosek to 
czy ma w budżecie zagwarantowane jakieś środki, czy wiadomo jaka to 
jest wartość. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział że na dzień dzisiejszy  
nie ma takich środków. Całkowita wartość  wniosku, wszystkich robót to 
będzie  między  400  a  500  tysięcy   w  tym  przedziale  kwotowym  
dofinansowanie   jest  80%,  czyli  20%  trzeba  będzie  zabezpieczyć  ze  
środków własnych. 
- Radny Rafał Balcerzak  odnośnie ul. Częstochowskiej organizacja ruchu
trochę  zostawia  do  życzenia,  natomiast  wjazd  na  osiedle   w  tym  
momencie  obowiązują  dwa  wjazdy  i  powstaje  duży  chaos,  jest  tam  
niebezpiecznie prosi żeby to unormować  oraz uporządkować znaki  i  
postawić  je  tam gdzie  powinny  być.   Druga  sprawa  to  GOK  na  ul.  
Częstochowskiej czy w projekcie był  podjazd dla niepełnosprawnych, bo 
takiego  podjazdu w przypadku drugiego budynku GOK nie ma. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że w przedmiarze robót
w kontrakcie z wykonawcą  nie było podjazdu  ale jest zapewnienie, że  
ten podjazd od strony parkingu będzie wykonany. 
- Radny Rafał Balcerzak zapytał odnośnie budynku  GOK  na  ul.  
Częstochowskiej  kiedy będzie rozstrzygnięcie tego konkursu  na remont 
środka budynku. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  nie odpowie bo dokładnie nie wie ale 
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myśli że będzie to kilka miesięcy,  rok 2018. 
-  Radny Rafał Balcerzak zapytał odnośnie lasu na tzw kurni  w kierunku 
Lipa po lewej stronie jest to las gminny już w 2016 roku w protokole  
pokontrolnym  komisja rewizyjna napisała, że  ten las jest w kiepskim 
stanie,  tak  jak  przyznali  eksperci  którzy  na  potrzeby  gminy  tworzyli  
uproszczony plan zagospodarowania  lasu, że potrzebna jest tzw trzebież 
wczesna.  Las ten jest bardzo zarośnięty, ponad rok nie było jeszcze tej  
trzebieży  po protokole komisji rewizyjnej, jest tam masę wiatrołomów.  
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  powracając  do   GOK na  ul.  
Częstochowskiej   rozmawiał  z  Burmistrzem   odnośnie  podjazdu  dla  
niepełnosprawnych   czy  po  tej  rozmowie  Burmistrz  rozmawiał  z  
wykonawcą. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odpowiedział, że rozmawiał i Pan  
Bator obiecał, że wykona. 
- Radny Wojciech Droś poruszył temat remontu wewnątrz budynku GOK 
przy ul.  Częstochowskiej,  który opiewa na kwotę od 400-500 tysięcy  
złotych i będzie składany wniosek. Zapytał jak można składać wniosek  
nie mając zabezpieczenia w budżecie na 2018 rok. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  na  razie  
przygotowywany jest od strony technicznej wniosek, natomiast składając 
do  konkursu   trzeba  będzie  poprosić  Radę  o  zmiany  w  budżecie  
umożliwiające  stosowne  zabezpieczenie  środków własnych.  Po  takiej  
decyzji  wniosek zostanie złożony. 
- Radny Wojciech Droś zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
jak wygląda  wyjaśnienie sprawy GOK na ul. Krótkiej, na jakim etapie  
jest Komisja. 
-  Radny Rafał Balcerzak  odpowiedział,  że GOK był zbadany wtedy  
kiedy  sprawa  po  raz  pierwszy  została  ruszona,  został  sporządzony  
protokół,  w  okresie  wakacyjnym  2017  roku  czyli  w  sierpniu   były  
sprawdzane wnioski  czy Burmistrz wykonał też te które były w 2015  
roku  i  w  miesiącu  sierpniu  Komisja  jednogłośnie  stwierdziła,  że  nie  
wszystkie wnioski w tym zakresie przez Burmistrza zostały wypełnione, 
chodzi  o   powołanie  biegłego.  W  sierpniu  nie  było  żadnej  umowy  
podpisanej przez Urząd z biegłym, który pracował od marca lub kwietnia 
tego roku. 
- Radny Wojciech Droś zapytał Burmistrza o co tutaj chodzi, jeżeli nie  
było umowy z biegłym to jak on pracował. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odpowiedział, że tak jak powiedział 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na dzień przeprowadzania kontroli  
nie było takiej umowy, natomiast  na dzień dzisiejszy jest po kontroli  
umowa  w  odpowiednim  czasie  została  podpisana  z  biegłym,  prace  
biegłego  zostały  zakończone,  stosowne  wynagrodzenie   otrzymał  za   
swoją pracę. 
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-   Radny  Rafał  Balcerzak  odniósł  się  odnośnie  wniosków,  co  roku  
Komisja  przedkłada Radzie sprawozdanie ze swojej działalności i pracy. 
W styczniu 2018 roku zostanie takie sprawozdanie przedłożone Radzie. 
- Radny Wojciech Droś zapytał co z działkami na ul. Ryły, problem ten 
zgłaszał mieszkaniec,  jaki jest postęp w celu wykupienia tych działek.  
Zapytał co z budownictwem 500 plus.
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że  sprawa ta jest toku gdy 
zostanie przygotowany materiał wstępny to zostanie on przedstawiony  
Komisji Rolnictwa.  Odnośnie budownictwa mieszkanie plus w Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowicach jest zgłoszona nasza oferta, były rozmowy 
pracownika z Ministerstwem w Warszawie gdzie przekierowano nas  do 
Urzędu Wojewódzkiego. 
- Radny Wojciech Droś  powiedział, że jest postępowanie administracyjne
toczące  się  na  tuczarni  w  Krzepicach,  gmina  otrzymała  zaproszenie  
zapytał czy był ktoś z Urzędu  i jak się skończyło to postępowanie. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział,  że  nikt  nie był  z Urzędu  
Gminy. 
- Radny Wojciech Droś zapytał o temat który był wielokrotnie poruszany  
a chodzi o oddział przedszkolny dla dzieci 2 i 2,5 latków czy była jakaś 
rozmowa z dyrektorami szkół i przedszkola w tym zakresie. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin odpowiedział, że żadnej rozmowy na temat  
2,5 latków nie było,  tym bardziej z panią Dyrektor, która ma określone 
pomieszczenia  i  jedyną  rzeczą  gdy  się  okaże  że  takie  dzieci  będą  
zapisywane przez rodziców, bo do tej pory były zapisywane w oddziałach 
przedszkolnych poza Krzepicami gdzie tych dzieci jest dużo i nie ma tam 
miejsca  dla dzieci które w tej chwili nie muszą chodzić do przedszkola w 
sensie  ustawowym.  Natomiast  w  oddziałach  przedszkolnych  poza  
Krzepicami  takie dzieci były przyjmowane i uczęszczają do oddziałów 
przedszkolnych. Jeśli na etapie naboru będą takie potrzeby to Burmistrz 
ma możliwość  wskazania miejsca, nie koniecznie w Krzepicach. 
- Radny Wojciech Droś powiedział, że rodzice są niepoinformowani w tej 
kwestii czy Dyrektorzy  planują jakieś  spotkania, czy planuje się wyjść z 
jakąś ofertą dla tych rodziców dzieci 2,5 letnich. Pani Dyrektor mówi że 
nie ma warunków, a sale w szkole stoją puste. Zapytał jak Burmistrz chce 
rozwiązać ten problem. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin  uważa, że to pan Droś widzi problem, był  
przypadek jednostkowy, nikt  z rodziców do Burmistrza nie zwrócił się w 
tej sprawie,  widocznie takich potrzeb nie ma, a jeśli  są to taki rodzic  
dotarłby do Burmistrza i zapytał czy gmina zamierza coś z tym zrobić.  
Natomiast jest tak, że obowiązkiem gminy jest przygotowanie miejsc w 
przedszkolach do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat, natomiast 
w  wyjątkowych przypadkach mogą  być przyjęte zgodnie z ustawą dzieci
które skończą 2,5 roku, te przypadki wyjątkowe też są opisane.  
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-  Radny Wojciech Droś zapytał  czy są pustostany klas w szkołach myśli 
przede wszystkim o szkole podstawowej nr 1, ponieważ Burmistrz na  
początku roku proponował Dyrektorowi Zespołu Szkół, że mógłby mu  
wynająć pomieszczenia, ile takich pomieszczeń jest. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział, że  nie ma takich 
pomieszczeń, ponieważ jest na bieżąco w szkole. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział, że takie pomieszczenia się 
pojawią ale w tej chwili ich nie ma. 
- Radny Wojciech Droś zapytał o remont dachu w Ośrodku Zdrowia w 
Zajączkach  Pierwszych,  na  poprzedniej  sesji  była  taka  rozmowa  że  
Burmistrz z Przewodniczącym Rady  coś ustali, prosi aby poinformować 
na jakim to jest etapie. 
-  Radny  Roman  Kudelski  odpowiedział,  że  jest  deklaracja  ze  strony  
gminy  do  remontu  poszycia  dachowego,  na  dzień  dzisiejszy  jest  
wyłoniony wykonawca przez ZOZ Kłobuck  jak również doraźnie został 
zabezpieczony dach, żeby nie przeciekał. Jest deklaracja że gdy pojawią 
się wolne środki gmina zabezpieczy  w budżecie. 
-  Mieszkaniec  Marek  Kajkowski  zgłosił  3  uwagi,  pierwsza  uwaga  to  
można  to  też  obejrzeć  w internecie  i  w  budżecie  pominąć  wszystkie  
istotne  problemy  a  powodem  jest  jak  przypuszcza  aby  nie  urazić  
Burmistrza.  Druga  uwaga   to  Przewodniczący  powiedział,  że  na  
posiedzeniu wspólnym  Komisji o wzmożeniu działań w celu uzyskania 
dochodów z budżetu z oświaty. Otóż Przewodniczący okłamuje opinię  
publiczną  można  to  sobie  sprawdzić  przeglądając  nagranie  z  tego  
posiedzenia, Przewodniczący mówił o wzmożeniu wszelkich dochodów  
do budżetu mówił  dlatego, że te dochody z oświaty  są nieadekwatne do 
wydatków. Trzecia uwaga  do radnej z Dankowic, myśli że społeczeństwo
Dankowic nigdy nie zapomni faktu, że głosowała przeciwko  temu aby  
przesunąć pieniądze z Dni Jakubowych  na remont wodociągu. Zwrócił  
uwagę na fakt że Dni Jakubowe to będzie kampania wyborcza, myśli że 
podobne odczucia będą mieli mieszkańcy względem sołtysa z Dankowic. 
Kolejny temat to Burmistrz Kotynia udzielił  rady panu Drosiowi że jeśli 
chce mieć drogę lub chodnik to się musi dogadać.  Przez opinie publiczną 
fakt remontowania dachu w Zajączkach Pierwszych na majątku będącym 
własnością  starostwa jest  rzeczą oczywistą,   nie jest  tajemnicą że ten  
ośrodek zdrowia zamieszkuje syn  radnego ze Starokrzepic Pana Pilśniaka
trzeba to powiązać z faktem, że Pan Pilśniak optował za podwyżką dla  
Burmistrza  nawet  większą  niż  ta  którą  zgłosił  Burmistrz  Łukasik.  
Burmistrz opowiada o gazie i  zaczął  go już załatwiać jest to znak że  
mamy do czynienia z początkiem kampanii wyborczej. Zadał radnemu z 
Kukowa pytanie  ponieważ jest na posiedzeniach  już od 2 lat nie zna  
głosu radnego ani  tego co radny o tym wszystkim myśli, jeśli chodzi o 
głosowanie to głosuje zawsze tak jak chce Burmistrz. 
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- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odebrał głos panu Kajkowskiemu 
ponieważ nie może tak być aby Pan Kajkowski obrażał radnego, nie zadał
pytania, a obraża wszystkich.
- Radny Maksymilian Grzyb odpowiedział Panu Kajkowskiemu że o tym 
co myśli, świadczą jego głosy i taka jest jego odpowiedź. 
- Radna Bożena Kozak odpowiedziała, panu Kajkowskiemu, że po raz  
kolejny ją atakuje, nie wie za co, w poprzedniej kadencji nikt za nią się 
nie  wstawił,  była  upokarzana w różny sposób ale  nie  będzie  do tego  
wracać.   Teraz  pan  Kajkowski  ubliża  w  nieładny  sposób  sołtysowi  
Dankowic,  tak jak  głosowała to mieszkańcy ją ocenią, a tyle ile ta Rada
dała do Dankowic, to żadna inna tego nie dała. 
- Sołtys Dankowice Jakub Zalewski  podziękował panu Kajkowskiemu za
zainteresowanie i troskę odnośnie stanu dróg i poboczy w Dankowicach, 
odnośnie  wodociągu   zabierał  głos  na  sesji,  stale  jest  w kontakcie  z  
Dyrektorem Kopaczem, Kierownikiem Ujęcia wody Panem Dylusiem i  
radnymi, każdy radny zna jego stanowisko  i mieszkańców. W kwestii  
dróg  zajmuje się  drogami,  są  ważne,  każdego roku naprawiają  drogi  
polne  z  wkładem  mieszkańców  i  pobocza.  Podziękował  Panu  
Kajkowskiemu  za  troskę  względem  dróg,  jednocześnie  jeśli  Pan  
Kajkowski  pominął  część  dzisiejszej  sesji  budżetowej   odnośnie  
wodociągu  to czasami proponuje powściągliwość, bo zbyt pochopnie Pan
Kajkowski  wyciągnął  dzisiaj  wniosek.   W  kwestii  tego  co  z  tym  
wodociągiem się stanie to ma świadomość tego, że cała Rada i Burmistrz  
mają  świadomość  że  sytuacja  jest  tragiczna.  Bardzo  wiele  kwestii  w  
Dankowicach  jest podejmowanych poza sesją i są podejmowane decyzje. 
Przez te trzy lata wspólnie  wiele spraw jest załatwionych i to widać. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   odniósł  się  do  słów  Pana  
Kajkowskiego „ewidentnego kłamstwa”  na komisji wspólnej mówił o  
wpływach do budżetu nie z działalności oświatowej, tylko po to żeby ta 
działalność  oświatowa   była  jakby  mniej  obciążona,  mówił  to  w  
kontekście nadwyżki operacyjnej.  Chodziło mu o to aby zadbać by te  
wpływy do budżetu były zdecydowanie większe. 

Ad.  18.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.  1710  zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                   Tomasz Rakowski             Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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	1) Wniosek aby zabezpieczyć szczyt bożnicy, zmienić formę malowania pasów dla pieszych oraz linii środkowych na jezdni z sezonowych na formę natryskową, która będzie trwalsza. Na te zadania przesunąć środki jeżeli będą prawdopodobne oszczędności z oświetlenia ulicznego. Przegłosowano jednogłośnie 4 głosami.
	Komisja Rewizyjna:
	Ponadto Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Rakowski poinformował, że na posiedzeniu tej Komisji Ustalono, że te trzy zadania należy wpisać w 2018 roku do WPF: stołówka przy szkole Nr 1 w Krzepicach, parking w Starokrzepicach oraz poprawa infrastruktury w ul. Rolniczej.

