
PROTOKÓŁ  NR 33.2018

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  20 lutego  2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1430 - 1915.
       

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

1.   Damian Pilarz  - usprawiedliwiony

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

PORZĄDEK  OBRAD :
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wystąpienie zaproszonych gości. 
5.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niegospodarność ze

strony Burmistrza.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu

gminy  środków  finansowych  wynikających  z  rozliczenia  podatku  od
towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dopuszczenia  zapłaty  podatków  i  innych
opłat  stanowiących  dochód  budżetu  Gminy  Krzepice  instrumentem
płatniczym.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  31.282.2017  Rady
Miejskiej  w Krzepicach z dnia  16.11.2017 w sprawie poboru łącznego
zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2018 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 r. 
10. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały  Wieloletniej   Prognozy

Finansowej Gminy  Krzepice na lata 2018-2024.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Kłobuckiego.
12.Podjecie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na  pokrycie

planowanego  deficytu  budżetu  oraz  spłatę  wcześniej  zaciągniętych
kredytów przez Gminę Krzepice.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  preferencyjnej  na
realizację  zadania  inwestycyjnego pn.  „Przebudowa i  rozbudowa stacji
uzdatniania wody w Krzepicach”.

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  32.301.2017  Rady
Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie gminnego
programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i
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przemocy w rodzinie na rok 2018.
15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  31.286.2017  Rady

Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  16  listopada  2017  roku  w  sprawie
przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Krzepice  z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność   pożytku
publicznego na rok 2018.

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2018.

17. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzepice.

18. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów,  liczby  punktów  i
rodzaju dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego  do  publicznego  przedszkola  oraz  oddziałów
przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych,  dla  których  organem
prowadzącym jest Gmina Krzepice.  

19. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  komisji
rewizyjnej na rok 2018.

20.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych
Rady Miejskiej na rok 2018.

21. Sprawozdania,  informacje:
– Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 29 grudnia 2017

roku    do 20 lutego  2018 roku.
– Sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej za 2017 rok.

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

23.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  poprosił  aby  w  pkt  21   dodać  drugi  podpunkt
„sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej za 2017 rok”,  zapytał, czy ktoś
spośród  Radnych  lub  Burmistrz  chciałby  wystąpić  z  wnioskiem  o
dokonanie zmian w porządku obrad.  Nie zgłoszono więcej zmian. Poddał
pod  głosowanie  w/w  zmianę  aby  w  pkt  21   dodać  drugi  podpunkt
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„sprawozdanie z  pracy komisji  rewizyjnej  za  2017 rok” za przyjęciem
w/w zmiany głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
 Następnie  poddał  pod  głosowanie  porządek  obrad  z  przegłosowaną
zmianą, za przyjęciem głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Radnych obecnych – 12

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
- Protokół został  przesłany radnym. Przewodniczący Rady zapytał czy  
będą  uwagi  do  protokołu.  Nie  zgłoszono  uwag wobec  powyższego  
poddał pod głosowanie protokół  Nr 32.2017, który został przyjęty  11  
głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
-  Zaproponowano następną osobę z  listy  obecności  Radnego Mariana  
Rutkowskiego,  który  wyraził zgodę.
-  Sekretarzem  obrad  został  wybrany  Radny  Marian  Rutkowski   11  
głosami,  przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 4.  Wystąpienie zaproszonych gości.
- Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak ma prośbę, ponieważ 
od dłuższego czasu rozmawia się na temat dwóch dróg w Krzepicach  
droga w ul. Mickiewicza i droga w Zajączkach Pierwszych,  aby Rada  
próbowała jakieś pieniądze wygospodarować i dołożyć się do remontu  
tych dróg. Taką zasadę powiat stosuje w stosunku do wszystkich gmin,  
gminy partycypują w kosztach taką ma prośbę, żeby wspólnie chociaż  
kawałek  najgorszy  tej  drogi  wykonać.  Przetarg  na  całą   drogę  w  
Zajączkach przeszedł na milion dwieście tysięcy jest to kwota duża, w  
Krzepicach na ul Mickiewicza jest to kwota w granicach 200 tysięcy zł. 
-  Radny  Wojciech  Droś  chciałby  uzyskać  odpowiedź  ponieważ  
Przewodniczący Pilśniak  zasugerował o partycypacji w kosztach o jakiej 
kwocie jest mowa. 
-  Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak powtórzył, że cała  
droga  w Zajączkach Pierwszych jest  to  kwota  1.200.000 zł,  droga  ta  
nigdzie  się  nie  kwalifikuje  aby  otrzymać  dofinansowanie  z  zewnątrz,  
powiat chce chociaż te najgorsze odcinki wykonać,  ile dołoży Gmina  
Krzepice,wspólnie trzeba rozmawiać, bo powiat nie narzuci żadnej kwoty.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  dodał, że tak jak Przewodniczący
Pilśniak wcześniej powiedział w tej chwili nie jesteśmy w stanie określić
kwoty bo gmina musi zmierzyć się z  finansami, ma jeszcze zadania  
które  są  bardzo  ważne   myśli,  że  na  etapie  rozmowy dojdzie  się  do  
jakiegoś porozumienia.
- Radny Roman Kudelski zapytał o ul. Mickiewicza co by było wykonane 
i jaki odcinek. 
-  Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak odpowiedział, że jest 
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tam 300 m, położenie asfaltu, krawężników, odwodnienie. Kosztorys jest 
na kwotę 200 tysięcy złotych. 
- Radny Rafał Balcerzak  powiedział, że mimo wszystko nie padła żadna 
kwota ze strony Starostwa, kwota po przetargu jest 1.200.000  jest to duża
kwota trzeba też mieć na myśli że Gmina ma  wiele zadań, zobowiązań, 
mamy tereny  strefy  ekonomicznej  też  należałoby  działać,  wymaga  to  
analizy  i  żadne deklaracje  na tej  sesji,  nie  zapadną byłoby to mocno  
niestosowne. 
-   Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak powiedział, że nie 
chodzi mu o żadną deklarację, bo tak jak wcześniej powiedział będzie  
ogłoszony przetarg, będzie wiadomo jaka to jest kwota, wie że ta droga 
jest drogą powiatową, jest dzisiaj na tej sesji aby prosić.  
- Radny Wojciech Droś powrócił do wypowiedzi radnego Balcerzaka, bo 
dopytuje się Przewodniczącego o jaką kwotę chodzi i w dalszym ciągu nie
padła  żadna  kwota,  jeżeli  chodzi  o  Zajączki  Pierwsze,  to  żeby  móc  
rozmawiać  trzeba jakieś warunki wyjściowe znać. Druga sprawa to ul.  
Mickiewicza, chodzi o ten odcinek koło szkoły jeżeli dobrze się orientuje 
to na tym odcinku idzie główna nitka wodociągu z ujęcia wody, jest to  
najstarszy wodociąg  z lat 70-tych  jest on skorodowany i zniszczony.  
Zapytał czy na tym etapie jest rozsądne mówienie o przebudowie tego  
odcinka drogi.  

O godz. 1445 przybył radny Grzegorz Mońka. Aktualna liczba radnych  
biorących udział w posiedzeniu – 13.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  wodociąg  należałoby  
wymienić, z tego co wie to na tym odcinku nie ma awarii,  gdzie jest  
dokładna  lokalizacja  tego  wodociągu,  czy  w  pasie  czy  poza  pasem  
drogowym, czy jest on konieczny do wymiany bo nie da się wszystkiego 
połączyć i zrobić, bo trzeba mieć na to środki i niekiedy trzeba  wybierać. 
Wszystkie wątki należy przeanalizować, bo dzisiaj Przewodniczący nie  
oczekuje żeby Rada zadeklarowała już pewne kwoty.    
- Radny Wojciech Droś chciałby usłyszeć od Przewodniczącego  kwotę 
wyjściową.  
-  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zbigniew Pilśniak  odpowiedział,  że  
jeżeli jest kwota 1.200.000 zł to dzieląc to na połowę to byłoby to 600  
tys.   zł.  Nie  przyjechał  dzisiaj  na  sesję  z  konkretną  kwotą  tylko  z  
prośbą  żeby Gmina jaką może kwotę wyasygnować na to zadanie, wtedy 
zakres robót będzie można dostosować do określonych środków. 
- Radny Rafał Balcerzak uważa, że jeżeli by samo Starostwo dało kwotę 
600tys. zł. to bez udziału Gminy byłaby to duża kwota i można dużo  
wykonać. 
- Radny Marian Rutkowski zgłosił na ul. 17 Stycznia zarośnięte chodniki, 
pasy przejścia dla pieszych wymazane.  
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-  Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak odpowiedział,  że te 
rzeczy trzeba zrobić należy pisemnie zgłosić te tematy. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka  ma  do  Przewodniczącego  wniosek  droga  
Magreta – Zbrojewsko  są odcinki, które są bardzo niebezpieczne droga ta
wymaga pilnej naprawy 
-  Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak odpowiedział, że jest 
to droga powodziowa,  na nią jest  przeznaczona kwota 900 tysięcy ze  
środków powodziowych, droga ta jest zapisana i jest na nią 80% dopłaty 
ale nie w tym roku, bo w tym roku jest droga  Kłobuck-Wilkowiecko.  
Dziury które są przed mostem zostaną zaklejone. 
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  o  kryteria  jakie  są  ze  środków  
powodziowych bo uważa,  że  droga w Zajączkach według jego oceny  
kwalifikowała by się do tych dróg ze środków powodziowych. 

O  godz.  1450 przybył  radny  Kamil  Wiecha.  Aktualna  liczba  radnych  
biorących udział w posiedzeniu – 14.
-  Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak odpowiedział, że w 
latach 2012-2013 nie została ona wpisana i nie zaakceptowana do tych  
dróg powodziowych. 

Ad. 5.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niegospodarność ze 
strony Burmistrza.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poinformował, że radni otrzymali 
uzasadnienie do projektu uchwały, zapytał czy będą pytania do projektu 
uchwały.
-  Radny  Wojciech  Droś  zabrał  głos  w  tej  sprawie  ponieważ  w  
uzasadnieniu  Komisji  Rewizyjnej  uważa,  że  jest  to  jakieś  
nieporozumienie, bo skarżącemu chodziło o stanowiska kierownicze w  
Urzędzie  Gminy  a  nie  stanowiska  podstawowe.  W  związku  z  tym  
Komisja  Rewizyjna  wysłuchała  Sekretarza  i  Wiceburmistrza  którzy  
powiedzieli,  że  powołanie  Z-cy  Burmistrza  i  Z-cy  Skarbnika  podjął  
Burmistrz uważa, że to Burmistrz powinien być pytany w tym zakresie. 
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Balcerzak, powiedział, że  
uzasadnienie  jest  podsumowaniem wszystkich wypowiedzi, bo Komisja 
Rewizyjna jest pięcioosobowa. Te  wszystkie  skargi, wnioski zastrzeżenia
cały czas się powielają Pan Olejnik nic nowego nie wnosi, pan Olejnik był
poproszony na posiedzenie Komisji  miał możliwość wypowiedzieć się  
dokładnie i nic nowego nie miał do dodania, był usatysfakcjonowany że 
mógł się wypowiedzieć. Później Komisja wypracowała stanowisko jakie 
jest przedstawione. 
- Radny Wojciech Droś  kontynuując swoją wypowiedź nie zgadza się z 
Przewodniczącym Komisji  Rewizyjnej  bo każdego mieszkańca  należy  
traktować z odpowiednią powagą. Jeżeli chodzi o samą skargę  odniósł się
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do kilku spraw, od 3 lat słyszy od Burmistrza że jest wszystko dobrze,  
odnosząc się do skargi mieszkańca uważa, że tak nie jest bo stanowiska  
Z-cy Burmistrza i Z-cy Skarbnika, porównując gminy w naszym powiecie
pod  względem  wielkości  jako  powierzchni  i  mieszkańców  które   
przewyższają  naszą  gminę  albo  są  porównywalne  wskazał  Gminę  
Kłobuck, Gminę Miedźno   gdzie nie ma stanowiska Z-cy Burmistrza i 
Z-cy Skarbnika. Utrzymanie stanowiska Z-cy Burmistrza  kosztuje Gminę
113 tysięcy rocznie i Z-cy Skarbnika 87 tysięcy rocznie. W Gminie Lipie  
 Sekretarz pełni również funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  w 
Gminie Popów Wójt pełni funkcje Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
W naszym Urzędzie Wojewoda wycenia i  refunduje  około 1/5 kosztów  
tego stanowiska.  Wspomniał również o stanowisku kasjera  które rocznie 
Gminę kosztuje 46 tysięcy.  Kolejna sprawa to remont budynku GOK  
przy ul. Częstochowskiej. Uważa odnosząc się do stanowiska mieszkańca 
że jest ono zasadne. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze  pytania 
do projektu uchwały nie zgłoszono więcej pytań, wobec powyższego 
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  33.313.2018  w  sprawie  
rozpatrzenia skargi na niegospodarność ze strony Burmistrza. 

-  Uchwała  Nr  33.313.2018   w  sprawie   rozpatrzenia  skargi  na  
niegospodarność ze strony Burmistrza została przyjęta 13 głosami, przy 1
głosie przeciwnym. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu 
gminy  środków  finansowych  wynikających  z  rozliczenia  podatku  od  
towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych,  jednogłośnie. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka   poinformowała,  że  konieczność   podjęcia  
przedmiotowej  uchwały  wynika  z  konieczności  ustalenia  zasad  
rozliczenia podatku VAT z zakładem budżetowym gminy po centralizacji 
tych  rozliczeń.  Omówiła  zasady  ustalania  i  przekazywania  z  budżetu  
gminy  środków  finansowych  wynikających  z  rozliczenia  podatku  od  
towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym.  
Poprosiła aby w paragrafie 3 wykreślić wyrazy „i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego”. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Nr 33.314.2018 w sprawie zasad ustalenia i  
przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających  z  
rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym  
zakładem budżetowym z proponowaną zmianą.
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- Uchwała Nr 33.314.2018  w sprawie   zasad ustalenia i przekazywania z
budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku
od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym 
została przyjęta  14 głosami, jednogłośnie. 

Ad. 7.  Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych  
opłat  stanowiących  dochód  budżetu  Gminy  Krzepice  instrumentem  
płatniczym.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych,  jednogłośnie. 
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że powyższy projekt uchwały  
jest  konieczny  dla  podjęcia  dalszych  działań  w  celu  umożliwienia  
dokonywania wpłat podatków i opłat w kasie Urzędu Miejskiego innym 
instrumentem płatniczym.
-  Radny  Wojciech  Droś  uważa,  że  jest  to  bardzo  dobre  rozwiązanie,  
zapytał  czy  inkasent,  który  pobiera  opłaty  za  wodę  i  ścieki  będzie  
wyposażony  w ten  terminal  bo  uważa,  że  skoro   podejmuje  się  taką  
uchwałę, to powinno całościowo rozwiązać się ten problem, czy jest taka 
możliwość żeby na ujęcie wody taki terminal zainstalować i wprowadzić 
w życie. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że w tej chwili nie może na to  
odpowiedzieć,  będzie  rozmawiać  z  firmą która  ma  to  wykonywać na  
pewno nad tym się zastanowi. 
- Radny Rafał Balcerzak uważa, że jest to bardzo dobre że ten terminal  
zostanie wprowadzony, co do wypowiedzi radnego Drosia jest to temat do
przedyskutowania  można  to  rozwinąć,  natomiast   nie  rozumie  Pana  
Drosia bo wcześniej mówił przy skardze Pana Olejnika że jest to skandal 
że zatrudnia się kasjera a teraz mówi że bardzo dobrze że ten kasjer jest 
mieszkańcy będą mogli  te opłaty robić, tak to zrozumiał. 
- Radny Wojciech Droś odniósł się do wypowiedzi Pana Balcerzaka, że po
to aby zainstalować terminal   nie musi być kasy. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu  uchwały  nie  zgłoszono  więcej  pytań,  wobec  powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  33.315.2018  w  sprawie  
dopuszczenia  zapłaty  podatków i  innych opłat  stanowiących  dochody  
budżetu gminy Krzepice instrumentem płatniczym. 

- Uchwała Nr 33.315.2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i 
innych  opłat  stanowiących  dochody  budżetu  gminy  Krzepice  
instrumentem płatniczym została przyjęta 14 głosami, jednogłośnie.
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Ad. 8.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały  Nr 31.282.2017 Rady  
Miejskiej w Krzepicach z dnia 16.11.2017 w sprawie poboru łącznego  
zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości  
w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2018 roku.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych,  jednogłośnie. 
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że powyższy projekt uchwały  
zmienia  inkasenta  dla  sołectwa  Starokrzepice  ze  względu  na  
niedyspozycję inkasenta dotychczasowego.
-  Radny  Wojciech  Droś  uważa  tą  zmianę  za  niezasadną  skoro  
dopuszczono  do  poboru  podatków  w  formie  inkasa  sołtysów,  to  nie  
powinno być takiej sytuacji, że żona będzie  za męża pobierać. Uważa, że 
Gmina ma kasę w Urzędzie i można dokonywać wpłat przez rachunek,  
uważa, że jest to działanie  niezasadne. 
- Skarbnik Anna Mońka odniosła się do wypowiedzi radnego Drosia że to 
nie będzie żona za męża pobierać, bo nie odbiera się funkcji sołtysa Panu 
Jachimczakowi tylko funkcje inkasenta, sołtys i inkasent są to dwie różne 
funkcje, a u nas to się zbiegło że sołtys jest też inkasentem, były już takie 
przypadki, że inkasentem nie był sołtys, to Rada wskazuje inkasentów. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu  uchwały  nie  zgłoszono  więcej  pytań,  wobec  powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  33.316.2018  w  sprawie   
zmiany uchwały Nr 31.282.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 
listopada 2017 r. 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 33.316.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 31.282.2017 
Rady  Miejskiej  w Krzepicach  z  dnia  16 listopada  2017 r.  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 13 głosami, 
przy 1 głosie przeciwnym. 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 r.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba prosi aby każdy wziął  projekt  
uchwały który dzisiaj został rozdany, gdzie wprowadzono drobne zmiany. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej  
uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych,  jednogłośnie. 
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że powyższy projekt uchwały  
wprowadza   zmiany  do  budżetu  tylko  w  wydatkach,  nie  zwiększają  
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budżetu po obydwu stronach.  Omówiła kolejno działami i rozdziałami. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  powiedział,  że  w  załączniku  dotyczącym  
funduszu  alkoholowego  na  komisji  zdrowia  była  mowa   aby  2000  
przeznaczyć na dofinansowanie na zorganizowanie Dnia Dziecka i była  
mowa o Osiedlu Dąbrowa, prosi aby dopisać Osiedle Dąbrowa. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka  powiedział,  że  nie  jest  członkiem Komisji  
Budżetu wielu z radnych nie jest też członkami  tej Komisji i dla niego 
projekt tej uchwały jest bardzo nieczytelny, wielokrotnie były składane  
wnioski  aby poszczególne  działy  były  opisywane  na co są  te  środki  
przeznaczane bardziej szczegółowo w uzasadnieniu. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  myśli  że  nie  jest  to   żadna  
przeszkoda i prosi Panią Skarbnik aby opisywać szczegółowo te działy. 
- Radny Grzegorz Mońka zapytał odnośnie oświetlenia ulicznego czy jest 
to związane z oszczędnościami, czy jest to przeszacowanie wydatków w 
budżecie. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że plan był za wysoki w stosunku
do wykonania za rok 2017 cały. 
-  Radny Rafał  Balcerzak odniósł  się  do wypowiedzi  Radnego Mońki  
typowo  tych  pieniędzy  przeniesionych  z  oświetlenia  ulic  i  dróg   
przypomniał,  że  na  sesji  budżetowej  kwota  około  20  tysięcy  była  
przeniesiona   na inne zadania, ale nie znalazła akceptacji. 
- Radny Wojciech Droś wydatki w dz. 710 kwota 23.518 zł co to jest za 
zapłata w związku z planem zagospodarowania przestrzennego. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że w 2015 roku Gmina zawarła 
umowę z firma na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego  
gdzie w wykazie umów wieloletnich Rada wprowadziła, że  to zadanie  
będzie  ukończone  w  2017  roku,  faktury  roku  2015  i  2016  zostały  
zapłacone  w kwocie  35.276,40  zł,  całość  umowy opiewała  na  kwotę  
58.794 zł.  Z pewnych względów faktury w 2017 roku nie  było,  plan  
zagospodarowania przestrzennego nie jest jeszcze ukończony,  dlatego też
aby wywiązać się z tego zobowiązania jest konieczność zabezpieczenie w 
budżecie tego zobowiązania. 
- Radny Roman Kudelski w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Mońki 
chciał przypomnieć że dla  Klubu Liswarta są przeznaczone środki na  
remont dachu 9.000 zł. oraz  Osiedle Krzepice  przeznaczyło też środki 
dla Klubu Liswarta. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu  uchwały  nie  zgłoszono  więcej  pytań,  wobec  powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  33.317.2018  w  sprawie   
zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku. 

- Uchwała Nr 33.317.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice 
w 2018 r. została przyjęta 12 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.
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Ad. 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy  Krzepice na lata 2018-2024.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych,  jednogłośnie. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka   poinformowała,  że  zmiana  WPF  jest  
podyktowana zmianami w budżecie. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono pytań, wobec powyższego poddał pod  
głosowanie  projekt  uchwały  Nr  33.318.2018  w  sprawie   zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024. 

- Uchwała Nr 33.318.2018  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy  
Finansowej  Gminy  Krzepice  na  lata  2018-2024  została  przyjęta  13  
głosami, przy  1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kłobuckiego.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych,  jednogłośnie. 
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że powyższy projekt uchwały  
umożliwi  przekazanie  pomocy  finansowej  jak  w  treści  uchwały  co  
zapisane jest w uchwale budżetowej gminy w 2018 roku. 
 Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono pytań, wobec powyższego poddał pod  
głosowanie  projekt  uchwały  Nr  33.319.2018  w  sprawie  udzielenia  
pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.

- Uchwała  Nr 33. 319.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku została przyjęta 13 głosami  przy 1  
głosie wstrzymującym się. 

Ad.  12.  Podjecie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na  pokrycie  
planowanego  deficytu  budżetu  oraz  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  
kredytów przez Gminę Krzepice.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych,  jednogłośnie. 
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że powyższy projekt uchwały  
dotyczy zaciągnięcia kredytu zgodnie z zapisami uchwały budżetowej.
 Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono pytań, wobec powyższego poddał pod  
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głosowanie projekt uchwały Nr 33.320.2018 w sprawie    zaciągnięcia  
kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Krzepice w 2018 roku.

- Uchwała Nr 33.320.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie 
planowanego  deficytu  budżetu  oraz  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  
kredytów i pożyczek przez Gminę Krzepice w 2018 roku została przyjęta 
13 głosami, przy 1 głosie przeciwnym. 

Ad. 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na  
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji  
uzdatniania wody w Krzepicach”.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych,  jednogłośnie. 
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że powyższy projekt uchwały  
dotyczy zaciągnięcia pożyczki zapisanej w uchwale budżetowej na 2018 r.
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono pytań, wobec powyższego poddał pod  
głosowanie  projekt  uchwały  Nr  33.321.2018  w sprawie   zaciągnięcia  
pożyczki preferencyjnej  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.  
„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach”. 

-  Uchwała   Nr  33.321.2018 w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  
preferencyjnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i  
rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach” została przyjęta 13  
głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 32.301.2017 Rady  
Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 
2018.  Przewodniczący  prosi  aby  wziąć  projekt  uchwały  który  został  
rozdany w dniu dzisiejszym z drobnymi zmianami. 
- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Bożena Kozak  
odczytała stanowisko Komisji do projektu powyższej uchwały: 
Członkowie Komisji po przeanalizowaniu powyższych zmian proponują  
aby: - kwotę 2.000  złotych z Dz. II pkt 5 Mikołaj i Choinka dla rodzin 
dysfunkcyjnych kwotę przenieść do Dz. III pkt III ppkt 3 przeznaczyć na 
zorganizowanie Dnia Dziecka,  zwiększyć o 1.000 zł  kwotę przeznaczoną 
na  Taekwon-do  w  pkt  III  ppkt  4   zwiększyć   kwotę  o  5  tysięcy   na  
dofinansowanie obozów i wycieczek dla dzieci i młodzieży dla każdej  
jednostki  o  1.000  zł.  Powyższe  propozycje  zostały  poddane  pod  
głosowanie,  przyjęto je  jednogłośnie 4 głosami.   Wobec powyższego z  
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projektu uchwały należy wykreślić pkt 1 a kwotę 2.000 zł dopisać do pkt 3
zastępując kwotę 131.034,56 na kwotę 133.034,56 zł.
Członkowie  Komisji  wnoszą  aby  każdy  radny  otrzymał  rozpisane  
szczegółowe wydatki  z pkt III ppkt3 oraz ppkt 4. 
Przewodnicząca Komisji Bożena Kozak poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. Za pozytywną  opinia głosowało 4 radnych, jednogłośnie.
- Radny Grzegorz Mońka ma taką samą uwagę co do uchwały budżetowej
aby w uzasadnieniu do uchwały opisywać szczegółowo.
-  Przewodnicząca Komisji  Bożena Kozak poinformowała,  że  Komisja  
wnioskowała aby każdy radny otrzymał rozpisane szczegółowe wydatki  z
pkt III ppkt3 oraz ppkt 4. 
- Radny Rafał Balcerzak uważa, że wniosek radnego Mońki jest słuszny 
natomiast   Komisja  Zdrowia  też  nie  otrzymała  opisanych  zmian  w  
paragrafach. Prosi o uściślenie zapisu odnośnie organizacji  Gminnego  
Dnia Dziecka na Osiedlu Dąbrowa.  
- Przewodniczący Rady  Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu uchwały nie zgłoszono więcej pytań, wobec powyższego 
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  33.321.2018  w  sprawie   
zmiany Uchwały Nr 32.301.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 
grudnia  2017  roku  w  sprawie  gminnego  programu  profilaktyki  i  
rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018. 

- Uchwała Nr 33.322.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 32.301.2017 
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie  
gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  
alkoholowych na rok 2018 została  przyjęta 13 głosami,  przy 1 głosie  
wstrzymującym się. 

Ad. 15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 31.286.2017 Rady  
Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  16  listopada  2017  roku  w  sprawie  
przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Krzepice  z  organizacjami  
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku  
publicznego na rok 2018.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 3 radnych,   1 radny nie brał  
udziału w głosowaniu. 
-  Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Bożena Kozak  
odczytała  stanowisko  Komisji  do  projektu   powyższej  uchwały,  za  
pozytywną  opinia głosowało 4 radnych, jednogłośnie.
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono pytań, wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 33.323.2018  w sprawie zmiany Uchwały 
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Nr 31.286.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 listopada 2017 
roku  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Krzepice  z  
organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  
działalność  pożytku  publicznego na rok 2018.

- Uchwała Nr 33.323.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 31.286.2017 
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 listopada 2017 roku 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. 16.  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  
pozytywną  opinia głosowało 4 radnych, jednogłośnie.
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą  jakieś  
pytania  do  projektu  uchwały,  nie  zgłoszono  pytań  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 33.324.2018 w 
sprawie  gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2018. 

-  Uchwała  Nr  33.324.2018  w  sprawie   gminnego  programu  
przeciwdziałania narkomanii na rok 2018, została przyjęta 13 głosami,  
przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości opłat za korzystanie 
z  wychowania  przedszkolnego  w  przedszkolu  i  oddziałach  
przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzepice.
- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Mariusz 
Trawiński odczytał stanowisko Komisji do projektu powyższej uchwały, 
za pozytywną opinią głosowało 3 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym 
się. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono pytań, wobec powyższego poddał pod  
głosowanie  projekt  uchwały  Nr  33.325.2018  w  sprawie   określenia  
wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  w  
przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Krzepice.

- Uchwała Nr 33.325.2018  w sprawie  określenia wysokości opłat za  
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach  
przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzepice, została
przyjęta 13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.
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Ad. 18.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i  
rodzaju dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego  do  publicznego  przedszkola  oraz  oddziałów  
przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych,  dla  których  organem  
prowadzącym jest Gmina Krzepice.  

 - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Mariusz 
Trawiński odczytał stanowisko Komisji do projektu powyższej uchwały, 
za pozytywną opinią głosowało 4 radnych, jednogłośnie.
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono pytań, wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 33.326.2018 w sprawie określenia  
kryteriów,  liczby  punktów  i  rodzaju  dokumentów  branych  pod  
uwagę na  drugim etapie  postępowania  rekrutacyjnego do publicznego  
przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  
dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzepice.

-  Uchwała  Nr  33.326.2018  w  sprawie  określenia  kryteriów,  liczby  
punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie  
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów 
przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych,  dla  których  organem  
prowadzącym  jest  Gmina  Krzepice  została  przyjęta  14  głosami,  
jednogłośnie. 

Ad.  19.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  komisji  
rewizyjnej na rok 2018.
- Radny Wojciech Droś w planie komisji rewizyjnej chciałby dodać jeden 
punkt wydatki na remont domu kultury przy ul. Częstochowskiej, żeby  
komisja  przyjrzała  się  co  zostało  zrobione,  za  jaką  kwotę,   mając  
doświadczenia  z  remontu  domu  kultury  poprzedniego,  stawia  taki  
wniosek aby komisja rewizyjna tym tematem się zajęła,  czy te środki  
zostały racjonalnie wydane, jaki stan  jest tego budynku po remoncie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba ponieważ komisja ustaliła taki  
porządek swojej  pracy zapytał Panią Prawnik czy  taki wniosek można 
przegłosować.
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska – Cer odpowiedziała, że cała Rada
może zadecydować żeby komisja rewizyjna zajęła się tym tematem. 
- Radny Rafał Balcerzak prosi o sformułowanie tego wniosku jak on ma 
brzmieć.
- Radny Wojciech Droś odpowiedział, że  wniosek brzmiałby zasadność i 
koszty remontu domu kultury przy ul. Częstochowskiej. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
radnego Drosia  aby  w planie  pracy  komisji  dodać  punkt  zasadność  i  
koszty remontu domu kultury przy ul. Częstochowskiej, za przyjęciem  
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wniosku głosowało 8 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu. 
Następnie  zapytał  czy będą jeszcze   pytania do projektu uchwały nie  
zgłoszono  więcej   pytań,   wobec   powyższego  poddał   pod głosowanie
projekt uchwały Nr 33.327.2018 w sprawie   zatwierdzenia planu pracy  
komisji rewizyjnej na rok 2018 z przegłosowaną zmianą.

- Uchwała Nr 33.327.2018  w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji 
rewizyjnej na rok 2018 została przyjęta 13 głosami, przy 1 głosie

Ad.  20.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  komisji  
stałych Rady Miejskiej na rok 2018.
- Radny Roman Kudelski w załączniku nr 2 do uchwały  pkt 4  uważa, że 
jest niezasadny, bo jest już po feriach, wnioskuje aby ten punkt wykreślić. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba myśli  że  jest  to  zasadne  aby  
wykreślić ten punkt z planu pracy komisji. 
-  Radny  Wojciech  Droś  uważa,  że  można  omówić  ferie  jak  zostały  
zrealizowane. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba myśli,  że  można zmienić  ten  
punkt na omówienie planu działań jakie były w okresie ferii zimowych w 
roku szkolnym  2017/2018.  Zapytał  radnych  kto  jet  za  
uszczegółowieniem tego  punktu,  za  uszczegółowieniem głosowało  14  
radnych jednogłośnie.  
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  zapytał  odnośnie  
załącznika nr 3 w pkt 3 jest ocena stanu technicznego i sposób  regulacji 
jazu na Magrecie jak  najbardziej  jest  to  zasadne,  proponuje  dopisać   
kontrola jazu w Starokrzepicach na młynie. 
Przewodniczący Rady Mateusz Kluba uważa, że komisja wpisała sobie w 
plan pracy jazz na Magrecie co nie stoi na przeszkodzie, że zawsze może 
skontrolować pozostałe  jazy.
- Radny Dariusz Pilśniak zauważył w I kwartale komisja ma w pkt 5  
sprawy bieżące i w tym punkcie może się tymi sprawami bez żadnego  
problemu zająć. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu uchwały nie zgłoszono więcej  pytań, wobec powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  33.328.2018  w  sprawie   
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2018. 

-  Uchwała   Nr  33.328.2018  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  
komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2018 została przyjęta 14 głosami, 
jednogłośnie. 

- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zarządził 10 minut przerwy.
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Ad. 21. Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 29 grudnia 2017  
roku    do 20 lutego  2018 roku.
- Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie  międzysesyjnym za okres  od 29 grudnia 2017 roku do 20 lutego  
2018 roku. (sprawozdanie w załączeniu). 
- Radny Rafał Balcerzak odniósł się do wypowiedzi Burmistrza na temat 
strefy, jest 1 przedsiębiorca co złożył pismo do Burmistrza, do Rady, do 
wiadomości strefy ekonomicznej  jest to jedyny przedsiębiorca, który na 
piśmie  przedstawił   swoje  zamierzenia   oraz  wyartykułował  jakie  są  
oczekiwania  od  samorządu,  od  gminy.  W  jego  ocenie  te  działania  
powinny  być  bardziej  zintensyfikowane,  bo  jest  już  ponad  rok  i  tej  
infrastruktury,  czy  działań   nie  ma.  Uważa,  że  należy  zorganizować  
spotkanie z przedsiębiorcami i podejmować jakieś decyzje, bo wiadomo 
jakie  są  zadania  do  zrealizowania  ale  strefa  powinna  być  pierwsza.  
Powinny być rozmowy z tą firmą, bo firma  chce się rozwijać  i rozważa 
również  zakup  terenów  w  gminie  sąsiedniej  ale  najbardziej  
zainteresowana jest strefą. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka   ma  wnioski  dotyczące  strefy  uważa,  że  
powinno dojść już do konkretnych rozmów, podziału tych  działek dla  
tych  małych  i  średnich  przedsiębiorców,  powinny  być  już  wstępne  
kosztorysy przyłączeń aby  było wiadomo kiedy może dojść do realizacji. 
Zapytał jaka jest orientacyjna cena działek w strefie. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział  radnemu Mońce,  podziały  
działek są,  jest  7  działek,  jest  wycena wykonana przez rzeczoznawcę  
majątkowego  która  została  przekazana  do  Katowickiej  Strefy  
Ekonomicznej,  podziały  w  strefie  już  po  rozmowach  z  
zainteresowanymi, przed uzgodnieniem z nabywcą  są niewskazane. W 
zależności  od  potrzeb  inwestora,  po  uściśleniu,  działki  te  mogą  być  
jeszcze podzielone w inny sposób. Zainteresowanie jest dużymi i średnimi
działkami.  Tereny są częściowo uzbrojone, do terenów dochodzi miejska 
sieć wodociągowa, jest  pozwolenie na budowę kanalizacji.  W pobliżu  
przebiega  linia  elektryczna  średniego  napięcia  15  kV.  Obsługa  
komunikacyjna  poszczególnych  działek  odbywać  się  będzie  przez  
projektowane  drogi  wewnętrzne  skomunikowane  z  drogą  gminną  ul.  
Rolniczą. Ważnym elementem też będzie gdy pojawi się stacja LG – gaz, 
zaproponował działkę  na ta stację. 
- Radny Rafał Balcerzak  odniósł się do lokalizacji stacji LG nie wie czy 
nie lepiej wskazać działkę przy strefie, czy w obrębie strefy   gdzie jest 
lepszy dojazd, a nie żeby transport odbywał się po drogach w mieście.
- Radny Grzegorz Mońka  powrócił do swoich wniosków i pytania bo dla 
małych przedsiębiorców nie  ma działek  w tej  strefie  są  dla  dużych i  
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średnich. Zapytał czy ci trzej przedsiębiorcy chcą takich działek jakie są 
czy chcą mniejszych działek.  
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  przedsiębiorca  nie  do  
końca się odkrywa ze wszystkimi szczegółami.  Przekaże do Rady wykaz 
działek  i  wycenę  rzeczoznawcy,  która  po  przetargu  może  być  inna.   
Oferowany  obszar  to  prawie  19  ha  podzielony  na  7  działek   podał  
wielkość każdej działki. 
- Radny Grzegorz Mońka  uważa, że należy już przejść do konkretów  co  
mamy do zaoferowania, jakie prace mogą być wykonane i kiedy. Uważa, 
że należy spotkać się z przedsiębiorcami i rozmawiać z nimi. 
- Radny Wojciech Droś  odnośnie gazu to budowa stacji przeładunkowej, 
gdzie  gaz  ma  być  dowożony  a  później  nitkami  przesyłany  do  danej  
miejscowości, to nie ma żadnych planów.  Odniósł się do wypowiedzi  
radnego Balcerzaka że jemu chodziło o to aby transport był jak najbliższy 
z drogi krajowej. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do wypowiedzi radnego Drosia 
odnośnie transportu gazu, plan i projekt był który gwarantował dojście  
gazu do gminy Krzepice. 
- Radny Wojciech Droś zapytał o datę oddania stacji uzdatniania wody do 
użytkowania i jakie to będą koszty, źródła finansowania. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że w Wieloletniej Prognozie 
Finansowania  są  podane  źródła  finansowania,   zakończenie  prac  we  
wrześniu  2018 roku, źródła finansowania prawie 4 miliony złotych ze  
środków  zewnętrznych,  pożyczka  o  której  dzisiaj  była  mowa  z  
Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i środki budżetu gminy 
podzielone na dwa lata wszystko jest w tym materiale. 
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  odnośnie  planu  zagospodarowania  
przestrzennego  czy  opinia  konserwatora  zabytków,  wód  polskich  i  
sanepidu odnośnie tego planu jest na BIP-ie, jeśli nie to dlaczego.  
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  nie  wie  czy  jest  taki  
obowiązek  umieszczenia  opinii  na  BIP,  są  pozytywne  opinie  wód  
polskich, konserwatora i sanepidu, na etapie wyłożenia planu będzie taka 
informacja. 
-  Radny  Wojciech  Droś  odnośnie  drogi  z  drogi  krajowej   nr  43  na  
Brzeziny Cieciułowskie  kiedyś była taka informacja że ta droga nie do 
końca jest wykupiona przez Urząd. Rozmawiał z Przewodniczącym Rady 
Rudniki, który prosił o kontakt z Panią Kępińską w sprawie tej drogi.  
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział na pytanie. 
-  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rafał  Balcerzak   odczytał  
sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok (sprawozdanie w 
załączeniu).
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Ad.  22.  Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi, Sołtysi,  Przewodniczący Zarządów Osiedli   i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych. 
- Radny Wojciech Droś do sprawozdania Komisji Rewizyjnej odnośnie  
ujęcia wody, braki które są ewidentne jest to bardzo niepokojące, raport 
kiedy  powstał  w  którym  miesiącu  jak  do  tego  ustosunkowuje  się  
Burmistrz i  Dyrektor ZDKiM, uważa,  że nie należy tego lekceważyć,  
należy się zastanowić  jak to naprawić, ujecie wody jest to strategiczna  
rzecz  dla  całej  gminy,  nieprawidłowości  jak  najszybciej  należy  
zlikwidować.  Zapytał  gdzie  skierował  ten  raport  pan  Balcerzak  bo  
powinien być do Burmistrza, Dyrektora Kopacza i do sanepidu.

- O godz. 17 40 obrady opuściła Radna Czesława Dudek  pomniejszając
liczbę radnych do 13 osób.
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Balcerzak poinformował, że 
protokół  ten  jest  z  dnia  5  czerwca  2017  roku,  odczytał  protokół  
pokontrolny.  Po  pewnym  czasie  komisja  zapoznała  się  z  pismem  
Dyrektora Kopacza jakie  czynności zostały wykonane jest to załączone w
dokumentacji komisji. 
- Sołtys Dankowic Jakub Zalewski poruszył kilka kwestii. Pierwsza  to  
temat wodociągu w Dankowicach  z informacji jakie uzyskał wcześniej na
dzisiejszej  sesji  miała  być  przeznaczona  kwota  na  najbardziej  
newralgiczny odcinek wymiany wodociągu  w lesie, dlaczego nie ma tego
tematu na dzisiejszej sesji i kiedy będzie.
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  odpowiedział,  że  na  Komisji  
Budżetu nie było takiej decyzji że będą zmiany na tej sesji, była mowa  że
wymiana  tego  wodociągu  jest  niezbędna  i  trzeba  go  wykonać,  cała  
Komisja przychyliła się do tego  ale nie było mowy, że to będzie na  
dzisiejszej sesji. Co do drugiej kwestii kiedy będzie ten wodociąg, to  
zlecone zostało wykonanie dokumentacji na ten temat Panu Kopaczowi, i 
kiedy  będzie  kompletna,  na  pewno  przed  tym  zadaniem  staniemy    
natomiast dokładnie kiedy nie jest w stanie tego określić.  
-  Sołtys Dankowic Jakub Zalewski   dodał,  że w ostatnim czasie  była  
kolejna awaria  na  tym odcinku leśnym,  który  jest  w fatalnym stanie,  
zapytał czy jest realne pierwsze półrocze tego roku. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział,  że jest to realne, 
czynione są starania żeby zrobić to jak najszybciej, takie było stanowisko 
komisji, która uważa, że to zadanie jest niezbędne. 
-  Radna  Bożena  Kozak  poinformowała,  że  na  Komisji  Budżetu  była  
mowa o wolnych środkach zapytała kiedy będą wprowadzone, to już w 
najbliższym czasie, zapewnienie ze strony Komisji jest takie że wymiana
wodociągu będzie robiona. 
-   Sołtys Dankowic Jakub Zalewski kolejny temat to pobocza na drodze 
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w  Dankowicach  Pierwszych,  bardzo  niebezpieczne,  prosi  aby   to   
naprawić.  Kolejny temat to w Młodzieżowym Sejmiku Województwa  
Śląskiego  Gmina Krzepice ma swojego przedstawiciela jest to osoba z  
sołectwa Dankowice, przedstawił plan działania  młodzieży, która będzie 
chciała się spotkać z Radą, przekaże co ma do zaoferowania i jakie ma 
oczekiwania.  Sołectwo  Dankowice  wygrało  etap  konkursu   
wojewódzkiego  na najlepiej  wybrany fundusz sołecki   w Polsce udział 
brało 28 tysięcy sołectw.                              
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba pogratulował dotychczasowych  
osiągnięć.
- Radny Marian Rutkowski powiedział, że dużo mówi się o strefie ale w 
okolicach ul. Towarowej i Przemysłowej jest już strefa przemysłowa, jest 
tam dużo  zakładów,  nic  się  tam nie  dzieje,  nie  ma  tam oświetlenia,  
chodnika, projekt oświetlenia zrobiono w ramach funduszu osiedlowego, 
co Burmistrz może w tym temacie powiedzieć.   
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do tego tematu. 
-  Radny Marian Rutkowski poruszył kilka spraw ul. Nowokrzepice  gdy 
był  przestawiany  przystanek  została  zdjęta  tablica  ogłoszeniowa  i  do  
dzisiaj jej nie ma, ul. Kuźniczka na długości tej ulicy są 4 kosze, 3 z nich 
są  zdewastowane,  ul.  17  Stycznia  łącznik  dojazd  do pól  około  50 m  
zamieszkali  tam  dwaj  mieszkańcy  są  duże  dziury  aby  je  zasypać  
tłuczniem, kamieniem. 
- Radna Alicja Chęcińska zapytała odnośnie drogi z Szarek na Brzeziny 
Cieciułowskie  czy jest  już coś  ustalone,  kolejny temat   łącznik drogi  
między Parcelami a Szarkami jest w bardzo złym stanie, ul. Parcele przy 
posesji nr 62 jet uskok i stoi woda, zapytała również o odcinkowy pomiar 
prędkości. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  wniosek o odcinkowy  
pomiar prędkości nie ma szans jest odpowiedź  pismo skierował do Rady. 
Odniósł się do tematu drogi na Parcelach  oraz drogi z Szarek na Brzeziny
Cieciułowskie. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski zapytał   odnośnie sprawy
którą zgłaszał na ostatniej sesji dotyczącą bałaganu  na działce przy ul.  
Kazimierza Wielkiego, wystające druty są tam bardzo niebezpieczne, czy 
coś w tej sprawie zostało zrobione.  
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że w przypadku działek
prywatnych jest to egzekwowane, były rozmowy. 

-  O godz. 18 10 obrady opuścili Radni Bożena Kozak i Kamil Wiecha  
pomniejszając liczbę radnych do 11 osób.
-  Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski  zgłosił   aby podciąć  
gałęzie  wierzby  na  ul.  Andersa  przy   mostku,  obniżyć  krawężnik  na  
wjeździe z ul. Stasiewicza na ul. Muznerowskiego. Kolejny temat zgłaszał
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już  wcześniej  ul.  Dolna  są  zaniżenia  przy  studzienkach  jest  to  
niebezpieczne.  Zapytał  odnośnie kamer które były zainstalowane przy  
GOK na ul Krótkiej, czy nie można by było zainstalować 2 kamer na  
Rynku które w znaczący sposób   spowodowałyby aby nie omijać tych  
progów spowalniających. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział odnośnie wyjazdu z ul. 
Księdza Stasiewicza w ul. Muznerowskiego Gmina wystąpiła z pismem 
do Starosty i  Zarządu Dróg z wnioskiem o wspólną przebudowę tego  
skrzyżowania.

-   O  godz.  18 15 obrady  opuścił  Radny  Maksymilian  Grzyb   
pomniejszając liczbę radnych do 10 osób.
- Radny Grzegorz Mońka  ma wniosek odnośnie progów czy nie można 
by  było  zamontować  jakiś  elementów  na  środku  jezdni,  które  
powodowałyby omijanie  progów na Rynku, co do kamer to była już  
mowa  aby nasz Rynek był monitorowany. 
- Radny Rafał Balcerzak rozmawiał z dzielnicowym Panem Szlachcicem 
odnośnie  progów  zwalniających   w  Rynku   jego  zdaniem  proste  
rozwiązanie to przenieść progi na jedną stronę przy pasach  wtedy nie  
byłoby możliwości omijania progów.
-   Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział  że  progi  są  
zamontowane  zgodnie  z  zasadami,  przepisami  ruchu,  zatwierdzonym  
projektem  organizacyjnym  ruchu  drogowego,  natomiast  przeniesienie  
progów za przejściem dla pieszych nie spełnia to swojej roli, brane są pod
uwagę zamontowanie dodatkowych elementów ograniczających omijanie 
tych progów. 
- Radny Roman Kudelski zgłosił na ul. 3 Maja  2 lampy nie świecą, ul.  
Przechodnia udrożnić do ul. Sienkiewicza bo robi się zator po deszczu,  
wzdłuż drogi krajowej wycięcie gałęzi, uzupełnić ławeczkę i stojak na  
Rynku, skręt w prawo z ul Sienkiewicza w ul. Dzielną za zakrętem stoją 
samochody. 
- Radny Wojciech Droś  odniósł się do wypowiedzi sołtysa z Dankowic 
odnośnie wodociągu w Dankowicach uważa, że jest to wstyd że Rada i  
Burmistrz  tak  prostej  rzeczy  jaką  jest  wymiana  wodociągu  nie  może  
zapewnić mieszkańcom. Prosi Burmistrza i Przewodniczącego Rady aby 
już zainicjowali,  bo wymiana wodociągu to nie jest  sprawa z dnia na  
dzień, bo to jest dokumentacja,środki i wykonanie. Druga sprawa to sołtys
poruszył temat że młodzież jest zaangażowana w sprawy  samorządowe,  
należy się z tego cieszyć i tą młodzież na sesje i komisje należy zaprosić 
aby zobaczyli jak wygląda samorząd, obywatelska postawa, dyskusja.    
Kolejny temat na posiedzeniu Komisji Rolnictwa  był głosowany wniosek
aby zainstalować dodatkowy wodomierz przed przedsiębiorstwem Agro  
Duda. Dlaczego nie został on zamontowany jak wygląda sytuacja na dziś. 

20



- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odpowiedział, że wodomierz na dzień
dzisiejszy  nie  jest  zainstalowany,  była  próba  zainstalowania,  
spowodowało to duże zakłócenia w dostawie wody  na tuczarni, istniało 
duże ryzyko aby taki stan utrzymywać  dlatego został zamontowany nowy
wodomierz  w  istniejącej  starej  studni   i  przyłącze  wodociągowe  jest  
wprost do nowej studni  za granicą nieruchomości do studni gdzie została 
zabudowa nowa aparatura. Obecnie jest taki stan który będzie musiał być 
utrzymany. 
-    Radny Wojciech Droś  odniósł  się  do wypowiedzi  Wiceburmistrza  
odnośnie  zamontowania  wodomierza,  myśli  że  kiedyś  znajdzie  się  
wyjaśnienie tej sprawy.  Kolejny temat  mieszkańcy złożyli wnioski o  
ogniwa  fotowoltaiczne  zapytał  czy  gmina  złożyła  już  wniosek  o  
fundusze rozwoju regionalnego, na jakim to jest etapie, kiedy zostaną  
zwrócone  koszty zainstalowania całego systemu. Jaki to będzie koszt dla 
gminy i skąd gmina pozyska środki  na realizację tej inwestycji. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik   odpowiedział,  że  jest  
przygotowywany wniosek o dofinansowanie jeszcze nie został złożony, co
do kwot nie jest na to  przygotowany,  może taką informację przygotować 
na kolejną sesję czy którąś z komisji.   
-  Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że gdyby gmina nie miała  
doświadczenia w takim przedsięwzięciu to nie wchodziła by w te nabory, 
dużo  jeszcze  do  zrobienia  czyli  składanie  wniosku,   ocena,  
zakwalifikowanie  natomiast  jak gmina uzyska dofinansowanie 85% to 
jest tzw możliwe prefinansowanie, taka możliwość jest. Ci którzy mają  
zainstalowane  tego  typu  urządzenia  są  zadowoleni  z  tego  i  jest  to  
ekonomicznie uzasadnione. 
- Radny Wojciech Droś kolejny temat to szkolnictwo w naszej Gminie,  
zbliża  się  okres  gdzie  dyrektorzy  będą  składać  arkusze  organizacyjne  
szkół, zapytał Burmistrza czy zamierza on wydać w formie zarządzenia  
jakieś wskazówki co do których dyrektorzy szkół  będą się stosować,  
sporządzać arkusze organizacyjne, chodzi między innymi że występuje  
dużo  godzin  nadliczbowych,  tygodniowo  jest  ich  około  170,  czy  
Burmistrz  w  związku  z  tym  wyda  zalecenia  aby  dyrektorzy  szkół  
prowadzili  nabór  nauczycieli  aby  mogli  realizować  te  godziny  
nadliczbowe.  Druga sprawa w związku z tym, że w klasach 7 i  8   
liczebność uczniów w klasach będzie w granicach  5, 7, 8 uczniów czy 
Burmistrz  zamierza połączyć klasy w celu  optymalizacji kosztów  aby 
pomniejszyć te koszty. Czy Burmistrz planuje wydać takie zalecenia w  
formie zarządzenia. 
-   Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział,  że projekt organizacyjny  
zatwierdza  organ  prowadzący  czyli  burmistrz   w  tym  projekcie  jest  
zapisane to co wynika z podstawy programowej. Natomiast sugestie co do
godzin ponadwymiarowych z  punktu  widzenia  ekonomicznego jest  to  
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dobre  że  są  te  nadgodziny,  bo  wysokość  średnich  wynagrodzeń  
nauczycieli   była  mniejsza.  Odnośnie  łączenia  klas  co  do  niektórych  
przedmiotów można to robić,  a co do  niektórych nie jest to możliwe.  
-  Radny  Wojciech  Droś  może  nieprecyzyjnie  się  wypowiedział  ale  
chodziło mu o łączenie klas pomiędzy szkołami. Ostatnio czytał wywiad z
Wójtem Opatowa mają  podobne problemy i podejmuje wysiłki w tym 
kierunku dlatego zadał to pytanie Burmistrzowi.  Chodzi mu tylko o to  
aby poprawić finanse i poziom nauczania. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  odniósł  się  do  wypowiedzi  
radnego Drosia odnośnie 170 godzin  nadliczbowych dla wszystkich szkół
jest  to  bardzo  uproszczona  kwestia,  nie  można  niektórych  rzeczy  
rozpatrywać w dodatkowych godzinach. Wyjaśnił na czym to polega.   
Natomiast jeśli chodzi o łączenie między  szkołami dla lepszego poziomu 
to widzi  tutaj   jakąś niespójność,  bo jeśli  chodzi  o  lepszy poziom to  
mniejsza liczba dzieci w klasach. Jeżeli będzie dyskusja na temat oświaty 
będą uczestniczyć w niej dyrektorzy.  
- Radny Dariusz Pilśniak przekazał tematy z bezpieczeństwa publicznego
ponieważ jest członkiem Zarządu Województwa Śląskiego jeśli chodzi o 
straże  pożarne,  pierwszy   temat  pojawiły  się  możliwości  z  funduszu  
sprawiedliwości  do którego gmina może aplikować  po 19 marca  na  
doposażenie naszych jednostek OSP   w sprzęt szczególnie jeśli chodzi  o 
ratownictwo  drogowe,  jest  możliwość  sfinansowania  w  100  % przez  
fundusz.  Drugi temat Zarząd Woj. Śląskiego OSP doceniając duży wkład 
pracy powiatu i gminy Krzepice  jeżeli chodzi o organizacje turniejów  
wiedzy  pożarniczej  zaproponował  przeprowadzenie  28  kwietnia   na  
terenie  naszej  gminy  ogólnopolskiego  turnieju  na  temat  wiedzy  
pożarniczej.  Jest  to  temat  bez  kosztowy  chodzi  tylko  o  miejsce.  
Najlepszym miejscem byłaby Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach.  
Kolejny temat to wyjazd od strony Dankowic w kierunku Starokrzepic  
koło Pana Dwornika jest bardzo duża dziura jest to duże zagrożenie. 
- Radny Grzegorz Mońka zgłosił dziury w drodze na ul. Szkolnej wnosi 
aby nie czekać do końca zimy  tylko komisyjnie przejechać po drogach 
gminnych zinwentaryzować je  i przewidzieć środki na to zadanie jako  
priorytet.  Odnośnie oświaty to chciałby powrócić do wniosków, które  
składał w ubiegłym roku dotyczące wszystkich danych  ile jest szkół,  
nauczycieli,  uczniów,  koszty,  wszystkie  dane  które  można  
przeanalizować.   Do dzisiaj nie otrzymał żadnej odpowiedzi.  Chciałby 
aby te informacje zostały przygotowane z bieżącymi danymi i  rokiem  
przyszłym.  Kolejny temat to chciałby złożyć wniosek dotyczący działek 
przy ul. Częstochowskiej aby rozszerzyć zapis przeznaczenia tego terenu 
pod  działalność  nieuciążliwą.   Kolejny  temat   to  chciałby  aby  w  I  
półroczu  zrealizować  wniosek   dotyczący  izby  pamięci,  aby  na  Dni  
Jakubowe  pokazać  to  co  się  da.   Miały  być  również  badania  
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archeologiczne  eksponatów,  bali.  Z  tego  co  się  orientuje  to  na  dzień  
dzisiejszy nic nie jest realizowane. 
-   Przewodniczący Rady Mateusz  Kluba  odpowiedział,  że  środki  na  
zabezpieczenie tych eksponatów były zabezpieczone w kwocie 23 tysięcy 
złotych.   Chciałby  odnieść  się  do  wniosku  radnego  Mońki,  plan  
zagospodarowania przestrzennego jest w trakcie opracowywania nie jest 
jeszcze  ukończony,  czy  stanowisko  Rady  dotyczące  ujęcia  w  planie  
zagospodarowania terenu przy ul.  Częstochowskiej  rozszerzyć zapis o  
zabudowę przemysłową.
-Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik   poinformował,  że  aktualnie  jeśli  
chodzi o procedurę uchwalania planu zbliżamy się do końcowego etapu, 
jak  wcześniej  Burmistrz  powiedział  są  już  uzgodnienia  konserwatora  
zabytków,  uzgodnienia  wód  polskich,  czekamy  na  uzgodnienia  z  
sanepidem w najbliższych dniach powinny być te uzgodnienia. Będzie to 
komplet  uzgodnień  i   plan  będzie  podlegał  wyłożeniu,  w  trakcie  
wyłożenia będzie publiczna dyskusja, po zakończeniu okresu wyłożenia 
gdzie każdy z mieszkańców będzie mógł się  zapoznać i później w okresie
14 dni będzie można składać wnioski, które  podlegają rozpatrzeniu przez 
Burmistrza, te które są uwzględnione to są wprowadzone do zmiany, te  
które nie będą uwzględnione są przedkładane Radzie  wraz z planem do 
uchwalenia.  Natomiast  taka zmiana które podlega dopuszczeniu usług  
przemysłowych na jakimś obszarze  jest to dosyć istotna zmiana która  
wiąże się z koniecznością ponowienia uzgodnień, czyli przedłużeniu całej
procedury. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  te  wszystkie  procedury  o  których  mówił  
Burmistrz  dotyczą  terenów  gdzie  tworzy  się  plan,  natomiast  teren  o  
którym  mówi  radny  Mońka  jest  terenem  gdzie  już  obowiązuje  plan  
zagospodarowania przestrzennego. 
-   Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik  odpowiedział,  że  tam gdzie  plan  
zagospodarowania  obowiązuje  to  jest  cała  procedura  od  początku  do  
przeprowadzenia. Te tereny na ul. Częstochowskiej są wyłączone z tego 
planu. 
- Radny Grzegorz Mońka odnośnie zmiany w planie zagospodarowania  
terenów przy ul. Częstochowskiej jeżeli teraz nie można tego zrobić to  
chce złożyć wniosek który będzie czekał na swoją kolej w odpowiednim 
czasie. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  rozumie  że  radnemu  Mońce  
chodzi o przyjęcie wniosku, który mógłby być zrealizowany w kolejnym 
etapie  tworzenia  planu  zagospodarowania  przestrzennego  w  tamtym  
rejonie. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik dodał,  że takie  wnioski  mogą być  
składane  z  propozycją  zmiany.  Gdy  tych  wniosków  będzie  kilka  
zasadnych, to można przygotować projekt uchwały o przystąpieniu do  
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zmiany planu.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
radnego  Mońki  aby  do  planu  zagospodarowania  przestrzennego  
wprowadzić na ul.  Częstochowskiej   tam gdzie jest  zapis  pod usługi  
rozszerzyć ten zapis o produkcję nieuciążliwą. Za przyjęciem wniosku  
głosowało 10 radnych, jednogłośnie. (radnych obecnych 10)
- Sołtys Zajączek Pierwszych Barbara Pilarz  zapytała ponieważ dochodzą
takie słuchy że będą zlikwidowane kolejne  kursy  PKS między innymi w 
Zajączkach Pierwszych, podobno było spotkanie wójtów, burmistrzów z 
Zarządem PKS, była taka możliwość że niektóre gminy dopłacą  do PKS 
aby te kursy dalej były. Czy to jest prawda że nasza gmina się na to nie 
zgodziła 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  było  spotkanie  
informacyjne zorganizowane przez Starostę  z Prezesem Zarządu PKS  
Częstochowa.  Na tym spotkaniu Prezes przedstawił  dla  każdej  gminy  
aktualne rozkłady jazdy, aktualne kursy które są deficytowe według ich 
analiz  i  w  najbliższym  czasie  mogą  być  zawieszone,  czy  ulegną  
wyłączeniu. Zaproponował możliwość indywidualnych rozmów między  
wójtami,  burmistrzami   dotyczących  utrzymania  tych   deficytowych  
kursów pod warunkiem dofinansowania przez gminę.   Natomiast  stan  
prawny  na  dzień  dzisiejszy  nie  pozwala  gminie  na  dofinansowanie  
jednego przewoźnika.  Myśli że gmina dalej będzie próbowała rozmawiać
z  dyrektorem,  czy  prezesem  zarządu  PKS  Częstochowa  na  temat  
szczegółów dotyczących tych kursów w naszej gminie. 
-  Sołtys  Zajączek  Pierwszych  Barbara  Pilarz   zapytała  czy  wiadomo  
konkretnie które kursy są deficytowe. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że ma tą informację  
zaprasza aby można było się z nią zapoznać. 
- Mieszkaniec Krzepic Pan Kulejewski zgłosił że na Kukowie przy rowku 
rośnie duża wierzba, gałęzie wchodzą na drogę, dwa rozlewiska na ul.  
Kuków. Przy placu zabawa na  Kukowie jest  mokro aby wysypać ten  
teren.
-  Radny Grzegorz Mońka powrócił  do swoich wniosków, czy zostały  
zapisane powołanie komisji  odnośnie remontu dróg, izba pamięci  w I  
półroczu aby była wykonana oraz oświata – informacja. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że jeżeli chodzi o drogi
to jak co roku po okresie zimowym czy w trakcie końcowego okresu  
wtedy jest możliwa ocena stanu dróg, wspólnie z ZDKiM objeżdża się  
drogi i kwalifikuje, które do jakiej naprawy, w jakiej kolejności. Jeżeli są 
sprawy  pilne  wymagające  szybkiej  reakcji  prosi  aby  zgłaszać  
bezpośrednio do Urzędu nie czekając na sesję, czy komisję. 
- Radny Grzegorz Mońka  zapytał co z oświatą i izbą pamięci. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  jeżeli chodzi o oświatę wniosek 
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który mówił  o  statystykach jest  to  umieszczone już na bip od dawna  
pozostałe wnioski to myśli że burmistrzowie przygotują, odnośnie oświaty
jest  planowana  komisja  w  połowie  marca  gdzie  będą  omówione  te  
zagadnienia, będą poproszeni też dyrektorzy szkół, na pewno temat ten  
będzie gruntownie omówiony. 
-  Mieszkaniec  Marek Kajkowski  odniósł  się  do wniosku który złożył  
radny Mońka odnośnie zmiany planu zagospodarowania zna precedens  
który miał  miejsce w 2009 roku  w ul.  Księdza Stasiewicza,  uchwałą  
Rady został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego bez tych  
wszystkich procedur, które zostały wymienione. Odniósł się do uchwały 
którą  Rada  podjęła  a  dotyczyła  niegospodarności  Burmistrza,  Rada  
stwierdziła  że  tej  niegospodarności  nie  ma.  Odniósł  się  do  uchwały  
budżetowej  którą  Rada  podjęła  i  uchwaliła  deficyt  w  wysokości  3  
milionów  złotych.  Stwierdził,  że  Gmina  jest  zadłużona  na  prawie  9  
milionów,  nie  ma pieniędzy na  nic,  koszty  oświaty  i  administracji  są  
bardzo duże.  Odnośnie inwestycji   zapytał  Przewodniczącego Komisji  
Rewizyjnej  odnośnie  uzasadnienia  do  uchwały  o  niegospodarności  
Burmistrza,   wręczył  Przewodniczącemu   wycenę  pompy  ciepła  do  
budynku o powierzchni 450 m. Ponieważ Komisja Rewizyjna ma zająć  
się kosztami remontu budynku GOK przy ul.  Częstochowskiej.   Taka  
pompa ciepła funkcjonuje na terenie gminy Krzepice jak to działa  i ile to 
kosztuje.  Zapytał  pana  Balcerzaka  o  koszty  zainstalowania  pompy  
cieplnej. 
- Radny Rafał Balcerzak odpowiedział, że Pan Kajkowski pokazuje jakiś 
świstek wyceny pompy ciepła który zmieści się na jednej kartce, to ma  
być dokument który jest w pełni akceptowalny. Jeśli chodzi o przebudowę
kompleksową GOK jaka została wykonana przy ul. Częstochowskiej   to 
był przetarg dlaczego ta firma nie startowała w przetargu skoro ma tak  
świetne ceny. 
- Mieszkaniec Krzepic Krzysztof Gała powrócił do kwestii gazociągu i  
przeniesienia tej inwestycji w okolice  terenów inwestycyjnych  może to 
wypłoszyć  potencjalnych  inwestorów  jego  zdaniem  lokalizacja  przy  
oczyszczalni jest dobra  tylko dowóz aby nie odbywał się przez ulice  
naszego miasta, rozważyć możliwość np. wzdłuż wałów obwodnicy.  

Ad.  23.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.  1915  zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                   Marian  Rutkowski             Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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