
PROTOKÓŁ  NR 34.2018

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  27 marca  2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1430 - 2030.
       

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

1.   Mateusz Kluba  - 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 zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 r.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Wieloletniej   Prognozy

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

Kłobuckiego w 2018 roku. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Kłobuckiego w 2018 roku. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Kłobuckiego w 2018 roku. 
10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  z

wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach
za rok 2017.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  z
wykonania  planu  finansowego  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w
Krzepicach za rok 2017.

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podziału  Gminy  Krzepice  na  okręgi
wyborcze,  ustalenia  ich  granic  i  numerów  oraz  liczby  radnych
wybieranych w każdym okręgu. 

13.Podjecie uchwały w sprawie podziału Gminy Krzepice na stałe obwody
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych. 

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Krzepice w 2018 roku.
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15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
na rzecz Gminy Krzepice (4 uchwały)

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

17. Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 20 lutego do 27  
marca  2018 roku.

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

19.Zamknięcie obrad.

PRZEBIEG  POSIEDZENIA:

Ad. 1.  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Rakowski 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.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Rakowski  zapytał, czy ktoś
spośród  Radnych  lub  Burmistrz  chciałby  wystąpić  z  wnioskiem  o
dokonanie zmian w porządku obrad.  
-  Radny  Wojciech  Droś  poinformował,  że  w dniu  8  marca  2018 roku
zwrócił się pismem do Burmistrza,  Przewodniczącego  Rady,  Dyrektora
ZDKiM i sołtysa Dankowic, odczytał treść tego pisma, bo wiąże się to z
porządkiem  dzisiejszego  posiedzenia,  dotyczy  to  zmiany  w  uchwale
budżetowej  na  wymianę  sieci  wodociągowej  najbardziej  awaryjnego
odcinka w Dankowicach. W dzisiejszych materiałach jest zmiana uchwały
budżetowej ale jest ona w pakiecie, jest też ujęta wymiana wodociągu w
Dankowicach.  Wnioskuje aby w porządku obrad  znalazł  się  punkt  5a
dotyczący wyłącznie  wymiany wodociągu w Dankowicach. 
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Tomasz  Rakowski  poddał  pod
głosowanie wniosek radnego Drosia aby dodać do porządku obrad pkt 5a
dotyczący wymiany wodociągu w Dankowicach,    za przyjęciem wniosku
głosowało 8 radnych,  przeciw 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Następnie  poddał  pod  głosowanie  porządek  obrad  z  przegłosowaną
zmianą, za przyjęciem głosowało 9 radnych, 5 radnych wstrzymało się od
głosu. 
Radnych obecnych – 14
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Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
- Protokół został  przesłany radnym. Wiceprzewodniczący Rady zapytał  
czy będą  uwagi do protokołu. Nie zgłoszono uwag wobec powyższego 
poddał pod głosowanie protokół  Nr 33.2018, który został przyjęty  11  
głosami, przy 3 głosach wstrzymujących się. 

Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
- Zaproponowano następną osobę z listy obecności Radnego Mariusza  
Trawińskiego,  który  wyraził zgodę.
-  Sekretarzem  obrad  został  wybrany  Radny  Mariusz  Trawiński   13  
głosami,  przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 4.  Wystąpienie zaproszonych gości.
-  Radny  Powiatowy  Józef  Borecki  przekazał  kilka  informacji,  
poinformował, że został ogłoszony  przetarg  na  drogę  w  Zajączkach  
Pierwszych na dzień 6.04.2018r. Pojawiły się dodatkowe środki na drogi 
500 mln woj. śląskie w tym uczestniczy, termin składania wniosków do 
15.04.br. Jest 80 % dotacji, powiat ma projekty na 3 drogi.  Kolejny temat 
to drzewa które zagrażają bezpieczeństwu w Dankowicach Drugich jest to
zgłoszone  i  ma  być  zrealizowane.  Realizacja  pobocza  z  Krzepic  do  
Dankowic będzie zrealizowana do końca maja. Będzie podpisana umowa
na bieg  Zajączkowski z panem K. Pnie po ściętych drzewach  na ul.  17  
Stycznia będą sfrezowane. 
- Radny Wojciech Droś podziękował radnemu Boreckiemu że uczestniczy
prawie w każdym posiedzeniu naszej Rady, podziękował że przetarg na 
drogę w Zajączkach Pierwszych się odbędzie, chciałby aby radny Borecki
odniósł się do szczegółów. Zapytał jak ocenia radny jaka jest realność  
zrealizowania  tego  projektu,  wyremontowania  tych  trzech  odcinków  
drogi.   
-  Radny Powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że jest dokumentacja, 
kosztorys inwestorski, jest 1.200.000zł, na spotkaniach i sesji była  prośba
żeby gmina współfinansowała to zadanie. 
-  Radny Wojciech Droś rozumie, że krawężnik też będzie wymieniany bo
jest stary i zniszczony, zapytał też o chodnik bo jest to droga powiatowa. 
-  Radny Powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że w dokumentacji na tą
drogę jest wszystko  chodnik i wymiana nawierzchni i krawężnik.
- Radna Bożena Kozak zgłosiła że  na Dankowicach Drugich  po prawej 
stronie gdy jedzie się do Dankowic pobocze które było kiedyś naprawiane
jest w bardzo złym stanie, zapada się. 
- Radny Marian Rutkowski  zapytał kto zrobi porządek na chodniku na ul 
17 Stycznia, bo jest zarośnięty.  
-    Radny Powiatowy Józef Borecki  odpowiedział że w granicach gminy 
wykonuje to zakład komunalny, poprosił Burmistrza aby w całej gminie 
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na odcinkach gdzie są chodniki przy drogach powiatowych  wykonać to w
ramach prac interwencyjnych. Przedstawi ten problem na Zarządzie w  
Powiecie jeżeli będzie  taka możliwość   aby to wykonać. 
- Radny Rafał Balcerzak poruszył problem gawronów, który wcześniej  
zgłosiła Dyrektor Przedszkola  które są w obrębie ul. Ryły w sąsiedztwie 
Przedszkola i Zespołu Szkół  mają tam swoją kolonię. Problem ten jest  
nadal i jest coraz większy.  Uważa, że należy coś z tym zrobić. 
-  Radny  Powiatowy  Józef  Borecki  przyjął  informację,  przedstawi  tą  
sprawę na Zarządzie.  
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do sprawy, temat bardzo trudny, 
był  już  przerabiany  przy  naszym  Gimnazjum,  była  nowa  
termomodernizacja  i  podobne  zachowania  ptaków  były  ale  na  dzień  
dzisiejszy  problem został załatwiony. Problem przy przedszkolu jest i  
wspólnie  z  dyrektorem Liceum  próbują  go  rozwiązać  jest  to  bardzo  
trudne.
-   Radny Powiatowy Józef Borecki  poinformował,  że otrzymał taka  
informację, że na Komisji  była poruszana sprawa boiska „Orlik” przy  
Zespole Szkół.
-  Radny  Dariusz  Pilśniak  odpowiedział,  że  temat  ten  poruszany  na  
Komisji  ale  związany  zupełnie  z  czymś  innym  czyli  aby  starostwo  
sprawdziło jaki jest stan  boiska Orlik.
-  Radny Powiatowy Józef Borecki  poinformował, że boisko Orlik jest w 
bardzo dobrym stanie.
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski zapytał odnośnie drogi  
powiatowej  ul.  Muznerowskiego,  czy  w najbliższym czasie  starostwo  
przewiduje  przegląd  tej  drogi   pod  względem  nawierzchni,  pęknięć,  
nierówności, przy posesji nr 1 na ul. Muznerowskiego tworzy się tam  
zawsze zastoina. 
-  Radny  Powiatowy  Józef  Borecki  odpowiedział,  że  tak  jak  mówił  
wcześniej, zawsze są przeglądy pozimowe wszystkich dróg powiatowych 
i mostów. 

Ad. 5. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 
roku.
- Członek Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Mariusz Trawiński
 odczytał  stanowisko  Komisji   do  projektu  powyższej   uchwały  za  
pozytywną opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że powyższy projekt uchwały  
wprowadza  zmiany do budżetu  w  dochodach, przychodach i wydatkach.
Omówiła kolejno działami i rozdziałami powyższe zmiany.  
-  Radny Rafał  Balcerzak zapytał  w Dz.  600 kwota 50 tys.  i  125 tys.,
50 tys. dotacja do powiatu do drogi w  ul. Mickiewicza   jaki zakres prac, 
jaki fragment drogi jest w planach do realizacji, ile dokłada powiat. 
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-  Radny  Powiatowy  Józef  Borecki   odnośnie  ul.  Mickiewicza  były  
spotkania w których brał udział Przewodniczący, radni, planowany jest  
odcinek  od  ul.  Sportowej  do  mostku  na   Bieszczy.   Planowane  jest  
frezowanie, wymiana krawężnika i odwodnienie, planowana kwota około 
200 tys. zł.  były rozmowy że ma to być pół na pół gmina z powiatem. Już
są  sygnały  niepokojące  że  jest  tam  wodociąg  prawdopodobnie  do  
wymiany. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  powiedział,  że  wodociąg  ten  jest  
najwcześniej wybudowany, najstarszy ale nie ma tam awaryjności  nie  
dzieje się nic złego aby wyłączać budowę drogi i czekać  na przebudowę 
wodociągu. 
-  Radny  Wojciech  Droś   powiedział,  że  poddał  pod  głosowanie  na  
początku  posiedzenia  żeby  był  punkt  5a  procedowanie,  udzielenie  
środków   na  przebudowę  czy  wymianę  wodociągu  w  Dankowicach
Trzecich.  Odniósł się do wypowiedzi Burmistrza i radnego Boreckiego 
odnośnie wodociągu w ul. Mickiewicza jest to wodociąg żeliwny który  
był  robiony  pierwszy  w  Krzepicach,  uważa  że  jest  on  mocno  
skorodowany,  przestrzega  przed   realizacją  takiej  inwestycji.  Swój  
wniosek  o  wymianę  wodociągu  w  Dankowicach  postawił  aby  jako  
pierwszy go przedyskutować.
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski zwrócił uwagę radnemu 
Drosiowi, że wprowadza radnych w błąd ponieważ swój wniosek  złożył 
jako pkt 5a. 
- Radny Wojciech Droś chciał się wypowiedzieć w tej sprawie, uważa, że 
sprawa  nakładki  asfaltowej  w  ul.  Mickiewicza  jest  działaniem  
nierozsądnym bo najpierw należy wymienić wodociąg i potem  należy  
robić nakładkę. 
- Radny Rafał Balcerzak   jeśli chodzi o wodociąg w ul. Mickiewicza  
Komisja  Rewizyjna   ostatnio  zajmowała  się  tematem  wodociągów,  
Dyrektor przedstawił informacje na ten temat, co do wodociągu w ul.  
Mickiewicza  jest to żeliwny wodociąg  wybudowany w 75 roku  do tej 
pory w tym fragmencie ulicy nie było żadnych awarii.  Komisji został  
również  przedstawiony  przez  Dyrektora  ZDKiM  najbardziej  pilnych  
fragmentów do wymiany sieci wodociągowej, nie ma tam ul. Mickiewicza
najpilniejszym odcinkiem to Dankowice Drugi, Dankowice Piaski a Także
ul.  Magreta.  Uważa,  że  należy  taki  montaż  finansowy  z  powiatem  
zrealizować żeby ta ulica została wykonana. 
-  Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski uważa, że zdanie osoby  
najbardziej  kompetentnej   jakim  jest  Pan  Kopacz  jest  najbardziej  
właściwe. 
- Radny Damian Pilarz zapytał co będzie zawierał pkt 5a. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski  odpowiedział, że pkt 5a 
będzie zawierał sprawę związaną z wymianą wodociągu w Dankowicach. 
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-  Radny Damian Pilarz z  tego  co  sobie  przypomina   to  radny  Droś  
mówił  o uchwale budżetowej że kilka tematów jest  tam wrzuconych  
chciał procedować w pkt 5a kwotę dotyczącą wodociągu w Dankowicach.
Teraz jest uchwała budżetowa   w której też jest kwota na wodociąg w 
Dankowicach chce wyjaśnienia w tej materii.  
-  Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski poinformował,  że taki  
projekt uchwały został przygotowany, pytał Panią Skarbnik czy można  
zmienić ten projekt i odpowiedział, że w chwili obecnej nie, w pkt 5a  
będzie sprawa wymiany wodociągu w Dankowicach.   
- Radny Damian Pilarz zapytał  Panią  Skarbnik  jaka  jest  podstawa  
prawna że nie można tego zmienić.  
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że projekt uchwały który jest w 
materiałach jest projektem Burmistrza, Rada może tą uchwałę zmienić,  
może jej nie podjąć, może ją podjąć. Powiedziała to że w tym momencie 
nie jest  w stanie napisać nowej chwały, to co mówił  Pan Droś o 500  
tysiącach złotych nie jest w stanie teraz napisać nowej uchwały, projekty 
uchwał nie są jej projektami   tylko Burmistrza , potem przekazywany jest
on do zaopiniowania na Komisję następnie do uchwalenia na sesję.    
Rada może zmienić każdą uchwałę. 
- Radny Grzegorz Mońka  rozumie, że Rada może mienić każdą uchwałę 
uważa, że był wniosek aby wyłączyć konkretnie ten dział, tą kwotę 175 
tysięcy  uchwała przygotowana powinna być procedowana bez tej kwoty  
i w pkt 5a będzie omawiana kwota 175 tysięcy. 
- Radny Wojciech Droś  uważa, że Dankowice są sprawą priorytetową,  
była mowa o chodniku, drodze wszystko jest ważne  ale priorytetem jest 
wymiana  wodociągu  w  Dankowicach.  Pan  Kopacz  mówił,  że  stan  
wodociągu  500  m jest  tragiczny  i  to  500  m wymaga  nakładów 500  
tysięcy, dlatego że ktoś postawił słupy oświetleniowe na wodociągu.  
-  Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski  sprostował wypowiedź 
radnego Drosia, że wymiana wodociągu  jest 430 m za 175 tysięcy i nie 
będzie  tego  wykonywał  ZDKiM.  Prosi  Burmistrza  aby  wyjaśnił  jaką  
metodą będzie przeprowadzona wymiana wodociągu w Dankowicach. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik wyjaśnił,  że  to  co  przekazał  
Dyrektor Kopacz po rozpoznaniu możliwości  technicznych wykonania i 
kosztowych jest założenie takie żeby na tym odcinku wykonać przewierty
odcinek 400 kilku metrów, koszt wykonania  przebudowy tego odcinka to 
nie jest 500 tysięcy  tylko 175 tysięcy złotych. Jest to przedstawione na 
piśmie przez Pana Dyrektora. 500 tysięcy o których mówi radny Droś  
dotyczy dłuższego odcinka  
- Radna Bożena Kozak poinformowała, że otrzymała materiały które Pan 
Kopacz  przedstawił na Komisji Budżetu  wszystkie odcinku wodociągu i 
ten najbardziej awaryjny między Dankowicami Drugimi a Trzecimi  w  
lesie   jest to przeszło 400  metrów i nie będzie to kosztowało więcej jak 
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175 tysięcy. 
- Radny Wojciech Droś powiedział że w ostatniej gazecie kłobuckiej jest 
mowa  o  wymianie  wodociągu  w  Przystajni   jest  wywiad  z  Wójtem  
Przystajni  jest podany odcinek 400 m który będzie kosztował 200 tysięcy,
normalną metodą za metr jest to 500 zł, a w Dankowicach tą metodą co 
będzie  robione  koszt  przewyższa  jeszcze  raz  tą  kwotę  to  mówił  Pan  
Kopacz. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  dodał,  że  był  na  posiedzeniu  tej  
komisji i  faktycznie w którymś momencie padła kwota 500 tysięcy z ust 
Pana Kopacza natomiast nie była to kwota odnosząca się do  tego odcinka
wodociągu.  500 m i kwota 500 tysięcy jest to kwota za 1 m  1 tysiąc  jest 
to kwota stanowczo za wysoka o takiej kwocie nie ma mowy. Na piśmie 
przedstawił pan Kopacz że będzie to kwota 175 tysięcy zł za ten odcinek 
wodociągu.  
-  Radny  Rafał  Balcerzak  uważa,  że  został  wprowadzony  w  błąd,  
niepotrzebnie głosował za tym aby temat ten przenieść na pkt 5a , bo  
okazuje się że nie ma mowy o kwocie pół miliona złotych a  jest to kwota 
175 tysięcy za którą zostanie zrealizowany ten odcinek wodociągu. 
- Radny Wojciech Droś dodał, że  jego intencja była taka aby wniosek w 
sprawie wymiany wodociągu  głosować jako pierwszy  i zwiększyć ilość 
środków, uważa że ten odcinek 500 metrów najbardziej awaryjny należy 
wymienić.  
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski  zgadza się z tym że ten 
wodociąg jest do wymiany, w związku z tym chciałby złożyć wniosek o  
reasumpcje głosowania wniosku radnego Drosia odnośnie porządku obrad
dotyczącego  pkt  5a   ponieważ  środki  na  wymianę  wodociągu  w  
Dankowicach są  zapisane w treści uchwały  dopiero teraz niektórzy radni
zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. 
- Radny Damian Pilarz prosi aby Radca Prawny wypowiedział się w tej 
materii czy jest to możliwe aby porządek obrad  podczas trwania można 
zmienić. 
- Radca Prawny Tomasz Małyska  jeżeli chodzi o reasumpcję uchwały,  
wniosku  jest to możliwe.  Natomiast wniosek Pana Drosia zrozumiał  
żeby zamiast 175 tysięcy było 500 tysięcy. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski poddał pod głosowanie  
wniosek o reasumpcję głosowania wniosku radnego Drosia odnośnie pkt 
5a aby głosować nad projektem uchwały która jest  w materiałach  za  
przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, 2 przeciw, 4 radnych nie brało 
udziału w głosowaniu.  Wniosek został przyjęty. 
- Radny Rafał Balcerzak zapytał w Dz. 600 kwota 75.000, w tym 60.000 
jeżeli projekt przejdzie i 15.000 z budżetu gminy, na razie tych pieniędzy 
nie ma konkurs nie został rozstrzygnięty. Druga kwota 50.000 parking w 
Starokrzepicach uważa,  że  parking w tej  miejscowości  powinien być,  
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zapytał  co  za  tą  kwotę  zostanie  zrealizowane,  wie  że  kosztorys  tego  
parkingu był dużo większy został on okrojony, co zostało okrojone, na ile 
miejsc postojowych jest ten parking. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  aktualnie  kwota  
według  kosztorysu  inwestorskiego  na  budowę  parkingu  w  
Starokrzepicach wynosi 740.369,14 zł.  w porównaniu z pierwotną kwotą
został znacznie zmniejszony koszt  robót ziemnych. Zakres rzeczowy, 66 
miejsc  parkingowych   o  łącznej  powierzchni  820  m2,  2  miejsca  dla  
niepełnosprawnych, dojazdy tj. drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 
1.270 m2  dojścia  czyli chodniki o powierzchni  około 230 m2  zieleńce, 
skarpy, całkowita powierzchnia inwestycji 4 tysiące  m2  
-  Radny  Rafał  Balcerzak  kolejna  kwota  to  dział   801  oświata  i  
wychowanie jest tam kwota  50 tysięcy na rozpoczęcie prac związanych z 
przebudową stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Krzepicach jakie 
prace za tą kwotę zostaną zrealizowane. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odpowiedział,  że nie jest  w stanie  
udzielić takiej odpowiedzi jakie to były konkretne prace zrealizowane.  
Natomiast  wyjaśnił, że kwoty jakie są założone w tej uchwale do budżetu
tegorocznego   są  uzupełnione  do  pełnych  kwot  kosztorysów  
inwestorskich  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  rok przyszły.   
Jeżeli Rada podejmie tą uchwałę w takim kształcie jak jest przygotowana
przez Burmistrza to będzie to  przepustka do ogłoszenia przetargów na te 
dwie inwestycje na pełen zakres rzeczowy z tym że finansowanie będzie 
zaplanowane  do  kwot   budżetu  tegorocznego  w roku  bieżącym  i  w  
pozostałych kwotach w roku przyszłym. 
- Radny Damian Pilarz zapytał o wydatki na parkingi przy Kościele w 
Krzepicach i przy Kościele w Zajączkach jakie to były kwoty.
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że w Krzepicach było to w 
okresie dwóch lat po 60 tysięcy łącznie było to 120 tysięcy  z budżetu  
gminy,  całą  inwestycję  prowadził  proboszcz  Gąsiorowski.   Była  taka  
mowa, że mamy 3 parafie i budujemy 3 parkingi.  W następnych latach 
była taka możliwość  z udziałem środków zewnętrznych wybudowano  
parking przy Kościele  w Zajączkach Pierwszych przejście   do szkoły  
parking przy szkole.  Koszt jeżeli dobrze pamięta to kwota 145 tysięcy z 
budżetu gminy, 75 % dofinansowanie, całość zadania 320 czy 350 tysięcy.
Przygotowano   dokumentacje   była  zgoda  Biskupa  i  Proboszcza  w  
Starokrzepicach na przekazanie gruntu, była już próba na budowę tego  
parkingu  ale  nie  było  takiej  woli  żeby  przeznaczyć  środki  na  
dofinansowanie, 500 tysięcy było z PROW, pozostała część miała być z 
budżetu gminy.  Pozostał jeszcze do budowy parking w Starokrzepicach 
są naciski mieszkańców i ten parking powinien być zrealizowany i stąd ta 
propozycja całość zadania 700 tysięcy. 
- Radny Damian Pilarz  co do zasadności  to tak jak Burmistrz powiedział 
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3 parkingi  myśli że każdy jest i był przekonany o tym ale jest kwestia  
kwoty, skąd to 700 tysięcy skoro Wiceburmistrz podał zakres rzeczowy 
budowy parkingu, wiedząc jakie kwoty budżet gminy  poniósł na te dwa 
parkingi  jakie zostały wykonane, w Starokrzepicach niech też zostanie  
wykonany tylko pytanie o zakres  czy ta kwota 700 tysięcy i zakres prac 
jest  miarodajny.  Pamięta  sytuację   dlaczego  był  położony  ażur  w  
Zajączkach  żeby było taniej wybrano ażur. Drugie pytanie  dotyczy ul.  
Parcele należy też pomyśleć o drodze bo są środki, jest mały udział gminy
jeśli pozyska się dofinansowanie   na chodnik a głównym  priorytetem jest
droga która jest popękana. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do wypowiedzi radnego Pilarza, 
przypomniał, że na drogę w ul. Parcele było dofinansowanie  600 tysięcy 
była dokumentacja i też nie skorzystano z tego. Omówił projekt i warunki 
przyznania tych środków. 
- Radny Damian Pilarz  dodał, że radny powiatowy mówił o możliwości 
pozyskania  środków,  myśli  że  gmina  ma  świadomość,  prosiłby  o  
pochylenie  się  nad   złożeniem  tego  wniosku  bo  mamy  pełną  
dokumentację, wszystko co jest potrzebne  do realizacji, jest możliwość 
pozyskania dofinansowania do 80% . 
-  Radna Czesława Dudek zapytała sołtysa  ze Starokrzepic ile środków z 
funduszu sołeckiego przekazało sołectwo na parking w Starokrzepicach. 
-  Sołtys  Starokrzepic   odpowiedział,  że  z  funduszu  sołeckiego  nie  
przekazano  żadnych  pieniędzy  na  parking  ponieważ  były  to  kwoty  
dwudziestu paru tysięcy i niewiele by się za to zrobiło. 
- Radny Rafał Balcerzak odnośnie parkingu  nikt nie mówi że ten parking 
nie jest  potrzebny natomiast kwota  jaka jest zapisana w WPF gdzie  w  
przyszłym roku nowa Rada będzie się musiała zmierzyć z kwotą 690  
tysięcy  złotych   myśli  że  tej  dyskusji  by  nie  było  gdyby  Komisja  
Rolnictwa  została zapoznana z projektem tej inwestycji.  Odnośnie drogi 
na ul. Parcele w przypadku utraconych środków w wyniku działań tej  
Rady, wtedy wstrzymał się od głosu ponieważ wtedy Radny z Zajączek 
Pierwszych odradzał Radzie.  
- Radny Wojciech Droś  odniósł się do wypowiedzi radnego Balcerzaka   
odnośnie parkingu w Starokrzepicach  to co mówili przedmówcy myśli że
nikt  nie  jest  przeciwko  ale  ta  uchwała  nie  przeszła  przez  komisje   
rolnictwa, w uchwale budżetowej środki na inwestycje nie były większe  
niż w tej chwili. Na posiedzeniu komisji rolnictwa sprawy parkingu nie 
było,  sprawy  chodnika  w Zajączkach  Drugich  też  nie  było,  a  dzisiaj  
wprowadza  się  tą  uchwałę.  Jeżeli  chodzi  o  drogę  na  Parcelach  to  
oczywiście był przeciwny tej drodze  ze względów takich że kosztorys  
jeżeli dobrze sobie przypomina  był na 1.450 tysięcy  z tego 600 czy 700 
tysięcy  miało być dotacji natomiast w granicach 800-900 tysięcy miał  
zostać  zaciągnięty  kredyt.   To  był  główny  powód  dlaczego  był  
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przeciwny  tej  inwestycji   żeby  Gmina  równomiernie  się  rozwijała.   
Kolejna sprawa to zadanie, które zgłosił Burmistrz w Zajączkach Drugich 
ul. Parcele   i będzie finansowane z Urzędu Marszałkowskiego nie zostało
to przedyskutowane i  wskazane inne sołectwa.  Jeśli  chodzi o sprawę  
stołówki i szkoły,  stołówka wymaga remontu i tego nikt nie kwestionuje.
Według jego informacji prace powinny się zakończyć do nowego roku  
szkolnego 2018-2019 na pewno się nie zakończą.  Jeśli chodzi o oświatę z
jednej strony jest propozycja dofinansowania stołówki  ale na komisji  
oświaty  został  podjęty  temat   choćby  w  minimalnym  stopniu  
zreformowania oświaty aby koszty funkcjonowania obniżyć. Nic w tym 
kierunku  się  nie  robi.  Kolejny  temat  to  odcinek  wodociągu  w  
Dankowicach,   można  było  zrobić  w tym roku   większy  odcinek  ze  
środków, które zostały przyznane na ocieplenie remizy w Dankowicach w
wysokości 100 tysięcy złotych. 
- Radny Roman Kudelski odnośnie wypowiedzi w sprawie drogi w ul.  
Parcele  prosi  aby  się  pochylić  nad  tym  zadaniem   jest  na  to  
dofinansowanie,  termin składania wniosków jest  do  15 kwietnia, jest  
przygotowana  dokumentacja.  Drugi  temat  to  dział  801  modernizacja  
stołówki, kwota ta jest bardzo niska,  dziennie wydawanych jest tam 230 
posiłków,  z informacji jakie uzyskał w Sanepidzie od 2004 roku gmina 
ubiega się o prolongatę, z którego roku są kosztorysy inwestorskie, na  
jakiej  podstawie  została  ustalona  ta  kwota.   Następnie  dział  600  
pozyskanie z Urzędu Marszałkowskiego na przedsięwzięcia inicjatyw  
lokalnych  jaki  jest  zakres  prac,  ile  to  jest  metrów  wybudowania  
chodnika kiedy to się rozpocznie i zakończy. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik  odpowiedział  odnośnie  kosztorysu  
inwestorskiego na przebudowę kuchni w budynku szkoły podstawowej  
jest to październik 2015 roku, stawka roboczo godziny to 14 zł. Kolejne 
pytanie  zakres  który  jest  do  wykonania  to  50.000  zł  
najprawdopodobniej  będzie  to  przebudowa  schodów  i  pomieszczenia  
socjalne,  odpływ  ale  mówi  to  nie  zobowiązująco,  tak  jak  wcześniej  
powiedział  dopełnienie  do  tej  kwoty  kosztorysu  inwestorskiego   
zaplanowane w WPF na 2019 rok  i podział rzeczowy 2018 – 2019 nie 
musi dokładnie odpowiadać kwotom jakie są do dyspozycji, płatność w 
2018 roku nie może być wyższa niż jest to w budżecie.  Dodał, że kwota 
na  2019  rok  jaką  podał  nie  obejmuje  wyposażenia  kuchni.   Zakres  
rzeczowy  chodnika  na  ul.  Parcele  jest  to  ponad  400m długości  tego  
chodnika, szerokość  1,30 tak jak jest na wcześniejszym odcinku tego  
chodnika. 
- Radny Roman Kudelski zapytał gdy wykona się schody to  jak do tego 
odniesie się sanepid, bo do końca sierpnia jest ta prolongata.
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że całościowo jak to zostanie 
wpisane do WPF  to realizacja tego zadania może się odbyć w całości. 
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- Radny Grzegorz Mońka  ma uwagi do prowadzenia sesji  dwukrotnie  
wymienione było jego nazwisko w kolejności i nie został mu udzielony 
głos jest cały czas pomijany.  Druga uwaga do Radcy Prawnego gdzie  
były ustalone zmiany do porządku uchwał i nie było na tyle wsparcia  
Radcy Prawnego w stosunku do Przewodniczącego żeby zachować to aby
nie było wniosków związanych z tym, że ktoś ma jakiekolwiek uwagi.  
Kolejna uwaga  co do kwestii wyceny przez Dyrektora Kopacza kosztów, 
które przekazał na komisji. Zapytał o drobne kwoty jakie są 50 tysięcy na 
parking  w  Starokrzepicach  i  50  tysięcy  na  stołówkę  w  szkole  w  
Krzepicach  i nie wie co za to zrobimy. Zapytał jeżeli  zostanie ogłoszony 
przetarg na te zadania  to następna Rada będzie musiała to dokończyć. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że obydwa te zadania  budowa 
parkingu w Starokrzepicach i budowa stołówki w szkole podstawowej  
jeżeli  na  dzisiejszej  sesji  uchwały  zostaną  przyjęte,  zadania  zostaną  
wpisane do WPF, jest to taki dokument który w następnym roku muszą te 
zadania znaleźć się w budżecie ponieważ pod te zadania zaciągnięte są  
zobowiązania w formie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację  
zadania. 
- Radny Grzegorz Mońka rozumie, że jeżeli Rada przegłosuje te uchwały 
to Burmistrz i kolejna Rada ma zaplanowane zadania na przyszły rok. Czy
po realizacji  tych wniosków, które zostaną przegłosowane i  planie na  
przyszły rok zostaną jeszcze środki na inne zadania. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że trudno jest dzisiaj  powiedzieć 
jakie środki zostaną  na przyszły rok, jak wiadomo budżet to są dochody i 
wydatki, przychody i rozchody, te zadania które są na 2019 rok wpisane w
WPF  jeżeli są uchwalone to one muszą się  znaleźć, natomiast  na co  
jeszcze  w  tym  nowym  budżecie  znajdą  się  pieniądze  jest  to  trudno  
powiedzieć dzisiaj, co za zadania wejdą i  jakie będą dokładne możliwości
w roku 2019. To świadczy  o ciągłości  działania gminy.
- Radny Grzegorz Mońka  rozumie ciągłość działań gminy tylko tutaj  
wchodzą dość spore kwoty, zapytał czy teraz będzie  można się starać  o 
dofinansowanie tak jak było wcześniej na parking w Starokrzepicach czy 
temat jest już zamknięty. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że teraz  nie ma programu do  
którego wpisałby się  parking w Starokrzepicach. 
- Radny Grzegorz Mońka zapytał jeżeli teraz zostanie ogłoszony przetarg 
na to zadanie, a w przyszłym roku pojawiłby się projekt, program to czy 
można składać wniosek.
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że  te projekty są różne nie każdy 
projekt  dopuszcza  ubieganie  się  o  dofinansowanie   zadania  już  
rozpoczętego, a są programy które je dopuszczały.
- Radny Grzegorz Mońka rozumie że w tym roku jest rozpoczęte zadanie, 
gwarancja  jego  wykonania  w  stu  procentach  z  budżetu  gminy,  a  
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prawdopodobnie nie ma możliwości  szukania środków zewnętrznych na 
te wykonanie. 
-  Radny Dariusz Pilśniak widzi,  że  duże emocje wzbudził  parking w  
Starokrzepicach, niektórzy z radnych widzą że z tym tematem walczy się 
już 7 lat, wydano niemałe środki na projekt, pozwolenie, które wygaśnie i 
należy coś zrobić aby nie wygasło.  Jest zaskoczony, bo słyszy od radnych
że jest to bardzo celowe, zasadne tylko nie dać pieniędzy. W poprzedniej 
Radzie na jego wniosek próbował zwołać dwie sesje nadzwyczajne, które 
nie odbyły się z powodu   braku frekwencji. Tak jak Burmistrz podkreślił 
500 tysięcy można było dostać  i  zapomnieć o tej  inwestycji  niestety  
wtedy nie widziano tego problemu. Wiele zabiegów zostało wykonanych 
w tym kierunku, samo pozwolenie na wykonanie tego parkingu w tym 
terenie z Biskupem trwało około roku, wiele osób angażowało się aby to 
zadanie  wykonać.  Powiedział  co  zostało  na  Komisji  Budżetu  
powiedziane i przegłosowane. Nie bardzo rozumie to wszystko że próbuje
się teraz zmienić metodykę działania a na komisji się nikt nie odzywa. 
- Radna Alicja Chęcińska  ma pretensje do Pana Drosia że  był pierwszym
radnym który  był  przeciwko drodze na Parcelach i  mogło ty  być już  
wykonane. Złożyła wniosek formalny  o 15 tysięcy złotych  na budowę 
chodnika  w ul. Parcele do WPF  wpisać tą inwestycję.  
- Skarbnik Anna Mońka  wyjaśniła, że zasadą konkursu przedsięwzięcia 
inicjatyw lokalnych  jest to że dofinansowanie do zadania wskazanego we
wniosku wynosi  80 % , 20 % daje gmina to jest zagwarantowane w tym 
budżecie i nie trzeba szukać tych 15 tysięcy.  
-  Radny  Damian  Pilarz   dodał,  że  jeżeli  są  takie  piękne  inwestycje   
wpisane w WPF czyli  źródło pochodzenia na rok 2019, 2020 musi się  
znaleźć bo WPF  zostanie za chwilę przyjęta, wpisuje się inwestycję na 
dany rok, to wniosek formalny Pani Chęcińskiej żeby wpisać inwestycję 
ul.  Parcele   w  WPF  w  tym  roku  15  tysięcy  z  budżetu  gminy  jest  
zagwarantowane, zapytał panią Skarbnik czy jest to możliwe. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  odpowiedziała,  że   zrozumiała,  że  Pani  
Chęcińskiej chodzi o te 15 tysięcy  które gmina ma dołożyć w ramach  
tego konkursu  z tego co teraz się mówi to chodzi o zwiększenie jeszcze o 
15.000 zł.  nie wie o co chodzi. 
-  Radny  Damian  Pilarz  dodał  żeby  wpisać   inwestycję  w  WPF,  
przebudowa ul. Parcele  całą tą inwestycję. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  dodała,  że  w uchwale  w sprawie  procedury  
uchwalania budżetu jest taki zapis,  jeżeli  ktoś wskazuje nowe zadanie  
wskazuje  źródło  jego  sfinansowania.  Dodała  że  w  budżecie  gminy  
wolnych środków już nie ma bo są wyczerpane, dochodów które można 
by było dopisać  też nie ma, prosi aby  nie stawiać Burmistrza, czy jej w 
takiej sytuacji, że ktoś zgłosi  np. drogę w ul. Parcele za jakąś kwotę i to 
się wpisze do budżetu kosztem czego.  Projekty uchwał są przygotowane 
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na  dzisiejszą  sesję,  uchwały  przygotowuje  organ  wykonawczy  czyli  
Burmistrz  a organ stanowiący je uchwala i Burmistrz nie ma wpływu na 
to czy Rada te uchwały przyjmie czy je zmieni. 
- Radny Rafał Balcerzak obserwuje przebieg tej sesji i uważa, że w tym 
momencie przeradza się ona w cyrk,  można się się licytować co jeszcze 
wpisać do WPF,   radni są już czwarty rok w tej kadencji,  proponuje  
zrobić przerwę   aby każdy mógł ochłonąć. 

-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  zarządził  10  minut  
przerwy. 
- Radny Grzegorz Mońka odniósł się do wypowiedzi radnego Pilśniaka, 
członkami Komisji  Budżetu jest  5 radnych, jest on w grupie tych 10  
radnych którzy nie uczestniczą w posiedzeniu tej Komisji  teraz jest to  
jedyna możliwość aby mógł się wypowiedzieć w tej  sprawie,  składać  
wnioski. Jeżeli mówił że 50 tysięcy jest to za mało na stołówkę,  czy na 
parking  są to fakty bo za te środki nie uda się wykonać tych zadań.  
- Radna Alicja Chęcińska wycofuje swój wniosek, który złożyła do WPF.  
- Radny Damian Pilarz  mówiąc o WPF  w 2018 roku  jest po 50 tysięcy  
co nie stoi na przeszkodzie aby ogłosić przetarg na całą inwestycję  jedną 
i drugą, czas realizacji będzie  dla firm która wygra, płatność ma nastąpić 
w 2018 i 2019. Inwestycja stołówka może być zrealizowana już w 2018 
roku  w całości tak samo parking, a firma która będzie  wykonywała  
może to rozbić na dwa etapy. Było to w formie wyjaśnienia dla Pana  
Mońki bo pytał  co się zrobi za 50 tysięcy. 
-  Radny Rafał Balcerzak w kwestii realizacji stołówki ma taką sugestię  
dla Burmistrzów, aby pokusić się o wpisanie realizacji stołówki w pełnym
zakresie a z początkiem stycznia będzie płatność całkowita uważa,  że  
można rozważyć  takie rozwiązanie. Realizacja stołówki będzie w okresie 
wakacyjnym. 
- Sołtys Dankowic  przysłuchując się tej dyskusji jest wdzięczny każdej 
stronie sporu, bo każdy głos zabrany na temat  sołectwa  jest  ważny.  
Można  mieć  różne  zdania  ale  każdy  ma  prawo  się  wypowiedzieć.   
Słuchając wypowiedzi radnych i różnych propozycji wpisywania zadań  
do   WPF  to  można  wpisać  wymianę  wodociągu  w Dankowicach  
rozpisując na lata i zrobi się całą nitkę.  Każdy  chce dobrze  i  można  
wypracować wspólny kompromis.  Odnośnie wymiany  tego odcinka  
wodociągu jest zapisana kwota, jeżeli by była niewystarczająca to prosi
aby  wykonać  to  zadanie.   Druga  kwestia  odnośnie  przedsięwzięć  
inicjatyw  społecznych   wydaje  mu  się  że  jest  pewna  dezinformacja,  
skontaktował  się  z  Dyrektorem  terenów  wiejskich  Urzędu  
Marszałkowskiego  idea tych pieniędzy była taka że jest przeznaczone 60 
tysięcy na każdą gminę  i to ma być wsparcie do funduszy sołeckich,  
gmina  nie  może przekroczyć tej  kwoty  60 tysięcy ale  może wskazać  
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dowolną liczbę sołectw. 
- Radny powiatowy Józef Borecki  w związku z nadchodzącymi świętami
złożył  życzenia świąteczne w imieniu starostwa powiatowego.  Odniósł 
się do kwestii parkingu w Starokrzepicach. 
- Radny Wojciech Droś odniósł się do wypowiedzi radnego Pilśniaka,  
uważa  się  za  radnego  całej  gminy  i  chodzi  mu  o  to  żeby  gmina  
równomiernie  się  rozwijała.  Zapytał  Panią  Skarbnik,  bo  ta  uchwała  
będzie miała  skutki  do 2024 roku, skoro dzisiaj  Rada zadeklaruje te  
zadania  zgodnie  z  harmonogramem,  ile  Gmina  musi  zaciągnąć  w  
przyszłym   roku   budżetowym  kredytu  żeby  mogła  zrealizować  to
zadanie, czy w przyszłych latach Gmina będzie mogła dobierać pożyczki, 
prosi  aby Pani Skarbnik wyjaśniła to ponieważ głosując tą uchwałę   
będzie to skutkowało w następnej uchwale. 
- Skarbnik Anna Mońka  odpowiedziała, że chcąc udzielić odpowiedzi  
radnemu Drosiowi należy przejść do następnej uchwały jaką jest WPF i 
dołączony  do  tej  uchwały  załącznik  nr  2,  który  stanowi  wykaz  
przedsięwzięć do realizacji  na kolejne lata przeanalizowała powyższy  
wykaz oraz spłaty pożyczek jakie Gmina będzie miała do 2024 roku. 
-  Radny  Wojciech  Droś  odniósł  się  do  wypowiedzi  Pani  Skarbnik,  
rozumie że jeżeli gmina w przyszłym roku zaciągnie 2 miliony kredytu  
czyli do 2024 roku   gmina jest ubezwłasnowolniona, nie może już robić 
żadnego ruchu z kredytem zapytał czy dobrze rozumie.  Zapytał również 
że jeżeli  utrzymamy tempo wzrostu dotacji do oświaty, koszty wzrosną o 
milion złotych czy będzie  można te środki znaleźć w budżecie. 
-  Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała,  że nie można powiedzieć,  że  
gmina jest  ubezwłasnowolniona  ponieważ gdy gmina zaciągnie  jakiś  
nowy kredyt może go spłacać w roku 2025, 2026  może rozciągać tą  
spłatę.  Odnośnie oświaty odpowiedziała, że wzrost kosztów bieżących  
funkcjonowania oświaty na terenie gminy nie jest  zależne od  gminy  
ponieważ to Ministerstwo  Edukacji Narodowej zaplanowało podwyżki  
dla  nauczycieli   rozłożone  w  latach  jakie  to  będą  koszty  w  
poszczególnych latach nie wie ale będą one rosły  chyba że zmieni się  
sposób finansowania oświaty
- Radny Rafał Balcerzak dodał, że  nie ma woli w tym samorządzie aby 
robić coś w kierunku zmniejszenia kosztów na oświatę. Podał przykład  
gminy Olesno w woj. Opolskim  tam się nie zamyka szkół  tam likwidują 
oddziały i tym sposobem gmina zyskuje środki. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski  zapytał czy będą jeszcze 
pytania  do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono  więcej  pytań,  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 34.329.2018 w  
sprawie  zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku. 
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- Uchwała Nr 34.329.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice 
w 2018 roku została przyjęta 11 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym 
się, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej  Prognozy  
Finansowej Gminy  Krzepice na lata 2018-2024.
- Projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie. 
- Członek Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Mariusz Trawiński
 odczytał  stanowisko  Komisji   do projektu  powyższej  uchwały za  
pozytywną opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  zapytał  czy  będą   
pytania  do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono   pytań,  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr  34.330.2018 w 
sprawie  zmiany uchwały Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy   
Krzepice na lata 2018-2024.
-  Uchwała Nr 34.330.2018  w sprawie  zmiany uchwały  Wieloletniej   
Prognozy Finansowej  Gminy   Krzepice  na  lata  2018-2024  została   
przyjęta 12 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się, 1 radny nie brał  
udziału w głosowaniu.  

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kłobuckiego w 2018 roku. 
- Skarbnik Anna Mońka poinformowała, że podjęcie uchwały umożliwi  
przekazanie pomocy finansowej jak w treści uchwały, co zapisane jest w 
uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. 
- Członek Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Mariusz Trawiński
 odczytał  stanowisko Komisji   do projektu   powyższej  uchwały za  
pozytywną opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  zapytał  czy  będą   
pytania  do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono   pytań,  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 34.331.2018 w  
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018r.
- Uchwała Nr 34.331.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu  Kłobuckiego  w  2018  roku  została  przyjęta  14  głosami,  
jednogłośnie. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kłobuckiego w 2018 roku. 
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że podjecie uchwały umożliwi 
przekazanie pomocy finansowej jak w treści uchwały, co zapisane jest w 
uchwale budżetowej gminy na 2018 rok.
- Członek Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Mariusz Trawiński
 odczytał  stanowisko Komisji   do projektu   powyższej  uchwały za  
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pozytywną opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
- Radny Rafał Balcerzak  stwierdził, że  na Komisji Zdrowia ten temat nie
był przedstawiony. 
- Radny Grzegorz Mońka złożył uwagę, że kolejny temat  gdzie komisje 
są pomijane. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski zapytał czy będą jeszcze  
pytania  do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono  więcej  pytań,  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 34.332.2018  w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 
roku. 
- Uchwała Nr 34.332.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku została przyjęta 13 głosami, przy 1  
głosie wstrzymującym się.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kłobuckiego w 2018 roku. 
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że podjecie uchwały umożliwi 
przekazanie pomocy finansowej jak w treści uchwały, co zapisane jest w 
uchwale budżetowej gminy na 2018 rok.
- Członek Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Mariusz Trawiński
 odczytał  stanowisko Komisji   do projektu   powyższej  uchwały za  
pozytywną opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
-Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  zapytał  czy  będą   
pytania  do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono   pytań,  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 34.333.2018 w  
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 
roku.  
- Uchwała Nr 34.333.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku  została przyjęta 13 głosami, przy 1 
głosie wstrzymującym się. 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z  
wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach 
za rok 2017.
- Członek Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Mariusz Trawiński
odczytał  stanowisko Komisji    do projektu   powyższej  uchwały za  
pozytywną opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie.
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  zapytał  czy  będą   
pytania  do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono   pytań,  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały  Nr 34.334.2018 w 
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania  planu  
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za rok 2017.
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-  Uchwała  Nr  34.334.2018  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  
sprawozdania z wykonania  planu  finansowego  Gminnego  Ośrodka  
Kultury w Krzepicach za  rok  2017  została  przyjęta  14  głosami,  
jednogłośnie. 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z  
wykonania  planu  finansowego  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  
Krzepicach za rok 2017. 
- Członek Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Mariusz Trawiński
odczytał  stanowisko Komisji   do projektu    powyższej  uchwały za  
pozytywną opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie.
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  zapytał  czy  będą   
pytania  do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono   pytań,  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały  Nr 34.335.2018 w 
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania  planu  
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach za rok 2017. 
-  Uchwała  Nr  34.335.2018  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  
sprawozdania z wykonania  planu  finansowego  Gminnej  Biblioteki  
Publicznej  w  Krzepicach  za  rok  2017  została  przyjęta  14  głosami,  
jednogłośnie.  

Ad.  12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podziału  Gminy  Krzepice  na  okręgi  
wyborcze,  ustalenia  ich  granic  i  numerów  oraz  liczby  radnych  
wybieranych w każdym okręgu. 
-  Sekretarz  Zbigniew  Sosin  poinformował,  że  projekt  uchwały  był  
przedstawiany  na  części  komisji   omówił  powyższy  projekt  uchwały,  
poinformował,  że  projekt  uchwały  został  skonsultowany  z  Delegaturą  
Krajowego Biura Wyborczego  w Częstochowie. 
-  Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski prosi  aby poprawić w  
uchwale datę  ma być z dnia 27 marca 2018 roku, zapytał czy będą   
pytania  do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono   pytań,  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  34.336.2018  w  
sprawie  podziału  Gminy  Krzepice  na  okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
- Uchwała Nr 34.336.2018 w sprawie podziału Gminy Krzepice na okręgi
wyborcze,  ustalenia  ich  granic  i  numerów  oraz  liczby  radnych  
wybieranych w każdym okręgu została przyjęta 13 głosami, przy 1 głosie 
wstrzymującym się.  

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Krzepice na stałe obwody 
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin omówił projekt powyższej uchwały. 
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-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  zapytał  czy  będą   
pytania  do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono  pytań,  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały  Nr 34.337.2018 w 
sprawie podziału Gminy Krzepice na stałe obwody głosowania i ustalenia 
ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
- Uchwała Nr 34.337.2018 w sprawie  podziału Gminy Krzepice na stałe 
obwody  głosowania  i  ustalenia  ich  numerów,   granic  i  siedzib  
obwodowych komisji wyborczych została przyjęta  13 głosami, przy 1  
głosie wstrzymującym się. 

Ad.  14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  opieki  nad  zwierzętami   
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Krzepice w 2018 roku.
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i
Ochrony Środowiska Czesława Dudek  odczytała stanowisko do projektu
powyższej uchwały,  za pozytywną opinią głosowało 3 radnych,   1 radny
wstrzymał się od głosu. 
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  zapytał  czy  będą   
pytania  do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono   pytań,  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały  Nr 34.338.2018 w 
sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2018 roku.
- Uchwała Nr 34.338.2018 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami  
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Krzepice  w  2018  roku  została  przyjęta  13  głosami,  przy  1  głosie  
wstrzymującym się. 

Ad.  15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  
nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice (4 uchwały)
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Czesława Dudek  odczytała stanowisko do projektu 
powyższej  uchwały,  za  pozytywną  opinią  głosowało  4  radnych,  
jednogłośnie.
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  zapytał  czy  będą   
pytania  do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono   pytań,  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały  Nr 34.339.2018 w 
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  na  rzecz  Gminy  
Krzepice.
-  Uchwała  Nr  34.339.2018  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  
nieruchomości  na  rzecz  Gminy  Krzepice  została  przyjęta  14  głosami,  
jednogłośnie. 
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Czesława Dudek  odczytała stanowisko do projektu 
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powyższej  uchwały,  za  pozytywną  opinią  głosowało  4  radnych,  
jednogłośnie.
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  zapytał  czy  będą   
pytania  do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono   pytań,  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały  Nr 34.340.2018 w 
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  na  rzecz  Gminy  
Krzepice.
-  Uchwała  Nr  34.340.2018  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  
nieruchomości  na  rzecz  Gminy  Krzepice  została  przyjęta  14  głosami,  
jednogłośnie. 

- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Czesława Dudek  odczytała stanowisko do projektu 
powyższej  uchwały,  za  pozytywną  opinią  głosowało  4  radnych,  
jednogłośnie.
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  zapytał  czy  będą   
pytania  do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono   pytań,  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały  Nr 34.341.2018 w 
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  na  rzecz  Gminy  
Krzepice.
-  Uchwała  Nr  34.341.2018  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  
nieruchomości  na  rzecz  Gminy  Krzepice  została  przyjęta  14  głosami,  
jednogłośnie. 

- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Czesława Dudek  odczytała stanowisko do projektu 
powyższej  uchwały,  za  pozytywną  opinią  głosowało  4  radnych,  
jednogłośnie.
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  zapytał  czy  będą   
pytania  do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono   pytań,  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały  Nr 34.342.2018 w 
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  na  rzecz  Gminy  
Krzepice.
 -  Uchwała  Nr 34.342.2018  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  
nieruchomości  na  rzecz  Gminy  Krzepice  została  przyjęta  14  głosami,  
jednogłośnie. 

Ad.  16.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  
obowiązku trybu przetargowego i  przedłużenie  okresu obowiązywania  
umowy dzierżawy.
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Czesława Dudek  odczytała stanowisko do projektu 
powyższej  uchwały,  za  pozytywną  opinią  głosowało  4  radnych,  
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jednogłośnie.
- Radny Wojciech Droś uczestniczył w posiedzeniu Komisji  Budżetu  
gdzie Komisja procedowała tą uchwałę ma prośbę aby radny Pilśniak  
podzielił się swoją wątpliwością. W związku z tym złożył taką propozycje
na tej Komisji  aby wszystkie użytki rolne, które  są obecnie dzierżawione
od  Gminy  Krzepice  aby  nastąpiła  weryfikacja   tych  wszystkich  
nieruchomości które są dzierżawione pod względem  płaconego czynszu 
w  związku  z  tym  że  na  posiedzeniu  Komisji  wyszła  sprawa  dopłat  
unijnych które  przewyższają   w dużo większym stopniu koszty  które  
ponosi   dzierżawca.   Na Komisji  złożył  taki  wniosek aby  te  umowy  
wszystkie  przejrzeć   wysokość  czynszów   i  wystąpić  do  Agencji  
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z zapytaniem  czy  te osoby  
korzystają z dopłat unijnych żeby móc zweryfikować te opłaty.  
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  przypomniał  radnemu  
Drosiowi,  że jego wniosek na Komisji  Budżetu brzmiał  aby przejrzeć  
wszystkie umowy   dzierżawy gruntów w naszej gminie  i ewentualnie  
renegocjować. 
- Radny Wojciech Droś w związku z tą uchwałą  Stowarzyszenie Semper 
Veritas w dniu 4.10.2016 roku  wystąpiło do Burmistrza  o wykaz umów 
dzierżaw zawartych w okresie od 2001 do 30.09.2016 roku  i  umowa  
którą  będzie  procedowana  nie  znajduje  się  w  tym  wykazie.  Prosi  o  
wyjaśnienie tej sprawy. 
- Burmistrz Krystian Kotynia musi to sprawdzić. 
-  Przewodnicząca  Komisji  Czesława  Dudek  odniosła  się  do  projektu  
uchwały  i  dzierżawcy,  dopłata  jaką  się  uzyskuje  tylko  rekompensuje  
części poniesionych kosztów przez rolnika, dzierżawca który dzierżawi te 
grunty   są to grunty w większości klasy piątej, jest to bardzo słaba klasa. 
Koszty jakie  ponosi na uprawę tej ziemi  wymieniła je  są bardzo duże. 
Uważa, że rolnik musi być dobrym ekonomistą żeby wypracować jakiś  
zysk z tego areału.  Kolejna sprawa to zachowanie pola w dobrej kulturze 
rolnej  powinno spojrzeć się na to pozytywnie, rolnik ten płaci podatki ale
również czynsz dzierżawny jest to 1/3 część dopłaty.   
- Radny Dariusz Pilśniak odniósł się do tej sprawy, nie jest rolnikiem  i  
nie korzysta z dopłat dowiedział  się  z przypadkowej informacji   od  
kolegi wie że  klasy ziemi są zróżnicowane  dotacja do hektara ziemi  
klasy  4 i 5 to jest ponad 800 zł. Wie że życie rolnika na wsi jest trudne 
tylko było jedno konkretne pytanie, w projekcie nie jest zaznaczona klasa 
ziemi, a kwota  czynszu dzierżawnego    nie jest to 1/3 dopłaty tylko 1/5.  
Chodziło mu tylko o uściślenie tematu.  Z tego co wie na wsi rolnicy  
którzy dzierżawią dzielą się połową  dopłaty a przy wyższej klasie ziemi 
nawet oddają pełną dopłatę. 
- Przewodnicząca Komisji Czesława Dudek dodała, że dopłata nie zależy 
od klasy ziemi tylko od tego co jest zasiane, od rodzaju uprawy, czy rolnik
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ma zwierzęta  oraz od kursu euro. 
- Radny Grzegorz Mońka  zapytał czy klasa 5 roli jest opodatkowana, czy 
zwolniona z podatku, jeżeli zwolniona to ten dzierżawca jest zwolniony.  
- Radny Rafał Balcerzak zapytał Burmistrza czy teren o którym mowa w 
projekcie uchwały jest to teren procedowany w planie zagospodarowania 
przestrzennego który docelowo ma być pod park. Jeżeli jest park  wiemy 
że  lesistość  jeżeli  chodzi  o  gminę  Krzepice  na  tle  województwa  jest  
bardzo mała 9%.  Zastanawia się jeżeli będzie w planie zagospodarowania
przestrzennego  ten  park  to  należy  podejmować  kroki  aby  został  on  
utworzony  a nie był on tylko na papierze. Ludzie narzekają że nie ma  
gdzie wyjść  na spacer, uważa że taki park z alejkami gdzie można wyjść 
pobiegać należy wziąć to pod uwagę.  
 - Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski zapytał czy w umowie  
dzierżawy jest jakaś możliwość wypowiedzenia tej umowy. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że   są  zapisane  warunki  
wypowiedzenia ale w cyklu rocznym, nie z dnia na dzień czy miesiąc, a 
nawet jest jeszcze taki zapis że  po zbiorach.
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  ma  prośbę  aby  tej  
uchwale w paragrafie 1 wykreślić imię i nazwisko. 
- Radny Damian Pilarz  dodał czy nie zastanowić się nad tymi gruntami 
które  trzy czy cztery  lata temu  też były poddane pod  dzierżawę a w tej 
chwili  zarastają  krzewami,  trawą te  przy obwodnicy,  czynsz który  by  
wpływał  z  tego tytułu miesięcznie  nie  był  mały jeśli  to  przemnożyć  
przez  3 lata, rocznie to by były duże kwoty. 
-  Sekretarz  Zbigniew Sosin  odnośnie  dopłat  o  których  mówiła  radna  
Dudek, że  są to dopłaty do produkcji rolniczej, nie jest to uzależnione od 
klasy  ziemi   tylko  od  tego  co  się  na  tej  ziemi  produkuje.   Czynsz  
dzierżawny powinien być ustalony dla określonej klasy ziemi  a nie od  
wysokości dopłat. 
- Radny Damian Pilarz  na terenie gminy Krzepice są dzierżawcy którzy 
korzystają z dopłat a nie uprawiają ziemi, tylko przeorają, czy  skoszą  też
takie sytuacje mają miejsce. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski zapytał czy będą jeszcze 
pytania  do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono  więcej  pytań,  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały  Nr 34.343.2018 w 
sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  trybu  
przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy.
- Uchwała Nr 34.343.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania
umowy  dzierżawy  została  przyjęta  12  głosami,  przy  2  głosach  
wstrzymujących się. 
-  O godz. 19 00 obrady opuścili Radni: Kamil Wiecha, Damian Pilarz,  
Maksymilian Grzyb  pomniejszając liczbę radnych do 11 osób.
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Ad. 17. Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 20 lutego do 27  
marca 2018 roku.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie  międzysesyjnym za okres  od 20 lutego do 27 marca 2018  roku.
(sprawozdanie w załączeniu).
-  Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski złożył gratulacje na ręce 
sołtysa  Dankowic  dla  całego  sołectwa  Dankowic   za  zajęcie  tak  
szczytnego miejsca jakie osiągnęli, na najlepiej  wykorzystane środki z  
funduszu  sołeckiego  bo  to  nie  tylko  promocja  sołectwa  ale  również   
promocja naszej Gminy.  
- Sołtys Dankowic   podziękował  za  gratulacje  które należą  się  dla  
mieszkańców, bo gdyby nie oni, to tego by nie było. Około 28 tysięcy  
sołectw  wzięło  udział  w  tym  konkursie,  które  realizują  fundusz  
sołecki.  Sołectwo Dankowice zajęło I  miejsce.  Osiągnięty sukces jest  
dzięki mieszkańcom. Podziękował wszystkim. 
-  Radny Rafał Balcerzak  odniósł się do dwóch rzeczy które pojawiły się 
w sprawozdaniu Burmistrza, izba pamięci i stacja LNG oraz realizacja ul. 
Częstochowskiej. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  odniósł się do w/w kwestii. 
- Radny Roman Kudelski zapytał co zostało ustalone w sprawie synagogi.
- Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział, że po emisji krótkiego filmu 
jaki był w TVP Katowice, byli projektanci, koncepcja jak to zabezpieczyć 
po drugie jak to wypromować  jako atrakcja turystyczna, obiekt kultury 
żydowskiej, został złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.   
- Radny Wojciech Droś  zapytał odnośnie gazu czy jest dokumentacja  dla 
wszystkich miejscowości gminy, czy jest ona ważna, w jaki sposób będzie
położona nitka  na terenie miasta i wiosek, w jaki sposób ten gaz będzie 
doprowadzony. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  dokumentacja  i  
pozwolenie jest, dokumentacje i projekt opracowało biuro projektowe  na 
zlecenie Górnośląskiej Spółki Gazowniczej z Zabrza, można zapoznać się
z tym projektem.  Omówił ten temat. 
-  Radny Grzegorz Mońka  dodał więcej informacji na temat naszej izby 
pamięci.  Zapytał o publikację Ziemi Krzepickiej czy to będzie jedna czy 
dwie publikacje. 
-  Sekretarz  Zbigniew Sosin  odpowiedział,  że  w  najbliższych  dniach   
będzie 1000 egzemplarzy Biuletynu – zbiorcze informacje z 2017 roku. 
Biuletyn ten został umieszczony na naszej stronie internetowej. Planuje  
się wznowić folder który  był wydany, cieszy się dużym powodzeniem. 
Poinformował również że wszystkie nasze szkoły podstawowe złożyły  
wnioski w konkursie „Zielone pracownie”  do Wojewódzkiego Funduszu 
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Ochrony  Środowiska  nasza  dokumentacja  znalazła  się  w  43   
nagrodzonych jest to Szkoła w Zajączkach Pierwszych jest to wsad na  
udział gminy  do  następnego etapu  6,500 zł.  i było 5 wyróżnień w  
postaci nagród rzeczowych, tablet otrzyma szkoła podstawowa Nr 1 w  
Krzepicach, pozostałe szkoły mają opracowaną dokumentację ale nie   
zostały nagrodzone. Omówił następny etap konkursu. 
- Radny Grzegorz Mońka zapytał jeszcze odnośnie publikacji czy znany 
jest koszt tych dwóch publikacji. Czy oprócz tych publikacji planowane są
jeszcze jakieś w tyk roku. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin odpowiedział, że pierwszej publikacji jest to 
koszt  2.900 plus VAT, drugiej nie znamy.  Odnośnie kolejnych publikacji 
na razie nie ma pomysłu ale można zaplanować. Dodał, że na spotkaniu z 
Domem Kultury była idea rozpowszechnienia izby muzealnej.  
- Radny Rafał Balcerzak dodał, ponieważ nie ma radnego Wiechy że z  
funduszu sołeckiego Podłęża Królewskiego są zaplanowane na ten rok  
foldery odnośnie wybuchu II wojny światowej. 

Ad.  18.  Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi, Sołtysi,  Przewodniczący Zarządów Osiedli   i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1700.  Zapytania wystąpienia radnych. 
-  Radny  Roman Kudelski  poinformował,  że  14  marca  odbyło  się  15  
posiedzenie Rady Społecznej ZOZ Kłobuck  omówił tematy które były  
poruszane na posiedzeniu. Na posiedzeniu Komisji  Zdrowia i Oświaty  
Dyrektorzy szkół podnieśli temat  opieki pielęgniarskiej w szkole, temat 
rozpoznał w ZOZ Kłobuck  na terenie gminy zgodnie z wytycznymi  
harmonogram  jest  spełniony   zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  
Zdrowia  jeżeli gmina chciałaby zwiększyć liczbę godzin to należy wysłać
pismo do dyrektora NFZ. 
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  zapytał  radnego  
Kudelskiego,  w  Krzepicach  przy  ośrodku  zdrowia   jest  problem  z  
parkującymi samochodami  na parkingu przy ośrodku samochody parkują 
cały  dzień  a  pacjenci  nie  mają  się  gdzie  zatrzymać,  czy  dało  by  się  
wykorzystać teren  przy ośrodku  od drugiej strony  jest to teren ośrodka. 
Myśli że najlepszym rozwiązaniem na już to postawić tabliczki parking 
dla pacjentów przychodni . 
- Radny Roman Kudelski odpowiedział, że temat ten  był podnoszony  na 
radzie społecznej ZOZ omówił ten temat.  
-  Radna  Alicja  Chęcińska   zapytała  czy  zostało  wypracowane  jakieś  
porozumienie w sprawie drogi Brzeziny – Szarki  z Dyrekcją Dróg w  
Opolu  i Wójtem Gminy Rudniki. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  deklaracje  Dyrektora  
GDDKiA w  Opolu  jest  taka,   że  ta  droga  będzie  naprawiona,  Wójt  
również  dąży do tego aby było to  naprawione,  były  rozmowy,  że  na  
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wiosnę powróci się do tematu. 
-   Radna  Alicja  Chęcińska   kolejny  temat  to  sprawa  przystanku  w  
Szarkach i pobocza. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że jest deklaracja GDDKiA z
Katowic że  przystanek jest na liście w ich programie  realizacji,  trudno 
powiedzieć kiedy to może być zrealizowane, będzie wszystko robił aby 
zostało to zrealizowane, dużo osób korzysta z tego przystanku.   
-  Radny  Wojciech  Droś   zapytał  czy  gmina  wysłała  wniosek  o  
zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia
ścieków i jaki jest skalkulowany koszt  wody i ścieków. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  gmina  nie  mogła  nie  
złożyć takiego wniosku  ponieważ był wyznaczony termin i  Dyrektor  
ZDKiM  osobiście  złożył taki  wniosek w odpowiednim czasie.  Podał  
wysokości  cen wody i ścieków. 
- Radny Wojciech Droś zapytał czy wypłacono 13 pensję dla nauczycieli  
jest to wyrównanie za poprzedni rok  jaka to jest kwota, czy wszyscy  
nauczyciele uzupełnili brakujące godziny godzinami ponadwymiarowymi,
czy  byli  tacy  nauczyciele,  czy  etaty,   gdzie  mieli   godziny  
ponadwymiarowe nie wypracowane a otrzymali tą uśrednioną pensję. 
-  Sekretarz Zbigniew Sosin aby odpowiedzieć na to pytanie musiałby  
wyjaśnić cały mechanizm przyznawania tych wyrównań  do średniej, to 
nie  jest  trzynasta  pensja  jest  to  wyrównanie  do  średnich  w  grupach  
awansu  zawodowego.  Do  biura  Rady  jest  przekazana  informacja  o  
wysokości dopłat  ogółem jest to około 70 tysięcy zł. Środki te zostały  
wypłacone termin był do końca stycznia, trzynasta pensja również została 
wypłacona.
-   Radny  Wojciech  Droś  zapytał  Burmistrza  czy  otrzymał   wypłatę  
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop za rok 2014, 2015,  
2016.
-  Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że Radny Droś zwrócił się z 
takim pytaniem, kadry przygotowały tą informację którą pan otrzymał i  
może ją odczytać bo nie chciałby  się pomylić, ale nie otrzymał w tej  
kadencji.
-  Radny  Dariusz  Pilśniak   zapytał  czy  powiat  zamierza  coś  robić  na  
drodze  nr  43  na  naszym odcinku  drzewa  są  połamane,  w  lasku  tzw  
„kończyny” jest dużo drzew  połamanych,  wiszą.   Druga sprawa to  
sprzątanie  w mieście  widać  że  jest  sprzątane,  prosi  aby  w tym roku  
również sprzątać w pozostałych terenach,  szczególnie na przystankach  
autobusowych żeby zrobić  porządek.  Kolejny temat  przy  wyjeździe  z  
Dankowic w kierunku Dankowice Piaski, Starokrzepice duża dziura. 
-  Radna  Czesława  Dudek  zapytała  kiedy  rozpocznie  się  pozimowa  
naprawa dróg, Lutrowskie asfalt,  ul.  Cicha, Nowokrzepice ul.  Wesoła,  
przypomniała o sprawie mostka między  Lutrowskim  a  Starokrzepicami.
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- Radny Roman Kudelski  ma prośbę wcześniej na sesji  prosił  już o  
rozeznanie tematu e-dziennika, prosi aby na następne posiedzenie Komisji
Oświaty przygotować takie rozeznanie czy jest  możliwość jakie to są  
koszty.   
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  zgłosił  dziury  na  ul.  
Andersa prosi o jak najszybszą interwencję. 
- Sołtys Dankowic  zapytał jest 175 tysięcy  na wymianę wodociągu 
będzie to robiła firma zewnętrza  zapytał kiedy będzie ogłoszony  
przetarg. Drugie pytanie czy jeszcze przed świętami zostanie ogłoszony  
przetarg na wykonanie remizy, ostatni temat pobocza w Dankowicach  
Pierwszych kilka razy to zgłaszał.  
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  wymiana  wodociągu  będzie  
wykonywana przez ZDKiM z wykorzystaniem podwykonawcy który ma 
konkretną ofertę konkretnego wykonawcy, kwota o której mowa pochodzi
z konkretnej oferty, przygotowują się już do tego zadania.   Odnośnie  
remizy myśli że przed  świętami zostanie ogłoszony przetarg. Odnośnie  
poboczy przy okazji remontów pozimowych  do połowy maja powinno to 
być zrobione. 
-  Radna  Alicja  Chęcińska   zgłosiła  drogę  w  ul.  Parcele  gdzie  jest  
tragicznie. 
-  Mieszkaniec Pan  S. K. poruszył temat  zarośniętych rowków  przez  
wiklinę, zgłosił nielegalne zabijanie zwierząt,  był w starostwie dali mu 
adresy  gdzie  będą  wysyłać  pisma.  Zapytał  o  termin  konkursu  piękny  
ogród, chętnie by startował w taki konkursie.   
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że gdy będzie taki konkurs to
pana K. zostanie  powiadomiony 
-  Mieszkaniec Pan M.  K.   stwierdził,  że  w ostatnim czasie  były  trzy  
spotkania  komisja  wspólna,  komisja  budżetu i  dzisiejsze spotkanie  na  
którym omawiano sprawy oświaty.  Ocenił te spotkania, podał co było  
omawiane na tych posiedzeniach. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski prosi Pana M. K. aby  
przeszedł  do  zadawania  pytań  a  nie  obrażał  radnych  w  swoich  
wypowiedziach.  

Ad.  19.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Wiceprzewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.  2030  zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                   Mariusz Trawiński          Tomasz Rakowski
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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