
PROTOKÓŁ NR 35.2018

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu 12 kwietnia 2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 730 – 830.

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

1. Maksymilian Grzyb  - usprawiedliwiony

PORZĄDEK OBRAD:

  1.  Otwarcie obrad.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice na 
2018 rok. 
4. Zamknięcie obrad. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA:

Ad. 1.  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Mateusz  Kluba otworzył  sesję  i  po  
powitaniu radnych  oświadczył, że zgodnie z listą obecności jest kworum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – lista obecności  
radnych stanowi załącznik do protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział  
wzięli mieszkańcy, sołtys Zajączek Drugich. 
Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana na wniosek
Burmistrza, zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi do porządku obrad.  
Przypomniał  że  na  zamianę  porządku  obrad  musi  wyrazić  zgodę  
wnioskodawca.   
-  Radny  Wojciech  Droś   zapytał  dlaczego  nie  ma  w porządku obrad  
punktu zapytania mieszkańców,  złożył wniosek ponieważ są mieszkańcy
o wprowadzenie punktu 3a zapytania mieszkańców. 
- Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Kluba  zapytał wnioskodawcę 
zwołania sesji  Burmistrza, czy wyraża zgodę na wprowadzenie pkt 3a  
zapytania mieszkańców. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że nie wyraża zgody. 
- Radny Damian Pilarz  dodał, że Przewodniczący Rady może udzielić  
głosu zainteresowanym mieszkańcom w  tym  temacie,  punkcie. 
- Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Kluba w związku z tym że  
Wnioskodawca  nie wyraził zgody na zmianę porządku obrad, poddał pod
głosowanie zaproponowany porządek obrad za przyjęciem głosowało 11 
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radnych, 1 radny głosował przeciw. 
Radnych obecnych – 12.

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad.
-  Zaproponowano  następną  osobę  z  listy  obecności  radnego  Kamila  
Wiechę,  który wyraził zgodę.
Sekretarzem obrad został wybrany Radny Kamil Wiecha   11 głosami,  
1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018r. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  omówiła  projekt  powyższej  uchwały,  
poinformowała, że projekt uchwały jest ściśle związany z przygotowanym
wnioskiem,  który  będzie  złożony  do  Rządowego  programu  na  rzecz  
rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie technicznej  
infrastruktury drogowej  a dotyczy remontu dróg gminnych ul. Parcele i 
ul. Polna w Zajączkach Drugich. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 
900.000 zł  finansowanie zadania do 80% budżet Wojewody, 20 % budżet 
Gminy. W związku z tym w oparciu o kosztorys inwestorski omówiła  
zmiany w uchwale  po stronie dochodów i wydatków.  Jeżeli wniosek  
otrzyma dofinansowanie będzie realizowany to należy mieć na uwadze  
aby  w  trakcie  roku   budżetowego  w  miarę   pojawiających  się  jakiś  
wolnych środków  to należy te kwoty w działach wydatków tam gdzie  
zostały zmniejszone wyrównać poza działem 900. 

O godz. 735 przybyli radni: Bożena Kozak,  Grzegorz Mońka. Aktualna  
liczba radnych biorących udział w posiedzeniu – 14.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba prosi Burmistrzów o wyjaśnienie 
przyczyn powstania i złożenia tego wniosku   i w ślad za tym zwołania 
dzisiejszej sesji. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  poinformował, że w myśl uchwały Rady  
Ministrów z dnia 19 marca 2018 roku  powstał program rządowy na rzecz 
rozwoju  oraz  konkurencyjności  regionów   jest  przygotowana  od  lat  
dokumentacja  techniczna,  kosztorys  na  remont  drogi  gminnej  w  ul.  
Parcele i ul. Polna w Zajączkach Drugich. Taki wniosek zostanie złożony, 
termin jest krótki omówił zakres zadania. Prosi aby Rada pochyliła się  
nad tym wnioskiem.    
-  Radna  Bożena  Kozak  zapytała  co  się  stanie  jeżeli  nie  będzie   na  
dołożenie  tych środków które  zostaną  zabrane  z  tych rozdziałów  bo  
wolne  środki  miały  iść  na  parking  do  Starokrzepic  i  na  stołówkę  do  
Krzepic   jeżeli  się  nie  wygospodaruje  innych  środków,  to  co  wtedy  
będzie. 
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- Skarbnik Anna Mońka  odpowiedziała, że dzisiaj nie może powiedzieć 
wprost że pojawią się środki i to zostanie zwrócone, być może realizacja 
wydatków w pewnych działach też ulegnie pewnym modyfikacjom, czas 
pokarze.  Nie  mniej  jednak ta  potrzeba  tego wniosku,  programu jest  i  
trzeba to rozważyć.   
-  Radna  Bożena  Kozak   dodała,  że  nie   można  było  znaleźć  więcej  
pieniędzy  na  wymianę  wodociągu  w  Dankowicach   jeżeli  powstaną  
awarie  na innym odcinku które były częste skąd  będą na to  środki. 
- Radny Rafał Balcerzak powiedział, że temat ten na Komisji Rewizyjnej 
został poruszony  był taki wniosek aby dokładnie kryteria tego wniosku 
przedstawić na sesji aby w pełni świadomie podjąć w głosowaniu decyzję.
Pytał też czy nie było innych dróg w gminie,  które są w jeszcze gorszym 
stanie   bo  jednym z  kryteriów  było  łączenie  się  z  drogami  wyższej  
kategorii, czy nie było takiej analizy  bo też jest dokumentacja. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że kryteria które muszą 
być spełnione żeby zadanie mogło być złożone o dofinansowanie do tego 
programu. To zadanie nie było i nie jest  objęte dofinansowaniem ze  
środków  głównie europejskich,  zadanie jest w trakcie do realizacji lub 
planowane do realizacji   zakończenia  w 2018 roku albo w 2019 pod  
warunkiem że wydatki planowane  do dofinansowania zostaną poniesione 
w  2018  roku.   Pewnym  istotnym  kryterium  jest  posiadanie  pełnej  
dokumentacji   technicznej  i  projektowej  oraz  dopełnienie  wszystkich  
wymogów prawnych związanych z planowaną  realizacją inwestycji. Jest 
też możliwość starania się o dofinansowanie do  remontu  dróg nie tylko 
przebudowa, budowa ale również remont.  Gmina z drogami lokalnymi  
ma możliwość starania się o dofinansowanie w dwóch programach to jest 
program rozwoju obszarów wiejskich tylko przebudowa i budowa oraz   
rządowy program cykliczny,  coroczny  tzw „schetynówka”   gdzie remont
jest możliwy do dofinansowania. Poza tą droga ul. Parcele, ul Polna w  
Zajączkach  Drugich,   jest  pozwolenie  na  budowę  dróg  w  Osiedlu  
Słowackiego, są dwa komplety dokumentacji, jeden z   pozwoleniem na 
budowę  w  Osiedlu  Andersa.  Jest  pozwolenie  na  budowę  kanału  
deszczowego w Osiedlu Andersa.   Wymienił  kolejne pozwolenia  oraz  
omówił  dokumentacje pozwoleń.  Dlatego biorąc pod uwagę  to  że jest 
to program umożliwiający złożenie wniosku  na remont i mający szanse  
powodzenia,  program pojawił  się nagle z krótkim terminem składania  
wniosku, dlatego uważano że ta droga w ul  Parcele najbardziej pasuje do 
tego programu. 
- Radny Rafał Balcerzak istotne jest to, że  jest to dofinansowanie do  
80%, trzeba też z dużym prawdopodobieństwem założyć taki wariant,  
scenariusz że to dofinansowanie   będzie na poziomie np. 60, 70% to  
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trzeba będzie dodatkowe środki dołożyć. W uchwale jest kwota 180.000 
zł,  tylko  kwota  70.000  są  to  wolne  środki,  pozostałe  kwoty  jak  
wyciąganie pieniędzy z ochrony przeciwpożarowej 10.000 tam nie ma z 
czego  tych  środków  wziąć  wiadomo  jak  ważna  jest  ochrona  
przeciwpożarowa, wyciąganie z oświaty 60.000 z pensji  gdzie do końca 
roku z powrotem te środki trzeba dać, nie widzi żeby pojawiły się jakieś 
wolne środki w takiej kwocie.  Przy uchwalaniu budżetu była mowa aby 
nie dokładać nowych zadań bo nie ma środków.  Teraz zgłoszone są dwie 
ulice. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik jest to jeden ciąg drogowy od drogi  
powiatowej do drogi krajowej.
- Radna Alicja Chęcińska  powiedziała do radnych, że tzw.  schetynówka 
nie została wykorzystana  a była możliwość dofinansowania, droga ta jest 
w stanie  krytycznym proponuje aby tam się wybrać i przejechać tą drogą,
według  niej  droga  ta  zagraża  bezpieczeństwu.   Prosi  radnych  o  
przychylność  w czasie głosowania uchwały. 
-  Radny Roman Kudelski  zapytał  Burmistrza jaki zakres robót będzie  
wykonywany, jakie wskaźniki tego zadania oraz koszty.  
- Burmistrz Krystian Kotynia  przedstawił koszty poszczególnych  robót, 
razem brutto będzie to 899.349 zł.  
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  dodał,  że  jest  to  długość  2  km  
wyremontowanej drogi.  
- Radny Wojciech Droś  uważa,  że ta zmiana w budżecie jest  bardzo  
dobra,  dwa  lata  temu  był  przeciwny  temu  zadaniu   ponieważ  cała  
inwestycja była na kwotę jeżeli dobrze pamięta  półtora miliona z tego  
kredyt miał wynosić około 800 tysięcy, w tamtym czasie był przeciwny 
takiej uchwale wyjaśnił dlaczego. 
- Radny Damian Pilarz  co roku między rokiem budżetowym nie zdarzyło 
się że nie było nadwyżki budżetowej bierze się to stąd, że poszczególnych
działach są oszczędności, co roku na łatanie dziur w tej drodze wydaje się 
około  10 tysięcy, to pokazuje jaki jest stan tej drogi, prosi o przychylność
w  podjęciu  tej  uchwały  i  postarać  się  o  to  dofinansowanie.      
Wspomniane było że aplikujemy o 80% dofinansowania bo o tyle Gmina 
może się starać. 
-  Radna  Bożena  Kozak   nie  wie  bo  mamy  kanalizację  do  zrobienia  
rozumie zasadność tej inwestycji tylko gdy nie ma pieniędzy a środki te 
należy dołożyć do tych paragrafów z których zostały wzięte, to co się  
zrobi jeżeli tych pieniędzy nie będzie. 
- Radny Damian Pilarz  uważa, że należy wspomnieć czy w budżecie na 
rok 2018 mamy zwroty podatkowe ujęte z inwestycji, które podlegają  
zwrotom, czy te środki są planowane w budżecie na 2018 rok.  
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- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy wszystkie 
zwroty  z 2017 roku są uchwalone w budżecie i przyjęte. Natomiast w 
roku 2018 w związku z realizacją przebudowy stacji uzdatniania wody  
inwestycja  zwrot podatku VAT będzie duży ale na ten moment nie jest w 
stanie czy w trakcie roku, bo pierwsza faktura była zapłacona w kwietniu  
zwrot podatku VAT może nastąpić  w sierpniu czy ten podatek będzie  
można wykorzystać  w roku 2018.  Zwrot  podatku VAT z  tego zadnia  
będzie to około 1. 300 tysięcy zł. 
- Radny Rafał Balcerzak uważa, że biorąc pod uwagę to co powiedzieli  
Burmistrzowie i zapewnienie że tylko ta droga  w tej obecnej sytuacji  
może  się  wpisywać,  zgadza  się  z  radną  Chęcińska  że  droga  jest  w  
fatalnym  stanie.  Odnośnie  wypowiedzi  radnego  Pilarza  to  za  chwilę  
będzie głosowana ta uchwała i skłania się do tego aby zagłosować za   
ponieważ dofinansowanie jest duże, ma nadzieję że radni z tego okręgu 
docenią to  bo w tej  kadencji  nie wszyscy głosowali  za inwestycjami  
drogowymi  mimo  że  było  duże  dofinansowanie  milionowe  np.  ul.  
Częstochowska  radni z okręgu zajączkowskiego byli przeciwni,  a myśli 
że wyciągną z tego wnioski. 
- Radny Grzegorz Mońka zapytał żeby w 100% potwierdzić mu że ul.  
Rolnicza nie wchodzi w to zadanie.
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że w tym momencie nie
ale z ul. Rolniczą  tak jak wcześniej powiedział, gmina przygotowuje się  
dokumentacyjnie bo jest  program funkcjonalno użytkowy  do złożenia  
wniosku do programu  rozwoju  obszarów wiejskich, jak tylko pojawi się 
konkurs będzie informacja, przekazane zostaną zasady, kryteria. Prosi o  
potraktowanie tego wniosku który jest składany  jako szansy dla gminy  
jest  to  80  %  dofinansowania  które  gmina  może   uzyskać.  Te  dwa  
pozostałe  programy  to  jest   program  obszarów  wiejskich  tj.  63%,  
schetynówki  to 50% dofinansowania, jest to dobra okazja złożyć wniosek
może uzyska się to dofinansowanie. 
- Radny Grzegorz Mońka zastanawia się nad tym czy tylko wykorzystać 
wolne środki na te 20%, czy na pewno jest to ta jedyna droga w tak złym 
stanie bo na Komisji Rewizyjnej była mowa że dróg w tak złym stanie jest
więcej   np.  ul.  Szkolna  ten  sam  stan  drogi,  dziury  są  na  bieżąco  
naprawiane. Ulica Polna jest sukcesywnie przekształcana z ulicy Polnej  
na  drogę  dlatego jej stan jest taki,  nigdy nie była  zrobiona  od podstaw 
z  podbudową.  Składa  wniosek  formalny  jeżeli  ta  uchwała  będzie  
zaakceptowana przez większość radnych granica   20%  jakie Rada może 
dołożyć. 
-  Radny  Wojciech  Droś   ponieważ  został  wywołany  przez  Pana  
Balcerzaka  odnośnie tego że był przeciwny  realizacji przebudowy ulicy 
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Częstochowskiej   wyjaśnił  że  gdyby  Komisja  Rewizyjna  pracowała  
dobrze  to  ta  nawierzchnia  byłaby  budowana  dopiero  po  wymianie  
wodociągu, natomiast inwestycja w Zajączkach Drugich jest sensowna i 
logiczna będzie wykonywana ze środków zewnętrznych oraz własnych  
bez zaciągania kredytu. 
- Radny Marian Rutkowski zapytał  radnego Drosia bo  określił że radni 
zostali ograni w tym momencie  prosi o wytłumaczenie. 
-  Radny  Wojciech  Droś  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego  
Rutkowskiego, uważa, że ta zmiana w budżecie  mogła być podjęta na  
sesji 27 marca jest to oczywiste, jak radni zapytają Burmistrzów to im 
wszystko wyjaśnią.  
-  Radny  Rafał  Balcerzak  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego  Drosia  
uważa, że w gminie nigdy nie powinno być polityki, robi się wszystko dla
ludzi, mieszkańców.  
-  Radny  Roman  Kudelski  ul.  Rolnicza  obszary  wiejskie  jaki  jest  
zazwyczaj sposób  dofinansowania, czy faktycznie ta ul. Rolnicza się nie  
wpisuje. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  poziom  
dofinansowania w programie   obszarów wiejskich  to  jest  około 60%,  
natomiast  jednym ze kryteriów  dostępnych do tego programu to  jst  
posiada pełną dokumentacje techniczną  i projektową oraz  dopełniło się 
wszystkich  wymogów  prawnych  związanych  z  planowaną  realizacją  
inwestycji.   Program  funkcjonalno  –  użytkowy   jest  podstawa  czy  
możliwość  realizacji zadania w trybie  zaprojektuj i wybuduj. Omówił tą 
sytuację.
- Radny Wojciech Droś odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego  
Komisji Rewizyjnej odnośnie co kryje się pod pojęciem słowa   polityka,  
rozumie  że  jest  to  dobro  wspólne,   jest  to  każde  działanie,  decyzje  
radnych są polityką, polityka to nic innego jak troska o wspólne dobro.   
-  Radny  Dariusz  Pilśniak  powiedział,  że  80  %  hipotetycznej  kwoty  
uzyskania  dofinansowania  uważa,  że  jest  to  bardzo  dobre  i  celowe  
zadanie, należy jednak pamiętać że wolne środki, w ubiegłym roku były 
jeszcze inne plany, przedstawione przez Panią Skarbnik że nie ma jeszcze 
wszystkich informacji   i do dzisiaj ich nie ma, hipotetycznie jest ta kwota 
ale nie ma zapewnienia w 100% że ta kwota będzie taka czy inna.   To 
zadanie  z  takim  dofinansowaniem  jak  najbardziej  kusi,  ale  były  już  
dofinansowania  pół miliona złotych z których nie skorzystano.  Droga na 
tym odcinku w ul. Polnej jest w bardzo złym stanie ale jest kilka dróg w 
bardzo podobnym stanie, droga powiatowej w Starokrzepicach od strony 
mostu  w kierunku Przystajni.  Jeździ po terenie gminy i widzi jakie są  
drogi,  droga w ul.  Jaworowej w ubiegłym roku dopiero doczekała się  
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asfaltu. Grzechem byłoby nie skorzystać z tego dofinansowania,  tylko  
dyskusja na temat   skąd weźmie  się  te  pieniądze nie  powinny nikogo  
dziwić,  budżet  był  dopięty,    nie było już możliwości   zmian a teraz  
jednym ruchem robi się zmiany. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  powiedziała,  że  w  wypowiedziach  radnych  
pojawiają się słowa wolne środki,  na przyszłość może zaproponować tak 
jak  było  powiedziane  że   w  każdym  roku   wolne  środki  jakieś  są.  
Propozycja  aby  tych  wolnych  środków  tak  szybko  nie  uchwalać  w  
budżecie, bo gdyby te wolne środki  były nieuchwalone to dzisiaj można 
by było wziąć  te 180 tysięcy. W trakcie roku wchodzą jakieś projekty tak 
jak ten dzisiejszy,   który  nie  był  przewidziany w budżecie,  teraz jest  
błędem byłoby nie skorzystać z dofinansowania. Może warto by zostawić 
część wolnych środków jakąś rezerwę żeby na takie nieprzewidziane   
programy nowe, nie zapowiadane wcześniej można je było przeznaczyć. 
-   Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   mimo  tych  wszystkich  
dylematów które są  przedstawiane w wypowiedziach uważa,  że należy 
sobie przedstawić te kwoty  czy warto czy nie warto skorzystać, czy stać 
gminę  na  to,  jest  to  trudna  sytuacja  ale  w  jego  ocenie  uważa,  że   
nieskorzystanie z takiej możliwości byłoby zaniedbaniem.   Zapytał czy 
będą jeszcze pytania do projektu uchwały nie zgłoszono więcej pytań,  
wobec  powyższego  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  Nr   
35.344.2018 w sprawie   zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku. 

- Uchwała Nr 35.344.2018 sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 
2018 roku została przyjęta 12  głosami, przy 2 głosach wstrzymujących 
się.   

-  Przewodniczący Rady dodał,   do wniosku radnego Grzegorz Mońka  
uważa, że ten wniosek nie jest wskazany żeby  go dzisiaj głosować, bo 
uważa, że trzeba będzie stanąć przed tym faktem  w momencie kiedy  
okaże  się   jeżeli   nie  będzie  tego dofinansowania,  czy  w mniejszym  
procencie wtedy będzie trzeba podjąć decyzję czy realizować to zadanie 
czy się z niego wycofać. Apeluje aby nie głosować tego wniosku ale jest 
to decyzja radnego Mońki. 
- Radny Grzegorz Mońka chciałby mieć gwarancję, że  to Rada będzie  
decydować o kwocie. 
-   Przewodniczący  Rady  odpowiedział,  że  to  Rada  będzie  o  tym  
decydować, bo jeżeli będzie inna kwota dofinansowania to  decyzją Rady 
trzeba będzie zwiększyć nasze środki. 
-  Radny Grzegorz Mońka jednak dalej  podtrzymuje swój wniosek,  że  
Gmina na tym etapie dofinansuje tylko 20% do realizacji tego zadania.  
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-  Radny  Damian  Pilarz  uważa,   że  jeżeli  Gmina  składa  wniosek  o  
dofinansowanie w 80%  nie może być nic innego że np. dofinansowanie 
będzie 70%, go gmina aplikuje o dofinansowanie w 80%, a każda zmiana 
dofinansowania  będzie  się  wiązała  z  tym,  że  trzeba  będzie  większe  
środki, większy wkład  dla Gminy zabezpieczyć.  Uważa, że ten wniosek 
jest bezzasadny. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik uważa, że treść uchwały jest jasna   i 
jednoznaczna, 20% dofinansowania, konkretna kwota, każda inna kwota 
będzie wymagała zgody Rady.  
- Radny Dariusz Pilśniak nie wie czy Panu Mońce chodzi że jeżeli gmina 
nie  uzyska  80%  dofinansowania  tego  zadania   to  wnioskowałby  o  
wycofanie tego zadania.
- Radny Grzegorz Mońka  wycofuje swój wniosek ale rozumie że nie ma 
gwarancji. 

Ad.  4. Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  
podziękował  za  udział  w  sesji  i   o  godz.  8.30  zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej.

Protokołowała:                        Sekretarz Obrad:                     Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                  Kamil Wiecha                        Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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