
PROTOKÓŁ  NR 36.2018

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  22 maja  2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1500 - 1915.
       

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

1.  Maksymilian Grzyb - 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 protokołów z dwóch ostatnich 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  uchylenia uchwały Nr 34.334.2018 Rady

Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 w sprawie zatwierdzenia
rocznego  sprawozdania  z  wykonania  planu  finansowego  Gminnego
Ośrodka Kultury w Krzepicach za 2017 rok. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 34.335.2018 Rady
Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 w sprawie zatwierdzenia
rocznego  sprawozdania  z  wykonania  planu  finansowego  Gminnej
Biblioteki Publicznej w Krzepicach za rok 2017.

10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do opracowania zmian
Statutu.

11.Podjecie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  31.294.2017  Rady
Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  16  listopada  2017  roku  w  sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Krzepice.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  nazw  ulicom  położonym  w
Krzepicach.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
na rzecz Gminy Krzepice 

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
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15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajęcie  lokalu
użytkowego.

16. Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 27 marca do 22  
maja  2018 roku.

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

18.Zamknięcie obrad.

PRZEBIEG  POSIEDZENIA:

Ad. 1.  Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Kluba otworzył sesję i po  
powitaniu radnych, zaproszonych gości  oświadczył,  iż  zgodnie z listą    
obecności  jest kworum  pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji  –  listy  obecności  radnych,  oraz  zaproszonych  gości  stanowią  
załączniki do protokołu.
Dzisiejszą  sesję  od strony prawnej  będzie  obsługiwał   Radca  Prawny  
Tomasz Małyska.
Zapytał,  czy  ktoś  spośród Radnych  lub  Burmistrz  chciałby  wystąpić  z
wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad.  
-Radny Wojciech Droś zaapelował do Przewodniczącego aby przestrzegał
porządku obrad, odnośnie pkt 17 zapytania mieszkańców. Prosi aby w pkt 
17 mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się  na samym początku. 
Mieszkańcy są na każdej sesji  a dzisiaj spodziewa się mieszkańców z  
Zajączek, prosi o przestrzeganie porządku obrad. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  odpowiedział,  że  w  pkt  17  
mieszkańcy zawsze mają  głos, nigdy nie odmawia głosu mieszkańcom. 
Radni  są  przedstawicielami  mieszkańców  i  mogą  ich  reprezentować,  
nigdy tego prawa nie  odmawiał.   Zapytał  czy będą jeszcze uwagi  do  
porządku  obrad.  Nie  zgłoszono  więcej  uwag,  poddał  pod  głosowanie  
porządek obrad, za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych,  
jednogłośnie. 
- Radnych obecnych 11

Ad. 2.  Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.
- Protokoły zostały  przesłane radnym. Przewodniczący Rady zapytał czy 
będą  uwagi do protokołów.
- Radny Rafał Balcerzak zgłosił w Protokole nr 35 na stronie 4 w jego 
wypowiedzi  jest  błąd, mówił   o kwocie 70.000 zł,  a w protokole jest  
700.000 zł. 
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- O godz. 1505 przybyła radna Alicja Chęcińska. Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 12.

-  Przewodniczący  Rady   zapytał  czy  będą  jeszcze  jakieś  uwagi  do  
protokołów, nie zgłoszono więcej uwag wobec powyższego poddał pod 
głosowanie protokoły Nr 34.2018 i Nr 35.2018 z poprawką która zostanie 
naniesiona, protokoły  zostały przyjęte  12 głosami, jednogłośnie. 

Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
- Zaproponowano następną osobę z listy obecności Radnego Dariusza  
Pilśniaka,  który  wyraził zgodę.
-  Sekretarzem  obrad  został  wybrany  Radny  Dariusz  Pilśniak   11  
głosami,  przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 4.  Wystąpienie zaproszonych gości.
- O godz. 1510 przybył radny Grzegorz Mońka. Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 13.

-  Radny  Powiatowy  Józef  Borecki  powitał  wszystkich  zebranych,  w  
pierwszej  kolejności  poinformował,  że  na  drogach  powiatowych  
rozpoczęły  się  remonty  pozimowe,  jeżeli  ktoś  zauważy  jakieś  
niedociągnięcia,  po  tych  naprawach  to  prosi  o  zgłaszanie.  Odnośnie   
pęknięć,  które  zgłaszał  Wiceprzewodniczący  Rakowski,  w  dniu  
dzisiejszym jest  wyjazd  na  drogi  powiatowe  członków komisji,  będą  
sprawdzane jak zostały wykonane, które drogi są do remontu. Droga w ul.
Mickiewicza   przetarg  został  rozstrzygnięty  jest  problem  z  
odwodnieniem,  omówił  ten  problem.  Kolejny  temat  to  droga  w  
Zajączkach Pierwszych, zgłoszonych jest wiele dróg i nie wiadomo czy na
tą drogę powiat uzyska  środki, projekt został zgłoszony.  Jeżeli powiat  
nie uzyska środków na tą drogę będzie to robił w etapach. Odniósł się  
do spotkania jakie odbyło się z Ministrem i kwestii poruszanych na tym 
spotkaniu. Poruszył również sprawę długich kolejek na rehabilitację. 
- Radny Rafał Balcerzak zapytał odnośnie problemu zgłaszanego przez  
mieszkańców dotyczącego komunikacji publicznej, mieszkańcy Zajączek 
Pierwszych  twierdzą, że nie mają czym dojechać do Krzepic, Kłobucka, 
Częstochowy,  proszą o interwencję  Powiatu.  PKS lawinowo zawiesza  
połączenia, proszą żeby Powiat porozumiał się z firmą prywatną która na 
tym terenie jeździ.   Druga sprawa to impreza, powiatowe  obchody dni 
strażaka,w Krzepicach udana impreza, zapytał o samochód który zakupiło
starostwo,  czy w tym roku został zakupiony i za jaką kwotę. 
- Radny Powiatowy Józef Borecki  odpowiedział na 1 pytanie, PKS jest 
spółką,  która  realizuje  swoje zadania,  za środki które wypracuje,   nie  
otrzymuje  dotacji,  były  spotkania  w  których  uczestniczył  również  
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Burmistrz  z Powiatem, jest problem  jeżeli kursy są nierentowne  to PKS 
zawiesza  takie  kursy.  Zgłosi  ten  problem.  Odnośnie  samochodu  
strażackiego nie jest on taki drogi, służy  do przewozu osób, korzysta z 
niego również PCPR.
- Radny Rafał Balcerzak uważa że ten samochód jest klasy premium ceny 
zaczynają się od 90.000 zł.  i samochód jest doposażony. Chodzi mu o to 
że  samochód  musi  być  sprawny  tylko  czy  musi  to  być  aż  tak  drogi  
samochód,  ponieważ  za  chwilę  Rada  będzie  decydować  czy  dołożyć  
3.000 zł do klimatyzatora, wcześniej inne środki dokładał do Powiatu.  
Porównał dwa powiaty kłobucki i oleski   w jego ocenie powiat oleski  
dużo lepiej funkcjonuje. Tam też kupiono, ostatnio nowy samochód za  
dużo mniejsze pieniądze. 
- Radny Marian Rutkowski zgłosił na skrzyżowaniu ul. Kuźniczka z ul. 17
Stycznia jest przejście dla pieszych na wysokich krawężnikach, prosi aby 
obniżyć te krawężniki oraz  pomalować to przejście. Zgłosił również na 
ul. 17 Stycznia wzdłuż ulicy pośrodku jezdni pęknięcie zapytał czy przy  
naprawach pozimowych nie można tego zalać. 
-  Radny  Powiatowy  Józef  Borecki  odnośnie  wysokich  krawężników  
zgłosi  to,  malowanie  przejścia  będzie   robione  po  naprawach  
pozimowych, odniósł się również do pęknięć pośrodku jezdni. 

 - Radny Wojciech Droś  powrócił do przedmówcy, który poruszył sprawę 
transportu  publicznego. Zapytał kiedy odbyło się spotkanie z Zarządem 
PKS o którym mówił Pan Borecki, co było na nim omawiane   odnośnie 
Zajączek  oraz jakie kroki powziął Burmistrz odnośnie braku transportu 
PKS w Zajączkach, jakie były rozmowy gdzie i kiedy i jakie są wnioski z 
tego spotkania, co zostało osiągnięte z PKS i ABX.
- Radny Powiatowy Józef Borecki  powtórzył to co wcześniej mówił  było
spotkanie około 1,5 miesiąca temu, była mowa o tym kto dopłaci jeżeli te 
kursy będą nierentowne.  PKS działa jako spółka to co wypracuje to ma. Z
ABX były  rozmowy wcześniej  na temat  dowozu uczniów do szkół  z  
całego powiatu.   
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odniósł  się  do  tematu  transportu  
publicznego, które miał przejąć samorządy, ustawa została zawieszona w 
tej chwili transport PKS ma dużą niewydolność i likwiduje pewne kursy  
zapowiada o tym kursie na Zajączki.  Te małe busy transportu prywatnego
wchodzą na te trasy, jest w kontakcie z mieszkańcami, rozmowy z ABX 
jak to skoordynować będą, powiat cały czas też pilotuje te sprawy, bo jest 
to problem całego powiatu. Odbyło się wiele spotkań  w tej sprawie. 
- Radny Wojciech Droś zapytał o remont drogi w Zajączkach Pierwszych 
o której wspomniał już Pan Borecki rozumie, że wniosek został wysłany 
15  kwietnia,  do  kiedy  Urząd  Wojewódzki  ma  czas  na  rozpatrzenie   
wniosku i udzielenia odpowiedzi, jakie  były propozycje ,na jaką kwotę 
był  kosztorys,  jeżeli  nie  będzie  dofinansowania  to  jaka  kwota  jest  
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zadeklarowana przez Powiat.   
- Radny Powiatowy Józef Borecki odpowiedział że terminu nie powie bo 
jeszcze nie wiadomo,  kosztorys na drogę to jest milion dwieście tysięcy, 
przygotowane jest 50% wartości  własnych środków. Jeżeli będą środki to
będzie to realizowano całościowo,  jeżeli nie będzie to  robione etapowo. 
- Radny Wojciech Droś zapytał o remont drogi na ul. Mickiewicza jakie 
problemy  są  że  ta  inwestycja  stwarza  jakieś  problemy.  Pan  Borecki  
wspomniał o wodociągu, prosi o przybliżenie tematu. 
- Radny Powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że wcześniej dokładnie 
mówił  o tym temacie,  było spotkanie z projektantem, na którym była  
mowa,  że  muszą  być wszystkie  uzgodnienia,  na  tym odcinku nie  ma  
kanalizacji burzowej żeby zrealizować to zadanie  należy ją wybudować 
tak jak wcześniej wspomniał na tym odcinku jest wodociąg  należy zrobić
ekspertyzę czy ten wodociąg jest w dobrym stanie. 
-  Radny  Wojciech  Droś  poinformował,  że  ostatnio  w  prasie  lokalnej  
ukazało się kilka artykułów na temat oczyszczalni ścieków w Pankach. Za
zgoda Starostwa jest pozwolenie na zrzut oczyszczonych ścieków do rzeki
Pankówki,  która  jest  dopływem  Liswarty.  Okazało  się  takie  są  
podejrzenia,  opierając  się  na  informacjach  prasowych,  że  jest  czynny  
tylko jeden reaktor,  drugi  nie  działa   od 2013  roku,  następuje  zrzut  
ścieków nieoczyszczonych do rzeki Pankówki. Zapytał co robił Powiat  
jakie podejmował środki  aby te ścieki nieoczyszczone nie przedostawały
się do rzeki Pankówki. 
-  Radny  Powiatowy  Józef  Borecki  odpowiedział,  że  rzeki  które  
przepływają przez powiat kłobucki są monitorowane i sprawdzane. Do  
Powiatu  nie  doszła  taka  informacja,  że  rzeka  Pankówka  jest  
zanieczyszczana, przekaże tą informację na Zarząd. 
-  Radna  Czesława  Dudek  podziękowała  za  oczyszczenie  chodnika  w  
Lutrowskim. 
- Radny Rafał Balcerzak odnośnie ul. Mickiewicza rozumie sytuacje na 
pewno  dojdzie do konstruktywnych rozwiązań ale w dalszym ciągu droga
ta jest użytkowana jest tam duży ruch, prosi aby załatać  dziury.
-   Radny  Powiatowy  Józef  Borecki  odpowiedział,  że  realizowane  są  
naprawy pozimowe i na pewno te dziury zostaną załatane. 
-  Radny Wojciech Droś   zapytał  o  ul.  Dąbrowskiego gdzie  ubytki  są  
frezowane, natomiast na ul. Magreta ubytki są łatane starym sposobem 
smoła i jakieś kruszywo, czy jest to tak robione ze względu na koszty czy 
technologię.  

  - Radny Powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że na ul. Magreta  został
złożony wniosek na drogi powodziowe i droga ta czeka w kolejce na  
remont. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski ma prośbę jeżeli będzie  
organizowane  spotkanie  dotyczące   ul.  Mickiewicza  prosi  aby  go  
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powiadomić o terminie.  Drugie pytanie dotyczy drogi ul. Magreta, czy 
jest  przewidziany  remont  mostu  drewnianego  jeśli  będzie  
remontowana ta droga.  
- Radny Powiatowy Józef Borecki odniósł się do tematu mostu na ul.  
Magreta. 

-  O godz. 15 50 obrady opuścił Radny Roman Kudelski  pomniejszając  
liczbę radnych do 12 osób.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 
roku.
- Skarbnik Anna Mońka omówiła  projekt  uchwały który wprowadza   
następujące  zmiany  w  budżecie  2018  r.   DOCHODY: Dz.  010  -  
wprowadzenie do budżetu  nagrody dla sołectwa Dankowice otrzymanej 
od  Krajowego  Stowarzyszenia  sołtysów,  Dz.  801  -   wartość  
odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za szkody jakie wystąpił
w budynku Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach.
WYDATKI:  Dz. 010  - 7.500 to wydatki dla sołectwa Dankowice z tyt.  
nagrody, o której mowa w części, 
 DOCHODY, Dz.801 - 10.050 to wydatki bieżące na usunięcie szkód w 
Szkole Podstawowej w Starokrzepicach z otrzymanego odszkodowania,  
Dz.851-  3.000  zł  dotyczy  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  
Kłobuckiemu na dofinansowanie zakupu klimatyzatora dla potrzeb sali  
intensywnego nadzoru kardiologicznego  Szpitala w Krzepicach, Dz.900 -
zmniejszenie wydatków na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego  
o  3.000  zł.  z  przeznaczeniem   na  zakup  klimatyzatora  do  sali  
intensywnego nadzoru kardiologicznego dla Szpitala w Krzepicach.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał  czy  będą   pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod
głosowanie projekt uchwały Nr 36.345.2018 w sprawie zmian w budżecie
gminy Krzepice w 2018 roku. 
- Uchwała Nr 36.345.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice 
w  2018  roku   została  przyjęta  11  głosami  głosami,  przy  1  głosie  
wstrzymującym się.

Ad. 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy   
Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024.
- Skarbnik Anna Mońka  omówił powyższy projekt uchwały. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
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uchwały za pozytywną opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał  czy  będą   pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 36.346.2018 w sprawie  zmiany uchwały
Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024
-  Uchwała  Nr  36.346.2018 w  sprawie  zmiany  uchwały  Wieloletniej  
Prognozy   Finansowej  Gminy  Krzepice  na  lata  2018-2024  została  
przyjęta 11 głosami, przy 1  głosie wstrzymującym się.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kłobuckiego w 2018 roku. 
- Skarbnik Anna Mońka  poinformowała, że projekt uchwały umożliwi  
przekazanie  pomocy  finansowej  powiatowi  kłobuckiemu   celem  
dofinansowania  zakupu  klimatyzatora  do  sali  intensywnego  nadzoru  
kardiologicznego  szpitala w Krzepicach.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
- Radny Rafał Balcerzak  oraz Radny Grzegorz Mońka zapytali ponieważ 
ze szpitala korzystają również mieszkańcy  ościennych gmin czy powiat, 
ZOZ, czy szpital występował do  ościennych  gmin  o  dofinansowanie  
sprzętu   na przestrzeni ostatnich lat. 
- Radny powiatowy Józef Borecki odpowiedział,  że ościenne  gminy  
przekazują środki, dokładnie nie wie ile gmin i jakie kwoty. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odnośnie partycypacji w kosztach 
klimatyzatora  to  wie  że  jest  to  tylko  udział   naszej  gminy,  Dyrektor  
szpitala uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Zdrowia.  
- Radny Rafał Balcerzak dodał,  że Dyrektor szpitala  uczestniczyła w  
posiedzeniu Komisji Zdrowia  informowała, że koszt klimatyzatora wraz 
z montażem to kwota ponad 4 tysiące zł. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze  pytania 
do projektu uchwały nie zgłoszono  więcej pytań,  wobec powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  36.347.2018  w  sprawie  
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku. 
- Uchwała Nr 36. 347.2018  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
powiatu  Kłobuckiego  w  2018  roku   została  przyjęta  12  głosami,  
jednogłośnie.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr 34.334.2018 Rady 
Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 w sprawie zatwierdzenia 
rocznego  sprawozdania  z  wykonania  planu  finansowego  Gminnego  
Ośrodka Kultury w Krzepicach za 2017 rok. 
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-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,  że   na  ostatniej  sesji  Rada  
podjęła uchwałę zatwierdzającą roczne sprawozdanie z wykonania planu 
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach następna uchwała
jest  identyczna  tylko  dotyczy  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  
Krzepicach. Te uchwały Rada  podejmuje corocznie zgodnie z ustawą o 
rachunkowości w okresie 6 miesięcy od zakończenia roku,  organ który 
powołał  tą  instytucję  zatwierdza jej  plan finansowy.  W tym wypadku  
Rada powołała  do  życia  te  instytucje  kultury,  jednak  organ  nadzoru  
wojewody uchylił te uchwały wskazując  że organem zatwierdzający te  
plany finansowe powinien być Burmistrz. Czyli po uchyleniu tych uchwał
zarządzeniem Burmistrza te plany finansowe zostaną zatwierdzone. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono   pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Nr 36.348.2018 w sprawie uchylenia  
uchwały Nr 34.334.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca  
2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania  planu
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za 2017 rok.
- Uchwała  Nr  36.  348.2018  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  
34.334.2018  Rady  Miejskiej  w Krzepicach  z  dnia  27  marca  2018  w  
sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  z  wykonania  planu  
finansowego Gminnego Ośrodka  Kultury  w  Krzepicach  za  2017  rok  
została przyjęta 12 głosami, jednogłośnie.

Ad. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 34.335.2018 Rady  
Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 w sprawie zatwierdzenia 
rocznego  sprawozdania  z  wykonania  planu  finansowego  Gminnej  
Biblioteki Publicznej w Krzepicach za rok 2017.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą   pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono   pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Nr 36.349.2018 w sprawie zatwierdzenia  
rocznego  sprawozdania  z  wykonania  planu  finansowego  Gminnej  
Biblioteki Publicznej w Krzepicach za rok 2017.
-  Uchwała  Nr  36.  349.2018  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  
34.334.2018  Rady  Miejskiej  w Krzepicach  z  dnia  27  marca  2018  w  
sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  z  wykonania  planu  
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach za 2017 rok  
została przyjęta 12 głosami, jednogłośnie.
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Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do opracowania zmian 
Statutu.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poinformował, że w związku ze 
zmianami   jakie  zostały  wprowadzone,  taki  obowiązek  spoczywa  na  
Radzie do końca października  aby opracować zmianę statutu. Proponuje 
aby komisja składała się z czterech, pięciu osób, oraz radcy prawnego.  
Proponuje aby projekt takiego statutu został przedłożony Radzie do końca
września tego roku, żeby był czas na ewentualne poprawki i przyjęcie  
tego statutu.  Prosi o zgłaszanie kandydatów. Proponuje pierwszą osobę 
Wiceprzewodniczącego  Rady  Tomasza  Rakowskiego,  który  wyraził  
zgodę.  Poddał pod głosowanie kandydaturę Tomasza Rakowskiego, za  
przyjęciem głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
Następnie zgłoszono kandydaturę radnego Mariana Rutkowskiego i radną 
Bożenę Kozak. Radny Marian Rutkowski wyraził zgodę, Przewodniczący
poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Mariana Rutkowskiego, za 
przyjęciem głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
Zapytał radną Bożenę Kozak czy wyraża zgodę, radna Bożena Kozak  
wyraziła zgodę,  wobec powyższego poddał pod głosowanie powyższą  
kandydaturę, za przyjęciem głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od  
głosu.  Następnie  zgłoszono  kandydaturę  Przewodniczącego  Rady  
Mateusza  Klubę,  który  wyraził  zgodę.   Poddał  pod  głosowanie  
kandydaturę Mateusza Kluby, za  przyjęciem głosowało 10 radnych, 2  
wstrzymało się od głosu.  Zapytał czy będą jeszcze jakieś kandydatury,  
nie  zgłoszono  więcej  kandydatów.   Odczytał   proponowany  skład  
Komisji:   Radny Tomasz Rakowski, Radny Marian Rutkowski, Radna  
Bożena  Kozak,  Radny  Mateusz  Kluba.   Prosi  aby  dopisać  datę  że   
opracowanie zmian statutu i przedłożenie Radzie do 30 września 2018 r. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą   pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 36.350.2018 w sprawie  powołania  
Komisji do opracowania zmian Statutu.
-  Uchwała  Nr  36.  350.2018  w sprawie  powołania  Komisji  do  
opracowania zmian Statutu, została przyjęta 12 głosami, jednogłośnie.

Ad. 11.  Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 31.294.2017 Rady  
Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  16  listopada  2017  roku  w  sprawie  
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Krzepice.

 - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały, za pozytywną opinią głosowało 5 radnych,  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.
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał  czy  będą   pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 36.351.2018 w sprawie  zmiany uchwały 
Nr 31.294.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 listopada 2017 
roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Krzepice.
- Uchwała Nr 36.351.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 31.294.2017 
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Krzepice została przyjęta 12 głosami, jednogłośnie.

Ad.  12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  nazw  ulicom  położonym  w  
Krzepicach.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały.  Propozycja  aby  nadać  nazwy  dwóm  ulicom  położonym  w  
Krzepicach  w granicach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
Pierwsza   propozycja jest to propozycja   właścicieli działek przyległych 
do tej ulicy  to ulica Stalowa,  druga propozycja członków Komisji dla  
drugiej ulicy  to ul. Strefowa.  Za pozytywną opinią głosowało 5 radnych,
jednogłośnie. 
-  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Czesława Dudek  odczytała stanowisko do projektu 
powyższej  uchwały,  Radny Wojciech Droś  proponuje aby dzisiaj  nie  
podejmować decyzji zastanowić się do sesji i na sesji podjąć decyzję. 
Członkowie Komisji przychylili się do propozycji radnego Drosia. 
- Radny Rafał Balcerzak rozważając te propozycje odnośnie tej drugiej  
ulicy   skłaniałby się  do  propozycji  ul.  Inwestycyjnej  uzasadnił  swoją  
propozycję.  
- Radny Grzegorz Mońka uważa, że nazwa ulicy powinna być bardziej  
marketingowa dla  tego miejsca  proponuje aby te  ulice  miały  nazwę,  
pierwsza ul. Biznesowa i druga ul. Strefowa. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze jakieś  
inne propozycje, nie zgłoszono więcej propozycji, poddał pod głosowanie 
kolejno  propozycje:  radnego  Mońki  w  pkt  1.  ulica  Biznesowa,  za   
przyjęciem tej nazwy głosował 1 radny, przeciw 6, 5 wstrzymało się od 
głosu,  ul.  Biznesowa  nie  została  przyjęta.  Następnie  poddał  pod  
głosowanie w pkt 1  propozycja  właścicieli  działek   ul.  Stalowa,  za  
przyjęciem tej  nazwy głosowało 11 radnych, 1 przeciw. Proponowana  
nazwa ulicy została przyjęta.  W pkt 2 są dwie propozycje nazw ulicy,  
pierwsza Komisji Budżetu  ul.  Strefowa,  druga  radnego  Balcerzak  ul.  
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Inwestycyjna Poddał pod głosowanie pierwszą propozycję ul. Strefowej, 
za przyjęciem tej nazwy głosowało 5 radnych, 4 przeciw, 3 wstrzymało 
się od głosu. W związku z tym druga propozycja nie będzie poddana  
pod głosowanie. 
- Radny Grzegorz Mońka ma pytanie do Radcy Prawnego  czy to jest  
poprawne  postępowanie,  bo  chciałby  aby  też  przegłosować  tą  drugą  
propozycję.
- Radca Prawny Tomasz Małyska uważa, że należało przegłosować też  
propozycje radnego Balcerzaka. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  uważa,  że  głosowanie  powinno  
przebiegać  tak,  że  są  dwie  propozycje  każdy  z  radnych  ma  1  głos,  
głosowane są kolejno jeden wariant, potem drugi i przechodzi ten co ma 
więcej głosów.   
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  poddał  pod  głosowanie  
reasumpcję  ostatniego  głosowania  ul.  Strefowej,  za  reasumpcją  
głosowania głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu,  1  
radny nie brał udziału w głosowaniu.  Następnie poddał pod głosowanie 
kolejno ul. Strefową i ul. Inwestycyjną, wyjaśnił, że każdy radny ma 1  
głos.  Propozycja Komisji Budżetu ul. Strefowa, za w/w nazwą głosowało
5 radnych, propozycja radnego Rafała  Balcerzaka ul.  Inwestycyjna za  
w/w nazwą głosowało 6 radnych. Większą liczbę głosów uzyskała ul.  
Inwestycyjna.  Następnie odczytał  projekt uchwały Nr 36.352.2018 w  
sprawie  nadania  nazw  ulicom położonym w  Krzepicach  w  pkt  1  ul.  
Stalowa, w pkt 2 ul. Inwestycyjna i poddał pod głosowanie. 
- Uchwała Nr 36. 352.2018 w sprawie nadania nazw ulicom położonym 
w Krzepicach, została przyjęta 12 głosami, jednogłośnie.

Ad.  13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  
nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał  czy  będą   pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 36.353.2018 w sprawie   wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.
-  Uchwała  Nr  36.353.2018  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  
nieruchomości  na rzecz Gminy Krzepice,  została przyjęta 12 głosami,  
jednogłośnie.

- O godz.  1630 przybył radny Damian Pilarz.  Aktualna liczba radnych  
biorących udział w posiedzeniu – 13.
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Ad.  14.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  
nieruchomości  objętych  granicami  Katowickiej  Specjalnej  Strefy  
Ekonomicznej S.A.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
-  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Czesława Dudek  odczytała stanowisko do projektu 
powyższej  uchwały,  Radny  Grzegorz  Mońka  zgłosił  wniosek,  
Przewodnicząca  Komisji  Czesława  Dudek  poddała  pod  głosowanie  
wniosek radnego  Drosia  aby   Burmistrz  przedstawił    pisemnie  na  
posiedzenie Rady dokładnie na co przeznaczy te pieniądze ze sprzedaży 
działek  w  strefie,  na  jakie  inwestycje,  taki  harmonogram,  plan.  Za  
przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu
(obecnych 4 radnych.) Radny Wojciech Droś składa wniosek aby Radca 
Prawny aby na piśmie przed posiedzeniem Rady czy można uwarunkować
sprzedaż   z  przeznaczeniem  środków  na  inwestycję   żeby  w  jednej  
uchwale to zawrzeć. Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie  
w/w  wniosku za  przyjęciem głosowało  4  radnych  jednogłośnie.   Za  
pozytywną opinią głosowało 2 radnych, 2 radnych głosowało przeciw. (4 
radnych obecnych)
- Przewodniczący Rady Mateusz  Kluba odczytał opinię Radcy Prawnego 
Bogusławy  Raczyńskiej  Cer  odnośnie  wniosku  zgłoszonego  na  
posiedzeniu Komisji Rolnictwa. (Opinia w załączeniu) Po odczytaniu tej 
opinii uważa, że w projekcie uchwały nie może znaleźć się proponowany 
zapis. Natomiast w kompetencji Rady jest decyzja co z tymi środkami się
stanie. Mając na uwadze wszystkie głosy na obradach padały gdy były  
przygotowywane do sprzedaży te tereny to wszyscy byli zgodni że, jeżeli 
dojdzie do takiej sprzedaży to w pierwszej kolejności należy zadbać aby 
te środki były  zainwestowane w tym terenie w infrastrukturę  w ten  
sposób zwiększa się atrakcyjność tych terenów.
- Radny Grzegorz Mońka przedstawił, że jego ideą było aby pieniądze  
które wpłyną ze  sprzedaży  przeznaczyć na   cele  inwestycyjne  aby te  
działki były bardziej atrakcyjniejsze.  Uważa że sprzedawane działki są  
kapitałem,  który należy zainwestować aby wrócił ponownie.  Zapytał  
Radcę Prawnego  czy w uchwale lub w drugiej równoległej uchwale nie 
może być wskazania przeznaczenia tych środków ze sprzedaży. 
-  Radca  Prawny  Tomasz  Małyska   zgadza  się  z  opinią  mecenas  
Raczyńskiej,  Rada wyraża zgodę na sprzedaż bądź nie wyraża zgody,  
ponieważ to Rada i tak decyduje  o przeznaczeniu konkretnych środków 
w uchwałach budżetowych, to i  tak Rada będzie  decydować na co te  
środki będą przeznaczane.  

 -  Skarbnik Anna Mońka poinformowała,  że w tej uchwale nie można  
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dopisać  przeznaczenia środków pochodzących ze sprzedaży, nie można 
również  podjąć  uchwały  równoległej,  że  środki  ze  sprzedaży  
nieruchomości  w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogą być  
tylko i wyłącznie przeznaczone na uzbrojenie w infrastrukturę wymaganą 
w tej Strefie.   Z ustawy o finansach publicznych  wynika wprost, że  
dochody  z  majątku  gminy  mogą  iść  tylko  i  wyłącznie  na  wydatki  
majątkowe.  Czyli  nie  będzie  możliwe  w  przyszłości  przeznaczenia  
środków  ze  sprzedaży  nieruchomości   na  wydatki  bieżące  budżetu.  
Uchwałę może podjąć tylko Rada na wniosek Burmistrza, Rada decyduje 
co za środki ze sprzedaży zostanie wykonane. Druga sprawa to WPF w 
załączniku drugim jest kolumna dochody ze sprzedaży majątku, omówiła 
kolejno latami te dochody. Dodała, że dochody ze sprzedaży w  budżecie 
gminy  w  WPF  są  bardzo  ważnym  źródłem  dochodów,  ponieważ  te  
dochody  biorą udział w liczeniu średniej arytmetycznej  do określenia  
wskaźnika możliwości  przy spłacie zadłużenia gminy. 
- Radny Damian Pilarz zapytał o plan wykonania budżetu wpływów ze  
sprzedaży nieruchomości.  
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że w tym roku zapisane  jest 180 
tysięcy złotych, z tego wykonane jest już 80 tysięcy.  
- Radny Damian Pilarz  jeżeli ta uchwała zostanie uchwalona to prosi  
żeby przetargi były na pojedyncze działki a nie na wszystkie. 
- Radny Grzegorz Mońka temat ten nadal nie daje mu spokoju, jeżeli  
Rada  decyduje  o  przeznaczeniu  środków  to  na  jakim  etapie  może  
decydować  bez  wskazania  kwoty  na  jakie   cele  te  pieniądze  pójdą.  
Dlaczego Rada nie może teraz zadecydować, że te pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży  będą dedykowane na określony cel. 
- Skarbnik Anna Mońka poinformowała, że nie ma takiego umocowania 
prawnego taka uchwała. W uchwale pisze się  o czymś konkretnym, nie 
ma uchwał intencyjnych. Dodała że najlepiej uchwalać takie środki  jakie
są na rachunku bankowym.
-  Radny  Grzegorz  Mońka   dodał,  że  nie  mówi  o  jakiś  kwotach,  
inwestycjach  konkretnych,  mówi  o  dyscyplinie  budżetowej,  bo  jeżeli  
wskaże  się  jakieś  środki  które  będą  z  jakiegoś  źródła  wpływały    
prawdopodobnie,  przeznacza się je na inwestycje, konkretny cel to dla  
niego  jest  to  dyscyplina  budżetowa.  Mówi  o  środkach,  które  
prawdopodobnie wpłyną do budżetu i będą tą planowaną nadwyżką.
- Skarbnik Anna Mońka  odpowiedziała, że jest zapis który mówi, że  
dochodów z majątku gminy nie można przeznaczać na wydatki bieżące, 
tylko na inwestycje.  To Rada będzie decydować jakie inwestycje z tych 
środków zostaną wykonane. 
- Radny Wojciech Droś powiedział, że Burmistrz na posiedzeniu Komisji 
został  zobowiązany do przygotowania harmonogramu  na co te pieniądze 
zostaną przeznaczone, na jakie inwestycje.
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- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że nie przygotował takiego 
harmonogramu,  bo  jest  to  niemożliwe.  O  przeznaczeniu  środków  ze  
sprzedaży decyduje Rada, gdy będą środki poda propozycje i wspólnie z 
Radą   będzie można się nad tym zastanawiać. 
- Radny Wojciech Droś  zapytał co ograniczało w czasie, że w ubiegłym 
roku Burmistrz takiej uchwały nie przygotował, tylko w tym roku. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział,  że pojawili  się nabywcy  
należy  uchwałę  przystosować  do  ogłoszenia  przetargu  i  zbywać  te
nieruchomości.
- Radny Wojciech Droś  zapytał czy ktoś z Radnych wie jaki jest  majątek 
ze sprzedaży tych działek jest to 7,5 miliona złotych.  Gmina od 2000  
roku do 2017 roku  sprzedała majątek wart 7,5 miliona. Intencją  jaka była
na  Komisji  było  to,  żeby  założyć  jakiś  rygor,  żeby  Burmistrz  te  
pieniądze przeznaczył w strefę ekonomiczną. Jeżeli dzisiaj Rada przyjmie
tą uchwałę  w takiej postaci, to te pieniądze zostaną spożytkowane  na
krótkotrwałe inwestycje w postaci   lampy, słupa,  kawałka kostki,  czy  
boiska i w ten sposób Gmina pozbędzie się olbrzymiego majątku.  W  
wypowiedzi  Pani  Skarbnik  w  prognozie  finansowej  do  2024  roku  te  
pieniądze są już podzielone i inwestycje. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba powiedział, że to Rada zdecyduje 
na  co  te  środki  zostaną  przeznaczone,  równie  dobrze  można  by  
powiedzieć że te wszystkie środki powinny być przeznaczone  do tamtego
obszaru bo ci ludzie są bardziej narażeni na uciążliwości z tamtej strony. 
Takie głosy w poprzednich latach też były. Uważa, że chodzi o to aby  
Gmina mogła się rozwijać i należy te środki zainwestować. Niepotrzebne 
jest sztuczne zapisywanie,  dzisiaj  jest taki skład Rady będą wybory,  
skład Rady może się zmienić i może ona mieć inne spojrzenie.  Uważa, że
jeżeli  uda  się  sprzedać  te  działki  to  gro  tych  środków powinno  być  
zainwestowane w infrastrukturę  w tamtym terenie. 
-  Radny  Wojciech  Droś   odniósł  się  jeszcze  do  sprawy  podzielenia  
środków ze sprzedaży. Uważa, że należy mieć jakąś wizję żeby tą strefę 
doprowadzić  do takiego stanu,  żeby ludzie  mogli  tam zainwestować  
środki i  do takich rzeczy które są niezbędne do zainwestowania w tej  
chwili w gminie. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka  potwierdza  co  radny  Droś   przed  chwilą  
powiedział, w rozmowie nie było mowy tylko o strefie ale inwestowania 
środków  ze  sprzedaży  w  konkretne  inwestycje  związane  z  terenami  
inwestycyjnymi  na  terenie  całej  naszej  gminy,  priorytetem miała  być  
strefa.  
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do tego co mówił na Komisji  
Rolnictwa.  Jest   projekt  kanalizacji  sanitarnej  w  strefie,  projekt  na  
wodociąg, program funkcjonalno użytkowy na drogę. Teraz czeka się na 
różnego rodzaju  konkursy,  żeby nie  brać  z  tego co  się  sprzeda  tylko  
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składać  wnioski,  być  przygotowanym,  uzyskać  dofinansowanie  i   
realizować infrastrukturę w strefie. 
- Radny Rafał Balcerzak myśli że jeszcze nie jedna dyskusja będzie na  
temat strefy. Uważa, że to Rada Miejska w Krzepicach ta, czy inna   
zawsze będzie decydować nad przeznaczeniem środków. Uważa że należy
również spojrzeć na problem z punktu widzenia  przedsiębiorcy, na chwilę
obecną   są  wystawione  działki   lub  działki  powstałe  w  wyniku  ich  
podziału w proponowanej uchwale. Z punktu widzenia inwestora w tym 
momencie zachęta jest słaba, bo nie ma tam infrastruktury  być może  
należy wypracować kompromis, jakiś list intencyjny gdzie potencjalny  
inwestor będzie widział, że będzie tam tworzona infrastruktura. 
-  Radna  Czesława  Dudek  powiedziała,  że  jest  za  sprzedażą  tak  jak  
większość członków Komisji ale  obawiano się że  te pieniądze  nie będą 
tak przeznaczone jak by chcieli, a chcieli aby zaznaczyć żeby w pierwszej
kolejności  te  pieniądze były zainwestowane w strefę   co podniosłoby  
cenę pozostałych działek.  
-  Przewodniczący   Rady  Mateusz  Kluba  uważa,  że  takie  działania  
przedstawił on sam,  Burmistrz  i każdy jest zgodny z przeznaczeniem 
tych środków natomiast ten list intencyjny było takie działanie ze strony 
Burmistrza na wniosek potencjalnych nabywców   i było tam napisane że 
proponuje się wielkość działki ale w przyszłości docelowo  planuje się je 
uzbroić.
-  Przewodniczący  Zarządu Osiedla  Kuźniczka   przypomniał,  że  Rada  
jakiś czas temu uchwaliła Program rewitalizacji i w tym programie były 
wskazywane miejsca które potrzebują inwestycji, inwestycję będą robione
wtedy  gdy  będą  środki.  Druga  sprawa  to  podejmowanie  uchwały    
intencyjnej  wydaje  się  nielogiczne,  bo  co  w  tej  uchwale  by  można  
zapisać. Wzorem lokalnego programu rewitalizacji  myśli że przydałby  
się specjalny zespół,  który opracowałby mapę inwestycji związanej  z  
rozwojem strefy  ekonomicznej.   Taki  dokument  stworzony w ramach  
członków Komisji byłby tematem do dyskusji nad kolejnymi uchwałami.  
Drugim zadaniem członków takiej  komisji byłoby  nie tylko wymyślanie 
gdzie wydać pieniądze ale znajdowanie osób, które by te pieniądze mogły
zainwestować. 
- Radny Wojciech Droś  odniósł się do wypowiedzi Burmistrza odnośnie 
czekania na programy, to się doczeka takich inwestycji, które już zostały 
zrobione jak  Dom Kultury na ul.  Krótkiej  i  ul.  Częstochowskiej,  ul.  
Kościuszki, Częstochowska, które według niego są to inwestycje zrobione
bez głowy, uzasadnił swoją wypowiedź. 
-  Radny Damian Pilarz zapytał  w tym roku  jeśli  zostanie  podjęta  ta  
uchwała to ile działek będzie przeznaczonych do sprzedaży. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział, że  na pewno nie będzie  
sprzedaży wszystkich działek naraz tylko najpierw jedna  później może 
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dwie,  nie  będzie  to  sprzedaż  hurtowa,  przetarg określi  jaka to  będzie  
kwota.  
- Radny Damian Pilarz w WPF  na kolejne lata do 2024 roku  wpływ ze 
sprzedaży majątku  jest to rząd wielkości 3,5 miliona złotych.  W 2019 
roku  jest  zaplanowana  sprzedaż  na  850  tysięcy  złotych.  Próbuje  się  
dzielić środki na inwestycje ale w pierwszej kolejności trzeba spełnić to 
co  będzie zapisane w uchwale budżetowej  na rok 2019.
- Radny Grzegorz Mońka zgadza się z wypowiedzią  Przewodniczącego 
Zarządu Osiedla Kuźniczka  gdzie taki plan powinien być zrealizowany, 
na Komisji Rolnictwa też była o tym mowa i zobowiązano wnioskiem  
Burmistrza  aby taki plan przygotował.  Jest zaskoczony wypowiedzią, że 
się nie da takiego planu przygotować. Uważa, że taki plan powinien być, 
który byłby zrealizowany. Byłby on dla potencjalnych przedsiębiorców  
tym że kupując działkę wiedziałby że gmina coś za te środki zrobi.  To co 
radny  Pilarz  powiedział,  3,5  miliona  zostało  już  podzielone,  
zainwestowane tylko nie wiadomo na co.  
- Radny Wojciech Droś  powiedział, że bez harmonogramu  Burmistrza, 
bez  wizji  na  co   te  środki  zostaną  przeznaczone,   będzie  głosował  
przeciwko tej uchwale jakkolwiek jest za sprzedażą.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu uchwały nie zgłoszono  więcej pytań,  wobec powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  36.354.2018  w  sprawie  
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  objętych  granicami  
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 
-  Uchwała Nr 36.  354.2018  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
nieruchomości  objętych  granicami  Katowickiej  Specjalnej  Strefy  
Ekonomicznej  S.A,  została  przyjęta  11  głosami,  przy  2  głosach  
przeciwnych.

Ad. 15.  Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na wynajęcie  lokalu  
użytkowego.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji   do projektu powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 5 radnych,  jednogłośnie. 
-  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Czesława Dudek  odczytała stanowisko do projektu 
powyższej  uchwały,  za  pozytywną  opinią  głosowało  5  radnych,  
jednogłośnie.
- Radny Wojciech Droś zapytał ponieważ ten lokal będzie do wynajęcia 
jakie Burmistrz stosuje stawki w lokalach do wynajęcia, czy są to stawki 
ujednolicone w całej gminie, według jakiego wskaźnika wynajmowane są 
powierzchnie użytkowe pod działalność.
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że w tym przypadku stawka   
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wyjściowa jest 13,00 zł za m2, ogłaszany jest przetarg jeżeli nie znajdzie 
się  nabywca ogłaszany  jest  kolejny przetarg  jeżeli  nie  ma nabywcy  
obniżane są stawki. Wyjściowej jednakowej stawki na wszystkie lokale  
nie  ma,  zależy  to  od standardu,  wyposażenia,  od  położenia,  od stanu  
technicznego,   stawki są różne. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze  pytania 
do projektu uchwały nie zgłoszono więcej  pytań,  wobec powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr 36.355.2018 w sprawie    
wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego.
- Uchwała Nr 36. 355.2018  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie  
lokalu użytkowego, została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zarządził 10 minut przerwy.

Ad. 16. Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 27 marca do 22  
maja 2018 roku.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie  międzysesyjnym za okres  od 27 marca  do 22 maja 2018 roku.
(sprawozdanie w załączeniu).

Ad.  17.   Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi,  Sołtysi,  Przewodniczący  Zarządów Osiedli  i  innych gości  
zaproszonych) – około 1700. Zapytania wystąpienia radnych. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  zapytał  odnośnie  przetargu  dotyczącego  
stołówki, czy jest tam  zapisane  aby firma która przystąpi do przetargu i 
go wygra  zrealizowała w całości to zadanie,  chodzi o dwie płatności,  
które są zapisane na dwa lata. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział, że tą sugestię będzie można 
wprowadzić do specyfikacji. 
- Radny Marian Rutkowski  zgłosił że w okolicach zakładu Cargil jest  
nieutwardzona droga gdzie parkują pracownicy swoje samochody są tam 
duże dziury, prosi aby  je  podsypać  frezem.  Zapytał  o  rozmalowane  
koperty na ul Andersa koło piekarni, jest problem z parkowaniem, zapytał 
kto rozmalował te koperty, czy było to w porozumieniu z gminą. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do tematu tej drogi  oraz zakładu
Cargil,  a dziury zostaną zasypane. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział  odnośnie  miejsc  
parkingowych  które  znajdują  się  na  terenie  GS,  który  we  własnym  
zakresie  bez  uzgodnienia  wykonał  te  miejsca  parkingowe,  bo  go  nie  
musieli mieć.  
-  Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Kuźniczka   nawiązał  do   słów  
Burmistrza na temat ekipy telewizji Fokus która odwiedziła Krzepice i  
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okolice, pojawiła się informacja  że odcinek o Krzepicach pojawi się w 
najbliższy poniedziałek, który już minął okazało się że ta informacja była 
nieprawdziwa, ten odcinek ukarze się  w najbliższy czwartek  o godz. 22 
będzie na temat Krzepic, natomiast na Fokus TV jest powtarzany przez 
cały tydzień do premiery kolejnego odcinka oraz jest dostępny na stronie 
internetowej  Fokusa.  Odnośnie  spotkania  z  konserwatorem o  którym  
mówił Burmistrz  i tematu bożnicy ma propozycję żeby  równolegle do 
niezbędnych i bardzo potrzebnych  badań potrzebnych do ocenienia stanu 
zachowania tego budynku można by się było zastanowić nad ogłoszeniem
konkursu    na  pomysł   zagospodarowania,  zachowania  tego terenu z  
określeniem pewnych zasad. Myśli że po ogłoszeniu konkursu znalazłoby 
się wiele firm, które miałyby pomysły na zagospodarowanie tego terenu. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  odniósł się do wypowiedzi  przedmówcy, 
rozpisanie konkursu uważa, że jest to dobry pomysł, konkurs był również 
rozpisany  gdy  był   robiony  projekt  zagospodarowania  Rynku.   
Poinformował ponieważ zapomniał w swoim sprawozdaniu o spotkaniu z 
Ministrem Adamczykiem z mieszkańcami w Krzepicach. 
- Wiceprzewodniczący Tomasz Rakowski zgłosił, że na skwerku Księdza 
Raczyńskiego  są  do  usunięcia  suche  drzewa,  prosi  o  usunięcie  ich  i  
nasadzenie  nowych.   Kolejny  temat  który  porusza  kolejny  raz  to  
monitoring na Rynku, kiedy będzie założony.  Kolejny temat to  Pan R.H. 
zwracał  się  do  Burmistrza  o  pomoc  w  sfinansowaniu  do  badań  
wykopanych  pali,  czy  jest  to  sfinalizowane,  czy  są  te  badania  
wykonywane jeżeli tak to w jakim zakresie. Drugie pytanie jak wygląda 
sprawa przekazywania tych eksponatów  do GOK, kiedy Izba Pamięci  
ruszy. 
-  Sekretarz Zbigniew Sosin odpowiedział odnośnie Izby Muzealnej  w tej
chwili jest akceptacja konserwatora zabytków  oddział w Częstochowie  
żeby taką  izbę  otworzyć.   Poszedł  też  wniosek,  bo musi  jeszcze  być  
akceptacja Ministerstwa  Kultury, żeby  taka placówka mogła zaistnieć.  
Jest przygotowywany również  przez Pana R. H.  zbiór tych wszystkich  
wykopalisk do formalnego przekazania  do Izby Muzealnej, żeby można 
było zająć się pracami konserwatorskimi na które są zabezpieczone środki
w budżecie.  Co do pali  nie jest zorientowany. Odnośnie monitoringu  to 
początkowo dostał sygnał od Burmistrza żeby zorientować się w cenie  
monitoringu  samych przejść dla pieszych i taką wycenę ma. 
-  Wiceprzewodniczący Tomasz Rakowski  dodał, że intencja odnośnie  
monitoringu było całego Rynku z dwóch stron, prosi o przekazanie takiej 
informacji na posiedzenie  Komisji Budżetu. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do sprawy pali. Ma informację 
od Dyrektora GOK że te środki skierowane na badania wystarczą plus  
jeszcze jakieś regały, gabloty. 
- Radny Grzegorz Mońka  zapytał  o rozmowy w sprawie zabezpieczenia 
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wykopalisk, czy zdąży się z tym na Dni Jakubowe.  Odnośnie pali,  to jest
skromna  kwota 23 tysiące na zabezpieczenie i wyeksponowanie.
- Radny Dariusz Pilśniak  zapytał ponieważ była mowa o  przetargach na 
remont stołówki i parkingu w Starokrzepicach  nie usłyszał o wymianie 
wodociągu w Dankowicach. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odpowiedział, że wymianą wodociągu
zajmuje  się  ZDKiM, wie że  z  jest  to  w dość  zaawansowanym stanie  
przygotowanie do tych robót, więcej dzisiaj nie może powiedzieć. 
-  Radny  Dariusz  Pilśniak  zgłasza  kolejny  raz  temat  sprzątania  wiat  
przystankowych na terenie gminy szczególnie w Starokrzepicach. Kolejny
sprawa mieszkaniec ul. Jaworowej zgłasza temat wierzb na odcinku około
150metrów które wchodzą mocno w pas drogowy. Kolejny temat to OSP 
Starokrzepice otrzymała  z okazji dnia św. Floriana list od Regionalnego 
Towarzystwa  Krzepickiego  z  życzeniami,  podejrzewa  że  wszystkie  
jednostki z terenu gminy otrzymały również.  Podziękował za te życzenia.
- Radny Rafał Balcerzak na ostatniej sesji poruszał temat powiększającej 
się  z  roku  na  rok  populacji   gawronów  przy  LO  i  Przedszkolu  w  
Krzepicach, czy były podjęte jakieś decyzje. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  odniósł się do tematu gawronów  jest to  
ogromny  problem  i  wspólnie  z  Powiatem  będzie  ten  problem  
rozwiązywać. 
-  Radny Rafał Balcerzak poruszył temat fotoradaru na obwodnicy na  
środkowym  wjeździe  od  strony  Lipia,  to  skrzyżowanie  jest  bardzo  
niebezpieczne,  uzasadnił dlaczego. Wielokrotnie były tam kolizje, był też
wypadek śmiertelny. Podał przykład   gdzie jest fotoradar w Libidzy  tam 
jest dużo bezpieczniej.  Ma apel  czy wniosek aby Burmistrz wysłał pismo
i  mocno  umotywował   to  szczególne  miejsce,  które  jest  bardzo  
niebezpieczne.  
-   Burmistrz  Krystian  Kotynia  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego  
Balcerzaka,  fotoradar  by  na  pewno  nie  zaszkodził,  ale  Komisja  z  
Generalnej  Dyrekcji  Dróg  i  Autostrad   która  przedstawiała  to  
skrzyżowanie   takie  przesunięte,  nie  na  krzyż  to  jedno  z  najbardziej  
bezpiecznych skrzyżowań, fotoradar niczemu by nie zaszkodził.  
- Radny Rafał Balcerzak poruszył temat monitoringu wcześniej temat ten 
zgłaszał radny Radkowski, temat ten co jakiś czas pojawia się jest za tym 
aby  ten  monitoring  był.  Kolejny  temat  to  progi  które  funkcjonują  w  
Rynku, są omijane przez samochody, co w tym temacie. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że według niego i nie 
tylko  progi  spełniają  swoją  funkcję,  znacznie  ograniczają  prędkość  
pojazdów w stosunku do tego co było wcześniej. Natomiast faktem jest że
niektórzy kierowcy omijają, przepisy są po to żeby je przestrzegać. Nawet
jeżeli co któryś kierujący ominie te progi  to nie zmienia faktu że te progi 
swoją funkcję spełniają. 
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- Radny Rafał Balcerzak zgadza się bo sam był jednym z wnioskodawców
aby progi jakiekolwiek powstały, nie jest przeciwny tym progom tylko  w 
jego ocenie są niefortunnie  zamontowane, powinny być zamontowane  
albo po jednej stronie  przejścia albo po drugiej w całości ,wtedy nie  
byłoby możliwości slalomu.  
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że progi są ustawione 
zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  organizacji  ruchu,  a  projekt  
wykonany zgodnie z warunkami technicznymi  i  takie rozwiązania są  
stosowane.
- Radny Grzegorz Mońka dodał, że od samego początku  wiedział, że  
będzie tam jazda slalomem, bo tak się to praktykuje w całym kraju i nie 
tylko.  Na  ostatniej  sesji  była  rozmowa,  że  może  jakieś  elementy  
dodatkowe zastosować na środku,  które   będą  ograniczały  możliwość  
swobodnego przejeżdżania. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że aktualnie gmina jest 
na  etapie  opracowania  projektu  organizacji  ruchu na  cały  odcinek od  
jednego węzła obwodnicy do drugiego. Jest wybrany wykonawca, będą  
prowadzone rozmowy z nim na temat  instalowania tam dodatkowych  
urządzeń.  Jego zdanie jest takie że na pewno to  w sposób znaczący  
poprawiło bezpieczeństwo, ograniczyło prędkość. 
-   Radny  Rafał  Balcerzak   zgadza  się  że  jest  dużo  lepiej  jak  było  
dotychczas  natomiast  w jego ocenie  nie  trzeba dostawiać kolejnych  
wysepek tylko  wystarczy te wysepki przenieść na jedną  stronę  i wtedy 
nie ma slalomu, to mu zasugerował dzielnicowy.  
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  ewidentnie  ta  
wysepka za przejściem nie była zgodna z warunkami technicznymi, bo  
wysepka ma być przed przejściem  a nie za przejściem dla pieszych. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba nawiązał  do pytania odnośnie  
fotoradaru na obwodnicy, tam są zainstalowane kamery  jest kwestia tylko
rozmowy,  sugestii  ze  strony  gminy  do  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  i  
Autostrad.  Jest  też  inna  kwestia    ul.  Dąbrowskiego  jest  tam prosty  
odcinek, prędkości jakie są tam rozwijane  między innymi, często są tam 
wyścigi, zgłaszane to było też w mapie zagrożeń ale jakiegoś wymiernego
efektu  to  nie  przynosi   do  momentu  aż  się  chyba  w  tej  kwestii  coś  
zadzieje.   Podał  informację  że  w gazecie  sołeckiej   jest  bardzo  miły  
artykuł  dotyczący naszego środowiska a mianowicie sołectwa Dankowice
zachęca  aby  się  z  tym  artykułem  zapoznać  jest  to  duży  sukces.   
Poinformował, że nasi uczniowie  ze szkoły podstawowej w Kuźniczce na
szczeblu wojewódzkim w zakresie  bezpieczeństwa ruchu drogowego  
zajęli II miejsce,  a gimnazjaliści zajęli 4 miejsce, jest to bardzo ważne 
wydarzenie.  
-  Radny Wojciech Droś   zapytał  co się  zadziało na  skrzyżowaniu ul.  
Częstochowskiej  i  ul.  Kościuszki,  że  został  zrywany  asfalt,  kto  to  
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zaniedbał, że nie zostały wbudowane kratki. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  wykonawca  i  
wykonawca na swój koszt  dokonał poprawki. 
- Radny Wojciech Droś wcześniej wspomniał o oczyszczalni w Pankach 
zapytał  czy osad który jest  wytwarzany w naszej  oczyszczalni  w jaki  
sposób jest zagospodarowany, czy jest podpisana umowa na  odbiór tego 
osadu jeśli tak to z kim i czy są faktury na odbiór tego osadu.
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że takich danych przy 
sobie nie ma, przedstawi na następnej sesji albo Komisji Rolnictwa. 
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  odnośnie  funkcjonowania  sieci  
przedszkoli  w  naszej  gminie  podczas  wakacji,  czy  już  są  ustalone  
harmonogramy  które  przedszkola  pracują,  czy  jest  zainteresowanie  
rodziców  forma spędzenia czasu wakacyjnego w przedszkolach. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin  odpowiedział, że przedszkolem dyżurnym w 
miesiącu  sierpniu  jest  przedszkole  przy  szkole  podstawowej  nr  2  w  
Krzepicach  (Kuźniczka)  natomiast  w  miesiącu  lipcu  są  czynne  
przedszkole  w  Krzepicach  i  oddziały   przedszkolne  w  szkołach  
podstawowych. Co do liczby  dzieci jeszcze nie upłynął termin do kiedy 
rodzice mieli zgłaszać  dzieci.
- Radny Wojciech Droś  zapytał o sprawę gazu, Burmistrz na ostatniej  
Komisji   Rolnictwa  wspominał  że  oprócz  przedsiębiorstwa  gazu  z  
Zabrza jest jeszcze jedna  firma która chce dystrybuować gaz na teren  
gminy Krzepice. Zapytał kiedy odbędą się spotkania. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  tak  jak  wcześniej  
powiedział jest to delikatna materia,  mamy zakontraktowane rządowe  
zadanie które ma  realizować gaz na terenie naszej gminy, stąd firma która
się pojawiła i też chce projektować  i budować gaz nie tylko na terenie 
naszej gminy. Myśli że do takiego spotkania dojdzie i będą rozmowy, taką
informację  że  jest  nowy  oferent  do  Zabrza  przekazał  i  poprosił  o  
konkretną informację.  
- Radny Wojciech Droś zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
odnośnie planu pracy komisji która ma zająć się tematem wydatkowania 
środków  i racjonalizacji kosztów Domu Kultury  gdzie jest kino, czy  
została przeprowadzona taka kontrola. Drugie pytanie jak zakończyła się 
sprawa Domu Kultury przy ul. Krótkiej  
-  Radny  Rafał  Balcerzak  powiedział,  że  Komisja  Rewizyjna  odbyła  
najwięcej posiedzeń wciągu 3 lat było 66 posiedzeń, teraz jest już więcej 
przeszło 70  najwięcej z wszystkich komisji które  funkcjonują. Dużo  
tematów,  dużo pracy.  Jeżeli  chodzi  o Dom Kultury na ul.  Krótkiej   
omówił  dokładne  działania  Komisji  w  tym temacie,  był  sporządzony  
protokół,  który  został  odczytany.  Drugi  temat  Dom Kultury  przy  ul.  
Częstochowskiej, Komisja obecnie analizuje sprawozdanie z wykonania 
budżetu  za  2017 rok,  przygotowuje  wniosek  dotyczący  absolutorium.  
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Odnośnie Domu Kultury jeszcze Komisja nie zajmowała się tym tematem
na pewno w tej kadencji zdąży ten temat przeanalizować.  Komisja w  
protokołach  wykazuje  nieprawidłowości,  były  takie  3  protokoły,  
przedstawił czego dotyczyły.  
- Radny Wojciech Droś odniósł się do wypowiedzi radnego Balcerzaka, 
Komisja sprawdza, pisze protokoły a jakie są tego efekty. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  odnośnie  ujęcia  wody  przekazał  co  zostało  
zrobione. 
-  Mieszkaniec  M.K.  zwrócił  uwagę,  że  Rada  przegłosowała  w  dniu  
dzisiejszym  komisje, która zajmie się statutem, powierzono to osobom 
które powinny  już go realizować.   W pkt 17 porządku obrad są zapytania
mieszkańców, które spychane są na sam koniec. Proponuje przy tworzeniu
statutu  aby  podnieść  standardy  poziomu  samorządności  którą  radni  
reprezentują, proponuje aby przy każdej uchwale mogli wypowiedzieć się
mieszkańcy. Chciał zadać pytanie radnemu  ale nie ma tego radnego.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba upomniał Pana M.K. żeby nie  
obrażał radnych, lub kogoś z tej sali bo będzie zmuszony odebrać głos. 
-   Mieszkaniec M.K. poruszył  temat  głosowań uchwał  przez Komisję  
Budżetu, harmonogramu który Komisja Rolnictwa zawnioskowała aby  
Burmistrz  przygotował taki harmonogram  inwestycji. Drugie pytanie  w 
dniu  wczorajszym uczestniczył  na  wspólnym posiedzeniu  Komisji  w  
Przystajni, zgłosił na tym posiedzeniu wątpliwości  dotyczące tego co się 
dzieje  na oczyszczalni  w Pankach.   Dowiedział  się  tam że to co jest  
spuszczane do rzeki Pankówki nie dotrzymuje żadnych norm.  Dowiedział
się tam również, że do Pankówki również spuszczane są  ścieki  o czym 
pisała  prasa  Wręczyca Wielka.   Panki od 2013 roku nie oczyszczają  
ścieków, te ścieki wpuszczają do Pankówki, które płyną również przez  
naszą gminę i nikt z tym nic nie robi.  Uważa, że Burmistrz powinien  
zainteresować się tym co się dzieje w Pankach.   
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   odniósł  się  do  tematu  który  poruszył  
przedmówca  jest  to  bardzo  niepokojące,  trudny  temat.  Będzie  
interweniował w tej sprawie.
- Mieszkaniec M.K.  dodał,  o tym dowiedzieli się wszyscy że Pankówka
jest zasilana również przez oczyszczalnię we Wręczycy, która jest  
rozbudowywana. Ma wniosek dotyczący tej kwestii  ponieważ Burmistrz  
dysponuje swoimi siłami laboratoryjnymi, w sytuacji jaka  wystąpiła  aby 
wprowadzić zasadę stałego badania jakości  wód na granicy gminy.  
- Radny Rafał Balcerzak temat ten istniał i dalej istnieje, jest tam związek 
gmin  Panki  –  Przystajń.  Rozmawiał  z  radnym gminy  Przystajń   jest  
członkiem związku gmin to  co opowiadał  co Komisja  widziała  jak   
funkcjonuje  ta oczyszczalnia ścieków to rzeczywiście  jest niepokojące. 
- Radny Grzegorz Mońka  zapytał gdy był problem z firmą Agro Duda w 
latach 2016-2017  na Komisji Rolnictwa był wniosek i był on realizowany
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przez chwilę badania wody rzeki  Liswarty  punkty pomiaru na początku, 
pośrodku i na końcu czy one są realizowane, czy zostały zaprzestane.   
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział  że  badania  były  
realizowane  przez dosyć długi okres  czasu, było to co najmniej rok,  
aktualnie nie prowadzi się tych badań. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka  składa  wniosek  formalny   o  szczegółowe  
wyjaśnienie  kwestii  które  poruszył  mieszkaniec  M.K.   dotyczącej  
oczyszczalni w Pankach  i we Wręczycy  co się tam dzieje, jak to jest  
realizowane,  jaki to ma wpływ na naszą gminę i  wody płynące przez  
gminę z uwzględnieniem wyników, które były realizowane przez pewien 
czas, plus ponowić serię badań  i realizować jakiś czas. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  dodał  że  jest  to  bardzo  
niepokojąca sytuacja o której jest mowa w tych dwóch miejscowościach  
bo naszej gminy to bezpośrednio dotyczy. Myśli że  Burmistrz dołoży  
wszelkich  starań  aby  takie  działania  zostały  podjęte.   Poddał  pod  
głosowanie  wniosek formalny   aby  Burmistrz   wyjaśnił  dogłębnie   
działalność w miejscowości Panki, Przystajń i Wręczyca  ich wpływ na 
nasz   teren  plus  badania  wody,  za  przyjęciem wniosku  głosowało  11  
radnych,  2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 
- Mieszkaniec B.O.  zgłosił naprzeciwko cmentarza jest parking, są to  
prywatne  działki,  w  każdej  chwili  właściciele  działek  mogą  zabronić  
parkowania.  Niedawno  była  przeprowadzona  modernizacja  ul.  
Częstochowskiej,  przy  cmentarzu  jest  wykonany  parking  na  kilka  
samochodów,  dlaczego  nie  zrobiono  więcej  miejsc  postojowych  w  
kierunku ulicy Kościuszki bo uważa,  że jest  na to miejsce.    Zwrócił  
uwagę  na  bałagan z  drugiej  strony cmentarza,  po  deszczach  jest  tam  
ogromna kałuża i nie można wejść. Kolejne pytanie do Burmistrza  co się 
stało,  że   od 2017 roku i w 2018 roku zatrudniony jest dodatkowo radca 
prawny,  jakie  były  powody  tego  zatrudnienia,  jakie  były  koszty  
utrzymania za 2017 rok. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział, że doskonale Pan B.O. wie 
że działka z tyłu za cmentarzem  jest parafii, jest gospodarz i powinien 
być porządek,  gmina sprząta śmieci,  i  zawsze reaguje na zgłoszenia.   
Odnośnie parkingu przy drodze ruchliwej wystarczy tych miejsc co są,  
były  analizy,   przemyślenia   spotkania  z  mieszkańcami  było  kilka  
wariantów ten który został wybrany najbardziej był odpowiedni.  Co do 
radców prawnych to radca pracuje nie na pełny etat,   tematów trudnych, 
prawnych jest bardzo wiele,  stąd taka potrzeba aby była druga osoba. 
-  Mieszkaniec B.O. poruszył temat przetargu na ul. Przemysłową, który 
odbył się w 2002 roku. Prosi aby tym tematem się zająć ma dokumenty i 
może je udostępnić.  Zapytał czy nieczystości z oczyszczalni ścieków są 
wywożone na pola rolników. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że według jego wiedzy, 
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nie.
-  Mieszkaniec  B.O.  zadał  pytanie  do  Przewodniczącego  Komisji  
Rewizyjnej,  Przewodniczącego  byłej  Rady   i  obecnej  złożył  wiele  
udokumentowanych  spraw  które  dotyczyły  gminy  Krzepice,  każda  
odpowiedź kończyła się uchwałą, zarzuty niezasadne.  
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  powiedział,  że Pan B.O. jest  
aktywnym mieszkańcem, wszystkie sprawy które zgłasza kończą się w  
prokuraturze,  zostały rozstrzygnięte przez odpowiednie instancje.  
-  Radny Rafał  Balcerzak odniósł  się do słów Pana B.O.  Następnie z  
okazji Dnia Dziecka zaprosił wszystkich z dziećmi, wnukami 1 czerwca 
na Osiedlu Dąbrowa, będzie bardzo sympatyczna impreza. 

Ad.  18.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Wiceprzewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.  1915  zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                    Dariusz Pilśniak               Mateusz Kluba
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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