
PROTOKÓŁ  NR 37.2018

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  14 czerwca  2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1500 - 1845.
       

Radnych obecnych wg załączonej listy obecności –  13
Radnych nieobecnych – 2

1.  Maksymilian Grzyb – usprawiedliwiony
2. Kamil Wiecha - 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

roku.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  16.169.2016  Rady

Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  szczegółowego   sposobu  i  zakresu
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Podjęcie  uchwały   w sprawie  wzoru deklaracji  o  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli
nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  oraz  warunków  i
trybu  składania  deklaracji  za  pomocą  środków  komunikacji
elektronicznej.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki
tej opłaty.

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

12.Zamknięcie obrad. 
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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 ze względu na to że strona społeczna  „Semper
Veritas” zleciła badanie wody, która została pobrana z kranu kuchni  w
Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Krzepicach, ma te wyniki chciałby je
zaprezentować   i  przedyskutować  temat,  ponieważ  temat  jest   bardzo
poważny, chciałby dodać po pkt 10  pkt 10a „Stan wody pitnej  na terenie
gminy Krzepice”.  Prosi aby Przewodniczący Rady poddał ten wniosek
pod głosowanie. Uważa, że jest to sprawa poważna, należy poinformować
społeczeństwo  i podjąć zdecydowane działania w tym kierunku. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
radnego Drosia aby dodać pkt 10a  dyskusja na temat analizy stanu wody, 
badania które ostatnio zostały przeprowadzone.  Za przyjęciem wniosku 
głosowało 5 radnych, 5 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
Wniosek  nie  uzyskał   bezwzględnej  większości  głosów,  pkt  ten  nie  
zostanie  wprowadzony  do   porządku  obrad.   Jednak   uważa,  że  ta  
dyskusja jest jak najbardziej zasadna, niedługo będzie kolejna sesja  na  
której zostanie ten punkt wprowadzony. 
Zapytał czy będą jeszcze uwagi do porządku  obrad.  Nie  zgłoszono  
więcej uwag, poddał pod głosowanie porządek  obrad,  za  przyjęciem  
porządku obrad głosowało 10 radnych, 1 przeciw. 
- Radnych obecnych 11

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
- Protokół  został  przesłany radnym. Przewodniczący Rady zapytał czy 
będą   uwagi  do  protokołu.  Nie  zgłoszono  uwag wobec  powyższego  
poddał pod głosowanie protokół Nr 36.2018  który   został przyjęty  11
głosami, jednogłośnie. 
 

Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
-  Zaproponowano  następną  osobę  z  listy  obecności  Radnego  Rafała  
Balcerzaka,  który  wyraził zgodę.
- Sekretarzem obrad został wybrany Radny Rafał Balcerzak 10 głosami,  
przy 1 głosie wstrzymującym się.
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Ad. 4.  Wystąpienie zaproszonych gości.
-  Radny  Powiatowy  Józef  Borecki  przekazał  że  na  ostatniej  sesji  był
poruszony  temat  związany  z  transportem zbiorowym,  poprosił  członka
zarządu Pana Nowaka aby przybył na sesję i temat transportu zbiorowego
na terenie powiatu kłobuckiego omówił.  
- Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Nowak poinformował, że  ustawa o
transporcie zbiorowym nie może doczekać się uchwalenia, ostatnia wersja
z  lutego  tego  roku  nadal  znajduje  się   w  uzgodnieniach  między
resortowych,  czekają  kiedy  będzie  to  zielone  światło  i  kiedy  powiat
będzie mógł zrealizować to, do czego się zobowiązał we współpracy z
gminami.  Gmina Krzepice przystąpiła do porozumienia  powiatowego.
Trzy gminy nie przystąpiły do tego porozumienia tj. Kłobuck, Miedźno,
Przystajń.  Kolejna wersja tej ustawy nie może być przyjęta jest wiele
poprawek, przytoczył niektóre.   W planie transportowym, który został
przyjęty  na  koniec  2015  roku  przez  powiat   zgodnie  z  ustawą  która
obowiązywała z Burmistrzem, Przewodniczącym Rady  uwzględniono 16
połączeń   do  Krzepic   w  dni  robocze  w  dni  świąteczne   po  dwa
połączenia, bo takie były oczekiwania.  Realizując dalej zapisy ustawy na
ostatniej sesji Rady Powiatu  przyjęto również tzw ustawę przystankową.
Ma również bardzo niepokojącą informację  po spotkaniu jest informacja
o dramatycznej sytuacji PKS częstochowskiego, po raz kolejny zmienia
się  prezes  zarządu,  który  będzie  próbował  naprawiać  czy
restrukturyzować spółkę. Przedstawił jak wygląda sytuacja w powiecie z
transportem zbiorowym. Byli przygotowani na spotkanie z prezesem PKS
aby  zapoznał  ze  swoimi  propozycjami,  które  byłyby  podobne  do tych
które  były już przedstawiane czyli kwestia dopłat  z budżetów gmin do
transportu zbiorowego, aby funkcjonował w dotychczasowym kształcie.
Poinformował,  że  wystosowano  zaproszenie  na  najbliższe  posiedzenie
Rady powiatu  do nowego Prezesa PKS aby przedstawił aktualną sytuację.

- O godz.  1510 przybyła radna Bożena Kozak. Aktualna liczba radnych
biorących udział w posiedzeniu – 12.
- Starosta powiatu kłobuckiego Henryk Kiepura przedstawił kilka spraw z
funkcjonowania  samorządu  powiatowego,  te  które  są  realizowane  
wspólnie. Droga w Zajączkach Pierwszych po raz drugi do Wojewody  
Śląskiego  został  złożony  wniosek  o  dofinansowanie  tego  zadania  z  
nowego programu uruchomionego przez Wojewodę, jest on na 10 miejscu
listy rankingowej, nie wróży to że zostanie on dofinansowany. Zgodnie z 
ustaleniami ogłosił przetarg na to zadanie, wpłynęły 3 oferty zgodnie z    
przepisami unieważnił ten przetarg. Zgodnie z ustaleniami wspólnie po  
spotkaniu  podejmą  decyzję.  Kolejny  temat  to  remont   odcinka  ul.  
Mickiewicza,  została  zlecona  dokumentacja,  która  wkrótce  zostanie  
ukończona, będzie podejmowana decyzja o przetargu i ukończenia tego 
zadnia  w  tym  roku.   Temat  który  był  poruszany  wielokrotnie  
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niebezpiecznych  poboczy   na  drodze  Danków  –  Krzepice,  są  
przewidziane środki w budżecie ogłoszony został przetarg, nie zgłosił się 
żaden  wykonawcy,  powtórzono   przetarg  zgłosiła  się  firma  z  Lipia,  
zadanie jest na ukończeniu.    Oznakowanie poziome drogi  Krzepice – 
Kuków gdy pozwolą na to warunki finansowe w tym roku planują to  
zrobić  ze  względu  na  bezpieczeństwo.  Zarząd  Powiatu  zaopiniował  
pozytywnie udzielenie dotacji  parafii  w Krzepicach w wys. 10.000 zł.  
Podziękował  Radzie  Miejskiej  za  dofinansowanie  klimatyzatora  dla  
szpitala w Krzepicach. Poinformował, że  zostanie rozbudowana oferta i 
gabinet fizjoterapii  który będzie służył całemu powiatowi.  Zapoznał  z  
kolejnym tematem ratownictwa medycznego- pogotowie. Zostaną podjęte
prace zagospodarowania  dziedzińca  przy  LO  Krzepice  i  Orlika,  
pozyskano dotacje  za  pośrednictwem  LGD,  ponad  300  tysięcy  ta  
inwestycja  wyniesie.  Zbliża  się  do  zakończenia  system  informacji  
przestrzennej czyli  program internetowy.  Trwają  prace  adaptacyjne  
budynku przychodni w Kłobucku na ul. Rummla gdzie zostanie otwarty 
klub dziennego pobytu  w ramach programu Senior WIGOR. Złożony jest
projekt u Marszałka przez ZOZ  17 ośrodków zostanie wyposażonych w 
USG do  badań  przesiewowych.  W dniu  1  września  zostanie  otwarta  
placówka opiekuńczo wychowawcza w Waleńczowie. W ramach działań 
społecznych zostanie ogłoszony konkurs na ośrodek dziennego pobytu dla
osób  niepełnosprawnych  powyżej  25  roku  życia.  Wnioski  o  granty  
złożone do Marszałka tzw fundusze sołeckie prawie wszystkie przeszły  
ustalono z Marszałkiem że  13 lipca zostaną oficjalnie podpisane umowy 
w starostwie. W starostwie odbyło się spotkanie z fundacją Solidarności 
międzypokoleniowej pomocy sąsiedzkiej w sprawie tele opieki działanie 
skierowane do seniorów. Podziękował samorządowi gminy Krzepice i  
zarządowi gminnemu OSP za współorganizowanie Powiatowego Dnia  
Strażaka,  wypadły  bardzo  dobrze,  było  wiele  gości.  Zaprosił  na  24  
czerwca do Wręczycy Wielkiej na XX Jubileuszowy Przegląd Orkiestr  
Dętych. Dnia 12 lipca będzie po raz pierwszy obchodzony Dzień Walki
Męczeństwa Wsi Polskiej przygotowywane są obchody w Parzymiechach 
zaprasza do udziału.  

- O godz. 1520 przybył radny Grzegorz Mońka. Aktualna liczba radnych
biorących udział w posiedzeniu – 13.
- Radny Rafał Balcerzak poruszył temat który już wcześniej zgłaszał dużą
populację  gawronów  i  kawki   przy  Przedszkolu  i  Zespole  Szkół  w  
Krzepicach które niszczą elewacje i ocieplenie  budynku, czy Starosta jest
zapoznany z tematem i czy są jakieś spostrzeżenia co do działań.  
-  Starosta powiatu kłobuckiego Henryk Kiepura odpowiedział, że po raz 
pierwszy  słyszy  o  tym  temacie,  dyrektor  szkoły  nie  sygnalizował  
problemu, przekaże mu ten temat.   
- Radny Rafał Balcerzak kolejny temat to starosta mówił o utworzeniu  
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placówki cieszy się, przypomniał  że jest komórka społeczna rada do osób
niepełnosprawnych   działająca  przy  staroście,  Rada  wielokrotnie  
wnioskowała aby taką komórkę otworzyć. Odniósł się do tematu drogi w 
ul. Mickiewicza,  nie wiadomo kiedy zostanie zrobiona, zwrócił uwagę na
dziury jakie tam są  w niektórych miejscach nawet kilkunastometrowe,  
prosi aby te dziury doraźnie załatać. 
-  Starosta powiatu kłobuckiego Henryk Kiepura odpowiedział, że  na ul. 
Mickiewicza  pozimowe  tematy  zostały  załatwione,   remont  zostanie  
zrobiony  jesienią tego roku.  Co do drugiego tematu dotyczącego  
Środowiskowego Domu  Pomocy  to  tak  jak  wcześniej  mówił   
wprowadzany  jest pilotażowy  program  na pół roku, później będzie  
podjęta decyzja  co robić w przyszłym roku. 
- Sołtys sołectwa Zajączki Pierwsze  zapytała starostę odnośnie drogi w 
Zajączkach Pierwszych  o której mówi się już od kilku lat i dalej nie ma 
żadnych konkretów.  Jeżeli gmina się nie dołoży do tej drogi to czy ona 
będzie w tym roku zrobiona. Co ma powiedzieć swoim mieszkańcom. 
-   Starosta powiatu kłobuckiego Henryk Kiepura  odpowiedział, że  od  
dłuższego czasu prowadzone są rozmowy na temat tej drogi, na sesji w 
LO temat ten wyjaśniał, przypomniał co było robione w tej sprawie.  Po 
spotkaniu z przedstawicielami Gminy Krzepice będzie mógł powiedzieć 
ile będzie zrobione i kiedy. 
-  Radny powiatowy Józef Borecki  dodał do informacji jaką przekazał  
Pan starosta. 
- Radny Wojciech Droś powiedział, że droga w Zajączkach Pierwszych 
jest drogą powiatową, powiat ma ją w swoim zakresie, obiecuje remont tej
drogi od kilku lat  i tej drogi nie ma i nie będzie.  Przypomniał wypowiedź
Pana Boreckiego z poprzedniej sesji.  Zapytał starostę czy w budżecie są 
zagwarantowane środki  w wysokości 600 tysięcy, czy będą wprowadzane
zmiany do budżetu, bo uważa, że na gminę nie ma co się oglądać.   
- Starosta powiatu kłobuckiego Henryk Kiepura odpowiedział na pytanie 
radnego Drosia, sprostował wypowiedź odnośnie tego że od kilku lat się 
nic nie działo przypomniał co zostało zrobione. 
-  Radny Wojciech Droś odniósł się do słów pana starosty odnośnie drogi 
w Zajączkach. Druga sprawa na początku sesji wystąpił z wnioskiem aby 
dołożyć  do  porządku  obrad   punkt   odnośnie  stanu  wody  pitnej  w  
Krzepicach. Punkt ten ściśle się wiąże z realizacją zadania  drogi na ul.  
Mickiewicza.  Sytuacja jest bardzo niepokojąca, to co wyszło z badań  
wody na terenie przedszkola w Krzepicach ma ściśle związek z budową 
drogi. Wyjaśnił dlaczego.  Kolejna sprawa to  pytał o ochronę środowiska 
w związku z  oczyszczalnią w Pankach o czym donosiła prasa.  Starostwo 
nie reaguje na tą sprawę. Zapytał co starostwo w tej kwestii zrobiło.  
-   Starosta powiatu kłobuckiego Henryk Kiepura odniósł się do ostatniej 
kwestii, temat znany jest z mediów, według jego wiedzy do starostwa nie 
wpłynęło  żadne  pismo  w  tej  sprawie,  z  mediów  wiadomo,  że  

5



poszczególne instytucje sprawą Panek się zajmują.   
-   Radny  powiatowy  Józef  Borecki  potwierdził,  że  żadne  pismo  nie  
wpłynęło do starostwa w sprawie Panek. 
- Przewodniczący  Rady   Powiatu  Zbigniew Pilśniak   odniósł  się  do  
sprawy  drogi  w ul.  Mickiewicza,  gdzie  jest  niebezpiecznie,  robią  się  
zastoiny wody, ruch na tej drodze jest bardzo duży i należy położyć tam 
nakładkę asfaltową.  Jeśli chodzi o drogę w Zajączkach  tak jak mówi  
sołtys, ten odcinek koło remizy około 400 metrów jest w gorszym stanie 
niż na końcu  Zajączek.  Powiedział, że wola starostwa jest żeby tą drogę 
zrobić,  na pewno zostanie zrobiony najgorszy odcinek tej drogi wspólnie 
z gminą Krzepice. 
-   Radny Wojciech Droś odniósł się do wypowiedzi  Przewodniczącego 
Rady Powiatu. Odnośnie drogi na ul. Mickiewicza  jest za tą drogą  tylko 
wodociąg który jest pod tą drogą jest z lat 70-tych. Również jest za drogą 
na  Parcelach.  Kolejny  temat  to  starosta  wspomniał  o  grantach,  które  
otrzymały sołectwa, prosi aby starosta  przybliżył ten temat. 
- Starosta powiatu kłobuckiego Henryk Kiepura  odniósł się do drogi w ul.
Mickiewicza i uzgodnień. Odnośnie funduszu sołeckiego odbył się nabór,
klasyfikacja  i    pełna  lista  rankingowa  opublikowana  jest  na  stronie  
Marszałka  Województwa Śląskiego, udziału starostwa w tym nie było,  
natomiast z Urzędu Marszałkowskiego  był telefon że dotyczy to tak dużej
liczby  tych  beneficjentów,  że  13  lipca  w  starostwie  zostanie  
zorganizowane  spotkanie na podpisanie umów. 
- Sołtys sołectwa  Dankowice zgłosił, że po zimowej naprawie  grys  
pozatykał odpływy, co powoduje że po ostatnich opadach deszczu woda 
nie  odpływa,  prosi  o  interwencję  bo  jest  to  droga  powiatowa  w  
Dankowicach  Drugich.   Druga  kwestia   to  chodniki  w  ciągu  dróg  
powiatowych,  na  niektórych  odcinkach  zarastają.  Kolejny  temat  to  
zwracali  się  aby  między  Dankowicami  Drugimi  a  Trzecimi  zrobić  
porządek w lesie ponieważ pas drogowy jest zarośnięty a będzie robiona 
tam wymiana wodociągu, prosili o to w lutym.  Następna sprawa to w  
pasie  drogi  powiatowej   w  okolicach  wiaduktu  kolejowego  nie  ma  
praktycznie  rowu, został zatkany przepust  i nie ma odpływu. Ostatnia  
sprawa  to  dofinansowanie,  do  funduszy  sołeckich.   Na  stronie  
internetowej  jest  cały  opis  jest  ta  lista  rankingowa  widać  tam gdzie  
decydowały o tym rady sołeckie a gdzie samorządy. Ma apel że jeżeli coś 
jest skierowane do sołectw aby pozwolić tym mieszkańcom decydować. 
- Starosta powiatu kłobuckiego Henryk Kiepura jeżeli chodzi o fundusz 
sołecki  tylko wysłuchał,  bo decydowała o tym gmina,  w powiecie  są  
gminy  co  składały  tylko  jeden  czy  dwa  wnioski  ale  też  są  takie  co  
składały kilka wniosków.  Wszystkie inne sprawy przedstawione przez  
sołtysa z Dankowic przekaże kierownikowi Zarządu Dróg. Co do drzew 
jest to temat poważniejszy są po rozmowach z nadleśnictwem. 
-  Radny  powiatowy  Józef  Borecki   odniósł  się  do  drzew  jutro  jest  
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spotkanie Komisji  Rolnictwa  jest  zaproszony nadleśniczy i  będzie  to  
wyjaśniane. 
-  Radny Rafał Balcerzak odniósł się do konkursu przedsięwzięć inicjatyw
lokalnych,  w  gazecie  kłobuckiej  temat  ten  był  poruszany,  z  naszego  
powiatu 19 sołectw uzyskało dofinansowanie, z gminy Kłobuck 8 sołectw,
Opatów  4,  z  Wręczycy 2 u nas 1 sołectwo,  w projekcie  uchwały  w  
uzasadnieniu  było napisane że gmina mogła wskazać tylko 1 sołectwo, 
uważa, że jako radni zostali wprowadzeni w błąd. 
- Radny Wojciech Droś odniósł się do wypowiedzi sołtysa odnośnie tego 
konkursu. Zapytał Starosty i radnego Nowaka co zrobili aby poprawić na 
terenie  powiatu  komunikację,  połączenia  ze  starostwem i  starostwa  z  
gminami.  
- Starosta powiatu kłobuckiego Henryk Kiepura odpowiedział na pytanie 
radnego Drosia, proponuje aby zapoznać się z ustawą w takim kształcie, 
w  jakim  na  tą  chwile  obowiązuje,  ponieważ  organizacja  transportu  
zbiorowego w równej mierze jest obowiązkiem województwa śląskiego, 
powiatu i każdej gminy. Temat ten starostwo od kilku lat analizuje omówił
działania jakie były prowadzone. 
-  Radny  Marian  Rutkowski  zgłosił  na  ul.  11  Listopada  problem  z  
odwonieniem końcówka tej ulicy w okolicach wiaduktu, po opadach całą 
jezdnią płynie woda, wlewa się na posesje w stronę ul. Nowa Wieś był  
rów ale jest zarośnięty i nie przyjmuje tej wody. 
-  Starosta powiatu kłobuckiego Henryk Kiepura  odpowiedział że temat 
przekaże kierownikowi, wybiorą się tam na miejsce i problem spróbują  
rozwiązać. 
-  Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski  zgłosił sprawę którą już 
wcześniej  zgłaszał,   zastoiny  które  są  w  drodze  powiatowej  ul.  
Muznerowskiego przy Nr 1 oraz przy nr 24 przy tej samem ulicy, ten sam 
problem. Kolejny temat rozmalowanie znaków poziomych skrzyżowanie 
ul.  Mickiewicza  z  ul.  Muznerowskiego.  Również  na  tej  drodze  ul.  
Muznerowskiego 24 jest przejście dla pieszych za wysokie krawężniki. 
- Radny powiatowy Józef Borecki poruszył temat spotkań które odbywają
się w związku z planem zagospodarowania przestrzennego gminy mało  
uczestników jest  na  tych spotkaniach.  Poruszył  problem dróg polnych,
które nie są naniesione na mapy.  
-  Radna  Bożena  Kozak  zapytała  Starostę  czy  w  chwili  ogłoszenia  
konkursu  przedsięwzięć  inicjatyw  społecznych  Burmistrz  był  
poinformowany, że o takie środki może ubiegać się więcej sołectw. 
-  Starosta powiatu kłobuckiego Henryk Kiepura odpowiedział wcześniej 
o tym mówił, udział starostwa pojawił się dzisiaj  jest prośba Marszałka 
aby podpisanie umów zrobić w powiecie kłobuckim. Natomiast tak jak  
każdy konkurs jest ogłaszany na stronach, czasem wysyłane jest pismo i 
tam  są  określone  wszystkie  warunki.  W  warunkach  było  że  jest  
ograniczona pula środków  na gminę 60.000 zł, decyzja gminy ile złoży 
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wniosków. 
-  Radna  Bożena  Kozak  dodała,  że  zostali  ograni,  ponieważ  złożyła  
wniosek  na  Komisji  Budżetu  aby  z  tych  60  tysięcy,  na  15  tysięcy  
Burmistrz złożył wniosek dla Dankowic, powiedziano wtedy jeżeli nie  
wycofa tego wniosku to   Zajączki nie dostaną dofinansowania. Jest jej  
przykro bo sołectwo Dankowice jako jedyne powiększyło fundusz sołecki
wysiłkiem mieszkańców, sołtysa.
-   Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odniósł  się  do  tematu  konkursu  
inicjatyw lokalnych, dyskusja na ten temat odbyła się,   była burzliwa,  
decyzja została podjęta,   wniosek został złożony, uzyskał dofinansowanie
w  kwocie  60  tysięcy   tyle  ile  było  możliwe  dla  gminy,  myśli  że   
powracanie do tego tematu i kierowanie pretensji do Starosty  nie ma  
sensu,  uważa,  że  jest  to  nasza wewnętrzna  sprawa,  samorządu gminy  
Krzepice. Odnośnie przekazywanych informacji przez radnego Drosia że 
ma jakieś niepokojące dane na temat stanu jakości  wody  pitnej w gminie
Krzepice  z  całą  odpowiedzialnością   dementuje  to  co  radny  Droś   
próbował  opowiadać na podstawie wszystkich badań w tym ostatnich  
badań  wody pitnej pobranej w kilku punktach na terenie gminy Krzepice,
badań jakie zostały przeprowadzone na początku czerwca woda spełnia  
wszystkie kryteria przydatności do spożycia, jeżeli chodzi o bakterie jest 0
tych,  które  są  wymienione  w  rozporządzeniu  Ministra.  Z  całą  
odpowiedzialnością chce wszystkich uspokoić  woda w gminie Krzepice 
jest bezpieczna, dobrej jakości  potwierdzają to wyniki wszystkich badań. 
Również jeżeli chodzi o wodę wód wgłębnych też informacja na stronach 
Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w  Katowicach,  w  
gminie Krzepice też jest otwór badawczy gdzie pobierana jest woda do 
badań, jakość wody wgłębnej na naszym terenie się poprawiła w ostatnim 
czasie. 
-  Radny Grzegorz Mońka ma pytanie i wniosek do Starosty, zapytał czy 
droga Magreta jest nadal na liście,  remontów ze środków powodziowych,
regularnie ta droga jest naprawiana. Wnioskuje o ponowny przegląd tej  
drogi  i naprawę z uwzględnieniem mostu drewnianego, oraz naprawę  
poboczy na zakrętach.
- Starosta powiatu kłobuckiego Henryk Kiepura  odpowiedział, że na ten  
rok zostały zgłoszone dwa wnioski  ze środków powodziowych  Kłobuck 
– Wilkowiecko i Zwierzyniec Pierwszy i Zwierzyniec Drugi oba wniosku 
otrzymały dofinansowanie i będą realizowane w tym roku.  Przegląd tej 
drogi na pewno będzie, droga ta jest na liście zadań  przewidzianych przez
Wojewodę  do  dofinansowania,  w  budżecie  na  2019  rok  będzie  
wnioskowana  jest dobre dofinansowanie 80%.  Odnośnie zakoli coraz  
częściej są umacniane te łuki granitem, wybiorą się na objazd dróg,  aby 
sprawdzić i naprawić te zgłaszane sprawy. 

- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zarządził 10 minut przerwy.
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Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 
roku.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski   odczytał   wspólne  stanowisko Komisji  Budżetu  i  Komisji  
Rolnictwa    do projektu powyższej  uchwały  za  pozytywną  opinią  
głosowało 7 radnych,  1 wstrzymał się od głosu, 1 radny nie brał udziału 
w głosowaniu. 
-  Skarbnik Anna Mońka omówiła projekt  uchwały,  który wprowadza   
następujące zmiany w budżecie 2018 r.  Kwota 54.025 zł to dotacja z  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na demontaż i odbiór azbestu z gospodarstw domowych.
Kwota 94.800 zł to zwiększenie wpływów z opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi ze względu na zmianę sposobu jej naliczania.  
Przeanalizowała dochody i wydatki w poszczególnych działach. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał  czy będą   pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod
głosowanie projekt uchwały Nr 37.356.2018 w sprawie zmian w budżecie
gminy Krzepice w 2018 roku. 
- Uchwała Nr 37.356.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice 
w 2018 r. została przyjęta 12 głosami przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy   
Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski   odczytał   wspólne  stanowisko Komisji  Budżetu  i  Komisji  
Rolnictwa    do projektu powyższej  uchwały  za  pozytywną  opinią  
głosowało 6 radnych, 1 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,  że  zmiana  WPF  polega  na  
wprowadzeniu do WPF zmian w budżecie wprowadzonych w okresie od 
22 maja do 14 czerwca 2018roku,  omówiła powyższe zmiany. Poprosiła 
aby  w załączniku  nr  1  na  stronie  10 w kolumnie  14.1  w roku  2022  
zamienić kwotę 990 000,00 kwotą 1 050,00 oraz w roku 2023 kwotę 44 
110,00  zastąpić  kwotą  1  194.110,00  omówiła  tą  zmianę.  Omówiła
również zał. nr 2 do uchwały. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał  czy będą   pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Nr 37.357.2018 w sprawie zmiany uchwały 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024 z 
naniesioną zmianą. 
-  Uchwała  Nr 37.357.2018 w  sprawie  zmiany  uchwały  Wieloletniej  
Prognozy   Finansowej  Gminy  Krzepice  na  lata  2018-2024  została  
przyjęta  12  głosami, przy  1 głosie przeciwnym.
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Ad.  7.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  nr  16.169.2016 Rady  
Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice. 
-  Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski   odczytał   wspólne  stanowisko Komisji  Budżetu  i  Komisji  
Rolnictwa  do  powyższej  uchwały  za  pozytywną  opinią  głosowało  8  
radnych,  1 wstrzymał się od głosu. 
-  Podinspektor  Honorata  Leszczyna  poinformowała,  że  zmiany  
wprowadzone w uchwale mają na celu dostosowanie zapisów regulaminu
utrzymania  czystości  do  wymogów  określonych  w  Rozporządzeniu  
Ministra  Środowiska  czyli  selektywnie zbierane są  odpady z  metali  i  
tworzyw  sztucznych  –  worek  koloru  żółtego,  szkło  –  worek  koloru  
zielonego,  papier-  worek  koloru  niebieskiego,  oraz  odpady  
biodegradowalne – worek koloru brązowego. 
-  Radny  Damian  Pilarz  zapytał  czy  temat,  który  był  już  wcześniej  
poruszany  odnośnie  zastanowienia  się  na  temat   worków,  czy  
pojemników, temat ten był rozważany, dlaczego ponownie wybrano worki
a nie pojemniki. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że jest możliwy wariant
z pojemnikami zamiast worków tylko, że jest to powiązane z kosztami.  
Już  wzrosły  koszty  bardzo  mocno   pomimo  tego  że  pozostano  przy  
workach. 
- Radny Damian Pilarz  powiedział, że są gminy sąsiednie gdzie mają  
kosze i ceny jednostkowe są niższe
- Radny Wojciech Droś  poruszył temat wywożenia śmieci w miesiącach 
letnich  2 razy w miesiącu z terenów miejskich, zapytał jakie to będą  
tereny i ilu dostawców.   
- Przewodniczący Rady  Mateusz Kluba powiedział, że została rozdana  
informacja na ten temat ale jest to nie w tej uchwale, w uchwale 361 zada 
radny  Droś to pytanie. 
- Radny Wojciech Droś zapytał czy ogłaszając przetarg  było brane pod 
uwagę   jaka  będzie  dostawa  worków  na  odpady,   które  podlegają  
biodegradacji jaka to jest skala na poziomie ubiegłego roku ile to było  
ton. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  podał te dane od lipca 2017 do maja 
2018 roku  z podziałem na tereny miejskie i wiejskie. 
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  dlaczego   nie  ogłoszono  dwóch  
przetargów  jeden z terenów miejskich gdzie śmieci są odbierane 2 razy w
miesiącu i wiejskich 1 w miesiącu. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odpowiedział, że dotychczas nie była 
różnicowana opłata na terenach wiejskich i miejskich, takie było zdanie w
dyskusji która była prowadzona w tym zakresie, nie było decyzji żeby  
organizować dwa przetargi i różnicować opłatę za odbiór odpadów w ten 
sposób że będzie inna z terenów wiejskich i inna z terenów miejskich. 
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- Radny Wojciech Droś poruszał ten problem jest to tak, że  mieszkańcy 
którzy mieszkają na wsi  płacą  za mieszkańców w mieście którzy mają 
wywożone odpady w  okresie  letnim 2 razy w miesiącu. Nie wyobraża 
sobie żeby taka uchwała przeszła. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik   jeszcze raz powtórzył że nigdy nie 
różnicowano  żadnych  opłat   z  terenów  wiejskich,  czy  miejskich   
związanych z ochroną środowiska, czy z dostawą wody, odbioru ścieków i
jako organ wykonawczy nie ma zamiaru   proponować takiego podziału.  
Jeżeli Rada uważa, że należy dokonać takiego podziału, prosi o podjęcie 
stosownej uchwały. 
-  Radny  Wojciech  Droś  uważa,  że  cały  ten  pakiet  tych  uchwał  
śmieciowych   należy  skierować  z  powrotem  do  organu  który  go  
przygotował i przedstawienie mieszkańcom wsi jak i miasta wyjaśnienie 
na czym to polega, bo jeżeli chodzi o odpady biodegradowalne,  których 
on nie wytwarza ma płacić  za tych którym są odbierane dwa razy w  
miesiącu.   Składa  wniosek  formalny  aby  odrzucić   pakiet  uchwał   i  
ponownie przygotować w ten sposób aby zróżnicować opłaty za wywóz 
śmieci. 
-  Podinspektor  Honorata  Leszczyna    dodała,  że  ta  uchwała  dotyczy  
dostosowania  do  wymogów Rozporządzenia   Ministra  Środowiska  w  
sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania frakcji odpadów. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik   dodał, że zgodnie z założeniem i  
przepisami ustawy nie jest tak, że każdy z mieszkańców ma zapłacić za 
faktycznie  odebraną ilość odpadów wysegregowanych czy zmieszanych.
Każdy mieszkaniec ma prawo oddać tyle odpadów ile wyprodukuje i za 
zryczałtowaną  opłatę   ustaloną  przez  Radę  na  podstawie  wyliczonej   
kalkulacji  te odpady mają być odebrane. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba powiedział,że ta dyskusja była na 
Komisji, gdzie temat ten  omawiano,   i stanowisko komisji  wspólnej  
było jednoznaczne.    Poddał pod głosowanie wniosek radnego Drosia aby
odrzucić   pakiet  uchwał   i  ponownie  przygotować w ten  sposób aby  
zróżnicować opłaty za wywóz śmieci.  Za przyjęciem wniosku głosowało
2 radnych, przeciw 8,  3 wstrzymało się od głosu.  Wniosek nie został  
przyjęty.  Następnie  prosił aby w projekcie uchwały zmienić datę na 14 
czerwca,  oraz  dopisać  po  podstawie  prawnej  „po  zasięgnięciu  opinii  
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Kłobucku”  
ponieważ jest ta opinia. Odczytał w/w opinię.   Poddał pod głosowanie  
projekt  uchwały  Nr  37.358.2018 w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  
16.169.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 marca 2016 roku  
w sprawie regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  
Gminy Krzepice z proponowanymi zmianami.  
- Uchwała  Nr 37.358.2018 w sprawie zmiany uchwały nr 16.169.2016 
Rady Miejskiej  w Krzepicach z  dnia  22 marca  2016 roku w sprawie  
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice 
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została  przyjęta  11  głosami,  przy  1  głosie  przeciwnym  i  1  głosie  
wstrzymującym się. 

Ad.  8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  szczegółowego   sposobu  i  zakresu  
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
-  Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski   odczytał   wspólne  stanowisko Komisji  Budżetu  i  Komisji  
Rolnictwa   do powyższej  uchwały za pozytywną opinią głosowało 8  
radnych,  1 wstrzymał się od głosu. 
- Podinspektor Honorata Leszczyna poinformowała, że projekt  uchwały 
dotyczy  dostosowania  do  wymogów  Rozporządzenia   Ministra  
Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania  
frakcji odpadów. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał  czy będą   pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt uchwały  Nr 37.359.2018 w sprawie szczegółowego  
sposobu i zakresu świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i  
zagospodarowania  tych  odpadów  w  zamian  za  uiszczoną  przez  
właściciela nieruchomości opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  
komunalnymi, prosi również o zmianę  daty na 14 czerwiec i dopisanie po
podstawie prawnej „po zasięgnięciu opinii Państwowego  Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Kłobucku” ponieważ  jest  ta  opinia.  Odczytał  
w/w opinię.  
- Uchwała Nr 37.359.2018 w sprawie szczegółowego  sposobu i zakresu 
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta  11  
głosami, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za  
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  
nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  oraz  warunków i  
trybu  składania  deklaracji  za  pomocą  środków  komunikacji  
elektronicznej.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski   odczytał   wspólne  stanowisko Komisji  Budżetu  i  Komisji  
Rolnictwa    do projektu powyższej  uchwały  za  pozytywną  opinią  
głosowało 8 radnych,  1 wstrzymał się od głosu. 
- Podinspektor Honorata Leszczyna  omówiła projekt powyższej uchwały.
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-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał  czy będą   pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt uchwały  Nr 37.360.2018 w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  
składanej  przez  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  
mieszkańcy oraz warunków i trybu  składania  deklaracji  za  pomocą  
środków komunikacji elektronicznej.
- Uchwała Nr 37. 360.2018  sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  
nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  oraz  warunków i  
trybu  składania  deklaracji  za  pomocą  środków  komunikacji  
elektronicznej,  została przyjęta 12 głosami,  przy 1 głosie przeciwnym.

Ad.  10.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki
tej opłaty.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski   odczytał   wspólne  stanowisko Komisji  Budżetu  i  Komisji  
Rolnictwa   do projektu powyższej  uchwały,   poddał  pod  głosowanie  
osobno   warianty  powyższej  uchwały:  -  wariant  1  za  przyjęciem  
głosowało 4 radnych,  - wariant 2 za przyjęciem głosowało 5 radnych,  
wariant 2 powyższej uchwały uzyskał akceptacje członków Komisji. 
-  Podinspektor  Honorata  Leszczyna  poinformowała,  że  zostały  
przygotowane 2 warianty uchwały omówiła kolejno każdy z wariantów. 
-  Radny  Marian  Rutkowski  zapytał  jaka  jest  różnica  między  
gospodarstwem  domowym  a  nieruchomością.  Proponuje  aby  zapisać  
rodziny wielodzietne. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  wyjaśnił, że na jednej nieruchomości 
może być kilka gospodarstw domowych. 
-  Podinspektor  Honorata  Leszczyna   powiedziała,  że  nie  można  
różnicować w ten sposób, można tylko różnicować w tym zakresie jak  
wynika wprost z ustawy która mówi, że można przyjąć stawkę od osoby i 
zróżnicować  ją  w  zależności  od  ilości  osób  zamieszkujących  daną  
nieruchomość, a nie od ilości osób które posiadają kartę dużej rodziny.
- Radny Marian Rutkowski  dodał, że gospodarstwa zamieszkujące więcej
osób  mogą  mieć  dochody  większe.  Uważa,  że  można  tylko  pomóc  
rodzinom wielodzietnym. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  dodał  że  w  związku  z  tym  
przygotowane są dwa warianty uchwał  jeden wariant liniowy czyli jedna 
sztywna stawka od osoby niezależnie  od ilości osób zamieszkujących  
nieruchomość, czy gospodarstwo. Drugi wariant  różnicujący tą stawkę od
osoby w zależności od tego ile osób wchodzi w skład nieruchomości.  
Drugi wariant z malejącymi stawkami  jest mocno zbliżony do tego który 
był do tej pory. Dlatego jest możliwość wyboru, aby Rada wypowiedziała 
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się za którym wariantem jest. Natomiast nie ma możliwości utrzymania 
opłaty  od  gospodarstwa  i  utrzymania  tej  opłaty  ilością  osób  w  
gospodarstwie, bo tego teraz nie dopuszcza ustawa.
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  w drugim wariancie jest tylko 
ulga od 7 osób  i jeżeli będzie to 2 rodziców, 2 dziadków i 3 dzieci. W 
naszej gminie mamy kartę dużej rodziny od 3 dzieci.  Każdy z radnych 
musi rozważyć który wariant wybierze. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  dyskusja  była  na  posiedzeniu  tych  dwóch  
Komisji ale teraz jest skład całej Rady, uważa że wariant 1 liniowy jest  
najbardziej sprawiedliwy, jeżeli chodzi o te rodziny wielopokoleniowe,  
czy wieloosobowe  to dochód całej tej rodziny myśli że jest dużo większy,
natomiast tam gdzie będzie  4 czy 5 dzieci  to mamy własną gminną kartę
dużej rodziny i wtedy jakieś ulgi można uzyskać. Jest za 1 wariantem. 
- Radny Grzegorz Mońka uważa, że tak jak mówiono na Komisji ta grupa 
osób  wieloosobowych gospodarstw jest niewielka, nie wiadomo dlaczego
zamieszkują   to  gospodarstwo  wspólnie.  Należy  teraz  wypracować  
stanowisko  wspólnie.   
- Radny Wojciech Droś przysłuchując się tej dyskusji ma smutny wniosek,
bo cały ciężar wywózki śmieci spoczywa na ludności wiejskiej, chce się 
zrównać rodziny wielopokoleniowe czy wielodzietne z pozostałymi, bo  
wywóz od tej rodziny jest tańszy niż wywóz od 1 osoby.   
- Radna Czesława Dudek powiedziała tak jak na Komisji jest za tym że 
każdy  powinien  płacić   jednakową  stawkę,  bo  gdyby  został  przyjęty  
wariant  2  to  zaszkodziłoby  się  rodzinom  wielodzietnym.  Jest  za  1  
wariantem.
- Radny Damian Pilarz prosi o argumentację dlaczego w gospodarstwach 
jednoosobowych jest obniżenie stawki. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że wybierając wariant  
liniowy jest to jedna stawka niezależnie od liczby osób, mnożona jest  
kwota i wychodzi opłata. Natomiast  przy metodzie degresywnej  jeżeli  
Rada uważała by  zwiększyć od osoby to można to zrobić  zacząć od  
tego co było od 13 zł.  i iść w dół zmniejszać ta kwotę.
-  Radny Wojciech Droś zapytał  jaka część w tej  opłacie  od osoby w  
stawce liniowej stanowi wywóz odpadów  biodegradowalnych. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że  największy udział 
mają  odpady  zmieszane,  w najkorzystniejszej  ofercie   z  którą  będzie  
podpisana umowa szacowana opłata za odpady biodegradowalne wynosi 
brutto  40.799,38  zł,  natomiast  za  zmieszane  80.9390,88  zł.,  całość  
917.110 zł.
-  Radny Wojciech Droś  zapytał  dlaczego mieszkańcy wiejscy mają  
płacić za odpady których nie  dostarczają, jest to niezgodne z ustawą,  
powiedział,  że  wykorzysta  wszystkie  środki  prawne  żeby  tą  uchwałę  
zaskarżyć.
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik powiedział, że jeżeli  chciano by  aby 
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podjąć taką uchwałę żeby mieszkańcy wiejscy płacili nie 9,70  a mniej np.
7 zł. to można to przeliczyć.  
- Podinspektor Honorata Leszczyna w wyliczeniach, które dzisiaj były  
rozdane  są podane przychody z podziałem na miasto i obszar wiejski  
wzięte  do  kalkulacji  i  w  przypadku  opłaty  liniowej  i  degresywnej,  
procenty rozkładają się na podobnym poziomie. Omówiła tą informację. 
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  nie  rozumie  dlaczego  
radny Droś zwraca uwagę na odpady biodegradowalne, a  nie spojrzy jaki 
jest procent wsi w wywozie  szkła, tworzyw sztucznych i metali.  
- Radny Rafał Balcerzak zapytał o stawkę 20 zł które będą płaciły osoby 
niesegregujące śmieci  ile to jest gospodarstw zadeklarowanych. 
-  Podinspektor  Honorata  Leszczyna  odpowiedziała  że  do  kalkulacji  
przyjęto 182 gospodarstwa  1,2 i 3 osobowe. 
- Radny Rafał Balcerzak dodał, że za niesegregowane odpady płacono 19 
zł,  czyli  byłby  to  wzrost  o  1  zł.  Uważa,  że  powinno  się  zachęcać  
społeczeństwo do segregowania śmieci, uważa że 20 zł jest to za mało,  
powinno być 25 zł.
- Radny Grzegorz Mońka jest tego samego zdania jak radny Balcerzak, że
powinno się promować segregowanie odpadów, zmuszenie tych ludzi  do 
tego  aby zaczęli  kalkulować i liczyć, wzrost o 1 zł jest nie adekwatny do 
kosztów wywozu wszystkich śmieci. 
- Radny Damian Pilarz  zapytał o liczbę deklaracji złożonych na samym 
początku jak wchodziła ustawa, segregowane i niesegregowane. Z tego co
sobie przypomina to deklaracje niesegregowane wzrastały. 
-   Podinspektor Honorata Leszczyna  odpowiedziała,  że na podstawie  
deklaracji które są składane  coraz więcej osób segreguje odpady, nie ma 
zmian osób które z segregowanych zmieniałyby na niesegregowane. 
-  Radny  Wojciech  Droś   proponuje  wprowadzić  bonifikatę  50  % dla  
rodzin wielodzietnych z kartą dużej rodziny. 
-  Podinspektor Honorata Leszczyna  były kalkulacje aby wprowadzić  
20% bonifikaty dla rodzin z kartą dużej rodziny, stawka musiałaby być  
12,50  od  osoby   co  po  tej  bonifikacie  dawałoby  10  zł  od  osoby,  
wychodziłoby i tak drożej od tego wariantu który został przygotowany.  
- Radny Rafał Balcerzak składa wniosek formalny do propozycji dwóch 
uchwał wariantu 1 i  wariantu 2  w paragrafie 2 pkt  2 aby stawka za  
odpady niesegregowane była nie jak jest 20 zł. tylko 25 zł. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  Rada  może  
zaproponować i przyjąć taki wariant, natomiast nie można iść za daleko z
tą  kwotą  bo  deklaracja  a  faktycznie  segregowanie  to  mogą  wszyscy  
zadeklarować segregację   a faktycznie jej nie robić. Myśli że kwota 20 
czy 25 zł jest do przyjęcia. 
-  Radny Dariusz Pilśniak odniósł się do przedstawionej kalkulacji  za  
wywóz, kwota która jest podana  była podzielona przez  ilość osób i  
wyszła taka stawka, gmina nie może zarabiać na śmieciach, kalkulacja  
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jest zrobiona gmina nie traci, teraz tylko należy przyjąć 1 albo 2 wariant.
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik dodał, że właśnie tak to było robione, 
natomiast kalkulacja została wykonana na styk, te stawki jednostkowe  
które są proponowane  pozwalają  zbilansować  szacunkowe koszty bez 
żadnej zakładki czy z bardzo niewielką zakładką.  Z tych wpływów gmina
ma sfinansować cały system  gospodarki odpadami a nie tylko odbiór z 
posesji. Zwiększenie tych stawek jest dla gminy bezpieczne. 
-  Radny Grzegorz Mońka zapytał jaka jest ściągalność procentowa, czy 
wszyscy płacą, czy jest ujęte w kosztach  w tych 917 tysięcy, czy jest to 
stała kwota gdy zostanie ona przekroczona kto dopłaci, mieszkańcy czy 
gmina. 
-   Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że 917 tysięcy jest to 
kwota wyliczona w takli sposób że stawka zaproponowana przez podmiot 
odbierający  odpady  w  poszczególnych  grupach   i  szacunkowa  ilość   
wyliczona przez gminę.  Ściągalność 95% nie jest to zła ściągalność.   
Rozliczenie jest za rzeczywiście odebraną ilość odpadów, istotny wpływ 
na   całkowity koszt mają odpady zmieszane, dlatego   jest takie założenie 
że  należy  robić  wszystko  żeby  segregacja  była  w  jak  największym  
stopniu jak najmniej odpadów zmieszanych i wtedy ten system będzie się 
bilansował.  
-  Radny Rafał  Balcerzak  powiedział,  że  co roku ludzie  coraz więcej  
produkują śmieci  i  taka jest  tendencja,  powrócił  do roku 2016  gdzie  
środki w budżecie były za małe i gmina musiała dopłacić ze swojego  
budżetu. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba   poddał pod głosowanie wniosek
radnego  Balcerzaka   aby  w  dwóch  wariantach  uchwał  wariantu  1  i  
wariantu 2  w paragrafie 2 pkt 2  stawka za odpady niesegregowane była  
nie  jak  jest  20  zł.  tylko 25 zł.   Za  przyjęciem wniosku  głosowało  8  
radnych, 2 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Wniosek został przyjęty 
przez  Radę.   Następnie  poinformował,  o  sposobie  głosowania  dwóch  
wariantów tej uchwały, każdy radny będzie miał jeden głos, który odda na
1 lub 2 wariant. Poddał pod głosowanie Wariant 1 uchwały w sprawie  
wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  
komunalnymi oraz ustalenia wysokości  stawki tej  opłaty, za wyborem  
głosowało 8 radych. Wariant 2 w/w uchwały za głosowało 5 radnych.  
Przeszedł wariant 1.  Następnie   poddał pod głosowanie projekt uchwały
Nr  37.361.2018  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki
tej opłaty.
- Uchwała Nr 37.361.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki
tej opłaty została przyjęta  10 głosami, przy 3 głosach przeciwnych.

- Radny Wojciech Droś w związku z tym, że Rada przyjęła uchwałę w tej 
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wersji  wszyscy płacą jednakową opłatę od osoby, czy to jest jedno czy 
wieloosobowe  gospodarstwo  domowe  złożył  wniosek  formalny  aby  
rodziny  wielodzietne,  które  posiadają  kartę  dużej  rodziny   miały  
zastosowaną bonifikatę w wysokości 50%. 
-Radca Prawny Tomasz Małyska  poinformował, że gmina może zwolnić 
w  całości  bądź  z  części  z  opłaty  za  gospodarowanie  opadami  
komunalnymi  tylko właścicieli nieruchomości na których zamieszkują  
mieszkańcy w części dotyczącej  gospodarstw domowych których dochód
nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej o której mowa w art.8 ust. 1,2 ustawy o pomocy społecznej i o 
karcie dużej rodziny. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  powiedział,  że  Rada  musi  mieć  
świadomość  że tą różnicę trzeba będzie dołożyć z budżetu. 
- Radny Marian Rutkowski zapytał ile takich rodzin jest z kartą dużej  
rodziny.  
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  powiedział,  że  należy  mieć  
świadomość że  karta dużej rodziny, osoby  które się kwalifikują to tak jak
Pani Skarbnik powiedziała jest to 607  kart w związku z tym trzeba mieć
na uwadze, że te drugie 50 % trzeba będzie wygospodarować.  
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik powiedział, że stawki które dzisiaj  
zostały  uchwalone,  wejdą  w  życie  od  1  września,  jeżeli  chodzi  o  
zwolnienie w całości lub części  dla tych osób posiadających kartę dużej 
rodziny, musi to być odrębna uchwała  zwalniająca, czy wprowadzająca 
ulgę dla tych rodzin,  jest trochę czasu, myśli, że przygotuje  się  projekt  
takiej uchwały  wraz ze skutkami finansowymi. 
- Radny Grzegorz Mońka  rozumie szczytny cel wspieranie dużej rodziny 
ale  może  najpierw  należałoby  poznać  szczegóły,  dane  statystyczne,  
wyniki finansowe, czy stać gminę na taki gest.   
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   powiedział,  że  jest  wniosek  
radnego Drosia i  chce go poddać pod głosowanie,  jeżeli  przejdzie to  
później się nad trzeba zastanowić.
- Podinspektor Honorata Leszczyna powiedział, że jeżeli na szybko licząc 
byłoby  to  zwolnienie   50%  to  około  60  tysięcy  brakło  by  do  
sfinansowania tego systemu. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski  składa wniosek formalny
aby do czasu zapoznania się  z dokładnymi danymi  odrzucić wniosek  
radnego Drosia. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  powiedział,  że  jest  wniosek  
przeciwny do wniosku radnego Drosia jest on dalej idący i w pierwszej  
kolejności  podda  pod  głosowanie  wniosek  Wiceprzewodniczącego  
Tomasza  Rakowskiego  aby  do  czasu  zapoznania  się   z  dokładnymi  
danymi   odrzucić  wniosek  radnego  Drosia,  za  przyjęciem  wniosku  
głosowało 10 radnych, 2 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.  Wniosek  
został przyjęty. 
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Ad.  11.   Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi,  Sołtysi,  Przewodniczący  Zarządów Osiedli  i  innych  gości  
zaproszonych) – około 1700. Zapytania wystąpienia radnych. 
-  Radny Roman Kudelski poinformował, że w dniu 25 maja odbyło się 15
posiedzenie Rady Społecznej  przy ZOZ w Kłobucku, poinformował o  
uchwałach jakie zostały podjęte oraz tematy  które zostały omówione.  
Zapytał Burmistrza  na jakim etapie jest poszycie dachu  na stadionie w 
Krzepicach, przewidywany termin realizacji. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że jest wystosowane  
zapytanie o cenę do kilku firm. Po uzyskaniu ofert będzie można podpisać
umowę  i  wykonać  zadanie.  Przewidywany  termin  realizacji  zadania  
dokładnie nie pamięta ale jest to termin wakacyjny. 
- Radny Wojciech Droś powrócił do  swojego wniosku który składał na 
początku sesji  a  dotyczący  stanu wody pitnej  w naszej  gminie.  Chce  
przedstawić wyniki badań, które zostały przeprowadzone w Przedszkolu 
Samorządowym Nr 1 w Krzepicach,  woda została pobrana z kranu w  
kuchni,  4  czerwca próbki  te  zostały  dostarczone do  Stacji  Sanitarno  
Epidemiologicznej   w Częstochowie.  Poinformował,  że  te  badania  na  
ujęciu były ostatnio zaniechane, bo zwrócił się do Burmistrza o wyniki  
ostatnich badań i tych badań nie otrzymał, nie wiadomo na jakim etapie 
zaprzestano  badania   metali  żelaza  i  manganu  w  wodzie  a  jest  taki  
obowiązek Ministra Zdrowia. Powiedział o jaki wpływ na zdrowie ma  
mangan i żelazo.  Zawartość żelaza w wodzie  jest prawie dwukrotnie  
podwyższona do normy natomiast manganu prawie trzykrotnie. Poruszył 
ten temat dlatego ponieważ buduje się drogi  gdzie biegnie wodociąg  
gdzie odkładają się złogi, sytuacja jest niebezpieczna ponieważ gdy ta  
nowa  stacja  ruszy  to   ona  niewiele  co  da  bo  w  kranach  będzie  
wypukiwane  żelazo  i  mangan  którego  jest  bardzo  dużo.   Ze  strony  
Burmistrza muszą być podjęte  zdecydowane kroki.   Wyniki badań o  
których mówi może je przekazać. Myśli że Burmistrz  znajdzie jakieś  
rozwiązanie wyjścia z tej sytuacji. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba prosi jeżeli  radny Droś ma te  
badania żeby trafiły do biura Rady aby każdy się mógł zapoznać. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik powiedział, że nie po raz pierwszy  
radny Droś stawia jakąś tezę że woda jest zła, że dużo żelaza, manganu i 
następnie mówi o tym  jaki to zły wpływ na nasze zdrowie ma żelazo,  
mangan i co Burmistrz musi zrobić żeby tego żelaza i manganu nie było a 
na dowód tego mówi że ma wyniki badań. Żeby badania były miarodajne 
to muszą  być pobrane przez prawo biorcę  z certyfikatem, są określone 
zasady poboru tych  próbek. Dlatego badania te dla tych którzy pobierali 
te próbki stanowią jakąś wiedzę ale   na tej podstawie nie można wysuwać
żadnych wniosków. Powtórzył jeszcze raz to co powiedział na początku 
posiedzenia,  że woda podawana z  sieci  wodociągowej z ujęcia wody  
spełnia wszystkie kryteria jej przydatności do  spożycia. Kryteria te są  
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określone   w rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia,   w sposób  dokładny,  
badania, ilość badań, miejsce badania  są uzgodnione z Sanepidem i ilość 
tych badań w ciągu roku również, te badania wykonywane są na bieżąco. 
Jest kilka punktów badań wytypowanych, jest harmonogram i na bieżąco 
jakość  wody  w tych  punktach  jest  kontrolowana.  Natomiast  żelazo  i  
mangan do pewnego momentu nie pamięta kiedy zmieniły się te przepisy,
na bieżąco się ich nie bada, nie ma takiej konieczności. W rozporządzeniu
jest  powiedziane,  ze  woda jest  zdatna  do użycia  jeżeli  jest  wolna od  
mikroorganizmów,  pasożytów  itd.  oraz  spełnia  wymagania  
mikrobiologiczne  określone  w  części   „a”   załącznika  i  chemiczne  
określone  w  części  „b”,  są  dokładnie  określone  parametry,  żelaza  i  
manganu tam nie ma.  Natomiast gmina niezależnie od tego robi badania 
na  zawartość  żelaza  i  manganu  wody  wychodzącej  z  ujęcia   po  
uzdatnieniu,bo  jest  to  potrzebne  do  sprawdzenia  czy  cały  proces  
uzdatniania wody przebiega w sposób prawidłowy. Powtórzył jeszcze raz 
zawartość  żelaza  i  manganu  na  dzień  dzisiejszy  jest  prawidłowa  
spełniająca  wszystkie  normy.  Natomiast  jeżeli  zostanie  zakończony  
proces  przebudowy  stacji  uzdatniania  wody  będzie  jeszcze  lepiej.   
Dlatego nie ma żadnych obaw że podawana jest woda złej jakości, że 
trzeba zastosować jakieś procesy naprawcze, czynności w takim kierunku 
żeby   doprowadzić wodę do stanu przydatności do spożycia bo ona jest 
przydatna do spożycia, całkowicie wolna od bakterii. Nieprawdą również 
jest to że stacja pomp nie nadąża z pompowaniem wody.  Nowa stacja  
pomp oddana do użytku bardzo  ładnie utrzymuje zadane ciśnienie w  
bardzo szerokim i dużym zakresie rozbioru wody. W ostatnim okresie  
gdzie było mało opadów nie było zagrożenia że braknie wody, bo mamy 
dwa zbiorniki zapasowe wody czystej. 
- Radny Wojciech Droś stwierdził, że Burmistrz mija się z prawdą, ale  
myśli że nie jest to pora i czas, odpowiednie instytucje się tym zajmą.  
Odniósł się do sprawy ciśnienia wody o którym mówił Burmistrz oraz o 
stratach  wody  na  ujęciu  wody.  Odniósł  się  do  wypowiedzi  na  temat  
wyników wody jakie posiada i jak one były pobierane.  Składa wniosek  
aby  zlecić  badania  we  wszystkich  szkołach  na   zawartość  żelaza  i  
manganu.
-  Przewodniczący Rady Mateusz  Kluba prosi  Burmistrza aby badania  
wody które są robione cyklicznie przez Urząd były złożone w biurze Rady
aby każdy mógł  się  zapoznać,   jak te  wyniki  się  kształtują.  Wniosek  
radnego Drosia jest złożony podda go pod głosowanie. 
- Radny Dariusz Pilśniak zgadza się z radnym Drosiem, że woda  która 
wychodzi z ujęcia wody po uzdatnieniu  jest dobra nie mówi o badaniach 
bo takich wiadomości nie ma. W swoim gospodarstwie domowym ma  
założony filtr   i po czerpaniu wody ostatnio po akcjach  przez strażaków  
filtr  jest  do  wyrzucenia.  Odcinki  wodociągu  od  ujęcia  w  kierunku  
Dankowic – Piaski powinny być wymienione.
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- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik zgadza się z tym kiedy mówi się że w 
sieci wodociągowej  gminy Krzepice szczególnie w tej starej sieci jest  
nagromadzone żelazo, no bo ono jest również to że należy robić wszystko,
starać się tą sieć wymieniać na nową. 
- Radny Damian Pilarz  zapytał Burmistrza bo radny Droś mówił, że na 
sieci jest strata wody 40%.
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że na całej sieci jest 30 
parę procent nie pamięta dokładnie, ale są to wysokie straty.
- Radny Rafał Balcerzak  zgadza się z radnym Pilśniakiem ma ten sam 
problem,  często  zmienia  te  filtry,  jest  rozmowa  o  wodzie  wszyscy  
zgadzają się z tym, że te odcinki newralgiczne należy wymieniać, a nie  
dawno była batalia na temat wymiany wodociągu w Dankowicach, żeby 
znalazły się na to środki. W samym prowizorium Burmistrza powinny być
środki na kolejne odcinki wymiany wodociągu. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
radnego  Drosia  aby  przeprowadzić   badania  wody   w  placówkach  
oświatowych na  w zakresie żelaza i manganu.  Za  przyjęciem wniosku  
głosowało 13 radnych, jednogłośnie.  Przypomniał, że kiedy było  
spotkanie  z  projektantami  to  mówiono  że  jeżeli   wybiera  się  stacje  
gdzie   jest ozonowanie wody to cyklicznie te rury będą się oczyszczały 
nie wie w jakim czasie. 

Ad.  12.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Wiceprzewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.  1845  zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                    Rafał Balcerzak                Mateusz Kluba
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej

20


