
PROTOKÓŁ  NR 38.2018

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  28 czerwca  2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1500 - 1910

       
Radnych obecnych wg załączonej listy obecności –  12
Radnych nieobecnych – 3

1.  Alicja Chęcińska – usprawiedliwiona
2. Dariusz Pilśniak - usprawiedliwiony
3. Mariusz Trawiński - 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. Wybór Sekretarza obrad.
3. Wystąpienie zaproszonych gości. 
4. Informacja na temat jakości wody przeznaczonej do spożycia przez  
    ludzi na terenie Gminy Krzepice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań 
za 2017 rok.
-  Odczytanie  stanowiska  Komisji  Rewizyjnej  z  wykonania   budżetu,  
sprawozdania  finansowego i  informacji  o  stanie  mienia  komunalnego  
jednostki samorządu terytorialnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 
2017 r. 
- Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018
rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 37.360.2018 Rady 
Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 czerwca 2018 roku 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.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz 
nadania jej statutu.
12.  Sprawozdania,  informacje:
-  Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  za  okres  od  22  maja  do
27 czerwca 2018 roku.
13.  Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi, Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli   i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1700  Zapytania wystąpienia radnych. 

         14. Zamknięcie obrad.

PRZEBIEG  POSIEDZENIA:

Ad. 1.  Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Kluba otworzył sesję i po  
powitaniu radnych, zaproszonych gości  oświadczył,  iż  zgodnie z listą    
obecności  jest kworum  pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji  –  listy  obecności  radnych,  oraz  zaproszonych  gości  stanowią  
załączniki do protokołu.
Dzisiejszą  sesję  od strony prawnej  będzie  obsługiwał   Radca  Prawny  
Bogusława Raczyńska- Cer 
Poinformował, że w związku z  wprowadzeniem do polskiego porządku 
prawnego,  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  
rozporządzenie  o  ochronie  danych)  oraz  ustawy  o  ochronie  danych  
osobowych z dnia 10 maja 2018r. / Dz. U.  z 2018r. poz. 1000 / informuję,
że dzisiejsza sesja nagrywana jest przez obsługę Rady Miejskiej w formie 
audio  jako  środek  pomocniczy  celem  sporządzenia  protokołu.  
Rejestrowana jest również przez Stowarzyszenie Semper Veritas. 
Podczas  obrad  proszę  nie  udostępniać  na  forum publicznym,  danych  
osobowych, aby nie naruszyć przepisów ochrony danych osobowych. 
Zapytał, czy ktoś spośród Radnych lub Burmistrz chciałby wystąpić z 
wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. Nie zgłoszono uwag,  
poddał pod głosowanie porządek obrad, za przyjęciem porządku  obrad  
głosowało 10 radnych, jednogłośnie.
- Radnych obecnych 10

Ad. 2.  Wybór Sekretarza obrad.
- Zaproponowano następną osobę z listy obecności Radnego Wojciecha  
Drosia,  który  wyraził zgodę.
Sekretarzem obrad został  wybrany Radny Wojciech Droś  9  głosami,  
przy 1 głosie wstrzymującym się.
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Ad. 3.  Wystąpienie zaproszonych gości.
-  Dzielnicowy Miasta  Krzepice  Sylwester Szlachcic przedstawił dwie 
sprawy. Pierwsze jest program dotyczący dzielnicowych, który działa już 
od jakieś czasu, dzielnicowi mają  zadanie priorytetowe w danym terenie i
w danym czasie. Omówił na czym to polega. Ma prośbę do radnych jeżeli 
mają jakieś sygnały od mieszkańców to prosi aby to zgłaszać, na stronie 
internetowej jest jego nr telefonu oraz e mail.  Druga sprawa ma prośbę 
gdy będą jakieś spotkania to prosi aby też ich powiadamiać, bo zawsze  
mają jakieś informacje do przekazania.  Ostatnio mają dużo zgłoszeń na 
temat biegających psów, prosi żeby też to zgłaszać. 

- O godz. 1510   przybył radny Kamil Wiecha. Aktualna liczba radnych  
biorących udział w posiedzeniu – 11.
- Radny powiatowy Józef Borecki poruszył temat transportu osobowego, 
drugi temat to droga w Zajączkach Pierwszych, powiat ma 450 tysięcy na 
tą drogę, Krzepice żeby się określiły ile dołożą do tego zadania i w jakim 
zakresie  zostanie  to  wykonane.  Kolejny  temat  to  szpital  i  oddział  
geriatryczny.
-  Radny  Roman  Kudelski  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego  
powiatowego do pierwszej kwestii  odnośnie transportu aby zaprosić  na 
sesję  Dyrektora  PKS aby  przybliżył  jak  wygląda  sytuacja  na  terenie  
Gminy. Druga kwestia to oddział geriatryczny, zacytował fragment pisma 
które otrzymał ZOZ w Kłobucku, nie ma możliwości aby powiat, ZOZ 
otrzymał geriatrię. 
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał   odnośnie  transportu,  co  konkretnie  
powiat  ustalił  z  PKS Częstochowa,  czy   będzie  ten  transport  między  
Kłobuckiem a Krzepicami prosi o konkretne informacje w tym zakresie. 
- Radny powiatowy Józef Borecki  odpowiedział, że jeżeli będzie taka  
sytuacja  że  do  Krzepic  z  Kłobucka,  z  Częstochowy będzie  kursował  
autobus a nie będzie to rentowne, dochodowa trasa to powiat  będzie  
dopłacać.  
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  była  ustawa,  która  
obligowała, że do 2017 roku transportem na terenie gminy zajmują się  
samorządy,  były  prowadzone  prace  nad  siecią  połączeń,  kosztami,  
natomiast  gdy ustawa została  przesunięta w czasie gminy wyłączyły się 
z rozmów bo nie jest  to ich obowiązkiem jest  to zadanie Państwowej  
Komunikacji  Samochodowej,  która  zajmuje  się  transportem.  Nie  ma  
takiej możliwości prawnej na dzisiaj aby samorządy mogły dopłacać do 
komunikacji. 
- Radny Wojciech Droś  zapytał odnośnie drogi w Zajączkach Pierwszych
o której była mowa na ostatniej  sesji,  czy Burmistrz,  Przewodniczący  
Rady  otrzymali  oficjalne  pismo   w  sprawie  dofinansowania  drogi  w  
Zajączkach. Uważa, że skoro Starostwo chce uzyskać pomoc to powinno 
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skierować do Burmistrza i Rady pismo.  

- O godz. 1520  przybył radny Grzegorz Mońka. Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 12.
- Radny powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że odbyło się spotkanie 
w poniedziałek na którym był Starosta, Przewodniczący Rady Powiatu,  
były  prowadzone  rozmowy z  Burmistrzem i  Przewodniczącym Rady,  
dlatego zadał pytanie jaką sumę może Gmina dołożyć do tej drogi.    
-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,  że  uczestniczyła  w  tym  
spotkaniu uzgodniono ze Starostą tak, że  Gmina w tym momencie nie  
będzie deklarować żadnej kwoty, a Powiat ma otrzymać  dokumentację  
kosztorysową,  po  przeliczeniu  aby  wiadomo  było  ile  to  kosztuje.  
Starostwo ma ogłosić przetarg, jeżeli nie będzie na tyle środków, przetarg 
można unieważnić. Po tych wszystkich procedurach będzie spotkanie, po 
przetargu,  Starostwo ma 450 tysięcy, Gmina ile będzie mogła to dołoży, 
zostanie  ustalone  który  odcinek  ma  być  robiony.  Na  spotkaniu  które  
odbyło  się  w  dniu  wczorajszym nie  były  deklarowane  żadne  kwoty,  
Starostwo zakończy dokumentacje kosztorysową, przeprowadzi przetarg  
jeżeli będą środki to zostanie jeżeli nie to unieważni przetarg , zostanie  
ogłoszony ponowny przetarg na  inny odcinek. 
-  Przewodniczący  Rady  dodał,  że  na  tym  spotkaniu  była  mocno  
wyartykułowana   sytuacja,  że  w  pierwszej  kolejności  Gmina  musi  
zabezpieczyć finansowanie swoich zadań, jeżeli jakieś środki się pojawią 
to są zapisane zadania które  muszą być sfinansowane i te zadania będą w 
pierwszej  kolejności  sfinansowane.  Natomiast   Starostwo  ma  
oczekiwania, jest to droga powiatowa, Pan Starosta do tej argumentacji  
podszedł   ze  zrozumieniem,  ma  przeliczyć  te  koszty,  który  odcinek
i wtedy Gmina stanie przed dylematem jeżeli te środki będą w budżecie 
Gminy, Gmina nie odżegnuje się od tego zadania. 
- Radny Damian Pilarz zapytał radnego powiatowego Boreckiego od jak 
dawna powiat stara się o  kontrakt na geriatrie w Szpitalu. 
- Radny Roman Kudelski odpowiedział, że od 2014 roku
-  Radny Damian Pilarz to co było powiedziane wcześniej nie jest  to  
problem tego Rządu  bo starania były od 2014 roku czyli poprzedniego 
Rządu  również.  Jeżeli  wypowiada  się  w  tej  materii  to  należy  być  
obiektywnym, rządy się zmieniają a kontraktu nie ma.  
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba chciałby odejść od dyskusji  na 
poziomach rządowych bo my jesteśmy na gruncie lokalnym, naszym  
Krzepickim i powinno się skupić na tych działaniach, które tutaj są i co 
można zrobić. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego  
powiatowego Boreckiego odnośnie sytuacji transportu społecznego oraz 
drogi w Zajączkach Pierwszych. 
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Ad. 4.  Informacja na temat jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie Gminy Krzepice.
- Dyrektor Sanepidu  w Kłobucku Dorota Barańska-Kaczmarek powitała 
zebranych, przedstawiła informację na temat jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi  i wyników okresowych  jakości wody dla Gminy 
Krzepice.   Nadzór  nad  jakością  wody  do  spożycia  dla  ludzi  jest  
prowadzony  przez  inspekcję  sanitarną  w  oparciu  o  przepisy   
Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące jakości wody do spożycia  
które zostało wydane 7 grudnia 2017 roku.  Ustawa ta reguluje czynności 
które  wykonuje  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny,  
Przedsiębiorstwo  wodociągowe   które  dostarcza  wodę  jak  również  
obowiązki dla Gmin. Parametry które woda musi bezwzględnie spełniać 
aby  nadawała  się  do  spożycia  są  określone  w  paragrafie  3  w/w  
rozporządzenia.  Powiedziała,  że przepisy narzucają  przedsiębiorstwom  
wodociągowym  obowiązek  uzgadniania  harmonogramu  poboru  prób  
wody i przeprowadzania badań jakości wody  dostarczanej konsumentom 
w  ramach  tak  zwanej  kontroli  wewnętrznej  które  następnie  należy  
przedstawić  do  wglądu  właściwemu  Państwowemu  Powiatowemu  
Inspektorowi  Sanitarnemu.  Przytoczyła  te  przepisy.  Harmonogram  
przedstawiany przez Przedsiębiorstwo  Wodociągowe zawiera 18 prób w 
ramach monitoringu parametrów podstawowych, wymaganych było 12  
prób  oraz 3 próby w ramach monitoringu parametrów rozszerzonych,  
wymagane były 3 próby. Na podstawie  badań tych prób wody pobranych 
zarówno  przez   Przedsiębiorstwo  wodociągowe  w  ramach  kontroli  
wewnętrznej jak i przez organy Inspekcji Powiatu Kłobuckiego w ramach 
kontroli urzędowej, która wydaje okresowe roczne oceny  o przydatności 
wody do spożycia.  Oceny z lat 2015 -2017 stwierdzają że na terenie  
Gminy  Krzepice  woda  spełnia  warunki  przydatności   do  spożycia.  
Żelazo i mangan znajdujące się w wodzie do spożycia nie znajdują się  
wśród  parametrach  wymienionych w w/w przepisie są one traktowane 
jako  parametry  wskaźnikowe,  których  przekroczenia  mogą  się  
przyczyniać do  zmian głównie organoleptycznych właściwości wody co 
skutkuje na żółtą czy brudną wodę czy w przypadku przestoju gdy woda 
nie  jest  pobierana  przez  dłuższy  czas.   Dane   zarówno  w  kontroli  
wewnętrznej jak i  urzędowej  nie  wykazywały  przekroczeń  żelaza  i  
manganu  w  wodzie  przeznaczonej  do  spożycia  dostarczanej  przez  
wodociąg  w  gminie.  Punkty  poboru  próbek  wyznaczane  są  przez  
Inspektorat są zgodne  z rozporządzeniem, które narzuca jakie to muszą  
być punkty.  
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  poinformował,  że  poprosił  
przedstawicieli  Sanepidu w związku  z  zaistniałą  sytuację  która  miała  
miejsce dwa tygodnie temu, osoby pobrały próbki wody nie wiadomo  
skąd,  przebadały  je  i  wyszło   przekroczenie  żelaza  i  manganu   i  
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sugerowano że mają  one wpływ na  rozwój  intelektualny szczególnie  
małych dzieci. Z tego co przeczytała Pani Dyrektor Sanepidu w punktach 
monitorowania które są prowadzone  nie stwierdza się  zawartości która 
by była znacznie  przekroczona  czy w ogóle przekroczona  i  nie  ma  
zagrożenia co do jakości wody i przydatności jej do spożycia. Należy to 
jasno  wyartykułować, bo sugestia i cała akcja która miała miejsce  pod 
przedszkolem  dwa tygodnie temu mogła sugerować że jakość wody może
wpływać  na stan zdrowia dzieci. 
-  Dyrektor Sanepidu  w Kłobucku Dorota Barańska-Kaczmarek dodała, 
że  jako  organ  inspekcji  sanitarnej  nie  jest  uprawniona  do tak  daleko  
idących  wniosków, muszą się opierać  na wytycznych i badaniach  w  
dniu 22  była zbadana woda w przedszkolu owszem było przekroczenie  
ale na podstawie 1 badania podwyższonego nie można wysuwać takiego 
wniosku że ta woda jest nieprzydatna do spożycia i może  skutkować  
takimi późniejszymi  efektami.  Będą to mieć na uwadze, wcześniej to  
żelazo i mangan nie wychodziły w takiej liczbie zawsze były w granicach 
normy,  nie  ma  podstaw   by  stwierdzić  że  jest  inaczej.  Sanepid  w  
Kłobucku nie ma swoich Laboratoriów są to Laboratoria specjalistyczne, 
Powiatowa stacja w Częstochowie i Wojewódzka Stacja w Katowicach są
objęte certyfikatami.  
-  Dyrektor  ZDKiM Janusz  Kopacz  w materiałach  które  zostały  teraz  
rozdane są wyniki jak i inne dokumenty dotyczące  stacji uzdatniania i  
wykonywanych badań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami woda jest 
zdatna do spożycia przez ludzi. Omówił materiały, które zostały rozdane 
(materiały w załączeniu)
- Radny Wojciech Droś  powiedział, że ta dyskusja wywołana została za 
jego  przyczyną  i  Stowarzyszenia  Semper  Veritas  z  troską  o  wspólne  
zdrowie  wszystkich i nie miało żadnego innego podłoża.  Odniósł się do 
słów Przewodniczącego odnośnie pobrania próbek wody. Powiedział,  że 
to  zadanie zostało zgłoszone do Sanepidu  ustalony termin i  miejsce  
pobrania z Laboratorium w Częstochowie, otrzymał od nich pojemniki.  
Osobiście był w przedszkolu, ponieważ nie było dyrektora, telefonicznie 
skontaktował się z dyrektorem i uzyskał zgodę  na wejście do przedszkola
i pobrania wody  z kuchni zostały pobrane próbki wody. Uważa, że cała 
procedura została dokonana z całą starannością. Odniósł się do tego co  
przedstawił Dyrektor ZDKiM  na jakiej podstawie pobiera się próbki i  
dostarcza do  Laboratorium kto inny pobiera próbki i kto inny dostarcza. 
Zapytał kto pobiera wodę i kto dostarcza te próbki, czy jest to pracownik 
Sanepidu, czy osoba zlecona  przez Sanepid. 
-   Dyrektor  Sanepidu   w  Kłobucku  Dorota  Barańska-Kaczmarek  
odpowiedziała, że jeżeli Sanepid wykonuje ten pobór  urzędowy inspekcji
sanitarnej to próbkobiorca  inspekcji sanitarnej pobiera i transportuje  tę  
próbę do laboratorium certyfikowanego. 
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- Dyrektor ZDKiM Janusz Kopacz odpowiedział, że osoba pobierająca  
wodę  ma  stosowny  certyfikat  wydany  przez  Wojewódzką  Stację  
Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach po odbyciu odpowiedniego  
szkolenia   ta  osoba pobiera,  natomiast  zawozi   próbkę w specjalnym  
pojemniku zapakowaną  Kierownik Wodociągów. 
- Radny Wojciech Droś poinformował, że Stowarzyszenie ma zapisane w 
swoim  statucie  działalność  ekologiczną   i  będą  monitorować  ją  
miesięcznie w punktach, które Pani Dyrektor przedstawiła. Zapytał czy są
jakieś  przeciwwskazania  aby  przedstawiciele  Stowarzyszenia  pobrali  
próbki i dostarczyli do Laboratorium, czy mogą wejść na teren szkoły, czy
przedszkola.  
-   Dyrektor  Sanepidu   w  Kłobucku  Dorota  Barańska-Kaczmarek  
odpowiedziała, że o tym decyduje  zarządca obiektu, który odpowiada co 
się dzieje na terenie jego obiektu jeżeli to jest kuchnia to wiadomo są inne
wymagania, warunki.  
- Radny Wojciech Droś zapytał ponieważ Pani Dyrektor powiedziała o  
przekroczeniach powołując się na rozporządzenie czy są dopuszczalne  
przekroczenia, jeśli są to co zakład powinien robić  aby ten podwyższony 
poziom obniżyć, bo Dyrektor powołała się na organizacje. Zapytał czy  
harmonogram jest  ogólnie  dostępny,  aby  mieszkańcy  mogli  zobaczyć  
kiedy  robione  są  te  badania  i  zapoznać  się  z  wynikami  konkretnych  
badań. 
-   Dyrektor  Sanepidu   w  Kłobucku  Dorota  Barańska-Kaczmarek  
odpowiedziała, że odnośnie wspomnianych organizacji to w przepisach  
 interpretuje  się  aby  były  one  uwzględnione  poprzez  te  wymagania.  
Jeżeli chodzi o te przekroczenia o które pytał radny   jeżeli byłyby te  
przekroczenia we wszystkich punktach monitoringowych to świadczyłoby
to że wodociągi muszą  na to zareagować.  Jeżeli jest to przekroczenie w 
jednym miejscu, w jednym punkcie to świadczy o jednostkowej sprawie , 
że w tym obiekcie coś się  dzieje. Należy wdrożyć postępowanie które by 
zmierzało  do  usunięcia  przyczyny.   Odnośnie  harmonogramu  badań,  
decyzja  przydatności  badań  wody  do  spożycia  są  to  badania  roczne,  
każdorazowo  gdyby  coś  się  działo  wdrażane  są  od  razu  działania,  
wodociągi mają obowiązek informować mieszkańców. Na terenie Gminy 
Krzepice w ciągu ostatnich 5 lat nie było takiej potrzeby.  
-  Dyrektor  ZDKiM  Janusz  Kopacz   dodał,  że  Stowarzyszenie  gdy  
zwrócono się o wyniki to zostały one przekazane jeżeli mają jakieś braki 
to  je  uzupełnią.  Na  stronie  internetowej  ZDKiM nie  umieszcza  tych  
badań, czasami proszą Sekretarza o ich umieszczenie, natomiast zawsze 
są one wywieszane na tablicy ogłoszeń w stacji  uzdatniania wody, po  
każdorazowym wykonaniu badań wyniki te są wywieszane na tablicy. 
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  w  związku  z  tym  że  nowa  stacja  
uzdatniania wody powstaje, woda ta będzie ozonowana, czy na dostawcy 
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wody spoczywa obowiązek badania u odbiorcy wody czy tylko na stacji 
uzdatniania wody. 
-   Dyrektor  Sanepidu   w  Kłobucku  Dorota  Barańska-Kaczmarek  
odpowiedziała, że obowiązek badania jest tak jak było mówione zgodnie z
rozporządzeniem  na stacji i w punktach monitoringowych uzgodnionych,
wynikających z tego rozporządzenia. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka   zapytał,  czy  można  poszerzyć  punkty  
monitoringu o jeden dodatkowy punkt w przedszkolu w celu sprawdzenia 
czy się coś zmienia.  
-   Dyrektor  Sanepidu   w  Kłobucku  Dorota  Barańska-Kaczmarek  
odpowiedziała, że można w tym punkcie w przedszkolu dodatkowo robić,
bo jeżeli robione jest badanie obok w Liceum, uważają że jest to punkt  
zbliżony, warunki zbliżone.  Można w uzgodnieniu gdy te punkty będą  
wyznaczane można zamienić Liceum na Przedszkole. 
- Dyrektor ZDKiM Janusz Kopacz dodał, że Liceum jest to szkoła ogólnie
dostępna,  natomiast  w przedszkolu   pobierane są  próbki  w miejscach  
gdzie przygotowywane są posiłki, jest to osoba obca która musi wejść do 
miejsca gdzie przygotowywane są posiłki. 
- Radny Grzegorz Mońka złożył wniosek formalny aby w najbliższym  
czasie poszerzyć o ten punkt  badania monitorowane wody. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba z tego co rozumie, to punkty są 
wyznaczone, musiałby być dodatkowy punkt.  
- Dyrektor ZDKiM Janusz Kopacz odpowiedział, że nie  można tego teraz
zrobić, bo punkty są wyznaczone w harmonogramie, natomiast nikt nie  
zabroni  wykonanie dodatkowego badania za kilkaset  złotych.   Zakład  
może zrobić dodatkowe badania w okresach  jakie zostaną wyznaczone. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba dodał, że tak jak został zgłoszony 
wniosek radnego Mońki, myśli że do końca roku  można jeszcze ze dwa 
badania  wykonać  w  samym   Przedszkolu.   Poddał  pod  głosowanie  
wniosek radnego Mońki aby do końca bieżącego roku wykonać jeszcze 
dodatkowo dwa badania wody  w Przedszkolu. Za przyjęciem wniosku  
głosowało  12  radnych,  jednogłośnie.   Podziękował  za  przybycie  
przedstawicieli Sanepidu. 

-   O godz.  1635 obrady opuścił  Radny  Damian Pilarz,  pomniejszając  
liczbę radnych do 11 osób.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 
2017 rok.
-  Odczytanie  stanowiska  Komisji  Rewizyjnej  z  wykonania   budżetu,  
sprawozdania  finansowego i  informacji  o  stanie  mienia  komunalnego  
jednostki samorządu terytorialnego.
- W/w Stanowisko odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał  
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Balcerzak. (W załączeniu)
- Radny Wojciech Droś uważa, że w rachunkach  wszystko się zgadza ale 
należy  się  zastanowić  nad  tym  jaką  politykę  finansową   Burmistrz  
prowadzi, czy każda złotówka jest dobrze wydawana.  Uważa że nie, bo 
wiele rzeczy na to wskazuje, gmina Krzepice ma jako jedyna w powiecie 
zatrudnionego Z-cę Burmistrza i Z-cę Skarbnika, kolejny temat to inkaso, 
że sołtysi zbierają podatki, jest to też kwota rzędu kilkudziesięciu złotych.
Stanowisko  kasjera,  też  kwota  rzędu  kilkudziesięciu  tysięcy  złotych.  
Ogółem można by było nazbierać w ciągu roku kilkaset tysięcy złotych.  
Były  robione  inwestycje  gdzie  wydano  środki  np.  w  GOK  przy  ul.  
Częstochowskiej  na  ogrzewanie,  ul.  Częstochowska,  ul.  Kościuszki   
przebudowa tych ul.  na starym wodociągu nieprzemyślane inwestycje.  
Uważa, że taka gospodarka finansowa prowadzona w rozrzutny sposób  
nie może zostać zaakceptowana. Jego głos będzie na pewno negatywny.
-  Przewodniczący   Rady Mateusz  Kluba   zapytał  czy  będą  jeszcze   
pytania do projektu  uchwały,  nie  zgłoszono  więcej  pytań  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 38.362.2018 w 
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2017 rok.
-  Uchwała  Nr  38.362.2018 w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  
sprawozdań  za  2017 rok została  przyjęta   9  głosami,  przy  2  głosach  
przeciwnych.

Ad. 6.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za  
2017 r. 
- Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
-  Skarbnik  Gminy  Anna  Mońka  odczytała  treść  Uchwały  Nr  
4200/VII/70/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku VII Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  w  Katowicach  w  o  przedłożonym  
przez Burmistrza Krzepic sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017  
rok wraz z uzasadnieniem. W/w opinia  jest pozytywna.    
- Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
- Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Rafał Balcerzak  odczytał wniosek
Komisji  Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic.   
Komisja  przeanalizowała  treści  sprawozdań.  Mając  na  uwadze  treść   
sprawozdań zarówno finansowego jak i z wykonania  budżetu  oraz  
informację o stanie mienia komunalnego Komisja wnosi  o udzielenie  
absolutorium  Burmistrzowi  Krzepic.  Wniosek  został  poddany  pod  
głosowanie i przyjęty 3 głosami,  przy 1 głosie wstrzymującym się,   1  
radny był nieobecny.
- Skarbnik Anna Mońka odczytała treść Uchwały Nr 4200/VII/134/2018 z
dnia 19 czerwca 2018 roku  VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach sprawie  zaopiniowania wniosku Komisji 
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Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krzepicach wraz z uzasadnieniem.  W/w 
opinia jest pozytywna.
- Radny Rafał Balcerzak odniósł się do faktu że rzeczywiście Komisja  
Rewizyjna  w  swoim  sprawozdaniu  nie  wykazała,  że  w  czasie  roku  
budżetowego sprawdzała ale rzeczywiście rozpatrywała sprawozdanie za I
półrocze 2017 roku jest  to wszystko w protokołach,  można się z tym  
zapoznać. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu uchwały nie zgłoszono więcej zapytań, wobec powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  38.363.2018  w  sprawie   
absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2017 rok. 
-  Uchwała  Nr  38.363.2018 w  sprawie  absolutorium  dla  Burmistrza  
Krzepic  za  2017  rok  została  przyjęta  9  głosami,  przy  2  głosach  
przeciwnych.

-  Przewodniczący  Rady  pogratulował  Burmistrzowi  uzyskanego  
absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia podziękował za udzielone absolutorium,  
podziękował Pani Skarbnik za precyzyjne  pilnowanie  budżetu  za  2017  
rok,  Burmistrzowi  Łukasikowi,  Sekretarzowi  oraz  wszystkim  
pracownikom  Urzędu  i  jednostek  budżetowych  podziękował  bo  to  
wspólna  praca  całego  zespołu.   Odniósł  się  do  słów radnego  Drosia  
odnośnie Z-cy Burmistrza, Z-cy Skarbnika,  

Ad. 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 
roku.
- Skarbnik Anna Mońka omówiła projekt uchwały po stronie dochodów 
budżet zwiększy się o kwotę 66.500 jest to dotacja z Wojewódzkiego  
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  organizację  
Zielonej  Pracowni  w  Szkole  Podstawowej  Nr  1  w  Krzepicach  i  
Zajączkach Pierwszych. Następnie przeanalizowała wydatki. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski   odczytał   stanowisko  Komisji   do  projektu  powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych, jednogłośnie. 
- Radny Roman Kudelski odnośnie zielonych pracowni sam zgłaszał że  
jest  taki   nabór  aby nasze  szkoły  się  ubiegały,  otrzymał  pismo gdzie  
Dyrektor szkoły zwraca się do przedsiębiorców o wsparcie. Uczestniczył 
w Komisji Budżetu i sesji liczył  że Gmina  jako wkład własny w 100% 
dofinansuje,  okazuje  się  że  Gmina  dofinansuje  6,5  tysiąca  ,  brakuje  
niecałe 3.400 zł.  Składa wniosek formalny aby w proponowanej zmianie  
projektu budżetu  z Dz. 900  kwotę 3.400 przenieść do Dz. 801 lub aby 
nie robić tych zmian prosić Burmistrza aby ze swojej rezerwy budżetowej
zagwarantował, że uzupełni te brakujące środki. 
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-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego  
Kudelskiego, zadeklarował, że z rezerwy Burmistrza kwota ta zostanie  
uzupełniona. 
- Radny Rafał Balcerzak zapytał w Dz. 758 kwota przeszło 39 tysięcy  
jakie zadania w osiedlach Kuków i Kuźniczka   zostały przegłosowane  
przez mieszkańców. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  odpowiedziała,  że  Osiedle  Kuków  to  jest   
doposażenie placu zabaw przy zjeździe na Pragę. Natomiast Kuźniczka to 
dwa zadania , dwa projekty kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.  
Bursztynowej i Tęczowej po 10.000 zł.  
-  Radny  Grzegorz  Mońka  powrócił  do  tematu  który  zgłosił  radny  
Kudelski, popiera wniosek, Dyrektor szkoły jeśli jest aktywna stara się  
odbiera to pozytywnie.  
- Radny Wojciech Droś odniósł się do wypowiedzi Burmistrza  odnośnie 
Dyrektorów szkół  którzy organizują różne festyny, zabawy aby pozyskać 
środki. Uważa, że szkoła  jest powołana do tego aby nauczać dzieci a nie 
do tego żeby robić festyny i zbierać pieniądze na meble, bo od tego jest 
organ prowadzący. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak   dodał,  że  każda  ze  szkół  ma  jakieś  swoje  
sztandarowe  imprezy  plenerowe  i  nie  tylko   organizują  głównie  we  
współpracy  z radą rodziców, był  przewodniczącym rady rodziców w  
przedszkolu  również z rodzicami  organizowali  zabawy andrzejkowe  
gdzie pozyskiwano co roku po kilka tysięcy złotych na rzecz przedszkola.
Uważa,  że jest to współpraca  gdzie swoją cegiełkę wprowadza się do  
przedszkola, czy szkoły. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  dodał,  że  każda  szkoła   jak  
powiedział radny Balcerzak ma  swoje imprezy, które są cykliczne, te  
pieniądze są zawsze spożytkowane dla dobra  dzieci albo obiektu. W pełni
popiera radnego Drosia, bo jest mowa o oświacie,  ciągle oczekuje się  
jakichś działań które są działaniami dodatkowymi, nie  oświatowymi.  
Następnie przystąpił  do  czytania  uchwały  i  poddał  pod  głosowanie  
Uchwałę Nr 8.364.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 
2018 roku.
- Uchwała Nr 38.364.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice 
w 2018 roku została przyjęta 10 głosami  przy 1 głosie wstrzymującym 
się.

Ad. 8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski   odczytał   stanowisko  Komisji   do  projektu  powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych, jednogłośnie. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,  że  projekt  uchwały  został  
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dostosowany do wprowadzonych zmian w budżecie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz  Kluba  zapytał  czy będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono  zapytań, wobec powyższego poddał pod
głosowanie projekt uchwały Nr 38.365.2018 w sprawie zmiany uchwały 
Wieloletniej Prognozy   Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024 
-  Uchwała  Nr  38.365.2018 w  sprawie  zmiany  uchwały  Wieloletniej  
Prognozy   Finansowej  Gminy  Krzepice  na  lata  2018-2024  została  
przyjęta  10  głosami, przy  1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski   odczytał   stanowisko  Komisji   do  projektu  powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych, jednogłośnie. 
- Radny Rafał Balcerzak stwierdził, że Gmina Krzepice jest kolejną gminą
gdzie  na nowo ustala  się  wynagrodzenie  włodarzy natomiast  chciałby  
spytać  o  podstawę,  wykładnię  dlaczego  się  tak  robi,  bo  analizując  
przepisy,  Rada  nie  ma  obowiązku  w  tym  momencie   ustalać  
wynagrodzenia.
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska – Cer odpowiedziała, że Rada ma 
obowiązek, bo zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych oraz  
nowym Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  w sprawie  wynagradzania  
pracowników  samorządowych,  określają  obligatoryjne  składniki  
wynagradzania burmistrzów oraz minimalne i maksymalne ich wysokości
obowiązujące  od  01.07.2018  roku.  Wynagrodzenie  zasadnicze   wg  
rozporządzenia obowiązującego do 30.06.2018  wynosi od 4200 do 5900 
natomiast wg rozporządzenia od 01.07.2017 wynosi od 3400 do 4700.  
Obecne wynagrodzenie zasadnicze burmistrza wynosi 5400 i należy je  
zmienić  a następnie zmieniono składniki wynagrodzenia i wynagrodzenie
jest na tym samym poziomie. 
- Radny Grzegorz Mońka  jeżeli dobrze rozumie to mimo kampanii o  
obniżeniu  wynagrodzenia,  burmistrz  będzie  tyle  samo  zarabiał  co  
dotychczas. 
-  Radny  Wojciech  Droś   istota  tej  zmiany  miała  być  taka,  że  
wynagrodzenia miały być obniżone o 20 % a nie teraz dopasowuje się te 
poszczególne składniki wynagrodzenia żeby wyszło na to samo co było.  
Zapytał  miejscowego  działacza  PIS-u   jak  on  to  rozumie,  żeby  to  
wyjaśnił.   Uważa,  że  wynagrodzenie  miało  być  obniżone o  20%,  bo  
należy traktować funkcję Prezydenta, Burmistrza czy Wójta  jako służbę. 
Będzie głosował przeciwko tej uchwale. 
-  Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Krzepice  „Stare  Miasto”  
odpowiedział, że nie on tworzył tą ustawę  dlatego jest mu trudno odnieść 
się do niej, a jeśli ona zakładała 20% obniżkę  to jest to jasny postulat, w 
tym przypadku wynagrodzenie pozostaje po staremu ale nie będzie tego 
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komentować jest to decyzja Rady.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu uchwały nie zgłoszono  więcej zapytań, wobec powyższego 
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  38.366.2018  w  sprawie  
ustalenia wynagrodzenia burmistrza. 
-  Uchwała  Nr  38.366.2018  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  
burmistrza  została przyjęta 9 głosami, przy 2 głosach przeciwnych. 

Ad. 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 37.360.2018 Rady  
Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 czerwca 2018 roku 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   stanowisko  Komisji   do  projektu  powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych, jednogłośnie. 

-   O godz.  1725 obrady opuścił  Radny  Kamil  Wiecha,  pomniejszając  
liczbę radnych do 10 osób.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  powiedział, że po konsultacji z 
Panią Prawnik prosi aby w Paragrafie 1 na końcu dopisać „Załącznik Nr 1
po dokonaniu zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały”.  Zapytał 
czy będą  pytania do projektu uchwały nie zgłoszono  zapytań, wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 38.367.2018 w 
sprawie zmiany uchwały Nr 37.360.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 14 czerwca 2018 roku 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 38. 367.2018  w sprawie zmiany uchwały Nr 37.360.2018 
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 czerwca 2018 roku 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, została przyjęta 9 głosami, 
przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz 
nadania jej statutu.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski   odczytał   stanowisko  Komisji   do  projektu  powyższej   
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uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych, jednogłośnie. 
- Radny Wojciech Droś zapytał na jakiej zasadzie ma to działać. 
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska-Cer odpowiedziała, że Krzepickie 
Towarzystwo  Regionalne  wystąpiło  aby  utworzyć  Gminną  Radę  
Seniorów i nadać jej statut,  oddelegowali swoją przedstawicielkę. Statut 
został opracowany, sprawdzony nanoszone były poprawki i po konsultacji
taka forma statutu im odpowiadała. Ustawodawca powiedział, że Rada ma
charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w kwestiach związanych 
z osobami starszymi i działaniami podejmowanymi na ich rzecz.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba dodał, że  temat Rady Seniorów 
wypłynął na jednym ze spotkań Krzepickiego Towarzystwa Regionalnego
w  październiku  w  którym  uczestniczył,  Rada  ta   byłaby  ciałem  
opiniodawczym w zakresie senioralnym. Taka Rada działa  w różnych  
miejscowościach, pierwszy statut jaki został dostarczony był to statut z  
Kluczborka był on bardzo rozbudowany,  nasz radca Prawny opracowała  
nową wersję, która została skonsultowana z samymi zainteresowanymi i 
przedstawiona Radzie. 
-  Radna Bożena Kozak  też  byłaby za tym jak mówił  radny Droś że  
należałoby  tą  uchwałę  przełożyć  na  następną  sesję  aby  ktoś  z  
przedstawicieli  przybył  i  naświetlił  na  czym   to  będzie  polegać,  
wnioskodawca statutu. 
-   Radca  Prawny Bogusława  Raczyńska-  Cer  odpowiedziała  że Rady  
Seniorów nie ma powołanej, jeżeli nie zostanie  przyjęty statut to Rada nie
powstanie. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  dodał,  że  jest  taka  tendencja  że  te  Rady  
Seniorów powstają, taka Rada działa  w Oleśnie. Dzisiaj mamy statut  
każdy  zapoznał  się  z  tym  statutem,  myśli  że  należy  zorganizować  
spotkanie z szerszą grupą seniorów.    
 -  Radca Prawny Bogusława Raczyńska- Cer odpowiedziała że w Radzie 
Seniorów mogą być ludzie z różnych środowisk nie tylko z Krzepickiego 
Towarzystwa w statucie pisze jaki jest tryb wyboru członków Gminnej  
Rady Seniorów, odczytała te punkty. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu uchwały nie zgłoszono  więcej zapytań, wobec powyższego 
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  38.368.2018  w  sprawie  
powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. 
-  Uchwała Nr 368.2018 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów 
oraz  nadania  jej  statutu  została  przyjęta  8  głosami,  przy  2  głosach  
wstrzymujących się. 

Ad. 12.  Sprawozdania,  informacje:
-  Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  za  okres  od  22  maja  do
27 czerwca 2018 roku.
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-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie  międzysesyjnym za okres  od 22 maja  do 27 czerwca 2018 roku.
(sprawozdanie w załączeniu).

-  O godz. 1745 obrady opuściła Radna  Czesława Dudek, pomniejszając 
liczbę radnych do  9 osób.
- Radny Roman Kudelski  zapytał ponieważ została podpisana umowa na 
wymianę poszycia dachowego  budynku na stadionie, kiedy będzie termin
realizacji.  Została podpisana umowa na wywóz śmieci w jaki sposób, na 
jakich warunkach będzie to robił ZDKiM.  
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odnośnie  dachu  nie  pamięta   daty  ale  
sprawdzi i odpowie,  odnośnie ZDKiM są to szczegóły które są w umowie
można zapoznać się z tą umową u Wiceburmistrza Łukasika. 
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał,  Burmistrz  wspomniał  o  stanie  
technicznym hydrantów  co w tej sprawie zostało zrobione czy wszystkie 
hydranty na terenie Gminy są sprawdzone. Drugie pytanie dotyczy suszy.
-  Burmistrz  Krystian Kotynia   odnośnie  hydratów takie  przeglądy się  
odbywają,  informacja jest  przekazywana do Komisji  Bezpieczeństwa.  
Odniósł się do tematu suszy. 
-  Radny  Marian  Rutkowski  odpowiedział,  że  odbywają  się  przeglądy  
hydrantów przez  wodociągi  oraz  przedstawiciela  OSP jeszcze  się  nie  
zakończył przegląd.   Po zakończeniu przekażą informację do Komisji  
Bezpieczeństwa. 
-  Radny Wojciech Droś  zapytał o konkurs na stanowisko Dyrektora  
Szkoły  Podstawowej  Nr  2  w  Krzepicach,  jak  on  się  odbył,  ilu  było  
kandydatów, kto był w komisji konkursowej.  
- Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział, że przewodniczącym komisji
był  przedstawiciel  samorządu,  następnie  podał  kto  wchodzi  w  skład  
komisji, startowały 2 osoby,  wygrała konkurs Pani Pilarz.

Ad.  13. Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi, Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli   i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1700.  Zapytania wystąpienia radnych. 
-  Radny Rafał  Balcerzak zapytał o ul.  Częstochowską nowy fragment  
wyremontowany   rośnie  ziele,  zauważył  przy  dużych  ulewach  przy  
zjeździe  na myjnię,  stację  benzynową rów, który był  nowo wybrany  
mocno  obsunięty  i  oberwany  przy  samej  krawędzi  jezdni,  prosi  o  
interwencję.   Poruszył  temat  strategii  rozwiązywania  problemów  
społecznych Gminy Krzepice na lata 2017-2027. Dnia 21.02.2017 roku  ta
strategia była w programie sesji do uchwalenia, przed sesją pracowała nad
tą  strategią  komisja  Zdrowia  i  było dużo zastrzeżeń i  wiele  braków.  
Wycofano wówczas ten punkt z porządku obrad. Gmina tej strategii nie 
ma, ustawa jasno mówi że Gmina ma obowiązek taką strategię opracować
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i realizować. Kolejny temat  to w związku z dużymi opadami deszczu   
na ul. Krótkiej w GOK przecieka dach w kilku miejscach. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odniósł  się  do  tematów  w   ul.  
Częstochowskiej,  odnośnie  tematu  strategii  zapyta  i  da  odpowiedź.   
Odnośnie GOK przy ul. Krótkiej zna temat,  jest to jeszcze na gwarancji i 
zostanie naprawione. 
- Radny Roman Kudelski  zapytał kiedy będą wykonane 2 lampy między 
ul.  Dolną a  Krakowską,  na jakim etapie  jest  wymiana oświetlenia  na  
ledowe. Ulica Krótka został wycięty przy GOK kawałek asfaltu, kiedy to 
zostanie naprawione. Przy cmentarzu  zjazd od strony Krzepic w kierunku
Kłobucka jest przejście dla pieszych aby zamontować tam dwa słupki aby 
kierowcy nie skracali drogi.  
- Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział na zadanie tematy radnego 
Kudelskiego. 
-  Radny  Wojciech  Droś  na  początku  był  poruszany  temat  drogi  w  
Zajączkach  Pierwszych,  na  pewno  starostwo  wystąpi  z  wnioskiem  o  
dofinansowanie. Zapytał jakie jest stanowisko Burmistrza w tej sprawie i 
o jakiej kwocie dofinansowania myśli Burmistrz.  Zajączki w tej kadencji 
nie  otrzymały żadnych środków. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział, że będzie zaproponowane  
dofinansowanie do tej drogi, były ustalenia.  
- Radny Wojciech Droś temat wody był już poruszany, Stowarzyszenie  
zadeklarowało że wodę będzie systematycznie badać. Dyrektor Sanepidu 
powiedziała, że zgoda na pobranie próbki wody należy do kierownika  
szkoły,  Burmistrz  jako  organ  prowadzący  może  teraz  powiedzieć  że  
przedstawiciela  Stowarzyszenia   zostaną wpuszczeni  do szkoły i  będą  
mogli pobrać wodę do badania laboratoryjnego. Powiedział w jaki sposób 
zostały pobrane próbki  wody  w  Przedszkolu  przez  przedstawiciela  
Stowarzyszenia. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do sprawy pobrania próbki wody
przez Stowarzyszenie.  Odnośnie  pobierania  próbek wody  zostanie  to  
ustalone w obecności przedstawiciela wodociągu. 
- Przewodniczący Rady  Mateusz Kluba dodał, że jest jasno powiedziane
kto  może  pobierać  próbki  wody  do  badania  jest  to  certyfikowany  
pracownik, który jest do tego odpowiednio przeszkolony to zostało jasno 
na dzisiejszej sesji powiedziane. 
- Radny Rafał Balcerzak dodał do tematu wody, bo nie była poruszana  
jeszcze  kwestia  uboczna  tej  sprawy,   która  rozgrywała  się  przed  
budynkiem przedszkola  samorządowego w Krzepicach, rodzice którzy  
zaprowadzali dzieci do przedszkola  dostawali ulotki pod którymi była  
podłączona tzw lista wstydu, niektórzy rodzice nie chcieli  wziąć tych  
ulotek to wciskano im je, padały wtedy słowa ”pozwolicie truć swoje  
dzieci” . 

16



- Radny Wojciech Droś odniósł się do wypowiedzi radnego Balcerzaka 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  dodał, że łącznie z badaniami dla 
niego wątpliwymi załączona była ta lista  dlatego ponieważ część radnych
nie chciała tej debaty na tamtej sesji. Debata na temat wody odbyła się na 
dzisiejszej sesji, byli ludzie poproszeni i odpowiednio przygotowani do  
tego tematu. 

-  O godz. 1815 obrady opuścił Radny  Tomasz Rakowski, pomniejszając 
liczbę radnych do 8 osób.
- Radny Wojciech Droś ponieważ próbki wody są pobierane i odwożone 
przez  przedstawiciela  ZDKiM  składa  wniosek  aby  próbki  wody  do  
badania nie odwoził pracownik ZDKiM tylko pracownik Sanepidu. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
radnego Drosia  aby próbki wody do badania nie odwoził  pracownik  
ZDKiM tylko pracownik Sanepidu, za przyjęciem wniosku głosowało 2 
radnych, 3 radnych przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  Wniosek
nie został przyjęty przez Radę. 
- Radny Grzegorz Mońka zapytał o wniosek który został przegłosowany o
zatrudnienie  psychologa do wszystkich szkół,  czy  wniosek ten będzie  
realizowany. 
-  Przewodniczący  Rady  prosi  Burmistrza  aby  na  następną  sesję  
odpowiedzieć  jakie  kroki  zostały  podjęte  żeby  taka  osoba  była  
zatrudniona. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka  zapytał  czy  do  miejscowego  planu  
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Krzepice  można  składać  
wnioski o wiatraki i biogazownie,bo są takie zapisy w planie. Kolejny  
temat oczyszczalnia ścieków w Pankach. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odniósł  się  do  zapisów  w  planie  
zagospodarowania, odnośnie ścieków w Pankach otrzymał pismo, które  
zostało odczytane.   
- Radny Grzegorz Mońka zgłosił ul. Leśna zarasta, gałęzie wchodzą w pas
drogi,   dziury koło kapliczki,  ul.  Słowackiego rozkopana jezdnia,  był  
naprawiany  wodociąg,  ul.  Częstochowska  czy  jest  już  zakończona  
przebudowa,  czy była zasiana trawa.  
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do powyższych tematów. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  to co zgłosił radny Mońka na  
ostatniej sesji było też to zgłoszone i miało być wykonane wykoszenie  
pobocza przy ul. Leśnej.
-  Radny  Rafał  Balcerzak   zgłosił  ul.  Częstochowska  od  obwodnicy  
wysepka,  która  jest  przed  zjazdem w kierunku  stacji  paliw,  jest  ona  
niebezpieczna, nie jest wystarczająco oznakowana. 
-   Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   zgłosił  wyjazd  z  ul.  
Dąbrowskiego skrzyżowanie ul. Sienkiewicza i Kościuszki który jest dość
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niebezpieczny, może zastanowić się nad zawieszeniem lustra przy słupie 
ogłoszeniowym.  To lustro pozwoliłoby ocenić lewą i prawą stronę, myśli 
że byłoby to wskazane.  Druga sprawa to już wspomniał radny Mońka  
miejsce wkoło kapliczki na ul. Leśnej, prosi aby ZDKiM skosztorysował  
jak wyglądałaby cena kostki na tym odcinku do asfaltu. 
- Radny Rafał Balcerzak ul. Częstochowska dwa wyjazdy ul. Ustronna i 
wyjazd  z  Osiedla  Dąbrowa  w  okolicach  marketu,  są  tam  miejsca  
parkingowe,  stoją  samochody  widoczność  jest  mocno  ograniczona od  
strony miasta   myśli,  że   też  dobrym rozwiązaniem byłyby lustra  na  
wprost tych wjazdów. 
-  Mieszkaniec M.K. Chciał wyprostować kilka rzeczy odnośnie pobrania 
próbek wody i ich badania, każde laboratorium może zbadać próbkę którą
się przywiezie, odnośnie debaty jaka odbyła się  na dzisiejszej sesji to  
uważa, że był to monolog. Odniósł się do wypowiedzi Dyrektora ZDKiM 
w Krzepicach, odnośnie zawartości w wodzie żelaza i manganu. Zapytał 
Burmistrza  czy  pozwoli   by  ludzie,  dzieci  na  terenie  gminy  piły  
wodę  z  rur   które  powinny  być  do  wymiany.   Drugie  pytanie  
Stowarzyszenie zwróciło się do Dyrektora Przedszkola aby zamontować 
filtr o odwróconej osmozie, który czyści wodę, Dyrektor odpisała, że nie 
ma takiej potrzeby . 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że takim ekspertem jak Pan 
M.K.  nie  jest  ale  uważa,  że  jak  można  nie  wierzyć  certyfikowanym  
laboratorium,  Sanepidowi,  pracownikom   z  naszego Ujęcia  wody   a  
uwierzyć nagle Panu M.K. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odniósł się do wypowiedzi Pana  
M.K. odnośnie  badań na które się powołuje, które były wykonane przez  
profesora  w Australii gdzie woda ma bardzo dużo żelaza i manganu  nie 
są to jednoznaczne badania, nie wzięto dodatkowych uwarunkowań wśród
populacji badanych.  W Jego ocenie nie ma żadnego zagrożenia o którym 
mówi Pan M.K. 

Ad.  14.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Wiceprzewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.  1910 zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:
Zdzisława Majorek                     Wojciech Droś                Mateusz Kluba
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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