
PROTOKÓŁ  NR 39.2018

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  10 sierpnia  2018 roku

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 800 - 845.

       
Radnych obecnych wg załączonej listy obecności –  11
Radnych nieobecnych – 4

1. Wojciech Droś - usprawiedliwiony 
2. Maksymilian Grzyb – usprawiedliwiony
3. Grzegorz Mońka - usprawiedliwiony 
4. Mariusz Trawiński - usprawiedliwiony

Ponadto  w  posiedzeniu  Rady  udział  wzięli:  zaproszeni  goście,
przewodniczący osiedli, sołtysi według załączonych  list obecności.

PORZĄDEK  OBRAD :

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na 
terenie Gminy Krzepice.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 26.240.2017 
Rady Miejskiej w Krzepicach  z dnia 21 lutego 2017 roku w 
sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców  usług.

5. Zamknięcie obrad. 

PRZEBIEG  POSIEDZENIA:

Ad. 1.  Przewodniczący Rady Miejskiej  Mateusz Kluba otworzył sesję i  po  
powitaniu radnych  oświadczył, że zgodnie z listą obecności jest kworum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – lista obecności  
radnych stanowi załącznik do protokołu. 
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  
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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. 
Podczas  obrad  proszę  nie  udostępniać  na  forum publicznym,  danych  
osobowych, aby nie naruszyć przepisów ochrony danych osobowych. 
Następnie  poinformował,  że  sesja  została  zwołana  na  wniosek  
Burmistrza, zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi do porządku obrad.  
Przypomniał  że  na  zamianę  porządku  obrad  musi  wyrazić  zgodę  
wnioskodawca.   Nie zgłoszono uwag,
Radnych obecnych – 11.

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad.
- Zaproponowano następną osobę z listy obecności radną Czesławę Dudek
która wyraziła zgodę.
- Sekretarzem obrad została wybrana radna Czesława Dudek   10 głosami,
przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 3. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania 
wody  i  odprowadzania  ścieków  obowiązującego  na  terenie  Gminy  
Krzepice.

- Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Czesława Dudek odczytała stanowisko Komisji   do 
projektu powyższej  uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych, 
jednogłośnie.   

-  Wiceburmistrz  Mirosław   Łukasik  poinformował,  że  ZDKiM  w  
Krzepicach w oparciu o art. 8.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o 
zmianie  ustawy  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  
odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw  przekazał  Radzie
Miejskiej  w  Krzepicach  projekt  regulaminu  dostarczania  wody  i  
odprowadzania ścieków na obszarze gminy Krzepice celem jego analizy 
oraz  przekazania  do  zaopiniowania  organowi  regulacyjnemu  do  dnia  
11.08.2018 roku  Dyrektorowi  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  
Wodnej Państwowego Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie  w  
zakresie  zgodności  z  przepisami  ustawy.  W  związku  z  powyższym  
podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

- Radna Bożena Kozak zapytała o  jakość wody, bo w Dankowicach woda
ma kolor  pomidorowy. 
- Radna Alicja Chęcińska zapytała o ciśnienie wody, które na Szarkach  
jest bardzo niskie i ostatnio przez 4 dni nie było wody.
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  w  rozdziale  IX  
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paragraf 17 jest zapis że odbiorca ma prawo do zgłoszenia reklamacji,  
wyszczególniono w jakim zakresie. 
-  Przewodniczący   Rady Mateusz  Kluba   zapytał  czy  będą  jeszcze   
pytania do projektu  uchwały,  nie  zgłoszono  więcej  pytań  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 39.369.2018 w 
sprawie  przyjęcia  projektu  regulaminu  dostarczania  wody  i  
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krzepice.
-  Uchwała  Nr 39.369.2018 w sprawie  przyjęcia  projektu  regulaminu  
dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie  
Gminy Krzepice została przyjęta  11 głosami,  jednogłośnie.

Ad. 4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 26.240.2017 Rady  
Miejskiej w Krzepicach  z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie dopłaty do
jednej taryfowej grupy odbiorców  usług.

-  Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik  poinformował,  że  Rada  uchwaliła  
dopłatę do jednej taryfowej grupy odbiorców w wysokości 0,58 zł/m3 co 
pozwoli  na  utrzymanie  ceny  za  odprowadzanie  ścieków  przez  
gospodarstwa domowe na poziomie 2,95 zł/m3 . Ta dopłata przez kilka lat 
była na tym samym poziomie, środki w budżecie są zabezpieczone na ten 
cel. 

-  Radny Rafał  Balcerzak zastanawia się czy jest  sens dopłacać do tej  
kwoty, łączna kwota dopłat w 2018 roku to około 110 tysięcy złotych, nie 
wie  czy  nie  lepiej  byłoby przeznaczyć tą  kwotę   na  inne  zadania,  w  
gminie jest wiele potrzeb, wszędzie brakuje pieniędzy w szkołach,  oraz 
inne zadania na które też ludzie oczekują i są potrzebne. Nie wie czy  
mieszkańcy mają świadomość że gmina dopłaca do ścieków. 

-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  jeżeli  chodzi  o  przyszły  rok  
budżetowy to można się zastanowić nad tą dopłatą. 

- Radna Czesława Dudek zapytała o ścieki odbierane beczką, czy też jest 
dopłata.

-   Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że odbiór ścieków z  
terenów nieskanalizowanych,  gospodarstwa te  nie  są  dotowane,  płacą  
tylko za transport ścieków.  
-  Przewodniczący   Rady Mateusz  Kluba   zapytał  czy  będą  jeszcze   
pytania do projektu  uchwały,  nie  zgłoszono  więcej  pytań  wobec  
powyższego poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 39.370.2018 w 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 26.240.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy 
odbiorców  usług.
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- Uchwała Nr 39.370.2018 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr  
26.240.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach  z dnia 21 lutego 2017 roku w 
sprawie  dopłaty  do  jednej  taryfowej  grupy  odbiorców   usług  została  
przyjęta  10 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad.  5. Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  
podziękował  za  udział  w  sesji  i   o  godz.  845 zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej.

Protokołowała:                           Sekretarz Obrad:                     Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                  Czesława  Dudek                     Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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