
PROTOKÓŁ  NR 40.2018

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  11 września   2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1500 - 2000

       
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 protokołów z ostatnich sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wystąpienie zaproszonych gości. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 r.

(2 uchwały)
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Kłobuckiego w 2018 roku.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na  prefinansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. 
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  34.336.2018  Rady

Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału
Gminy Krzepice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  34.337.2018  Rady
Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału
Gminy Krzepice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i
siedzib obwodowych komisji wyborczych.

11.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w wyborach do rad  gmin,  rad powiatów,  sejmików województw i  rad
dzielnic oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  usytuowania  na  terenie
Gminy Krzepice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
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13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzepice.

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy
Krzepice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 rok.

15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  darowizny  na  rzecz  Gminy
Krzepice.

16.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od
obowiązku  trybu  przetargowego  i  przedłużenie  okresu  obowiązywania
umowy dzierżawy.

17.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Krzepice (3 uchwały)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
19. Sprawozdania,  informacje:

-  Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  za  okres  od  28  czerwca  do
11 września 2018 roku.

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

21.Zamknięcie obrad.

PRZEBIEG  POSIEDZENIA:

Ad. 1.  Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Kluba otworzył sesję i po  
powitaniu radnych, zaproszonych gości  oświadczył,  iż  zgodnie z listą    
obecności  jest kworum  pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji  –  listy  obecności  radnych,  oraz  zaproszonych  gości  stanowią  
załączniki do protokołu.
Dzisiejszą  sesję  od strony prawnej  będzie  obsługiwał   Radca  Prawny  
Tomasz Małyska. 
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 
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wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 
- Burmistrz Krystian Kotynia wnosi aby wykreślić z porządku obrad pkt 
18  „podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zamianę  
nieruchomości”  ponieważ  wpłynął  wniosek  zainteresowanych  osób  o  
wycofanie powyższego projektu uchwały, a w miejsce tego punktu pkt 18
prosi o wprowadzenie projektu uchwały która jest w materiałach na sesję  
w sprawie zmiany uchwały Nr 34.333.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach
dnia 27 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  
Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku. 
-  Radny Wojciech Droś zapytał  dlaczego jest  wyłączony  punkt 18 z  
porządku obrad, chciałby znać treść tego wniosku. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odczytał wniosek zainteresowanych osób. 
-  Radny  Wojciech  Dros  dodał  że  jemu  to  nie  wystarcza,  bo  
Przewodniczący na wniosek Burmistrza umieszcza  w porządku obrad  
punkt i nagle się go wykreśla prosi o uzasadnienie.  Sprawa ta dotyczy 
pracownika Urzędu, Skarbnika.  
-  Skarbnik  Anna  Mońka   odpowiedziała  że  Skarbnik  Gminy  jest  
mieszkańcem tej Gminy i ma prawo składać wnioski  które go dotyczą,  
być może posiedzenie Rady nie jest miejscem aby wracać do początku tej 
sprawy. Oznajmiła, że nie są zainteresowani   tą zamianą. 
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  Panią  Skarbnik  czy  w  przyszłości  
zamierza złożyć taki wniosek.
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że nie jest już zainteresowana  
taką zamianą. 
-  Radny  Damian  Pilarz   dodał,  że  Przewodniczący  Rady  podpisuje  
porządek  obrad  i  jest  za  to  odpowiedzialny,  w pełni  akceptował  gdy  
materiały te zostały przedłożone.   Prosi  o wytłumaczenie dlaczego do  
wiadomości  radnym zostały  podane dane inwestora,  który nie ma nic  
wspólnego  z  tą  uchwałą.  Zapytał  Radcę  Prawnego  czy  przeglądał  
materiały na sesję i czy nie ma uwag do tych materiałów pod względem 
prawnym.  
-  Radca  Prawny Tomasz  Małyska  odniósł  się  do  powyższej  kwestii   
powiedział, że nie ma żadnych uwag. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
Burmistrza aby wykreślić z porządku obrad pkt 18  „podjęcie  uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości”, za przyjęciem 
wniosku głosowało  11 radnych,  2  radnych wstrzymało się  od głosu.   
Następnie  poddał  pod  głosowanie  drugi  wniosek  Burmistrza  aby  
wprowadzić  w pkt 18 „Podjęcie uchwały Nr 40.387.2018    w sprawie 
zmiany uchwały Nr 34.333.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach  dnia 27 
marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kłobuckiego  w  2018  roku”  za  przyjęciem  wniosku  głosowało  11  
radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Zapytał czy będą jeszcze  
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jakieś wnioski, nie zgłoszono więcej wniosków, poddał pod głosowanie 
porządek  obrad  z  przyjętymi  poprawkami,   za  przyjęciem  porządku  
obrad głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
Radnych obecnych 13

Ad. 2.  Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
- Protokoły  zostały  przesłane radnym. Przewodniczący Rady zapytał czy
będą  uwagi  do protokołów. Nie zgłoszono uwag wobec powyższego  
poddał pod głosowanie protokół Nr 37.2018, Nr 38.2018, Nr 39.2018   
które   zostały przyjęte  11 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.  
 

Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
- Zaproponowano następną osobę z listy obecności Radną Bożenę Kozak,
która  wyraziła zgodę.
- Sekretarzem obrad została wybrana Radna Bożena Kozak  12 głosami, 
przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 4.  Wystąpienie zaproszonych gości.
- Przewodniczący Rady  Mateusz Kluba oddał głos zaproszonym gościom
Panu Bogdanowi Kuboszek i Panu Przemysławowi Rymer. 
-  Pan  Bogdan  Kuboszek   podziękował  za  zaproszenie  na  sesję   i  
możliwość przedstawienia projektu rekonstrukcji istniejącej bożnicy wraz
z  budynkiem  obsługowym.   Poprosił  Pana  Przemysława  Rymer  aby  
przedstawił założenia projektowe, które zyskały aprobatę Wojewódzkiego
konserwatora zabytków.  
- Pan Przemysław Rymer architekt poinformował że  odbudowa synagogi 
byłaby według stanu przed 39 rokiem czyli przywrócenia jej pierwotnego 
wyglądu.  Przedstawił projekt przebudowy. 
-   Pan  Bogdan  Kuboszek  poinformował,  że  zakładają  iż  złożą  do  
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  do programu Ochrona 
Zabytków projekt  na dofinansowanie   remontu  synagogi   do  dnia  31  
października. Omówił powyższy projekt. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  podziękował  za  przybliżenie  
planów,  założeń  co do naszej bożnicy, oddał głos Panu Cieśli. 
-  Mieszkaniec   R.C.  Poinformował,  że  od  wielu  lat  wysyła  pisma  
dotyczące  ochrony  tego  obiektu  i  cmentarza  żydowskiego.  Jest  
społecznym opiekunem zabytków, nie może do tego dojść aby te obiekty 
uległy całkowitemu zniszczeniu, są to jedyne obiekty które pozostały w 
promieniu 50 km. Mury synagogi zagrażają bezpieczeństwu, mogą się  
zawalić. Prosi aby poważnie podejść do tego tematu. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka   zapytał  ponieważ  mówi  się  o  projekcie  i  
złożeniu  wniosku  czy  znane  są  jakieś  koszty  przygotowania  tych  
materiałów   jakie  Gmina  by  poniosła,  czy  znane  są  realne  szanse  
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procentowe dofinansowań. 
-   Pan  Bogdan  Kuboszek  odpowiedział  odnośnie  realnych  szans  w  
zeszłym  roku  na  Ochronę  Dziedzictwa   w  Programie  Dziedzictwo  
Kulturowe  wpłynęło  około  3  tysięcy  projektów  z  całej  Polski,  pula  
środków była  110 mln zł. Na projekt  na synagogę i obiekt pomocniczy z 
zagospodarowaniem terenu  potrzeba 34 tysięcy zł. 
- Radny Rafał Balcerzak  zapytał o środki 34 tysiące to miałyby być do 
końca października, jaka jest  wartość kosztorysowa tego przedsięwzięcia.
-  Pan Bogdan Kuboszek odpowiedział, że te środki byłyby rozłożone na 
dwie transze,  wartości kosztorysowe ocenia się na podstawie projektu  
budowlanego, którego nie ma, są tylko założenia do projektu.

- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba podziękował przybyłym gościom.
Zaproponował kilka minut przerwy.

-  Radny Powiatowy Józef Borecki poinformował, że jest już po przetargu
na remont dróg w Zajączkach Pierwszych pierwszy etap, następny będzie 
w przyszłym roku  oraz ul. Mickiewicza po przetargu jest to kwota 365 
tysięcy  złotych.  Omówił  remont  drogi  ul.  Mickiewicza,  Powiat  na  tą  
drogę może przeznaczyć 250 tysięcy.  Omówił jakie drogi będą robione w
Powiecie jeszcze w tym roku. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba dodał, że temat drogi wypłynął w 
trakcie roku budżetowego, pierwotna wersja była 200 tysięcy Gmina  w 
trakcie roku  zadeklarowała 1/4 kosztów, temat wydawał się zamknięty,  
po przetargu wyszło inaczej.  W uchwale naszej  Rady jest  propozycja  
przeznaczenia  kolejnych 40  tysięcy,  łącznie  jest  to  kwota  90 tysięcy.  
Rozmawiał  ze  Starostą   i  Starosta  jest  świadomy  możliwości  naszej  
Gminy. Nasz budżet też   boryka się z wieloma zadaniami tak jak Powiat, 
Gmina chce współpracować, dołożyła do jednej i drugiej drogi chociaż w 
budżecie  nie  było  takiego  zapisu,  nie  mniej  Gmina  dysponuje  takim  
kapitałem i tyle środków jeżeli Rada będzie przychylna  dołoży. Myśli że 
Starosta jak i cały Zarząd też jest tego świadomy  jakie kroki i działania 
w tej materii podejmą jest to decyzja Starostwa. 
- Radna Bożena Kozak podziękowała, za wykoszone pobocza przy drodze
powiatowej.
- Radny Marian Rutkowski powiedział, że kilkakrotnie zgłaszał temat ul. 
11 Listopada i  nic nie jest zrobione, miał być obniżony krawężnik na  
przejściu  dla  pieszych  na  skrzyżowaniu  z  ul.  Kuźniczka,  miało  być  
przejście  dla  pieszych  pomalowane,  wykoszone  pobocza  są  tylko  
częściowo, po pniach po drzewach są odrosty,  zgłaszane było odpływ  
dróg  deszczowych  koło  wiaduktu,  nowy  chodnik  na  ul.  Nowa  Wieś  
zarośnięty, ul. Dworcowa nie pomalowano przejść dla pieszych.  
- Radny Powiatowy Józef Borecki odniósł się do powyższych tematów.
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-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski   podziękował  za  
odwodnienie na ul. Muznerowskiego  co kilkakrotnie zgłaszał, ma do tych
prac uwagi, nie powiadomiono go o komisji która to oglądała, bo komisja 
była gdy nie było opadów i nie jest w stanie stwierdzić gdzie są zastoiny, 
nadal ten problem występuje. Zgłosił chodnik, który jest zarośnięty na ul. 
Kuków.   Kolejna  sprawa  Starosta  na  ostatniej  sesji  obiecał,  że  będą  
rozmalowane pasy na tej drodze, zapytał kiedy to nastąpi. 
- Radny Powiatowy Józef Borecki odniósł się do powyższych tematów. 
- Radny Rafał Balcerzak powrócił do ul. Mickiewicza gdzie za chwilę  
będzie procedowana uchwała, gdzie do 50 tysięcy na ul. Mickiewicza  
będzie  dokładane  40 tysięcy  złotych  jak  również  175 tysięcy  wkład  
własny  do  drogi  na  Zajączki  Pierwsze,  obydwie  drogi  są  drogami  
powiatowymi. Niewiele brakuje aby droga w ul. Mickiewicza  została  
zrealizowana.  Nie  może  być  tak  że   25  tysięcy  złotych   stanie  na  
przeszkodzie  Powiatowi  do  zrealizowania  tego  tak  ważnego  odcinka  
drogi. 
-  Radna Czesława Dudek podziękowała,  za  wyczyszczony chodnik w  
Lutrowskim,  przy  drodze  powiatowej,  zaznaczyła,  że  mieszkańcy  też  
czyszczą  chodnik  przy  swoich  posesjach.   Podziękowała  również  
Burmistrzom  za prace przy drodze gminnej w Lutrowskim. 
-  Radny Grzegorz Mońka powrócił  do tematu  drogi  ul.  Mickiewicza,  
wszyscy powinni się nad tym zastanowić jak znaleźć te pieniądze albo  
ograniczyć   zakres prac, żeby nie przepadła cała inwestycja z powodu 25 
tysięcy złotych.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  dodał, że tak jak powiedział na 
początku myśli że Powiat  stanie na wysokości zadania tym bardziej że 
Starosta  jak  i  Przewodniczący  są  świadomi  że  Gmina  partycypuje  w  
kosztach w takim procencie w jakim może, nie są to małe kwoty. Uważa, 
że  ta  droga  zostanie  zrealizowana  przy  takim  wkładzie  jaki  został  
zaproponowany. 
-  Radny  Powiatowy  Józef  Borecki   odniósł  się  do   wykonywania  
chodników przy drogach powiatowych. 

Ad. 5. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 
roku (2 uchwały). 
- 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  omówiła  projekt  powyższej  uchwały  który  
wprowadza  zmiany  w budżecie  w  dochodach  i  wydatkach.  Omówiła  
kolejno poszczególne działy. 
- Radny Roman Kudelski zapytał w D. 400 o zakres prac i kiedy będzie  
rozpoczęcie prac.  
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- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że zakres prac będzie  
to  do działki za Panem Bujakiem, rozpoczęcie prac gdy będą uchwalone 
środki  ZDKiM będzie  rozpoczynał realizację. 
- Radny Marian Rutkowski zapytał w Dz. 600 jaki jest zakres prac na  
drodze w Zajączkach Pierwszych.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   odczytał   zakres  robót  które  będą  
wykonywane na drodze w Zajączkach Pierwszych. 
- Radny Roman Kudelski zapytał w Dz. 600 kwota 40 tysięcy na wydatki 
bieżące w drogach co wchodzi w ten zakres. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  wykonanie  
oznakowania poziomowego jezdni  od węzła z obwodnicą w Kuźniczce 
do Rynku w Krzepicach. Oznakowanie poziome w ul. Sienkiewicza, ul.  
Krakowskiej  i oznakowanie pionowe  tego całego odcinka.  Przypomniał 
też z tego  rozdziału wcześniej z wydatków bieżących do inwestycji było 
chwilowo zabrane 15 tysięcy, bo wtedy była taka potrzeba.  
- Radny Rafał Balcerzak  odnośnie malowania znaków poziomych zapytał
czy coś się zadzieje w zakresie płyty w Rynku w Krzepicach chodzi o  
progi zwalniające. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik  odpowiedział   że  w tym zakresie  
będzie  zabudowa separatorów ruchu w osi  jezdni, przed i za progami. 
-  Radny Grzegorz Mońka zapytał  o  znaki  poziome jaką metodą będą  
wykonywane  natryskową, czy sezonową. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział  że cienkowarstwową,  
gdyby zrobić to metodą grubowarstwową potrzebne byłyby środki cztero 
czy pięciokrotnie  większe.  W tym momencie Gminę stać tylko na taką 
metodę. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu uchwały nie zgłoszono więcej zapytań, wobec powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  40.371.2018  w  sprawie   
zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku. 
- Uchwała Nr 40.371.2018  w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice
w 2018 roku, została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie.

- 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 omówiła  powyższy projekt  który wykreśla  z  
budżetu  kwoty  dochodów pochodzących  z  Unii  Europejskiej,  których  
Gmina nie otrzyma w 2018 roku jako refundacje kosztów i wydatków  
poniesionych  dla  realizacji  poszczególnych  zadań  im  
przyporządkowanych. W miejsce wykreślonych dochodów wprowadza się
kredyt na ich wyprzedzające sfinansowanie. Kredyt będzie spłacony w  
2019  roku,  sukcesywnie  w  miarę  otrzymywania  przez  gminę  tych  
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środków. 
- Radny Roman Kudelski zapytał jakie będą odsetki. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że  dokładnie tego nie wie ale   
przyjęła kwoty rzędu 19, 21 tysięcy złotych, 2,16 -  2,20%
- Radny Damian Pilarz zapytał co jest powodem opóźnień  dotacji. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że  opóźnienia nie leżą po stronie 
Gminy, bo jeżeli jest inwestycja zakończona to  Gmina dokonuje szybko 
zapłaty, która gwarantuje i pozwala na sporządzenie wniosku o płatność. 
Gmina nie ma wpływu na szybkość oceny wniosku przez  wypłacającego 
środki. 
- Radny Wojciech Droś zapytał na jaką kwotę będzie zwrot środków,  po 
zrealizowaniu tej uchwały,  jakie będzie zadłużenie Gminy. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, na powyższe pytania zadłużenie 
Gminy  10.618.528,45 złotych, dodała że kredyt ten nie jest kredytem  
który będzie spłacany ze środków budżetu gminy.
- Radny Damian Pilarz zapytał przy tworzeniu budżetu na rok 2018 było 
wiadomo,  że  te  zadania  będą  realizowane na  koniec  roku w 3  czy 4  
kwartale,  wiadomo było że nie będzie tego zwrotu to dlaczego te zwroty 
były pokazywane, a dzisiaj bierze się kredyt, czy wtedy pułap  zdolności 
kredytowej byłby przekroczony.   
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała na powyższy temat. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu uchwały nie zgłoszono więcej zapytań, wobec powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  40.372.2018  w  sprawie   
zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku. 
- Uchwała Nr 40.372.2018  w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice
w 2018 r. została przyjęta 11 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kłobuckiego w 2018 roku.
- 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 podjęcie powyższej uchwały 
umożliwi  przekazanie  pomocy  finansowej  jak  w  treści  uchwały  co  
zapisane jest w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  zapytań, wobec powyższego poddał pod
głosowanie projekt uchwały Nr 40.373.2018 w sprawie  udzielenia  
pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku.
- Uchwała Nr 40.373.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu  Kłobuckiego  w  2018  roku,  została  przyjęta   13  głosami,  
jednogłośnie.
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Ad. 7.  Podjęcie  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie
 zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. 
- 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  zaciągnięcie  kredytu  jest  
konieczne ze względu na brak możliwości otrzymania przez Gminę w  
2018  roku  refundacji  poniesionych  kosztów  na  poszczególnych  
wymienionych w projekcie uchwały zadaniach. Kredyt będzie spłacany  
sukcesywnie w ślad za otrzymanymi zwrotami z programów unijnych. 

 - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  zapytań, wobec powyższego poddał pod
głosowanie projekt uchwały Nr 40.374.2018 w sprawie zaciągnięcia  
kredytu na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków  
unijnych. Prosi o poprawienie paragraf 5 zmienić na paragraf 4. 
-  Uchwała  Nr  40.374.2018 w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na  
wyprzedzające  finansowanie  działań  finansowanych  ze  środków  
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku, została przyjęta 
12 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  zmiana  WPF  jest  
podyktowana  wprowadzonymi  zmianami  w  budżecie.   Po  wysłaniu  
materiałów wpłynęła  dotacja  na przeprowadzenie wyborów, prosi  aby  
ponanosić zmiany jakie teraz poda.
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  zapytań, wobec powyższego poddał pod
głosowanie projekt uchwały Nr 40.375.2018 w sprawie zmiany uchwały  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024.
-  Uchwała Nr 40.375.2018 w sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy  
Finansowej  Gminy  Krzepice  na  lata  2018-2024,  została  przyjęta  11  
głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 34.336.2018 Rady  
Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału 
Gminy Krzepice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
- 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. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin poinformował, że w tym projekcie jak i w  
następnym  projekcie  uchwały  są  to  zmiany  porządkowe  przy  
podejmowaniu  uchwał  nie  było   decyzji  Wojewody odnośnie  zmiany  
nazwy ul. „17 Stycznia” na „11 Listopada”. Ponieważ została zmieniona 
nazwa ulicy jest konieczność uporządkowania tych dwóch uchwał. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  zapytań, wobec powyższego poddał pod
głosowanie projekt uchwały Nr 40.376.2018 w sprawie zmiany uchwały 
Nr 34.336.2018 Rady  Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie podziału Gminy Krzepice na okręgi wyborcze, ustalenia ich  
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
- Uchwała Nr 40.376.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 34.336.2018 
Rady  Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie  
podziału  Gminy  Krzepice  na  okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  granic  i  
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu została  
przyjęta 13 głosami, jednogłośnie. 

Ad. 10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 34.337.2018 Rady  
Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału 
Gminy Krzepice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i 
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski   odczytał   stanowisko  Komisji   do  projektu  powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych, jednogłośnie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod
głosowanie projekt uchwały Nr 40.377.2018 w sprawie zmiany uchwały  
Nr 34.337.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 roku 
w sprawie podziału Gminy Krzepice na obwody głosowania i ustalenia  
ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
-  Uchwała  Nr  40.377.2018  zmiany  uchwały  Nr  34.337.2018  Rady  
Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału 
Gminy Krzepice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i 
siedzib obwodowych komisji  wyborczych została przyjęta 13 głosami,  
jednogłośnie. 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 
w wyborach do rad gmin,  rad powiatów, sejmików województw i rad  
dzielnic oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski  odczytał  stanowisko Komisji  do projektu powyższej  uchwały
za pozytywną opinią głosowało 4 radnych, jednogłośnie. 
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- Sekretarz Zbigniew Sosin poinformował, że  należy utworzyć odrębny 
obwód głosowania w Szpitalu w Krzepicach. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod
głosowanie projekt uchwały Nr 40.378.2018 w sprawie utworzenia  
odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów,  
sejmików  województw  i  rad  dzielnic  oraz  wyborów  wójtów,  
burmistrzów i prezydentów miast.
-  Uchwała Nr 40.378.2018  w sprawie utworzenia  odrębnego obwodu  
głosowania w  wyborach  do  rad  gmin,  rad  powiatów,  sejmików  
województw i rad dzielnic  oraz  wyborów  wójtów,  burmistrzów  i  
prezydentów miast została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie. 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie  
Gminy Krzepice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski   odczytał   stanowisko  Komisji   do  projektu  powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych, jednogłośnie. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin poinformował, że są dwie uchwały dotyczące 
liczby miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,  konieczność podjęcia  
tych  dwóch  uchwał  wynika  ze  zmiany  ustawy  o  wychowaniu  w  
trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  w  ciągu  pół  roku  od  
wejścia  w  życie  tej  ustawy  należy  podjąć  te  uregulowania  gminne,  
wymogiem tej ustawy jest zaopiniowanie  przez jednostki pomocnicze  
tych uchwał, są sporządzone protokoły z tych spotkań,  uchwały mają  
pozytywną opinię  we wszystkich  jednostkach.  Obydwie uchwały były 
przedstawione na stronach bip do konsultacji taki jest wymóg ustawowy. 
Treść merytoryczna obydwu uchwał nie zmieniła się. 
- Radny Rafał Balcerzak poinformował  jak wyglądają takie konsultacje. 
- Radny Wojciech Droś zapytał czy tylko w dzielnicach odbywały się  
takie  konsultacje,  oraz  na  jakich  zasadach  odbywa  się  przydział  
zezwolenia, czy wszystkie przydziały są wykorzystane, jak odbywa się  
kontrola tych punktów sprzedaży,  jak często,   kto uczestniczy w tych  
kontrolach, czy są protokoły z tych kontroli. 

 -  Sekretarz  Zbigniew  Sosin  odpowiedział,  że  poziom  wykorzystania  
zezwoleń są  one w połowie wykorzystane,  nie  ma ograniczeń,  co  do  
kontroli  to  na  Komisję  Zdrowia,   Gminna  Komisja  Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych taką informację może przedstawić. Odnośnie 
konsultacji  odbywały  się  one  w  jednostkach  pomocniczych,  czyli  w  
sołectwach i osiedlach. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  podał aktualną liczbę wydanych zezwoleń z
podziałem na sołectwa i osiedla według stanu na dzień 28.08.2018 rok
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- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu uchwały nie zgłoszono więcej zapytań, wobec powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  40.379.2018  w  sprawie  
ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krzepice miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych.
- Uchwała Nr  40.379.2018  w sprawie ustalenia zasad usytuowania na  
terenie  Gminy  Krzepice  miejsc  sprzedaży  i  podawania  napojów  
alkoholowych została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie. 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzepice.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski   odczytał   stanowisko  Komisji   do  projektu  powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych, jednogłośnie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  zapytań, wobec powyższego poddał pod
głosowanie projekt uchwały Nr 40.380.2018 w sprawie ustalenia  
maksymalnej  liczby  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych  na  
terenie Gminy Krzepice.
-  Uchwała  Nr 40.380.2018  w sprawie  ustalenia  maksymalnej  liczby  
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzepice,
została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie. 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy  
Krzepice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 rok.
 - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz 
Rakowski   odczytał   stanowisko  Komisji   do  projektu  powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych, jednogłośnie. 
-  Sekretarz Zbigniew Sosin omówił powyższy projekt uchwały. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod
głosowanie   projekt   uchwały   Nr  40.381.2018  w  sprawie  przyjęcia  
Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2019 rok.
- Uchwała Nr 40.381.2018  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy  
Gminy  Krzepice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2019  rok,  
została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie. 

Ad.  15.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  darowizny  na  rzecz  Gminy  
Krzepice.
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-  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Czesława Dudek  odczytała stanowisko do projektu 
powyższej  uchwały,   za  pozytywną  opinią  głosowało  4  radnych,  
jednogłośnie. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  poinformował,  że  przeznaczona  do  
przyjęcia  przez  Gminę  Krzepice  darowizna  dotyczy  nieruchomości  
położonej w Krzepicach obręb ewidencyjny  Kuźniczka,   która znajduje 
się w terenie zajętym pod drogę gminną – ul. Bursztynowa w Krzepicach. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  zapytań, wobec powyższego poddał pod
głosowanie  projekt  uchwały  Nr  40.382.2018  w  sprawie  przyjęcia  
darowizny na rzecz Gminy Krzepice.
-  Uchwała  Nr 40.382.2018  w sprawie  przyjęcia  darowizny  na  rzecz  
Gminy Krzepice, została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie.  

Ad.  16.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  
obowiązku trybu przetargowego i  przedłużenie  okresu obowiązywania  
umowy dzierżawy.
-  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Czesława Dudek  odczytała stanowisko do projektu 
powyższej  uchwały,   za  pozytywną  opinią  głosowało  4  radnych,  
jednogłośnie. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia poinformował, że chodzi tutaj o działkę  
przeznaczoną  pod  podjazd  dla  niepełnosprawnych  na  rzecz  
dotychczasowego  dzierżawcy Apteka LEKFARM. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono zapytań, wobec powyższego poddał pod
głosowanie projekt uchwały Nr 40.383.2018 w sprawie  wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu 
obowiązywania umowy dzierżawy.
- Uchwała Nr 40.383.2018 w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku trybu przetargowego i  przedłużenie  okresu obowiązywania  
umowy dzierżawy została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie. 

Ad.  17.  Podjecie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice (3 uchwały)
-  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Czesława Dudek  odczytała stanowisko do projektu 
powyższej  uchwały,   za    pozytywną   opinią  głosowało  4  radnych,  
jednogłośnie. 
- Burmistrz Krystian Kotynia poinformował, że kolejne trzy uchwały są to
działki  w pasie  drogowym ul.  Fieldorfa  Nila,  kilka  lat  temu  jeden  z  
właścicieli wystąpił do gminy o nabycie tego kawałka w celu poszerzenia
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swojej  nieruchomości.  Działka  ta  została  mu odsprzedana  ale  została  
ustanowiona  służebność  w  protokole  uzgodnień  spisanym  pomiędzy  
stronami,  który  będzie  stanowił  podstawę  do  sporządzenia  aktu  
notarialnego. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski zapytał czy nie będzie to 
kolidowało w projektowaniu bądź budowie oświetlenia ulicznego.
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że tak jak 1 działka została 
zbyta  z  zastrzeżeniem  w  akcie  notarialnym  że  dla  uzbrojenia  pod  
ewentualne  np. oświetlenie uliczne, gaz ziemny, czy inne właściciel ma 
obowiązek udostępnić ten teren pod taką infrastrukturę. 
- Radny Rafał Balcerzak jest to słuszna uwaga, bo tam nie ma oświetlenia,
czy jest możliwe aby po drugiej stronie ulicy było to oświetlenie. 
- Radny Roman Kudelski zapytał kto ponosi koszty notarialne. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że koszty notarialne ponosi  
zawsze nabywca. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu uchwały nie zgłoszono więcej zapytań, wobec powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  40.384.2018  w  sprawie   
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej  własność  
Gminy Krzepice.
-  Uchwała  Nr 40.384.2018  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice została przyjęta 13 
głosami, jednogłośnie. 

-  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Czesława Dudek  odczytała stanowisko do projektu 
powyższej  uchwały,   za    pozytywną   opinią  głosowało  4  radnych,  
jednogłośnie. 
- Radny Grzegorz Mońka zapytał czy uzasadnienie jest integralną częścią 
uchwały. 
- Radca Prawny Tomasz Małyska odpowiedział na powyższe pytanie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu uchwały nie zgłoszono więcej zapytań, wobec powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  40.385.2018  w  sprawie   
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej  własność  
Gminy Krzepice.
-  Uchwała  Nr 40.385.2018  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice, została przyjęta 13
głosami, jednogłośnie. 

-  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Czesława Dudek  odczytała stanowisko do projektu 
powyższej  uchwały,   za    pozytywną   opinią  głosowało  4  radnych,  
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jednogłośnie. 
Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  zapytał,  czy  te  dwie  
działki są własnością jednego właściciela, żeby nie zablokować dojazdu 
do działki.
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że jest to jeden właściciel. 
 Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu uchwały nie zgłoszono więcej zapytań, wobec powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr  40.386.2018  w  sprawie   
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej  własność  
Gminy Krzepice.
-  Uchwała  Nr 40.386.2018  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice, została przyjęta 13
głosami, jednogłośnie. 

Ad.  18.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały  Nr  34.333.2018  
Rady  Miejskiej  w Krzepicach   dnia  27  marca  2018  roku  w  sprawie  
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku
 - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz 
Rakowski   odczytał   stanowisko  Komisji   do  projektu  powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 4 radnych, jednogłośnie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały nie zgłoszono  zapytań, wobec powyższego poddał pod
głosowanie projekt uchwały Nr 40.387.2018 w sprawie zmiany uchwały 
Nr 34.333.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach  dnia 27 marca 2018 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Kłobuckiego w  
2018 roku. 
- Uchwała Nr 40.387.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 34.333.2018 
Rady  Miejskiej  w Krzepicach   dnia  27  marca  2018  roku  w  sprawie  
udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku  
została przyjęta  13 głosami, jednogłośnie.

-  Radny  Powiatowy  Józef  Borecki  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  
Kłobuckiego podziękował wszystkim za podjęcie tych uchwał  bo jest to 
pomoc dla mieszkańców Zajączek Pierwszych i mieszkańców Krzepic ul. 
Mickiewicza. 
-   Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   zarządził  kilku  minutową   
przerwę.

Ad. 19.  Sprawozdania,  informacje:
- Burmistrz Krystian Kotynia zapoznał z charakterystyką i zamierzeniami 
przebudowy ul. Mickiewicza. 
-  Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  za  okres  od  28  czerwca  do
11 września 2018 roku.
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-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie  międzysesyjnym za okres  od 28 czerwca  do 11 września 2018 
roku. (sprawozdanie w załączeniu).

-  O godz. 1815 obrady opuścił Radny  Tomasz Rakowski, pomniejszając 
liczbę radnych do 12 osób.
-  Radny  Powiatowy  Józef  Borecki  poinformował,  że  w  związku  ze  
śmiercią lekarza rodzinnego z Ośrodka Zdrowia w Starokrzepicach, chce 
uspokoić  mieszkańców,  bo  od  1  do  3  miesięcy  potrwa  nabór  na  to  
stanowisko, jest już kandydat,  na terenie Gminy są jeszcze dwa Ośrodki 
Zdrowia, które będą przyjmowały w tym czasie mieszkańców z tamtego 
terenu. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  na dzień 18 września zaplanowane jest  
uroczyste otwarcie stacji uzdatniania wody, wymienił gości którzy zostaną
zaproszeni, rozdano zaproszenia  obecnym na sesji, prosi o przybycie i  
zapoznanie się z tym obiektem.   Druga wiadomość w dniu dzisiejszym 
dowiedział się że sołectwo Dankowice zajęło I miejsce w województwie 
śląskim w konkursie piękna wieś. Poprzednio Sołectwo Zajączki Pierwsze
zajęło  II  miejsce  w  tym konkursie.   Pogratulował,  sołtysowi,  radzie  
sołeckiej i wszystkim mieszkańcom Dankowic.  Kwota jaką Dankowice 
otrzymają z tytułu tej nagrody to 25 tysięcy złotych. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  dodał  że  jest  to  bardzo miła  
wiadomość,  pogratulował   sołtysowi  Dankowic  prosił  o  przekazanie  
gratulacji wszystkim mieszkańcom Dankowic.
- Radny Roman Kudelski  dodał do wypowiedzi Burmistrza w dniu 7  
września  uczestniczył  w  spotkaniu  z  Dyrektorem  PSG  Zabrze nadal  
podtrzymuje  obawy  mieszkańców z  ul.  Kazimierza   co  do  przejazdu  
cystern  mieszkańcy powinni  być poinformowani   o  przejeździe  tych  
cystern kiedy i ile razy w miesiącu.  Chciałby aby zorganizować spotkanie
z  mieszkańcami  aby  im  powiedzieć  jak  to  ma  wyglądać  na  jakich  
zasadach, jak będzie przebiegać trasa. 
- Burmistrz Krystian Kotynia prosi wszystkich aby budować dobry klimat
do tej stacji LNG przy naszej oczyszczalni ścieków, ta stacja ma być na 2,
3 lata  tak mówił Dyrektor, oni idą w kierunku połączenia Blachownia,  
Wręczyca, Opatów,  Krzepice, wtedy stacje zabierają  i nie ma transportu 
kołowego.  W tej chwili jest  zakontraktowane i są środki na budowę 20 
km sieci gazociągu ziemnego  na terenie Krzepic, większość prac będzie 
się odbywała na zasadzie systemu przeciskowego 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  myśli,  że  wniosek  radnego  
Kudelskiego  jest zasadny, bo  radni też nie są świadomi, będzie szereg 
pytań  od  mieszkańców  dobrze  byłoby  żeby  takie  spotkanie  z  
przedstawicielami,  projektantami  i  wykonawcą   zorganizować,  żeby  
wszystko zostało wyjaśnione. 
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- Radny Rafał Balcerzak duża część tego co chciał powiedzieć zostało już 
powiedziane,  natomiast  zabrakło  mu  w  tej  tak  ważnej  inwestycji   
współpracy. 
- Radny Wojciech Droś zapytał czy jest to już postanowione że ta stacja 
LNG będzie w pobliżu oczyszczalni, czy jest to ostateczna decyzja, czy 
jest zaakceptowana trasa  którą będzie dowożony gaz w cysternach, nitki 
gdzie będzie prowadzony gaz. Zapytał czy te nitki gazu będą tylko w  
mieście czy na wsi też.  
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że mógłby mówić wiele na 
ten temat ale nie jest specjalistą, tych informacji co radny Droś oczekuje 
pozostawi specjalistom. Odnośnie lokalizacji jest zdecydowane że będzie 
ona  przy oczyszczalni z kilku względów, wymienił je.   
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  Burmistrza  bo  przedstawił  on  
harmonogram  przebudowy  drogi  w  Zajączkach  Pierwszych  od  jakiej  
posesji będzie  remont drogi, od jakiej budowa chodnika.  
- Sołtys Zajączek Pierwszych podziękowała Radzie że przychyliła się do 
wykonania tego zadania, w imieniu swoim i mieszkańców, podziękowała 
również   powiatowi  i  ma  nadzieje  że  nie  będzie  musiała  czekać  
następnych 4 lat  żeby było dalej coś w tej kwestii zrobione.  Z tego co jej 
wiadomo droga będzie robiona od Pani K. do Pana Z droga i chodnik plus
połączenie  do nowego chodnika tj 5 posesji. 
- Sołtys Dankowic podziękował wszystkim za gratulacje odnoście zajęcia 
I  miejsca  przez  sołectwo  Dankowice,  podziękował  całej  Radzie  
Burmistrzom,  Skarbnikowi   i  pracownikom  Urzędu  i  wszystkim  
mieszkańcom Dankowic jest to duży sukces dla Dankowic oraz promocja 
dla Gminy i Powiatu.  Przekazał swoje przemyślenia odnośnie gazu, zbyt 
mało korzysta się z konsultacji społecznych.

Ad.  20.  Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi, Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli  i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1700.  Zapytania wystąpienia radnych. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  ponieważ  na  sesji  jest  grupa  
mieszkańców oddał głos mieszkańcom. 
-  Mieszkanka  Osiedla  Słowackiego  zapytała  Burmistrza  odnośnie  
odpowiedzi  na  pismo  w  sprawie  uwagi  do  planu  zagospodarowania  
przestrzennego, która została uznana jednak nie zrozumiałe są ostatnie  
dwa zdania i proszą o wyjaśnienie, odczytała te dwa zdania.  Chciałaby 
się dowiedzieć na jakiej zasadzie  funkcjonują działalności na działkach 
skoro obowiązuje  Studium  zagospodarowania  przestrzennego  z  2013  
roku.  
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział na w/w tematy. 
- Mieszkaniec M.W. Powrócił do tematu  gazu, zgłosiło się do niego kilku
mieszkańców z ul. Kazimierza Wielkiego sam również tam mieszka  i jest
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bardzo zaniepokojony transportem kołowym, mieszkańcy nie wiedzą jaka 
będzie częstotliwość przejazdu ciężarówek oraz tonażu tych ciężarówek. 
Prosi aby zrobić spotkanie z mieszkańcami,  żeby mieszkańcom wyjaśnić 
te wątpliwości które mają.  
-  Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej przypomniała radnym o złożeniu 
oświadczeń  majątkowych  na  koniec  kadencji   za  okres  od  1.01.do  
16.09.2018 roku. 
- Radny Wojciech Droś odniósł się do  wystąpień mieszkańców z osiedla 
Słowackiego, uważa, że należy poprosić Burmistrza o wykaz działalności 
jaki jest na tym osiedlu na jakich działkach. 
-  Mieszkanka  Osiedla  Słowackiego  odpowiedziała  radnemu,  że  
odpowiedzi pisemne od Burmistrza mają, tylko są to pisma które nic nie 
wnoszą.  Zapoznała z tymi pismami. Czekają  na  ostatnią odpowiedź i
podjęcie decyzji od których mieszkańcy będą mogli się odwołać.  Zadała 
pytanie Przewodniczącemu, ponieważ jest radnym z tego terenu chcieliby 
poznać  zdanie Przewodniczącego na ten temat, który zna całą sytuację. 
Zapytała o pismo które było skierowane do Przewodniczącego było tam  
kilka pytań, zapytała o uzupełnienie oświetlenia, zapytała kiedy wróci  
znak tonażowy który był zamontowany na ul. Baczyńskiego. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba dodał,  że odpowiedź na w/w  
pismo mieszkańcy otrzymali.  
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  zostanie  to  
sprawdzone,  czy  znak  był  postawiony  zgodnie  z  zatwierdzonym  
projektem  organizacji  ruchu,  czy  być  może  został  usunięty  że  był  
ustawiony niezgodnie z projektem. 
- Mieszkanka Osiedla Słowackiego zapytała czy na wniosek mieszkańców
taki znak w trybie pilnym może  zostać usytuowany.
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  usytuowanie  
jakiegokolwiek znaku drogowego w pasie drogowym drogi publicznej  
może  nastąpić   po  zatwierdzeniu  projektu  organizacji  ruchu  
uwzględniającego  ten  znak,  miejsce  jego  ustawienia,  rodzaj  po  
zatwierdzeniu przez starostę. 
- Radna Bożena Kozak zapytała kiedy będą łatane dziury na drodze w  
Dankowicach Pierwszych i Trzecich. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział,  że były kilkakrotnie  
łatane dziury na Dankowicach. Zostaną dokonane oględziny jeżeli będzie 
taka konieczność to zostanie to zrobione.
-  Radny  Dariusz  Pilśniak  zadał  pytania  radnemu  powiatowemu,  po  
ostatnim wypadku na drodze powiatowej na zakręcie w Lutrowskim które
jest niebezpieczne. Należy  zastanowić  się  nad  profilem  tej  drogi i  
ograniczeniem  prędkości,  ustawieniem  znaków  informujących  o  
niebezpiecznym zakręcie.  Droga powiatowa Kuźniczka Starokrzepice,  
Wichrów po remoncie który odbył się około 2 ,3 miesięcy temu  droga ta 
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w pewnych momentach straciła na jakości.  
- Radny Powiatowy Józef Borecki odniósł się do tego tematu, odnośnie  
drogi zostanie to naprawione. 
- Mieszkaniec Osiedla Słowackiego zapytał Przewodniczącego o zdanie  
na ich temat. Prosi aby pomógł mieszkańcom by te działalności zostały 
ograniczone. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział, że tak wcześniej  
wyraził swoje zdanie, że jest to osiedle mieszkaniowe i powinno pozostać 
osiedlem mieszkaniowym. Myśli że należy ustalić pewne porozumienie, 
ustalone zostanie spotkanie i myśli że ten problem uda się rozwiązać.  
-  Radny  Dariusz  Pilśniak  ponownie  poruszył  temat  sprzątania  
przystanków autobusowych, przepompownie które są przy drogach i są to 
tereny gminy aby je wykosić, bo są pozarastane. 
- Radna Alicja Chęcińska zapytała o pomalowanie przejścia dla pieszych 
przy skrzyżowaniu Szarki ul. Polna. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  odniósł  się  do  wizyty  mieszkańców  na  
dzisiejszej sesji, problem ten zaognia się proponuje ze strony Burmistrza 
przeprowadzenia  mediacji.  Jako Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  
odniósł się do realizacji budynku GOK na ul. Krótkiej. Ostatnio z radnym 
Kudelskim byli w budynku   jest tam kolejna awaria, kolejna usterka w 
kilku miejscach przecieka dach, ma na to  dokumentację fotograficzną. W 
2015  roku  Komisja  Rewizyjna  wykazała  szereg  zastrzeżeń  co  do  
realizacji  tej  inwestycji,  pewne  rzeczy  zostały  od  razu  zrobione,  
poprawione,  kwestia  przeciekającego  tarasu,  był  wtedy  wniosek   o  
dokonanie  oceny  wykonawstwa  budynku  powołanie  niezależnego  
biegłego  rzeczoznawcę.   Przez  4  lata  są   jakieś  problemy  z  tym  
budynkiem. Pozostał jeszcze tylko rok gwarancji.  Rzeczoznawca co do 
oceny całego budynku nie został powołany. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   dodał,  że  temat  jest  bardzo  
poważny, widział te zdjęcia. Stawia wniosek do Burmistrza o powołanie 
rzeczoznawcy w celu oszacowania co powoduje że są takie zacieki w tym 
budynku,  rzeczoznawca  odniósł  się  tylko  do  tarasu,  proponuje  aby  
rzeczoznawca odniósł się do całego budynku,  szczególnie do tego co  
wskazał radny Balcerzak.     
- Radny Rafał Balcerzak odczytał wniosek jaki został przyjęty na sesji w 
dniu 17.07.2015 roku. 
- Radny Wojciech Droś odniósł się do  wypowiedzi radnego Balcerzaka 
odnośnie  mieszkańców  osiedla  Słowackiego.  Odniósł  się  również  do  
wniosku odnośnie budynku GOK przy ul. Krótkiej.  Zapytał na jakim  
etapie  jest  wykonanie  wodociągu  w  Dankowicach  gdzie  została  
przeznaczona pewna pula środków. Kolejny temat w ostatnim regulaminie
dostarczania wody  jest zamieszony punkt odnośnie ciśnienia wody, jest to
problem, który pojawia się na końcówkach wodociągów. 
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-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  wodociąg  w  
Dankowicach jest już dawno wykonany i włączony do eksploatacji ten  
odcinek o którym była cały czas mowa.  Odnośnie  ciśnienia  wody na  
końcówkach  w celu uzyskania takiego ciśnienia niezbędne są inwestycje 
w urządzenia podnoszące to ciśnienie.  Temat ten musi być dokładnie  
rozeznany i zaproponowane rozwiązania. 
-  Radna  Czesława  Dudek  zapytała  czy  po  naprawie  wodociągu  w  
Dankowicach zmniejszyły się ubytki wody w Gminie. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  nie  ma  takich  
danych, na koniec roku będzie wykonana taka analiza i  wtedy będzie  
wiadomo. 
- Radny Roman Kudelski poinformował, o posiedzeniu Społecznej Rady 
ZOZ, o tematach  jakie były podnoszone na tym posiedzeniu.  Zapytał  
Burmistrza o wymalowanie miejsc parkingowych na ul. Solnej,  prosi aby 
wystąpić  do właściciela  budynku o zabezpieczenie  budynku który się  
rozpada jest to róg ul. Kazimierza Wielkiego i Ogrodowej. Kolejny temat 
e-dziennik  kiedy  będzie  wprowadzony,  oraz  czy  coś  poczyniono  w  
sprawie monitoringu na Rynku w Krzepicach. 
-  Sekretarz  Zbigniew  Sosin  odpowiedział,  odnośnie  e-dziennika  
wszystkie  szkoły  są  po szkoleniach,  była  taka  wola  aby w tym roku  
prowadzone były  podwójnie   dzienniki papierowo i elektronicznie.    Na 
temat monitoringu nie wie.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba dodał, że e-dziennik jest na etapie
wdrażania, jest to nowe, było jedno szkolenie, system też się zawiesza,  
jest modyfikowany.   
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  jeżeli  chodzi  o  
rozmalowywanie  znaków poziomych na  jezdniach  to   jest  to  robione  
przez nasz zakład, znaki parkingowe na ul. Solnej  nie są najpilniejszą  
potrzebą, będą starać się to zrobić.  
- Radny Grzegorz Mońka  ma wniosek do Burmistrza w sprawie drogi  
wzdłuż wysypiska śmieci w kierunku rzeki Liswarty na tor motokrosowy, 
droga jest w złym stanie. Drugie pytanie czy coś się już dzieje w sprawie 
izby muzealnej, temat badań dendrologicznych  czy jest jakiś pomysł na 
wygospodarowanie środków.
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  droga  przy  
wysypisku jest w złym stanie, naprawa wymaga nakładów których nie ma
w budżecie.  
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  dodał,  że  są  dofinansowania  z  Urzędu  
Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól,  spróbuje się zgłosić tą  
drogę  na  to  dofinansowanie.  To  co  będzie  możliwe  zostanie  teraz  
naprawione.  
-  Sekretarz  Zbigniew  Sosin  odnośnie  izby  muzealnej,  Burmistrz  na  
bieżąco monitoruje co się dzieje w tej sprawie,  w dniu 6.09. Burmistrz 
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otrzymał pismo z jednostki która jest odpowiedzialna  za powstanie tej  
izby muzealnej czyli GOK Krzepice, odczytał  treść pismo, które również 
jest w biurze Rady. 
- Radny Mońka Grzegorz  zapytał odnośnie badań dendrologicznych czy 
jest jakaś możliwość w tym roku albo w najbliższym czasie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odniósł się do pytania radnego  
Mońki wydaje mu się że w takiej sytuacji jaka jest obecnie  przeznaczenie
środków na badania  dendrologiczne nie byłoby celowe. Uważa, że należy
najpierw wyjaśnić całą  sytuację, po to było spotkanie gdzie ustalono plan 
działań z tego co widać nie bardzo to funkcjonuje, nie wie gdzie leży  
przyczyna tego.  
-  Radny  Grzegorz  Mońka  rozumie  że  jest  to  jakaś  przepychanka  
papierowa ale ma nadzieje że uda się to w tym roku dopiąć. Nie wie czy 
próbki do badań  dendrologicznych za jakaś czas będą zdatne do jakichś 
badań.  Uważa,  że  powinno  to  być  wykorzystane  równolegle  do  izby  
muzealnej. Zapytał Skarbnika czy środki pomniejszane z diet  radnych w 
związku z  nieobecnościami   są  środkami  wolnymi.  Wnosiłby  aby te   
środki przeznaczyć na wspomniane badania.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba dodał, że należy mieć na uwadze 
że jeszcze w tym roku ze środków biura Rady należy zakupić sprzęt który 
musi być do transmisji danych oraz nagłaśniający. Sytuacja ta wynikła w 
trakcie roku budżetowego i trzeba będzie te środki na ten cel znaleźć 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,  że  nie  da  się  w  miesiącu  
wrześniu a nawet w ciągu roku budżetowego  i w jego końcówce liczyć 
wolnych środków.  
-  Sołtys  Dankowic  odniósł  się  do  spraw  pozimowych  napraw  dróg,  
następnie  do wymiany wodociągu w terenie  lasu ale  już pojawiła  się  
awaria na dalszym odcinku w kierunku Dankowic Piasków prosi aby w 
budżecie na kolejny rok przychylić się do dalszej wymiany wodociągu.  
Kolejny  temat  w  nawiązaniu  do   tematu  poruszonego  przez  radnego  
Pilśniaka  proponuje korzystać z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa.
- Radna Alicja Chęcińska poruszyła temat mieszkańca ul.  Nowa Wieś  
odnośnie podłączenia do kanalizacji. 
- Radny Rafał Balcerzak  poruszył temat krajowej mapy zagrożeń jakie  
sprawy można zgłaszać anonimowo. 

Ad.  21.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.  2000 zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:
Zdzisława Majorek                     Bożena Kozak                Mateusz Kluba
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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