
PROTOKÓŁ  NR 42.2018

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  18 października 2018 r.
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1500 - 1815

       
Radnych obecnych wg załączonej listy obecności –  14
Radnych nieobecnych – 1
-  Maksymilian Grzyb – usprawiedliwiony

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

PORZĄDEK  OBRAD :

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wystąpienie zaproszonych gości. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 r.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024.
7. Podjęcie  uchwały  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  Statutu  Gminy

Krzepice 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  w

drodze przetargu.
10. Sprawozdania,  informacje:

- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 11 września do 17 
października  2018 roku.
- Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych,
Przewodniczącego Rady, Burmistrza i pracowników.

11.Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni
Powiatowi,  Sołtysi,  Przewodniczący  Zarządów Osiedli   i  innych gości
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych. 

12.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.
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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   
wniosków, poddał pod głosowanie porządek  obrad,  za  przyjęciem  
porządku  obrad  głosowało  12  radnych,   1  radny  nie  brał  udziału  w  
głosowaniu. 
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 40.2018 i Nr 41.2018, które zostały 
przyjęte  13 głosami, jednogłośnie. 
 
- O godz. 1507   przybył radny Grzegorz Mońka. Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 14.

Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
- Zaproponowano następną osobę z listy obecności Radnego Grzegorza  
Mońkę,  który  wyraził zgodę.
- Sekretarzem obrad został wybrany Radny Grzegorz Mońka  13 głosami, 
przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 4.  Wystąpienie zaproszonych gości.
-  Radny Powiatowy Józef  Borecki  podziękował  wszystkim za  pomoc  
udzieloną w tej kadencji powiatowi jaka była niezbędna do zrealizowania 
niektórych zadań  inwestycyjnych między innymi w drogach.  Poruszył 
temat gabinetów rehabilitacyjnych na terenie gminy.  
-  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zbigniew  Pilśniak   podziękował   
wszystkim za współpracę, która jest dobra,  ograniczenia w środkach mają
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wszyscy powiat,  gmina także, drogi które udało się wspólnie wykonać 
będą służyły  mieszkańcom.  Życzył  nowo  wybranej  Radzie  dobrej  
współpracy między powiatem a gminą bo to ma służyć mieszkańcom.
- Radny Wojciech Droś podziękował za ten kawałek drogi w Zajączkach, 
Starostwu, Radzie i Burmistrzowi w imieniu własnym i mieszkańców. W 
związku z tą budową ma pytanie do pana Boreckiego członka Zarządu jak
to wyszło na koniec, była zgoda powiatu i gminy na dokończenie odcinka 
chodnika,  który został w środku pominięty. Zapytał jak to się stało że ten 
kawałek chodnika nie został wykonany. 
- Radny Powiatowy Józef Borecki odniósł się do w/w sprawy.
-  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zbigniew Pilśniak  uważa,  że  należy  
podjąć pewne kroki aby ten kawałek chodnika został wykonany, można 
się zastanowić i rozmawiać, może powiat kupi kostkę a gmina to wykona.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poinformował, że uczestniczył w 
tych rozmowach od początku, pierwsza wersja była, że ze strony gminy 
będzie to kwota 100 tysięcy złotych, później było 150 tysięcy a na sesji  
skończyło się na kwocie 175 tysięcy złotych.  Pani sołtys przyszła na  
komisje budżetu, wcześniej rozmawiał ze skarbnikiem, nie było takiej  
woli żeby  na tą chwilę  takie środki wyasygnować, w związku z tym  
zostało to na takim etapie  na jakim zostało wykonane. 
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  Burmistrza  dlaczego  nie  wystąpił  z  
wnioskiem o zwołanie  sesji  nadzwyczajnej  o  te  środki  35  tysięcy na  
dokończenie tego odcinka chodnika. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  odniósł  się  do  wypowiedzi  
radnego Drosia. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział na pytanie radnego Drosia,  
przybliżył  jak  odbywały  się  rozmowy  na  temat  połączenia  tych  
chodników, na posiedzeniu Komisji Budżetu były analizowane  wnioski 
które  były  zgłaszane  przez  poszczególnych  radnych  i  nie  zostały  
zrealizowane,  nie  było  takich  środków  i  możliwości.  Stąd  takie  
stanowisko z Komisji  i  rozmowy z radnymi  że nie ma środków aby  
można było jeszcze dołożyć. Są pewne uzgodnienia, że temat ten zostanie 
zrealizowany. 
- Radny Wojciech  Droś zapytał Przewodniczącego Rady Powiatu jakie to
poczynania zostały poczynione w tym temacie.  
- Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak  odpowiedział, że na 
dzień  dzisiejszy  deklaracje  są  takie  żeby  dokończyć  tą  drogę,  żeby  
mieszkańcom dobrze się jeździło i  służyło mieszkańcom. Powiat czeka 
na decyzje Rządu, który mówi o dużych pieniądzach przeznaczonych na 
drogi, powiat wpisze tą drogę do budżetu na przyszły rok.
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  odnośnie  rehabilitacji,  czy  zostało  
wysłane pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia. 
- Radny Damian Pilarz zapytał o kwoty kontraktu w latach 2016, 2017,  
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2018 na rehabilitacje jakie miało  ZOZ w Kłobucku. 
- Radny Powiatowy Józef Borecki  odpowiedział, że nie jest w stanie  
odpowiedzieć teraz na to pytanie, ZOZ może udzielić takiej odpowiedzi. 

-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  w  związku  z  tym że  jest  to  
ostatnia  sesja  w tej  kadencji   Radnym Rady Miejskiej  w Krzepicach,  
Radnym Powiatowym,  Burmistrzom,  wszystkim pracownikom Urzędu  
Miejskiego, Sołtysom, Przewodniczącym Zarządów Osiedli   podziękował
za te 4 lata pracy i współpracy i ogrom działań które zostały wykonane 
nie  wszyscy  Radni  kandydują,  większość  kandyduje  myśli,  że  
społeczeństwo oceni  Radnych i będzie to widać w przyszłej kadencji.  
Wręczył wszystkim na zakończenie kadencji  podziękowania. 

-  O godz. 1600 obrady opuścił Radny  Roman Kudelski, pomniejszając  
liczbę radnych do 13 osób.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 
roku.
-  Skarbnik  Anna  Mońka  omówiła  projekt  powyższej  uchwały,  który  
wprowadza  zmiany  w budżecie  w  dochodach  i  wydatkach.  Omówiła  
kolejno poszczególne działy. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski   odczytał   stanowisko  Komisji   do  projektu  powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 5 radnych, jednogłośnie. 
- Radny Damian Pilarz zapytał w dziale 754 dotacja na sprzęt  czy był  
tylko jeden wniosek OSP Krzepice, czy na dzień dzisiejszy były jakieś  
inne wnioski. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział że jest jeszcze jeden
wniosek z OSP Zajączki Drugie  o dofinansowanie do remontu jeżeli  
dobrze pamięta. 
-  Radny Damian Pilarz prosi aby uzasadnić dlaczego ten wniosek nie  
został rozpatrzony na Komisji Budżetu, Komisji Bezpieczeństwa. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  odpowiedział  że  na  Komisji  
Bezpieczeństwa nie było jeszcze tego wniosku. Następnie  zapytał czy  
będą jeszcze pytania do projektu uchwały nie zgłoszono więcej zapytań, 
wobec  powyższego  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  Nr  
42.390.2018 w sprawie  zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 roku. 

- Uchwała Nr 42.390.2018  w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice
w 2018 roku,  została przyjęta 12  głosami,  1 radny wstrzymał się od  
głosu.
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Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krzepice na lata 2018-2024
- Skarbnik Anna Mońka poinformowała,  że  projekt  uchwały  został   
dostosowany do wcześniej omawianych zmian w budżecie. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług Tomasz  
Rakowski   odczytał   stanowisko  Komisji   do  projektu  powyższej   
uchwały za pozytywną opinią głosowało 5 radnych, jednogłośnie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono  zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  uchwały  Nr 42.391.2018  w  sprawie  zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024, 

-  Uchwała Nr 42.391.2018 w sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy  
Finansowej  Gminy  Krzepice  na  lata  2018-2024,  została  przyjęta  12  
głosami, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Ad.  7.   Podjęcie  uchwały  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  Statutu  Gminy  
Krzepice. 
-  Radca  Prawny Bogusława  Raczyńska  –  Cer  omówiła  proponowane  
zmiany statutu.
- Radny Wojciech Droś zapytał kiedy weszły zmiany w przedstawianych 
przepisach. 
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska – Cer  odpowiedziała że ustawa  
jest z dnia 11.01.2018 roku, a obowiązuje od nowej kadencji Rady. 
-  Radny Wojciech Dros poruszył temat prowadzenia obrad sesji  przez  
Przewodniczącego Rady, uważa, że powinno się wprowadzić taką zmianę 
aby Przewodniczący na zmianę z Wiceprzewodniczącym mogli prowadzić
obrady sesji, uzasadnił tą kwestię. 
-  Radca  Prawny  Bogusława  Raczyńska  –  Cer  odniosła  się  do  w/w  
wypowiedzi. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono  zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  uchwały  Nr 42.392.2018  zmieniającą uchwałę w 
sprawie Statutu Gminy Krzepice. 

-  Uchwała  Nr  42.392.2018 zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  Statutu  
Gminy Krzepice została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie.

Ad.  8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zamianę  
nieruchomości.
- Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Czesława Dudek   odczytała  stanowisko Komisji  
do  projektu  powyższej   uchwały  za  pozytywną  opinią  głosowało  5  
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radnych, jednogłośnie. 
- Radny Wojciech Droś  działka którą dzisiaj dokonuje się zamiany nie  
jest jedyną, ilu jest  właścicieli   działek na ul. Ryły, czy z pozostałymi 
właścicielami  działek  były  prowadzone  rozmowy,  czy  jest  na  to  
dokumentacja, jakie są wnioski pozostałych właścicieli. 
-  Inspektor  Krystyna  Chęcińska  odpowiedziała,  że   na  wniosek  
właściciela  dokonuje się teraz zamiany, były prowadzone rozmowy z  
innymi właścicielami, jest ich około 5 którzy posiadają własne grunty,  
niektórzy przekazaliby te grunty za darmo ale mnie mają  uregulowanego 
stanu prawnego, nie mają przeprowadzonego postępowania spadkowego. 
Dwóch właścicieli deklarowało przekazanie odpłatnie.  Jeżeli chodzi o  
regulacje prawne dróg są to tematy bardzo trudne, bo nie tylko ul. Ryły, są
też inne ulice gdzie droga biegnie w terenie prywatnym, Urząd stara się to
regulować,  już  dużo   gruntów zostało  wykupionych,  bądź  było  to  w  
drodze zamiany, nie zawsze są środku w budżecie żeby można było zrobić
to kompleksowo.    
-  Radny Rafał  Balcerzak dodał,  że w tej  mijającej  już  kadencji  były  
robione takie regulacje  dróg, przypomniał osiedle Dąbrowa.
-  Radny  Damian  Pilarz  dodał,  że  każda  Rada  w  miarę  posiadanych  
środków dokonuje zamian, wypłat.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  dodał, że te zaszłości są od lat, 
wiadomo w jakim to  czasie  było  budowane,  taki  był  stan  i  potrzeba  
budowy dróg nikt nikogo się nie pytał  i teraz jest to dopiero prostowane. 
- Radny Wojciech Droś  zgadza się z tym co mówią przedmówcy, tylko 
nie  każdy  jest  biegły  w  tych  sprawach,  Gmina  jest  w  posiadaniu   
informacji gdzie przebiegają drogi, przez jakie działki i powinna sama  
przeprowadzić rozmowy z tymi właścicielami. 
- Radny Damian Pilarz zapytał czy właściciel tej nieruchomości przez ten 
czas płacił podatek, na jakiej podstawie Gmina przebudowała parking gdy
nie był uregulowany stan prawny. 
-  Inspektor  Krystyna Chęcińska  odpowiedziała,  odnośnie  podatku  że  
grunty te były zwolnione z podatku. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy będą pytania  do  
projektu uchwały nie zgłoszono  zapytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  uchwały  Nr 42.393.2018  w  sprawie  wyrażenia  
zgody na zamianę nieruchomości.

-  Uchwała  Nr 42.393.2018 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zamianę  
nieruchomości została przyjęta 13 głosami,jednogłośnie.
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Ad. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w  
drodze przetargu.
-  Inspektor  Krystyna  Chęcińska   poinformowała,  że  projekt  uchwały  
dotyczy  możliwości  ogłoszenia  przetargu  na  dalszą  dzierżawę  części  
korytarza w Urzędzie o pow. 3m2 .Umowa z dotychczasowym dzierżawcą
kończy się w miesiącu październiku. 
-  Radny  Damian  Pilarz  zapytał  o  kwotę  czynszu  która  jest  obecnie.  
Przetarg myśli że będzie starował z tego pułapu co jest obecnie.
- Inspektor Krystyna Chęcińska odpowiedziała, że jest to kwota  brutto  
bez paru groszy 900 złotych miesięcznie. Odnośnie kwoty do przetargu, 
to  dotychczasowy  dzierżawca  nie  chce  kontynuować   dzierżawy  ze  
względu na wysoki czynsz. Jest wniosek aby obniżyć kwotę do przetargu, 
bo 900 zł. za 3 m2  jest to wysoka cena. 
-  Radny  Wojciech  Droś  uważa,  że  cena  wyjściowa  do  przetargu  nie  
powinna być niższa niż jest obecnie. 
- Radny Rafał Balcerzak uważa, że za m2 jest to bardzo dużo myśli że w 
gminie Krzepice nikt nie płaci tyle  za m2, należy zwrócić jeszcze jedną 
uwagę, że ten punkt jest konkurencją dla Banku PKO. 
- Radny Wojciech Droś zapytał czy Gmina wynajmując ten punkt spełnia 
on zasady bezpieczeństwa, czy zgodne to jest z przepisami prawa, RODO.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  gdy  ten  punkt  już  
funkcjonował, nie było jeszcze RODO jak to służy mieszkańcom i ktoś 
ma  wybór  to  dobrze  żeby  to  było.   Jest  toaleta  jest  ogrzewanie,  
wynajmujący nigdy nie narzekał.
- Radny Rafał Balcerzak dodał, że cały czas ma na myśli fakt, o którym 
mówił radny Droś aby robić dobry klimat dla przedsiębiorców, jest to  
mały mikro przedsiębiorca który  utrzymuje się  z  tego,  płaci  podatki  
uważa, że należy  pomagać  takim  przedsiębiorcom,  Urząd  jest  dla  
mieszkańców a nie odwrotnie. 
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  był  w  Radzie  kiedy  
ogłaszano przetarg  na ten lokal, jest to zaledwie 3 m2 uważa, że jest to 
bardzo duża kwota. Składa wniosek aby kwota startowa  w przetargu  
wynosiła 500 zł. za ten lokal.   Jeżeli jest to przetarg to nie wiadomo czy 
ta kwota pozostanie. 
- Radny Damian Pilarz  zapytał Radcę Prawnego czy radny wnioskiem 
formalnym może  złożyć  taki  wniosek,  bo  kilka  miesięcy  temu  radni  
słyszeli  że   Rada  nie  może   składać  takich  wniosków  jest  to  w  
kompetencji Burmistrza. 
-  Radca  Prawny  Bogusława  Raczyńska-Cer  odpowiedziała,  że  cena  
wywoławcza jest w kompetencji organu wykonawczego to prawda, Rada 
tylko wyraża zgodę na   to żeby ten punkt został wydzierżawiony.  Jej  
zdaniem taki  wniosek nie będzie  wiążący dla  Burmistrza,  przytoczyła  
przepisy na ten temat.  
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-Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski w związku z wypowiedzią
Radcy Prawnego wycofuje swój wniosek. 
- Radny Damian Pilarz  uważa, że Burmistrz ma prawo jeżeli pierwszy 
przetarg  się  nie  odbędzie  to  w drugim i  kolejnym przetargu  obniżyć  
kwotę. 
- Radny  Wojciech Droś słyszał, że jest zainteresowanie tym punktem, jest
tam kilka osób. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   uważa,  że  skoro  jest  
zainteresowanie,  jest  to w kompetencji  Burmistrza.   Zapytał czy będą  
pytania do projektu uchwały nie zgłoszono  zapytań, wobec powyższego
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr 42.394.2018  w sprawie  
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w  drodze przetargu.

- Uchwała Nr 42.394.2018 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na  
wydzierżawienie  w drodze  przetargu  została  przyjęta  13 głosami,  
jednogłośnie.

Ad. 10.   Sprawozdania,  informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 11 września do 17 
października  2018 roku.
- Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych,
Przewodniczącego Rady, Burmistrza i pracowników.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy 
o samorządzie gminnym odczytał informację o złożonych oświadczeniach
majątkowych  przez  radnych    za 2017 rok oraz na zakończenie kadencji.
(informacja w załączeniu), Informację Wojewody Śląskiego o złożonych 
oświadczeniach majątkowych  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  i  
Burmistrza Krzepic. (informacja w załączeniu).
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  przedstawił   informację  z  analizy  
oświadczeń majątkowych osób, które zgodnie z art.  24 h,  ust.1 pkt  3  
ustawy  o  samorządzie  gminnym  złożyły  oświadczenia  majątkowe   
Burmistrzowi za rok 2017. (informacja w załączeniu).

-  Przewodniczący  Rady   Mateusz  Kluba   poinformował,  że  na  
przedostatniej  sesji  byli  mieszkańcy  Osiedla  Słowackiego,  w dniu  16  
października było spotkanie, rozmowy mediacyjne  z właścicielami firmy 
BUD  GAZ  i  mieszkańcami   i  zostało  wypracowane  stanowisko,  
porozumienie  gdzie  wszystkie  strony  doszły  do  porozumienia.  Był  
wniosek mieszkańców aby Rada na sesji przyjęła  takie stanowisko, jest 
przygotowane stanowisko dotyczące zamiany działek, właściciele chcą  
przekazać działki budowlane przy ul. Norwida w zamian  za działki przy 
ul.  Częstochowskiej  za  fermą.    Składa  wniosek  aby  Rada  przyjęła  
stanowisko  które  odczytał.  W/w  stanowisko  stanowi  załącznik  do  
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protokołu.  
- Radny Damian Pilarz  zapytał Radcę prawnego jaką moc prawną ma to 
stanowisko,  jakie są szczegóły tej zamiany. Uważa, że  sprawa ta trwa 
kilka  lat  a  na  dzisiejszej  sesji  przed  wyborami  nagle  znajduje  się  
stanowisko. 
-  Radca  Prawny Bogusława  Raczyńska-Cer  odpowiedziała,  że  w tym  
stanowisku  chodzi  o  to  czy  jest  taka  wola  żeby  były  podjęte  jakieś  
czynności, aby takiej zamiany dokonać.  
- Radny Grzegorz Mońka  odniósł się do w/w sprawy, która na osiedlu  
Słowackiego jest trudna omówił tą sytuację.  Chodzi tylko o wyrażenie  
dobrej  woli  przez  tą  Radę,  szczegóły  odnośnie  powierzchni  zamiany  
będzie ustalała nowa Rada. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  słowa  wypowiedziane  przez  
Radnego Pilarza uważa,  za wysoce nieprawdziwe, obciążanie że Rada nic
nie zrobiła,  sprawa ta ciągnie się już od poprzedniej kadencji. Stanowisko
przygotowane na dzisiejszą sesję jest to wniosek tych ludzi którzy chcieli 
aby ta Rada wyraziła jeszcze  wolę na taką zamianę. 
- Radny Rafał Balcerzak  dodał, że ten konflikt ciągnie się już długo nie w
tej kadencji a wcześniej, wtedy już była grupa mieszkańców na sesji ,  
poznał  argumentacje  obu  stron,   była  prośba  o  doprowadzenie  do  
spotkania  mediacyjnego,  takie  spotkanie  się  odbyło  doszło  do  
porozumienia, wypracowano wspólny kompromis. Następna Rada będzie 
ustalała  wszystkie  szczegóły,   teraz  Rada  ma  wyrazić  wolę  na  taką  
zamianę.  
- Radna Czesława Dudek powiedziała, że na Komisji Rolnictwa też był 
wniosek inny o zamianę działek i nie było takiej woli.
- Radny Wojciech Droś  nie jest mieszkańcem Krzepic ale brał udział w 
tych mediacjach wie że było już porozumienie, ponownie powrócił ten  
konflikt.  Odniósł się do tych spraw. 
- Radny Grzegorz Mońka odniósł się do wypowiedzi radnego Drosia.  
Powiedział, że na spotkaniu we wtorek zostało wypracowane stanowisko, 
to pozwoli na zakończenie tej sprawy.  
- Radny Wojciech Droś zapytał  o plan zagospodarowania przestrzennego 
oraz  czy  ta  działalność  całkowicie  się   wyniesie  z  dotychczasowego  
terenu i za jaka cenę będzie ta zamiana.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  powiedział  że  gdy  jest  wypracowane  
stanowisko  które  akceptują  dwie  strony  teraz  podważa  się  tak  
wypracowane stanowisko.  Przedstawił od początku w/w temat. 
- Radny Grzegorz Mońka stawia wniosek o przegłosowanie stanowiska  
Rady. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz  Kluba stawia  wniosek o zamkniecie  
dyskusji  dotyczącej  stanowiska,  za  przyjęciem wniosku głosowało  11  
radnych, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.   Następnie poddał 
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pod głosowanie stanowisko  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie  
zamiany nieruchomości,  które zostało wcześniej odczytane odczytane   
oraz  została  przeprowadzona  dyskusja  na  ten  temat.  Za  przyjęciem 
stanowiska głosowało  10  radnych,  3  radnych  nie  brało  udziału  w  
głosowaniu. 

Ad.  11.  Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi, Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli  i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych. 
- Mieszkaniec M.K.  odniósł się do  wcześniejszego tematu uważa, że ten 
konflikt można było inaczej zażegnać, bo firma mogła sprzedać swoje  
działki  po  cenach  rynkowych  i  zakupić  na  przetargu.   Następnie  
podsumował czteroletnią kadencję Rady. 
-  Radna  Bożena  Kozak  podziękowała  za  zaangażowanie  Pana M.K.   
jednak uważa, że ta kadencja Rady była bardzo owocna dla Dankowic,  
podziękowała Burmistrzom oraz całej Radzie. 
- Mieszkaniec  Sz.  zgłosił, że na Osiedlu Dąbrowa parkuje autobus PKS 
Częstochowa, zapala silnik o 5 godzinie rano  i grzeje przez 25 min, kto 
udzielił  zgody na to parkowanie. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik  odpowiedział,  że  nikt  nie  udzielał  
zgody żadnemu kierowcy na parkowanie  na tym osiedlu. To parkowanie 
miało miejsce dużo wcześniej  prowadzone były rozmowy z Prezesem  
PKS, który już się zmienił. Teraz od niedawna pojawił się ten autobus,  
wystąpi z tym tematem do Dyrekcji PKS.  
- Radny Rafał Balcerzak jako radny z tego terenu mieszkający na tym 
osiedlu, jeszcze przed przebudową drogi były interwencje z jego strony i 
ten autobus zniknął, kilka dni temu odebrał wiadomość, że  pojawił się  
znowu, zgłosił to Burmistrzowi oraz na Policję, dzielnicowemu.  
- Mieszkaniec M.S. podziękował obecnej Radzie i życzył nowej Radzie  
trafnych decyzji, pomocy dla społeczeństwa  i   rozwoju naszej Gminy.
- Mieszkanka J.M. Poruszyła temat estetyki naszego miasta o której się  
nie mówi, drzewa w rynku zostały wycięte. Kolejna sprawa  to wieża  
kościoła została pomalowana na trzy kolory,  kiedyś była biała. Należy  
pamiętać  aby nie niszczyć ogrodów, mówi się o ekologi a wycina drzewa.
- Sołtys Dankowic  odniósł się do wypowiedzi mieszkańca M.K.  jako  
mieszkaniec  i  sołtys  Dankowic  nie  pozwoli  na  to  żeby   ktokolwiek  
obrażał  sołectwo  Dankowice  i  Jego  mieszkańców.  Pan  M.K.  nie  ma  
pojęcia  jaki jest wkład własny mieszkańców w poszczególne zadania,  
omówił te zadania. 
- Mieszkanka J. M. jest mile zaskoczona zagospodarowaniem placu przy 
byłej szkole  jak  jest  pięknie   zagospodarowany,  dlatego  to  miejsce  
otrzymało tak znakomitą nagrodę, było to działanie i wola mieszkańców.  
-  Mieszkaniec  B.O.  zapytał  ile  Burmistrz  otrzymał  ekwiwalentu  za  
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zaległy urlop. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że nie otrzymał ekwiwalentu,
za urlop, w tej chwili jest na urlopie żeby wykorzystać go.  
- Radny Wojciech Droś zapytał o szambo, które znajduje się w centrum 
Krzepic na placu komunalnym, z którego się leje,  nie wie  czy ta sprawa 
została  już  załatwiona.  Kiedy  to  szambo  zostanie  podłączone  do  
kanalizacji.  Druga sprawa to przepompownia w Zajączkach Drugich,   
Szarlejka, która jest bardzo awaryjna.   
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że  zna sprawę  szamba,  
które się nie wylewa, zostanie podłączone do kanalizacji. Odniósł się do 
awaryjności przepompowni w Zajączkach Drugich. 

Ad.  12.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.  1815 zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:
Zdzisława Majorek                    Grzegorz Mońka                Mateusz Kluba
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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