
P R O T O K Ó Ł  Nr 13.2011

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  29 sierpnia 2011 roku 

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1430- 1900.

Radnych obecnych wg załączonej listy obecności – 15

Ponadto  w  posiedzeniu  Rady  udział  wzięli:  zaproszeni  goście  według 
załączonej listy obecności.

PORZĄDEK  OBRAD : 
     

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od  29 czerwca do 29 

sierpnia 2011 roku
5. Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie   gości  zaproszonych.  (Starosta 

Powiatowy,  Radni Powiatowi, Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli 
i innych gości zaproszonych).

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian  w budżecie gminy w 2011 roku
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  05.022.2011  Rady 

Miejskiej  w  Krzepicach  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 
Gminy Krzepice na lata 2011 – 2019.
- Wnioski Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług do pkt 6 i 7

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 
w  wyborach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/267/09 w sprawie 
szczegółowych  zasad  i  trybu  przyznawania  dorocznych  nagród  za 
osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej,  upowszechniania  i 
ochrony  kultury  oraz  ich  wysokości,  zmienionej  uchwałą  Nr 
XLVIII/382/10.
- Wnioski Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

   10. Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Krzepice.

   11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
na rzecz Gminy Krzepice.
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 12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  
porozumienia w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Częstochowa  
zadania  własnego  dotyczącego  gospodarki  odpadami  w  zakresie  
utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

  13.  Podjęcie  uchwały  dotyczącej  dzierżawy  z  Firmą  Inkaso  Kłobuck  ul.  
Wyszyńskiego 16. 
- Wnioski Komisji Rolnictwa Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
od pkt  10  do pkt 13.

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  11.73.2011  Rady 
Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  28  czerwca  2011  roku  w  sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krzepice do realizacji 
projektu  w  ramach  Priorytetu  IX,  Działanie  9.1,  Poddziałanie  9.1.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

16. Sprawozdania informacje:
-  informacja  o  pracy  Rady  Miejskiej  w  okresie  międzysesyjnym  od 
 29 czerwca  do 29 sierpnia 2011 roku.
-  informacja  Przewodniczących Komisji  o  wnioskach podjętych przez  
Komisję w okresie między sesjami.

     17. Zapytania, wystąpienia radnych i wolne wnioski.  
     18. Zamknięcie obrad.

PRZEBIEG  POSIEDZENIA:

Ad. 1.  Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Pilarz  o godz. 1430  otworzył 
sesję  i  po  powitaniu  radnych  i  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 Aplikant Radcowski 
Michał Wójcik.
- Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś spośród radnych lub Burmistrz 
chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad.
- Burmistrz  Krystian Kotynia proponuje wniesienie do porządku obrad 
dwóch  uchwał:  1)  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
11.73.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2011 roku w 
sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  na  rzecz  Gminy 
Krzepice. 2)  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krzepice 
do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 
9.1.2  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.  po  pkt  13. 
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- Przewodniczący Rady Damian Pilarz  poddał pod głosowanie porządek 
obrad  z  naniesionymi  zmianami.  Za  przyjęciem  porządku  obrad  ze 
zmianami głosowało 13 radnych, jednogłośnie.  
- Radnych obecnych 13.

Ad. 2.  Przyjęcie protokołów z  ostatnich sesji.
- O godz. 1440  przybył Radny Paweł Kotarski. Aktualna liczba  radnych  
biorących udział w posiedzeniu – 14.

- Protokoły zostały przesłane radnym. 
- Nie zgłoszono uwag do protokołów.

 - Protokół Nr 10.2011 został przyjęty  14 głosami, jednogłośnie
- Protokół Nr 11.2011 został przyjęty 14  głosami, jednogłośnie.
- Protokół Nr 12.2011 został przyjęty 14  głosami, jednogłośnie.
- Radnych obecnych 14.

Ad. 3. Wybór Sekretarza obrad.
- Zaproponowano następną osobę z listy obecności  Radnego Andrzeja  
Szlosera, który wyraził zgodę.
-  Sekretarzem  obrad  został  wybrany  13  głosami,  przy  jednym głosie 
wstrzymującym się,  Radny Andrzej Szloser.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od  29 czerwca do 29 
sierpnia 2011 roku
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie międzysesyjnym za okres od  29 czerwca do 29 sierpnia 2011  
roku ( sprawozdanie w załączeniu)

- O godz.  1445   przybył Radny Karol Hernacki. Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 15.

Ad. 5. Wystąpienie gości zaproszonych. Zapytania mieszkańców.
-  Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Krzepice  "Stare  Miasto"   Bogdan  
Napieraj poinformował, że  odbyły się dwa spotkania Zarządu Osiedla,  
wśród szerokiego spektrum zadań, które  zostały zgłoszone do wykonania 
to:  przebudowa Rynku II  etap ,  skierowanie tirów ze Starokrzepic  na  
obwodnicę w kierunku lewym, przebudowa placu przy ul.  3-go Maja,  
pojawił  się  postulat  aby  wygospodarować  tam  więcej  miejsc  
parkingowych, podjęcie działań aktywizujących mieszkańców Krzepic,  
utworzyć  miejsca  informujące  na  temat  Rady  i  innych  organizacji  
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działajacych  na  terenie  miasta,  remont  stadionu,  przebudowa  ul.  
Kościuszki  i  wygospodarowanie  miejsc  parkingowych,  miejsca  
parkingowe dla cmentarza wzdłuż ul. Ryły pod murem,  konieczność  
przeprowadzenia  niezależnego  badania  określającego  wartość  pola  
magnetycznego  pochodzącego  z  nadajnika  sieci  Pley  przy ul. Dolnej, 
wycięcie starych kasztanów przy ul. Muznerowskiego. Poruszył sprawę  
smrodu, który pojawia się w całej Gminie i jest nie do wytrzymania.
- Pan Marek Spaczyński ma sygnały od mieszkańców, że na Rynku w  
Krzepicach brak jest stojaków na parkowanie rowerów.
-  Sołtys  Sołectwa  Zajączki  Drugie  Ewa Chwałowska  zapytała,  kiedy  
rozpocznie się budowa chodnika w ul. Nowa Wieś. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odnośnie budowy chodnika w ul.  Nowa  
Wieś,  jest po przetargu, umowa podpisana, przekazanie placu budowy i 
wejście w najbliższych dniach. Termin zakończenia do 15 listopada br.  
Sygnał  odnośnie  miejsc  dla  rowerów  miał  już  taki  sygnał  od  Pana  
Frąckiewicza, należy się dokładnie zastanowić nad miejscem, są pewne 
przemyślenia aby te miejsca  były od strony kościoła  gdzie wcześniej  
była budka telefoniczna  i  po  drugiej  stronie  naprzeciw  kawiarni  
Ławeczka.  Należy  się  zastanowić  nad  wyglądem  stojaków  żeby  
wpisywały się w całość Rynku. Odniósł się do wniosków Zarządu Osiedla 
Krzepice, w jednym spotkaniu uczestniczył, wniosek dokończenia Rynku 
jest słuszny, przebudowa ul. Kościuszki powinna być zrobiona, wycinka 
kasztanów, temat znany od wielu lat są przeciwnicy i zwolennicy, należy 
zasięgnąć opinii i podjąć ten temat ponownie. Odnośnie nieprzyjemnych 
zapachów   co  miało  miejsce  ostatnio,   firma  Duda   ma  pozwolenie  
zintegrowane,  które w szczegółach określa czynności  związane z całą  
produkcją. W pozwoleniu jest mowa, że firma Duda wywozi gnojowicę 
na swoje grunty, nie było mowy o wywozie gnojowicy na naszym terenie. 
Po  monitach,  telefonach  od  mieszkańców,  rozmowie  z  Urzędem  
Marszałkowskim  wystosowano  dwa  pisma.  Jedno  do  Państwowej  
Inspekcji  Sanitarnej,  że  wywóz  jest  niezgodny  z  pozwoleniem  
zintegrowanym,  drugie  pismo  zostało  skierowane  do  Urzędu  
Marszałkowskiego, że firma Duda nie przestrzega zapisów w pozwoleniu 
zintegrowanym.  Powiadomiona  została  również  firma  Duda,  wywóz  
gnojowicy został wstrzymany. Z informacji kierownika zakładu wynika że 
zbiornik z gnojowicą nie został jeszcze opróżniony, jakaś partia jeszcze 
została, sytuację tą Gmina będzie musiała pilotować. Nie wie jak to się  
stało, że firma Duda podpisała umowy na wywóz gnojowicy z Panem  
Boreckim i Panem Matyją.      
- Pan Romuald Cieśla poinformował, że telewizja przyjechała do Krzepic 
z  Jego  inicjatywy  nakręciła  film  o  Krzepicach,  Parzymiechach  i  
Wieluniu, podał godziny filmu. Poinformował,  że pojawił się sponsor,  
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który chce ogrodzić cmentarz żydowski, w tej sprawie przyjdzie pismo do 
Burmistrza, w następnej kolejności zajmie się synagogą. Chciałby aby  
Rada  ustosunkowała  się  do  sprawy  kradzieży  macew  z  cmentarza  
żydowskiego. Następna sprawa to czyszczenie rowów za zamkiem i przed 
zamkiem są to dwa decydujące rowy przy powodzi, gdzie są mosty, które 
mogą zostać zerwane. Pisał w tej sprawie do Starosty, do Rady Powiatu i 
nie  otrzymał  odpowiedzi  na  te  pisma,  pisał  również   do  Urzędu  
Marszałkowskiego. 13 lipca br napisał pismo do Burmistrza w którym  
zawarł  wiele  spraw  dotyczących  naszego  miasta,  które  zgłaszał  
wielokrotnie i nie są one realizowane.  Napisał ponownie pismo  w dniu 
24 sierpnia, w którym zawarł sprawy, o których dzisiaj mówił. Prosi o  
odpowiedź i stanowisko Burmistrza i Rady Miejskiej.  
- Pan Stanisław Garncarek jako mieszkaniec poruszył kilka kwesti: Dni  
Krzepic czy nie należałoby się zastanowić  nad połączeniem Dni Krzepic 
z  rocznicą  wybuchu  II  wojny  światowej  czy  to  jest  dobre,  wystawa  
planszowa na Rynku w Krzepicach  fajna, poruszająca rzecz jednak brak 
nadzoru historycznego, brak  opisu  zdjęć.  Kolejna  sprawa  tablicy  
pamiątkowej – kamienia, kąt nachylenia jest taki, że nie widać tekstu,  
delegacje składające kwiaty nie mają dojścia gdyż jest  tam żywopłot,  
kwiaty układane są na tablicy i nie widać tekstu.  Rajd 4 x 4 odbył się nad 
rzeką Liswartą, przejazdy były przez rzekę gdzie zanieczyszczano wodę, 
należy  się  zastanowić   nad  innym miejscem,  żeby  to  odbyło  się  bez  
szkody dla środowiska. 
- Pan Franciszek Mońka występuje w imieniu syna, który zakupił działkę 
pod zabudowę domu jednorodzinnego w Kukowie,  około  3  lat  temu.  
Jesienią zeszłego roku okazało się, że przez środek działki przebiega linia 
wysokiego  napięcia.  Od  zeszłego  roku  prowadzi  w  tej  sprawie  
korespondencję, prosi aby zbadać tą sprawę i załatwić zamianę tej działki. 
-  Radny Romuald Cieśla  prosi  o  wykoszenie  i  zrobienie  porządku na  
cmentarzu żydowskim. W archiwum w Łodzi w gazecie Tydzień z 1857 
roku znalazł  tekst o Krzepicach odczytał ten tekst. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do wypowiedzi  Pana Mońki  
dotyczącej zakupu działki, poinformował o krokach jakie zostały podjęte 
w tej  sprawie.  Uwagi-sygnały  zgłoszone  przez  Pana  Garncarka  są  to  
słuszne  sygnały,  które  będą  przyjęte  do  realizacji.   Jeżeli  chodzi  o  
niezależne badanie pola magnetycznego pochodzącego z nadajnika sieci 
Pley, poinformował, że niezależne badania kosztują, najpierw poprosi o  
wykonane już badania,  które otrzymał nadzór budowlany i  te  badania  
przekaże się do kontroli,  będzie wydana opinia.  Następnie odniósł się  do 
wypowiedzi  Pana  Cieśli  dotyczących  rocznicy  wybuchu  II  wojny  
światowej  i pozostałych spraw.
- Radny Mateusz Kluba  chciałby w części   odpowiedzieć na pytania  
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zadane przez Pana Cieślę, ponieważ  pismo, o którym mówił Pan Cieśla  
trafiło do Komisji Bezpieczeństwa. Komisja jest w trakcie objazdu po  
terenie. Prawo wodne mówi, że utrzymanie urządzeń melioracyjnych w 
tym rowów  należy  do właścicieli gruntów, ale jeżeli na danym terenie 
występuje spółka wodna to do niej to należy. Natomiast Komisja  doszła 
do  wniosku,  że  nadzór  nad  takimi  szczególnymi  punktami  mogła  by  
przejąć  Gmina.  Na  terenie  naszej  Gminy  są  takie  szczególne  punkty,  
strategiczne.  W  okresie  dużych  opadów  tereny  nasze  są  zalewane.  
Komisja zaproponowała, aby Burmistrz przeprowadził rozmowę na temat 
możliwości pozyskania więźniów do oczyszczania rowów z pobliskiego 
Zakładu karnego.  Komisja  wnioskowała również  aby doprowadzić  do  
spotkania ze Spółką Wodną, na to spotkanie poprosić również Pana Cieślę 
aby  omówić  kwestie  dotyczące  rowów,  przepustów.   Czyli  problemy  
zawarte w piśmie Pana Cieśli są w trakcie  rozwiązywania. 
- Pan Franciszek Mońka dodał do swojej wcześniejszej wypowiedzi, kto 
wytyczał  takie  działki,  czy  robił  to  geodeta  z  uprawnieniami,  kto  
odpowiedzialny jest  za sprzedaż tej działki.  
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  wystąpił  do  Wydziału  
Architektury  z  prośbą  o  wydanie  opinii  czy  na  tej  działce  można  
usytuować budynek mieszkalny, gospodarczy i garaże. Jest odpowiedz od 
Naczelnika Wydziału Architektury, że można wybudować  na tej działce 
dom.
- Radny Powiatowy Józef  Borecki   odniósł  się  do wypowiedzi  Pana  
Cieśli  na temat oczyszczania rowów i spółki wodnej. Poinformował, że 
jest rozstrzygnięty przetarg na drogę w ul. Kuków i do końca września ma 
być  skończona.  Poruszył  problem  studzienek  na  drodze  od  ul.  
Skłodowskiej przez Lutrowskie i Straokrzepice, należy to poprawić. 
- Radny Powiatowy Jerzy Sądel odniósł się do zarzutu, że Powiat nie  
odpisał na pismo Pana Cieśli,  ma swoje dyżury i  przegląda wszystkie  
pisma,  pisma od Pana Cieśli nie widział, prosi o podanie daty tego pisma.
- Sołtys Dankowic Władysław Surowiecki  - po ostatnich ulewach w  
Dankowicach przepusty w chodniku są niedrożne, zapytał kto ma czyścić 
te przepusty. Prosi o oznaczenie  drogi  koło  szkoły w Dankowicach,  
postawienie znaku. Prosi również o wycięcie krzewów na zakręcie koło 
Pana Parucha w Dankowicach nie drzewa tylko krzaków, które zasłaniają 
widoczność.  

- Przewrwa  10 minut.
- Radny Dariusz Pilśniak chciałby się zorientować na jakim etapie jest  
droga, krótki odcinek od Starokrzepic do Wichrowa, która była niedawno 
remontowana, droga jest spękana, czy jest na to gwarancja, żeby Powiat 
zwrócił na to uwagę. Zgłaszał również  że na tej drodze jest 5 niedużych 
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dziur, które można było zalać masą, lecz nic w tym kierunku Powiat nie 
zrobił. Następnie odcinek drogi od mostu w kierunku Dankowice Piaski, 
Kostrzyna  pobocza  drogi  są  wypłukane,  rówżnica  poziomu  między  
poboczem a jezdnią jest duża. 
- Przewodniczący Rady Damian Pilarz stwierdził, że na poprzedniej sesji 
była  prośba  gdy  będzie  robiony  przegląd  dróg  przez  Powiat  aby  
poinformować sołtysów i  radnych, którzy żyją w tych środowiskach i  
dokładnie wiedzą gdzie są  dziury, czy inne usterki. 
-  Radny  Powiatowy  Józef  Borecki  odpowiedział,  że  odbył  się  już,  
przegląd dróg ale też  nic nie wiedział o przeglądzie. Prosił żeby powrócic 
do tych przeglądów. Ostatnio był przegląd w Starokrzepicach, bo były  
sygnały, że wykonywana kanalizacja wchodzi w drogę i dewastuje ją.  
Zgłosił to w Starostwie  i sprawa została wyjaśniona. Odnośnie odcinka 
drogi Starokrzepice -  Wichrów  ma być poprawiona, ale gwarancji już  
nie ma. Odniósł się do sprawy poboczy w Dankowicach - Piaski.
- Radny Józef Bala  zapytał na zakręcie w Lutrowskim koło Pani Irach 
jest duża dziura na poboczu jest to niebezpieczne było już zgłaszane i nie 
zostało zrobione, nowa droga na Lutrowskim przy minimalnych opadach 
stoi woda, sprawa zniszczonych słupków, barierek na moście kolejowym 
jest to bardzo niebezpieczne. Znak ustąp pierszeństwa  przy kościele  od 
momentu budowy kanalizacji zniknął. Piasek koło kościoła na drodze  na 
zakręcie jest to niebezpieczne, połowe zostało ze strażakami usunięte. Czy 
coś się dzieje w sprawie parkingu w Starokrzepicach. 
-  Radny Powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że wszystkie kwestie,  
które poruszył Pan Bala to nie są sprawą powiatu, znak przy kościele, sa 
wykonywane  roboty  kanalizacyjne,  piasek  na  drodze  również  jest  po  
robotach  kanalizacyjnych.  Droga  w  Lutrowskim,  woda  stoi  na  całej  
długości gdzie był robiony chodnik. 
- Radny Józef Bala  sprawa drogi w Lutrowskim jest zaniżenie asfaltu i 
jest już cała spękana.
-  Radny  Powiatowy  Józef  Borecki  odniósl  się  do  sprawy  drogi  w  
Lutrowskim.  Prosi  aby w przyszłym budżecie  znalazły się  środki  na  
drogę na Bobrowę również drogę w Zajączkach. Powiat  ze względu na 
brak środków swoich i z Gminy,  ma ująć w budżecie drogę na Bobrowę. 
-  Przewodniczący  Rady  Damian  Pilarz   zgłosił  drogę  w  Zajączkach  
Pierwszych nowy odcinek do kościoła, czy ktoś pomyślał o odowodnieniu 
tej drogi, woda stoi na drodze. Jeżeli chodzi o środki na drogę, to Gmina 
w drogach powiatowych robi cały czas krawężniki, chodniki, barierki i  
jeszcze ma dokładać do dróg powiatowych. 
- Radny Leszek Księżyk sprawa wody w Starokrzepicach cały czas jest  
naprawiany wodociąg, uważa, że Rada Sołecka powinna dać swój cały  
fundusz na wymianę tego wodociągu. Druga sprawa to wpłynęło pismo 
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od Pana Boreckiego do Rady, czy Burmistrza było ono odczytane na  
Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa nie wie dokładnie o co chodzi, czy 
o środki aby przyłączyć się do kanalizacji prosi o dopowiedz.  
-  Radny Dariusz Pilśniak ma wielką prośbę schody w Ośrodki Zdrowia w 
Zajączkach są w bardzo złym stanie, niedługo nie będzie można wejść po 
tych schodach prosi aby przekazać to Powiatowi i ZOZ w Kłobucku. W 
Ośrodku  tym wiele  było  zrobione  ze  środków  gminnych  oraz  sołtys  
również zbierał pieniądze na remont Ośrodka. 
- Radny Powiatowy Józef Borecki odniósł się do pisma złożonego do  
Burmistrza przedstawił treść tego pisma i swoją sytuację rodzinną. Droga 
w Zajączkach Pierwszych była budowana w poprzedniej kadencji, będzie 
interweniował w tej sprawie. 
-  Radny Powiatowy Jerzy Sądel wyraził swoją opinię  na temat budowy 
dróg powiatowych, które są źle budowane i  są w bardzo złym stanie.  
Składał wiele interpelacji w tej sprawie, jedyna droga powiatowa, która 
ostatnio została wybudowana to droga w Julianowie.   Jeżeli  chodzi  o  
schody w Ośrodku w Zajączkach składał interpelacje w tej sprawie, na  
każdej  komisji  o  tym  mówi,  opisane  zostało  to  również  w  lokalnej  
gazecie.  Przy  remoncie  tych schodów zaproponował  również  budowę  
podjazdu dla niepełnosprawnych, odpowiedź Dyrektora ZOZ-u jets taka, 
że jeżeli Gmina dołoży, to zostanie to w pierwszej kolejności zrobione. 
- Radny Leszek Księżyk  odniósł się do wypowiedzi Pana Boreckiego  
gdy była robiona kanalizacja w Zajączkach Drugich to bez przerwy Pan 
Borecki mówił, że ludzie się nie podłączają do kanalizacji, a tyle środków 
na  to  poszło,  a  w  Starokrzepicach   robi  się  wiele  inwestycji   wiele  
środków idzie na te inwestycje i też  nie wszsyscy się podłączają. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2011 r.
-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,  że  projekt  tej  uchwały  
wprowadza do budżetu  dochody w wysokości 352.590,34 , a źródłem  ich 
pochodzenia  są  środki  zewnętrzne  w  ramach  programu  w  zakresie  
kapitału ludzkiego dla Zespołu Szkół w Starokrzepicach i pozostałych  
szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. Omówiła dokładnie projekt 
powyższej uchwały. 
- Przewodniczący Komisji  Budżetu, Finansów, Handlu i  Usług Robert  
Księżyk odczytał  stanowisko Komisji  do projektu uchwały w sprawie  
zmian w budżecie gminy Krzepice w 2011 roku, który omówiła Skarbnik 
Anna  Mońka.  Członkowie  Komisji  przegłosowali  powyższy  projekt  
uchwały po naniesionych zmianach  jednogłośnie pięcioma  głosami. 
-  Przewodniczący  Rady  Damian  Pilarz  zapytał  czy  będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Nr 13.082.2011 w sprawie zmian w budżecie 
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gminy Krzepice w 2011 roku.

- Uchwała Nr 13.082.2011 w sprawie  zmian w budżecie gminy Krzepice 
w 2011 roku została przyjęta 15 głosami, jednogłośnie.

Ad.  7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  05.022.2011  Rady 
Miejskiej  w  Krzepicach  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 
Gminy Krzepice na lata 2011 – 2019.
-  Skarbnik Anna Mońka poinformowała, w związku z tym że zmieniają 
się  środki  w  budżecie  zmienia  się  również  Wieloletnia  Prognoza  
Finansowa, omówiła projekt powyższej uchwały. 
- Przewodniczący Komisji  Budżetu, Finansów, Handlu i  Usług Robert  
Księżyk odczytał stanowisko Komisji do projektu uchwały w sprawie    
zmiany  uchwały Nr 05.022.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2011-2019, w 
ślad  za  zmianami  w  budżecie  są  zmiany  w   Wieloletniej  Prognozie  
Finansowej, a do wykazu przedsięwzięć dołożono umowę  dwu-letnią na 
dowóz  uczniów  do  Gimnazjum.  Członkowie  Komisji  przegłosowali  
powyższy projekt uchwały jednogłośnie pięcioma  głosami.
-  Przewodniczący  Rady  Damian  Pilarz  zapytał  czy  będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 13.083.2011 w sprawie zmiany uchwały 
Nr 05.022.2011 Rady Miejskiej  w Krzepicach w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2011 – 2019.

- Uchwała Nr 13.083.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 05.022.2011 
Rady  Miejskiej  w  Krzepicach  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  
Finansowej Gminy Krzepice na lata 2011 – 2019, została przyjęta 15  
głosami, jednogłośnie.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w 
wyborach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej.
-  Sekretarz  Zbigniew  Sosin  poinformował,  że  w  związku  ze  zmianą  
kodeksu  wyborczego  gdzie  jest  mowa,  że  należy  utworzyć  obwód  
głosowania  odrębny  w  zakładach  opieki  społecznej   jeżeli  w  dniu  
wyborów  będzie przebywać w nim 15 wyborców, w poprzedniej ustawie 
była to liczba 50. W naszym szpitalu, 50 osób nigdy nie było w dniu  
wyborów, natomiast 15 pacjentów zawsze jest , dlatego jest konieczność 
utworzenia takiego obwodu. 
-  Przewodniczący   Rady  Damian  Pilarz  zapytał  czy  będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod  

9



głosowanie  projekt  uchwały  Nr  13.084.2011  w  sprawie  utworzenia  
odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

-  Uchwała Nr 13.084.2011  w sprawie utworzenia  odrębnego obwodu  
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami.

Ad.  9.   Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXI/267/09  w  
sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za 
osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej,  upowszechniania  i  
ochrony  kultury  oraz  ich  wysokości,  zmienionej  uchwałą  Nr  
XLVIII/382/10.
- Przewodnicząca Komisji Anna Oset odczytała stanowisko Komisji do  
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXI/267/09 w sprawie 
szczegółowych  zasad  i  trybu  przyznawania  dorocznych  nagród  za  
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania           
i  ochrony  kultury  oraz  ich  wysokości.  Członkowie  Komisji  po  
przeprowadzonej  dyskusji  wnioskują  o  zmianę  zapisu  w paragrafie  3  
powyższej uchwały. Paragraf 3 po zmianie otrzymuje brzmienie "Rada  
Miejska  przyznaje  nagrodę pieniężną  w wysokości  1.000 zł  (słownie:  
jeden tysiąc złotych) wraz z okolicznościowym dyplomem." 
Członkowie Komisji jednogłośnie pięcioma głosami proponują przyjąć  
powyższą zmianę. 
-   Przewodniczący  Rady Damian Pilarz zapytał  czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 13.085.2011 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXXI/267/09 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania 
dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,  
upowszechniania  i  ochrony  kultury  oraz  ich  wysokości,  zmienionej  
uchwałą Nr XLVIII/382/10.

- Uchwała Nr 13.085.2011  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/267/09 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i  
ochrony    kultury   oraz   ich    wysokości,  zmienionej uchwałą  Nr  
XLVIII/382/10 została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami.

Ad.  10.  Podjęcie  uchwały  w   sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  
nieruchomości     stanowiącej własność Gminy Krzepice.
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Paweł Kotarski  odczytał stanowisko Komisji do  
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projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Krzepice w drodze przetargu. Jest to działka 
położona  w  Krzepicach   od  strony  ul.  Muznerowskiego  przy  
projektowanej  drodze  i  ul.  Księdza  Stasiewicza.  Cena  ustalona  przez  
rzeczoznawcę  67.818 zł  za działkę,  cena za 1 m2 – 44,50 zł.
- Członkowie Komisji wnoszą o przyjęcie powyższego projektu uchwały 
jednogłośnie.
-  Inspektor  Krystyna  Chęcińska  poinformowała,  że  do  sprzedaży  jest  
przeznaczona  działka  o  pow.  1524  m2 działka  położona  jest  przy  ul.  
Księdza  Stasiewicza  i  Księdza  Muznerowskiego.  W tylnej  części  tej  
działki przebiegają napowietrzne linie 15 KV ale ta działka może być  
zabudowana ponieważ 750 m od strony ul. Księdza Stasiewicza jest pod 
zabudowę. Wartość działki  wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego 
wynosi 67.818 zł pluc VAT.  
 -  Przewodniczący  Rady Damian Pilarz zapytał  czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 13.086.2011w sprawie  wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Krzepice.

-  Uchwała  Nr 13.086.2011  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice została przyjęta 15 
głosami, jednogłośnie. 

Ad.  11.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  
nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.
-  Inspektor  Krystyna  Chęcińska  poinformowała,  że   projekt  uchwały  
dotyczy nabycia działki przez Gminę Krzepice o pow. 156 m2 położonej 
w  Starokrzepicach.  Nabywana  działka  będzie  pod  przepompownię  
kanalizacji  sanitarnej.  Z  ustaleń  jakie  zostały  przeprowadzone  z  
właścicielem działki  ustalono cenę  na 8.500 zł. 
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Paweł Kotarski  odczytał stanowisko Komisji do  
projektu uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
na  rzecz  Gminy  Krzepice.  Przedmiotowa  działka  położona  jest  w  
Starokrzepicach, nabycie tej nieruchomości od Pana Andrzeja Stefana jest 
z  przenaczeniem  pod  przepompownię  kanalizacji  sanitranej.  Po  
przeprowadzonych negocjacjach  kwota  za zakup działki wynosi 8.500 
zł, za 1 m2 jest to niecałe   50 zł.
- Członkowie Komisji wnoszą o przyjęcie powyższego projektu uchwały  
jednogłośnie.
- Przewodniczący   Rady  Damian  Pilarz  zapytał  czy  będą  pytania  do  

11



projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 13.087.2011 w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.

-  Uchwała  Nr  13.087.2011  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  
nieruchomości  na  rzecz  Gminy  Krzepice  została  przyjęta  14  głosami,  
jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Ad.  12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  
porozumienia w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Częstochowa  
zadania  własnego  dotyczącego  gospodarki  odpadami  w  zakresie  
utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Paweł Kotarski  odczytał stanowisko Komisji do  
projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego  w  przedmiocie  powierzenia  Gminie  Miasta  
Częstochowa  zadania  dotyczącego  gospodarki  odpadami  w  zakresie  
utrzymania  wysypisk  i  unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych.   
Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  omówił  projekt  uchwały.  Głównym  
celem  tego  porozumienia  jest  umożliwienie  ZDKiM  wyworzenia  i  
składowania odpadów komunalnych  na składowisku w Sobuczynie. 
- Członkowie Komisji wnoszą o przyjęcie powyższego projektu uchwały  
jednogłośnie.
- Radny Mateusz Kluba prosi  o przybliżenie tematu. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik   poinformował,  że  zawarcie  tego  
porozumienia jest warunkiem koniecznym do tego żeby  Nasz Zakład  
Komunalny  mógł  zawrzeć  umowę  w  Sobuczynie  i  dostarczać  tam  
niektóre rodzaje odpadów z którymi jest problem zagospodarowania. Te 
odpady po podpisaniu tego  porozumienia, zawarciu stosownych umów  
ZDKiM  będzie  odwozić  do  Sobuczyna  tam  zostaną  przetworzone  i  
posegregowane. 
- Radny Mateusz Kluba zapytał czy będą ponoszone z tego tytułu jakieś 
opłaty.
- Viceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że za każdą dostarczoną 
tonę odpadów trzeba zapłacić określoną kwotę. Koszty na składowisku w 
Sobuczynie  są  zbliżone  do  naszych  kosztów,  dochodzi  jeszcze  koszt  
transportu. Umowa, która  będzie zawarta do końca 2012 roku na okres 
przejściowy. Już od początku przyszłego roku będą wdrażane przepisy  
zmienionej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości, czyli  będziemy się 
przygotowywać do zupełnie innego systemu gospodarowania odpadami i 
odbioru odpadów od mieszkańców i dalszego ich zagospodarowania. W 
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dalszej kolejności w następnych latach i tak będziemy  przypisani przez 
Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami wspólnie z innymi gminami 
naszego subregionu do składowiska odpadów w Sobuczynie.
-  Przewodniczący   Rady  Damian  Pilarz  zapytał  czy  będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 13.088.2011w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia  w  przedmiocie  powierzenia  Gminie  Miasta  
Częstochowa  zadania  własnego  dotyczącego  gospodarki  odpadami  w  
zakresie  utrzymania  wysypisk  i  unieszkodliwiania  odpadów  
komunalnych.

- Uchwała Nr 13.088.2011  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie  
porozumienia w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Częstochowa  
zadania  własnego  dotyczącego  gospodarki  odpadami  w  zakresie  
utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych została 
przyjęta 15 głosami, jednogłośnie.

Ad. 13.  Podjęcie uchwały dotyczącej dzierżawy z Firmą Inkaso Kłobuck ul.  
Wyszyńskiego 16. 
- Przewodniczący Rady Damian Pilarz  poinformował, że do tego punktu 
przygotowane  są  dwa  projekty  uchwał.  Powyższa  dzierżawa  dotyczy  
części  korytarza  w  Urzędzie,  gdzie  obecnie  prowadzony  jest  punkt   
Inkaso.  Pierwszy  projekt  uchwały  mówi  o  przedłużeniu  umowy  
dzierżawy obecnej firmie na kolejne 5 lat, drugi projekt uchwały  mówi 
o wydzierżawieniu w drodze przetargu. 
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Paweł Kotarski  odczytał stanowisko Komisji do  
projektu uchwały w sprawie  przedłużenia umowy dzierżawy.  Jest  to  
umowa zawarta z Firmą Inkaso na część korytarza o pow. 3 m2 między 
biblioteką a korytarzem Urzędu na okres 5 lat.  Czynsz brutto za miesiąc 
wynosi  339,60  zł.   Inspektor  Krystyna  Chęcińska   poprosiła  aby  w  
projekcie tej uchwały wykreślić przepisy o gospodarce nieruchomościami. 
Projekt tej  uchwały został przygotowany w dwóch wersjach, pierwsza  
została omówiona, druga wersja to wyrażenie zgody na wydzierżawienie 
w drodze przetargu. 
-  Przewodniczący   Komisji  poddał  pod  głosowanie  pierwszą  wersję  
uchwały  w  sprawie  przedłużenia  umowy  dzierżawy  za  przyjęciem  
uchwały głosowało 2 członków Komisji, 2 przeciw, 1 wstrzymał się od  
głosu.  Wobec  powyższego  Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  
głosowanie  drugi  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  
wydzierżawienie w drodze przetargu, za przyjęciem głosowało 2 radnych, 
2 radnych przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
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-  Radny  Tomasz  Rakowski  zapytał  kto  ponosił  koszty  przy  
przystosowaniu tego miejsca dla punktu Inkaso, czy zrobił to Urząd, czy 
właściciel  tego punktu.  Jeżeli  zrobił  to  właściciel  to  uważa,  żeby mu  
przedłużyć umowę, jeżeli zrobił to Urząd to wybrać formę przetargu.
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że Urząd nie organizował  
żadnego punktu, było tylko przejście z Biblioteki do Banku i Urzędu, to 
co się tam znajduje jest  wszystko najemcy. 
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Zbigniew  Kulej  dodał  do  wypowiedzi  
Radnego Rakowskiego, że tak samo prowadzi działalność,  zrobienie tego 
punktu to są koszty uzyskania przychodu, uważa, że jeżeli ktoś wogóle  
przystąpi do przetargu i  zadeklaruje wyższą cenę, to jest to w interesie  
Gminy. Uważa, że powinno się ogłosić przetarg na tego typu  dzierżawę.
-   Radny  Andrzej  Szloser  uważa,  że  należy  się  zastanowić  nad  tym  
ponieważ najemca płaci teraz 339,60 zł. miesięcznie, po stronie Gminy  
jest prąd, toaleta, sprzątaczka, dostęp do internetu, obliczając te koszty ile 
płaci najemca, czy coś zostaje z tych pieniędzy. 
- Radny Mateusz Kluba uważa, że można by się zastanwoić nad większą 
kwotą,  skalkulować  koszty  wymienione  przez  Radnego  Szlosera  i  
zaproponować kwotę wyższą, powiększoną o te media, przedstawić to  
najemcy. 
-  Radna  Bożena  Kozak  uważa,  że  należy  wziąć  pod  uwagę  dobro  
mieszkańców, w tym Inkaso są najniższe opłaty. 
-  Sekretarz  Zbigniew  Sosin  sprostował  jedną  informację,  łącze  
internetowe najemca ma swoje. 
- Przewodniczący  Rady Damian Pilarz  wyjaśnił zasady głosowania, są 
dwa projekty uchwał , każdy Radny ma jeden głos. Poddał pod głsowanie 
projekt  w sprawie  przedłużenia  umowy dzierżawy,  za  w/w projektem  
głsowało  5  Radnych.  Projekt  nie  przeszedł.  Następnie  poddał  pod  
głosowanie projekt w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu, za  
w/w projektem głosowało 10 radnych. Wobec  powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 13.089.2011 w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie w drodze przetargu. 

-  Uchwała  Nr  13.089.2011  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  
wydzierżawienie w drodze przetargu  została przyjeta 10 głosami, przy 2 
głosach przeciwnych, 2 wstrzymujących się od głosu, 1 radny nie brał  
udziału w głosowaniu.

Ad. 14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 11.73.2011 Rady  
Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  28  czerwca  2011  roku  w  sprawie  
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.
- Inspektor Krystyna Chęcińska poinformowała, że w dniu 28.06.2011  
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roku  została  podjęta  przez  Radę  uchwała  na  nabycie  nieruchomości   
położonej w Krzepicach przy ul. Kuźniczka pod budowę przepompowni 
kanalizacji sanitranej. Z chwilą gdy zostały skompletowane wszystkie  
materiały do aktu notarialnego okazało się, że ta nieruchomość w dziale II 
Księgi jest obciążona  dożywotnim  użytkowaniem  jednego  pokoju  w  
budynku mieszkalnym na rzecz Zygmunta i Bronisławy Ząbkowskich,  
ponieważ  na  chwilę  obecną  stan  zdrowia  Państwa  Ząbkowskich  nie  
pozwala wziąć oświadczenia o zwolnieniu z tej służebności, w związku z 
tym działka pod przepompownię musi być nabyta z tym obciążeniem, po 
śmierci będzie można wykreślić tę służebność. 
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Paweł Kotarski  odczytał stanowisko Komisji do  
projektu  uchwały  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  11.73.2011  Rady  
Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  28  czerwca  2011  roku  w  sprawie  
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.
- Członkowie Komisji  po wysłuchaniu uzasadnienia wyrażają zgodę na 
przygotowanie powyższego projektu uchwały na sesję. Przegłosowano 
jednogłośnie. 
-   Przewodniczący  Rady Damian Pilarz zapytał  czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 13.090.2011 w sprawie zmiany uchwały 
Nr 11.73.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2011 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy  
Krzepice.

- Uchwała Nr 13.090.2011  w sprawie  zmiany uchwały Nr 11.73.2011  
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie  
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  na rzecz Gminy Krzepice  
została przyjęta  jednogłośnie, piętnastoma głosami. 

Ad.  15.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Krzepice  do  
realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie  
9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Sekretarz Zbigniew Sosin poinformował, że projekt ten jest systemowy, 
przygotowano wniosek pod środki zabezpieczone w tym poddziałaniu.  
Środki te są następujące: 45.000 zł dla Szkoły w Krzepicach, po 30.000 na 
każdą z pozostałych szkół.  Projekt jest wspólny dla wszystkich szkół,  
przygotowany w Urzędzie pt. "z edukacją  na ty". Projekt jest po ocenie 
merytorycznej, aby można było podpisać umowę to Rada  decyduje o  
przystąpieniu do projektu.
-  Przewodniczący   Rady  Damian  Pilarz  zapytał  czy  będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod  
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głosowanie  projekt  uchwały  Nr  13.091.2011  w  sprawie  przystąpienia  
Gminy Krzepice do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 
9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Uchwała Nr 13.091.2011 w sprawie  przystąpienia Gminy Krzepice do 
realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie  
9.1.2  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  została  przyjęta  
jednogłośnie, piętnastoma głosami. 

Ad.16. Sprawozdania informacje:
-  informacja  o  pracy  Rady  Miejskiej  w  okresie  międzysesyjnym  od 
 29 czerwca  do 29 sierpnia 2011 roku.
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Zbigniew Kulej   złożył  sprawozdanie  z  
działalności w okresie międzysesyjnym od  29 czerwca do 29 sierpnia   
2011 roku. Poinformował o pismach, które wpłynęły do biura Rady od 
ostatniej  sesji,  większość  pism  była  rozpatrywana  na  Komisjach,   
przybliżył   kilka  pism,  odczytał  zaproszenia  i  pozdrowienia  jakie  
wpłynęłey do biura Rady, wszystkie  pisma są do wglądu w biurze Rady.  
Komisje odbyły swe posiedzenia: Komisja Rolnictwa trzy posiedzenia,  
Komisja Oświaty dwa posiedzenia, Komisja Zdrowia jedno posiedzenia, 
Komisja  Bezpieczeństwa  dwa  posiedzenia,  Komisja  Budżetu  jedno  
posiedzenie. 
-  Informacja Przewodniczących Komisji  o  wnioskach podjętych przez  
Komisję w okresie między  sesjami.
- Przewodniczący Komisji odczytali swoje wnioski:
Komisji  Rolnictwa,  Przemysłu,  Ładu  Przestrzennego  i  Ochrony  
Środowiska,  Komisji  Bezpieczeństwa  Publicznego  i  Ochrony  
Przeciwpożarowej,   Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki,  
Komisji Zdrowia i Sparw Socjalnych.

Ad.17. Zapytania, wystąpienia radnych i wolne wnioski.  
- Przewodniczący Rady Damian Pilarz zapytał Przewodniczacą Komisji  
Oświaty, czy  na posiedzeniu Komisji  było rozpatrywane pismo Pani  
Kostrzewskiej. Pani Kostrzewska pisze  drugie pismo, wcześniej jeśli się 
nie myli była opinia Komisji Oświaty, pismo trafiło do Burmistrza, teraz 
jest drugie pismo w tej sprawie z 25.08.2011 r. Czekał na opinie prawną w 
tej materii. Pismo z taką treścią, że czekamy na opinię prawną zostało  
przesłane Pani Kostrzewskiej. W tej chwili to pismo powraca, zapytał czy 
coś  w tej sprawie wiadomo, bo opinia prawna do biura Rady nie trafiła. 
Prosi o wyjaśnienie tej sprawy Sekretarza. 
-  Sekretarz  Zbigniew  Sosin   wyjaśnił,  że  w  pierwszym piśmie  Pani  
Kostrzewska  prosi  o  zatrudnienie  osoby  do  opieki  nad  dzieckiem w  
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przedszkolu,  było  to  dane  do  zaopiniowania  Radcy  Prawnemu.  Jest  
odpowiedz  odnośnie  jednej  sfery  edukacyjnej,  ustawa  oświaty  nie  
przewiduje  możliwości  zatrudnienia  osoby  do  opieki.  Przedstawił  co  
zostało  w  tej  sprawie  zrobione  ,  w  jaki  sposób  można  pomóc  temu  
dziecku i tej rodzinie. 

 -  Przewodniczący Rady Damian Pilarz  podziękował za wyjaśnienia i  
prosi gdy  jest opinia prawna aby ona została wysłana na dziennik biura 
Rady.  Poruszył  dwie  kwestie  do  których  chciałby  powrócić  przy  
kolejnych zmianach w budżecie.  Deklarowane było przez Radę,  że  w  
Gimnazjum w Starokrzepicach i Gimnazjum w Krzepicach w momecie,  
gdy inwestycje zostaną zrealizowane, zwiększony zostanie  budżet szkoły 
o tę kwotę. Inwestycje są zrealizowane, prosi o przygotowanie zmian w 
budżetach tych szkół na następną sesję.  Ponadto podkreślił, że przyjęcie 
uchwał  trwało zaledwie  40 minut,  natomiast  punkt  zapytania  i  wolne  
wnioski  trwa bardzo długo. Zastanawia się  nad inną formą,   prosi  o  
dyskusję  w tym temacie.  Proponuje aby każdy Radny  przedłożył  na  
piśmie  zapytania i wnioski, złożył w biurze Rady przed sesją. Wtedy  
Burmistrz i inne instytucje miałyby czas na przygotowanie odpowiedzi,  
zastanawia się czy tak nie byłoby lepiej.
- Radny Mateusz Kluba  uważa, że ten czas tak bardzo ucieka na początku 
obrad,  wtedy  gdy  są  zapytania  mieszkańców  i  wystąpienia  gości  
zaproszonych. Może zastanowić się nad inną formą tego punktu. 
- Przewodniczący Rady Damian Pilarz w poprzedniej kadencji punkt ten 
był na końcu obrad, jednak mieszkaniec  prosił aby  punkt ten był na  
początku sesji ponieważ, przychodząc  chciałby wiedzieć o działaniach  
Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Natomiast zaproszonym gościom, 
czy ograniczać czas wystąpień, czy zapytań. 
- Radny Andrzej Szloser nie pamięta, w poprzednij kadencji czy była to 
uchwała,  czy  wniosek  przyjęty,  że   wystąpienie  ma  trwać  5  minut,  
powinno się tego trzymać, uważa, że każdy powinien zadawać konkretne, 
krótkie pytania. W poprzedniej kadencji punkt ten był na końcu obrad.
- Radny Paweł Kotarski uważa, że nie wolno ograniczać mieszkańców.  
Wcześniej  był taki  głos aby organizować sesje wyjazdowe, żeby był  
kontakt  z mieszkńcami.
-  Przewodniczący  Rady  Damin  Pilarz   uważa,  że  do  tematu  sesji  
wyjazdowych należy powrócić aby w każdym sołectwie odbyła się taka 
sesja.
-  Radna  Bożena  Kozak  zgłosiła,  że  w  lesie  w  Dankowicach  drzewo  
przechyliło się na drugą stonę drogi i stanowi  zagrażenie.
-  Radny Mateusz Kluba  uważa,  że  propozycja  radnego Szlosera  jest  
trafna,  zaproszonych gości pouczyć aby zadawali pytania konkretne i  
mają na to czas 5 minut,  mogą również przedstawić wnioski na piśmie. 
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Powinny być konkretne odpowiedzi na te wnioski, każdy radny składa  
wiele wniosków, których się nie realizuje. 
- Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Kulej uważa, że Rada nie może  
dyscyplinować mieszkańców,  ograniczając im czas do 5 minut, ponieważ 
radni  są  dla  mieszkańców.  Radni  powinni  się  dyscyplinować  pisać  
wnioski na piśmie, tych których nie da się zapisać przedstawiać ustnie. 
-  Radna  Anna  Oset  proponuje  aby  ludzi   odsyłać  na  komisje,  żeby  
przedstawiali problemy ponieważ komisje które mają więcej czasu.
-  Przewodniczący  Rady   Damian  Pilarz   uważa,  że  będzie  się  starał  
maksymalnie ograniczać czas do zadawania pytań  do 5 minut, a Radni 
będą się  dyscyplinować w zadawaniu pytań. 
- Radny Paweł Kotarski zapytał Burmistrza jak  będzie wyglądał w tym 
roku szkolnym dowóz dzieci do szkoły. 
- Burmistrz  Krystian Kotynia odpowiedział, że rozmawiał z Dyrektorem 
szkoły ,  który poda taką informację dzieciom i  rodzicom. Z wyliczeń  
środków, które są wystarczyłoby na dowóz od miesiąca października do 
końca roku.  Jest umówiony z Dyrektorem szkoły aby dokładnie jeszcze 
wszystko przeanalizować i podać taką informację rodzicom i dzieciom.  
Od poczatku nowego roku będzie  rozmowa przy uchwalaniu  nowego  
budżetu. 
-  Radny  Mateusz  Kluba   stawia  wniosek  aby  Burmistrz  wystąpił  do  
Urzędu Marszałkowskiego o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego dla  
Firmy DUDA. Prosi o ustosunkowanie się Rady do tego wniosku. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   uważa,  że  jest  potrzebny  komentarz,  
wyjaśnienie. Jest za tym aby  nie było tej uciążliwości, było źle   bardzo 
brzydkie zapachy, ale są zapewnienia, że to się nie powtórzy. Wystąpił do 
Urzędu Marszałkowskiego o kontrolę, że nie są respektowane zapisy w 
zintegrowanym pozwoleniu na wywóz gnojowicy z Fermy w Krzepicach. 
Powiadomiono również Państwową Inspekcję Sanitarną o sprawdzenie i 
kotrolę.  Są  zapewnienia,  że  gdy  powstanie  Biogazowania   to  
zneutralizowanie tego zapachu jest gwarantowane. Uważa, że powinno się 
pilnować aby się to nie powtórzyło, jednak nie należy blokować takiej  
inwestycji, która ma być jedyna w Polsce.  
- Radny Mateusz Kluba nie wierzy w te zapewnienia, podtrzymuje swój 
wniosek. 
-  Radny  Paweł  Kotarski  jest  mocno  zaangażowany  w  te  sprawy,  
kilkakrotnie  były  prowadzone  rozmowy  z  Firmą  Duda  na  Komisji  
Rolnictwa. Należy naciskać na Firmę,  że są uciążliwi, jednak na tym  
etapie  tych  wszystkich  pozwoleń  na  budowę  Biogazowni   podziela  
stanowisko Pana Burmistrza 
-  Radny  Leszek  Księżyk  podziela  stanowisko  radnego  Kotraskiego,  
uważa, że większość tych  złych zapachów pochodzi od Pana Boreckiego 

18



i należy  go upomnieć. 
- Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Kulej zapytał czy Firma Duda  
płaci podatki do Gminy,  ile to jest w ciągu roku. Uważa, że  u Pana  
Boreckiego w większości są te brzydkie zapachy. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że Firma Duda płaci podatki  do 
Gminy ale nie pamięta, może taką informację przygotować.  
-  Radny Andrzej  Szloser  śledzi  tą  inwestycję  jest  już  drugą  kadencję  
radnym, w początkowej fazie tej  umowy było takie  zobowiązanie że  
firma  Duda nie będzie wylewać gnojowicy na nasze pole, mieli to robić 
na swoich polach poza naszym terenem. Jednak nie przewidziano faktu, 
że firma może podpisywać umowy z indywidulanymi rolnikami. Należy 
teraz naciskać aby wykonywali tą techniką wstrzykiwania do gleby. 
- Radny Mateusz Kluba  mimo wszystko podtrzymuje swój wniosek, wie 
że od Pana Boreckiego też śmierdzi, z Firmy Cargil również  jednak to co 
zdarzyło się  ostatnio , nie wierzy w zapewnienia firmy. 
- Przewodniczący Rady Damian Pilarz poddał pod głosowanie wniosek  
Radnego Kluby aby Burmistrz wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o  
cofnięcie pozwolenia zintegrowanego dla Firmy DUDA. Za przyjęciem 
wniosku głosował 1 radny, 5 radnych przeciw, 6 radnych wstrzymało się 
od głosu. Wniosek nie przeszedł. 
-   Radny Mateusz Kluba  na jednym z posiedzeń Zarządu M-G OSP  
zobowiązano  Burmistrza   do  wystąpienia  do  Powiatowej  Policji  o  
statystykę wypadków na naszej  obwodnicy,  która byłaby podstawą do  
ewentualnego  wystąpienia  do  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  i  Autostrad,  
ponieważ tych zdarzeń jest dużo,  a skrzyżowania są tragiczne. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że  taką statystykę uzyskał od 
Policji i przedstawiał na poprzedniej sesji.
-  Radny Mateusz Kluba  zapytał kiedy ruszy budowa chodnika na ul.  
Dąbrowskiego,  proponuje  aby  zorganizować  spotkanie  z  Dyrektorem  
ZOZ-u w Kłobucku, bo chciałby porozmawiać na temat kolejek, zapisów 
do specjalistów. 
-  Przewodniczący  Rady  Damian  Pilarz  poinformował,  że  Komisja  
Zdrowia  przygotowuje się do takiego spotkania z Dyrekcją ZOZ-u, gdzie 
będą poruszane tematy remontów naszych Ośrodków Zdrowia.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  takie  spotkanie  
zorganizuje z Dyrektorem ZOZ-u i Pana Klubę zaprosi na to spotkanie. 
- Radny Leszek Księżyk  zapytał czy został wykonany rękaw w Szkole w 
Starokrzepicach i czy zdaje to egzamin. Zapytał czy została podpisana  
umowa przez Gminę z Zakładem Energetycznym.
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik   odpowiedział,  że  umowa  jest  
wynegocjonowana, oczekuje się  na przesłanie do podpisu, traktuje się to 
tak  jakby  umowa  była  podpisana,  czyli  konserwacja  ma  być  
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przeprowadzona   takie  są  uzgodnienia  z  Zakładem  Energetycznym,  
wszsytkie usterki są zapisane i przekazane do Zakładu Energetycznego i 
mają być usuwane na bieżąco. 
-   Radny  Leszek  Księżyk  zapytał  co  ze  sprzedażą  mieszkań  w  
Starokrzepicach.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odośnie  Umowy  z  Zakładem  
Energetycznym ,  Gmina była kilka razy umówiona   z  Zakładem  
Energetycznym, w którym trwała reorganizacja i nie docierali do Gminy 
na negocjacje. Ze strony Gminy nie było żadnej winy.  
Wynegocjonowano  umowę,  stawkę,  zgłoszenia  są  przyjmowane,   tak  
jak do  tej  pory.   Odnośnie  sprzedaży  mieszkań  w  Starokrzepicach  
odbyło  się  spotkanie  z  lokatorami  tych  mieszkań,  wtedy  kiedy  było  
posiedzenie Komisji  Rolnictwa z firmą Duda. Lokatorzy z wyceną się  
zgadzają, jednak upusty zostały zmienione i z tym się nie zgadzają.  Na 
Komisji  Rolnictwa  zaproponowano aby  powrócić  do   upustów jakie  
obowiązywały  poprzednio  czyli  15  %  bonifikata  i  15  %  za  wpłatę  
jednorazową.
-  Radny Leszek Księżyk  zapytał odnośnie działki na Kukowie jest wiele 
niejasności w tej sprawie,  następna sprawa maszty, które się pojawiły  na 
terenie naszej Gminy jest ich 4, kiedy będą podpisane umowy  na odbiór 
ścieków w Starokrzepicach. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  jeżeli chodzi o Starokrzepice, to tak 
jak etapami była wykonywana kanalizacja  sanitarna tak też idą decyzje 
Burmistrza na włączenie się do kanalizacji. Do ul. Młyńskiej  etap ten jest 
zamknięty,  od  ul.  Młyńskiej  do  kościoła  zostały  wydane  decyzje  
mieszkańcom nakazujące włączanie się. W dalszym ciągu w normalnym 
trybie  administracyjnym będzie  to  egzekwowane.  Kolejny odcinek od  
kościoła  do  cmentarza  będą  przygotowywane  decyzje  i  wysyłane  do  
mieszkańców,  żeby  w  terminie  jaki  jest  określony  z  Wojewódzkim  
Funduszem osiągnąć efekt ekologiczny.  
-  Radny Leszek Księżyk prosi o zwrócenie uwagi na wjazd od strony  
Częstochowy żeby firma, która wykonywała chodnik poprawiła go. 
-  Radna  Anna  Oset   zapytała  czy  jest  możliwość   zrobienia  małego  
kawałka chodnika na ul. Ryły. Czy Pani Dyrektor GOK ma środki  na  
działalność i opłacenie instruktorów do końca roku. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik odpowiedział,  co  do budowy tego  
kawałka chodnika na ul. Ryły  brak jest środków w budżecie. 
- Skarbnik Anna Mońka  poinofmrowała, że Dyrektor GOK musi złożyć 
informacje ile brakuje środków.
-  Przewodniczący  Rady  Damian  Pilarz  poinformował,  że  członkowie  
Komisji Budżetu  prosili o przygotowanie planu wydatków i potrzeb na 
bieżący rok Panią Dyrektor GOK.

20



-Radny  Józef  Bala  zapytał  o  wodociąg  w Dankowicach-Piaski  krótki  
odcinek, projekt na chodnik Lutrowskie i Dankowice – Piaski, droga w 
Starokrzepicach od kościoła.
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział na zadane pytania. 
- Radny Józef Bala zapytał  o koszt remontu byłego budynku  Żłobka, czy 
remont nie przekroczy wartości budynku.
- Wiceburmistrz odpowiedział, że według kosztorysu  inwestorskiego jest 
to ponad  milion złotych.
- Radny Józef Bala  sprawa parkingu koło Lewiatanu w Krzepicach, czy 
nie przeprowadzić rozmów z Gminną Spółdzielnią aby dołożyli się do  
remontu. Sprawa dożynek czy przewiduje się w tym roku. Przedłużenie 
ul. Przemysłowej przywieźć wywrotkę kamienia.  Był niewielki zastój  
przy kanalizacji czym to było spowodowane. 
-  Wiceburmistrz  odpowiedział,  że  kanalizacja  idzie  zgodnie  z  
harmonogramem, był  problem z wodą  na skrzyżowaniu ul. Jaworowa z 
Oleską. 
-  Radna  Kozak  Bożena  zgłosiła,  że  drzewo  w lesie  w Dankowicach  
przechyliło się na druga stronę drogi. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że  sa to lasy państwowe,  
sygnał  był  dany,  drzewo  przechyliło  się   zagrożone  są  kable  
telekomunikacyjne, będzie pilotował tą sprawę. 
- Radny Robert Księżyk zapytał o odcinek  wodociągu w ul. Dworcowej 
oraz o kanalizację ul. Towarowej. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik   odpowiedział,  że  kanalizacja  ul.  
Towarowej   jest  w  trakcie  projektowania,  natomiast  wodociąg  w  ul.  
Dworcowej  Gmina  jest  przygotowana  do  realizacji,  jest  projekt,  
pozowlenie  na  budowę,  ale  jest  problem sfinansowania  budowy tego  
wodociągu.  Gmina jest w trudnej sytuacji związanej z brakiem planu po 
stronie dochodu ze sprzedaży mienia.
- Przewodniczący Rady Damian Pilarz zapytał jak wygląda  sytuacja z  
odbudową drogi po kanalizacji,  czy ta firma ma przywrócić drogę do  
stanu  w  jakim  była  przed  budową.  Uważa,  że  budowa  wodociągu  
powinna być priorytetem i czy nie ma możliwości rozpisać przetargu z  
płatnością w przyszłym roku, zadanie realizowane byłoby w tym roku.
-  Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik  odpowiedział,  że  nakładkę  będzie  
wykonywała ta sama firma. Z odbudową nakładki nie należy się spieszyć, 
ponieważ  po  jednej  stronie  drogi  jest  wodociąg,  a  w  drugiej  kanał  
sanitarny.  Nie  wyobraża  sobie  takiej  sytuacji,  trzeba  będzie  czekać  z  
odbudową drogi, do czasu wybudowania wodociągu. 
-  Radna  Alicja  Kajkowska  zapytała   kiedy  będzie  wykonana  kratka  
ściekowa  na  ul.  Nowokrzepice,  sprawa  przystanku  autobusowego  w  
Nowokrzepicach, obkaszanie rowów w ul. Młyńskiej, sprzątanie placu. 
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- Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział, wykonanie kratki jest  to  
zapisane  w  planie  w  nieodległym czasie  będzie  to  zrobione.  Sprawa  
przystanku w ul. Nowokrzepice, przystanek stoi na prywatnym gruncie  
wpłynęło pismo z Prosspolu,  przystanek ten  jest  w najlepszym punkcie, 
przenoszenie go w inne miejsce jest niedobre, będą jeszcze prowadzone 
rozmowy z Prosspolem, może da się go przesunąć do drogi. 
- Radny Tomasz Rakowski - od jakieś czasu zmieniła się jakość wody  
pitnej, czym to jest spowodowane. Czy jest możliowść postawienia znaku 
stop wcześniej na ul. 17- go Stycznia, ewentualnie usunięcie drzewa,  
które go zasłania i znak ten jest widoczny w ostatniej chwili.  
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że   w  trakcie  
modernizacji jest stacja uzdatniania wody, były sukcesywnie wymieniane 
złoża na filtrach, nowe złoża wymagają czasu, żeby się wpracowały do 
nowych  warunków.  Wyniki  badań  jakie  są  wykonywane  na  bieżąco  
wskazują, że woda powinna być lepsza niż była, po zakończeniu całej  
modernizacji.  Odnośnie znaku na ul. 17-go Stycznia będzie rozmawiał z 
Panem Makowskim i wspólnie coś zostanie ustalone.
-  Radny Tomasz Rakowski  prosi radnego powiatowego gdy będzie już 
zrobiona  droga   w  ul.  Muznerowskiego  na  Kuków  aby  zostały  
wymalowane  pasy,  przejście  dla  pieszych,  drogą  tą  dzieci  chodzą  do  
szkoły.  Prosi  również  aby  namalować  znaki  przy  wyjeździe  z  ul.  
Mickiewicza  na  ul.  Muznerowskiego.Zapytał  czy  wpłynęła  już  opinia 
od Radcy Prawnego dotycząca pełnienia  funkcji  radnego i  członka w  
zarządach, jeżeli tak to co w tej kwestii będzie dalej robione.  
- Przewodniczący Rady Damian Pilarz  odpowiedział, że  zostały wysłane 
zapytania  do dwóch Radców Prawnych,  są  już odpowiedzi  z  którymi  
można się zapoznać w biurze Rady. Podsumowanie  tego  jest  takie,  że  
temat ten należy sprawdzić dogłębnie. 
- Radny Tomasz Rakowski  zapoznał się już z tymi opiniami i w jednej 
opinii jest wyraźnie napisane, że każdy przypadek należy rozpatrywać  
indywidualnie.  Zwraca  się  do  Przewodniczącego  o  rozpatrzenie  tych  
przypadków indywiduelanie. 
-  Przewodniczący  Rady   odpowiedział,  że  poinformuje   o  sposobie   
załatwienia. 
-  Radny Dariusz  Pilśniak   poruszył  sprawę znaków drogowych,  znak  
przejście  dla  pieszych  przy  cmentarzu  jest  pod  kątem  450,  na  ul.  
Skłodowskiej  po  wypadku  na  moście  rury  leżą  na  przejściu.  Na  
wcześniejszej sesji  prosił o środki na założenie piłkochwytów w szkole w 
Starokrzepicach, zgłaszał również sprawę docieplenia dachu na starym  
budynku hali sportowej w Starokrzepicach. Dyrektor składał pisma w tej 
sprawie  wskazując  wysokość  środków.  Zapytał  co  dalej  z  GOK,  z  
informacji  uzyskanej  od Dyrektora GOK  zostało  złożone pismo  ile  
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środków  jest  potrzebnych  jeszcze  do  końca  roku  aby  GOK  mógł  
funkcjonować.  
- Burmistrz Krystian Kotynia poinformował, że na Komisji Budżetu takie 
rozważanie  tematów GOK było jest stanowisko Komisji aby poprosić  
Panią Dyrektor GOK i przeanalizować środki, które zostały wydane do  
końca sierpnia i plan wydatków do końca roku. 
-  Skarbnik Anna Mońka  poinformowała,  że  plan finansowy GOK to  
235.000 zł łącznie z tymi 10.000 zł na inwestycję, przekazano na dzień  
dzisiejszy kwotę  172.243 zł, zostało do przekazania 62.757 zł po 15.689 
zł do końca grudnia. 
- Radny Andrzej Szloser  poruszył  kilka spraw, sprawa znaku z napisem 
Częstochowa jest za nisko ustawiony, brak stojaków na rowery na Rynku, 
tablica  informacyjna  jak  zachowywać  się  na  Rynku  oraz  uważa,  że  
Komisja  Oświaty  powinna  opracować  tablicę  informacyjną  na  temat  
Krzepic – plan Krzepic, zabytki.  Zapytał czy na biuro Rady wpłynęła  
informacja  odnośnie  zasadności  składania  oświadczenia  majątkowego.  
Dyrektor GOK złożyła wymówienie co dalej z tą sprawą. 
- Przewodncizący Rady Damian Pilarz odpowiedział, że są dwie opinie  
Radców Prawnych w biurze Rady, można się z nimi zapoznać. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  zostało  złożone  
wymówienie pani Dyrektor i bedą prowadzone rozmowy co dalej w tej  
sprawie. 

Ad.  18.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.  1900   zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej.  

Protokołowała: Sekretarz  obrad: Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                Andrzej Szloser             Damian  Pilarz
    Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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