
PROTOKÓŁ  NR 14.2015

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  29 grudnia  2015 r.
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1430 - 1930.
       

Radnych obecnych wg załączonej listy obecności –  14

Radnych nieobecnych –
− Józef Bala - 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 protokołu z  ostatniej sesji.
   3. Wybór Sekretarza obrad.
   4. Wystąpienie zaproszonych gości. 
   5. Projekt budżetu na 2016 rok.

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
- odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej oraz o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy  
finansowej,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

   6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy      
Krzepice na lata 2016-2022.

 7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  gminnego  programu  profilaktyki  i  
rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie na rok 
2016.

 8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  gminnego  programu  przeciwdziałania  
narkomanii na rok 2016. 

  9.  Podjęcie   uchwały  w sprawie  przystąpienia  przez  Gminę  Krzepice  do  
realizacji  projektu  „Aktywna  integracja  powiatu  kłobuckiego”  
realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  
Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  (Europejski  Fundusz  
Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 
9.1.  Aktywna integracja,  dla  poddziałania:  9.1.6.   Programy aktywnej  
integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.    

  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr 13.125.2015  Rady  
Miejskiej w Krzepicach z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
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zwolnień z podatku od nieruchomości. 
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2015 r. 
 12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  3.029.2014  Rady  

Miejskiej  w Krzepicach w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  
Gminy Krzepice  na lata 2015-2019 

  13.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Krzepice na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku.

  14. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad i trybu przeprowadzania  
konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzepice. 

   15.  Sprawozdania, informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza  za okres od 2 do 29 grudnia 
2015 r. 

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

    17. 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 obsługiwała  Radca Prawny  
Bogusława Raczyńska-Cer. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś spośród Radnych lub Burmistrz 
chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 
- Radny Wojciech Droś wnosi aby wprowadzić do porządku obrad pkt 14a 
w  brzmieniu  Sprawozdanie  Burmistrza   na  temat  realizacji  inwestycji 
biogazownia w Krzepicach.  Uzasadnił wniosek  tym, iż składał podobny 
już wniosek  w dniu 29 października  na sesji Rady Miejskiej jednak nie 
uzyskał  on  akceptacji   Przewodniczącego  i  Radnych.  Przewodniczący 
Rady obiecał że taki punkt znajdzie się w porządku następnej sesji.  Ze 
względu na to że jest to inwestycja kluczowa   dla Gminy Krzepice, która 
ma  wpływ  na  wody   jakie  tutaj  się  znajdują,  a  które  zasilają  ujęcia 
zarówno  Gminy  Krzepice  jak  i  ościennych  Gmin,  również  miasta 
Częstochowy. Chciałby aby  Burmistrz przedstawił jak wygląda realizacja 
tej inwestycji. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do wypowiedzi Radnego Drosia 
Informacja  ta  została   szeroko  przekazana  opinii  publicznej  przez  
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media, prasę,  na spotkaniach,  kolejne konsultacje się odbędą na terenie  
naszej Gminy.  Przed konsultacjami odbędzie się spotkanie z profesorem  
będzie  zorganizowany  wyjazd  do  biogazowni.  Odnośnie  etapu  
przygotowania  inwestycji  to  myśli,  że   to  pytanie  byłoby zasadne do  
inwestora. 
-  Przewodniczący  Rady   myśli  że  panu  Drosiowi  chodziło  o  to  aby  
Burmistrz wyjaśnił na jakim etapie jest obecnie planowana inwestycja i  
jaka jest wiedza na ten temat Burmistrza.   
- Radny Wojciech Droś  uważa, że jeżeli mamy przystąpić do konsultacji 
to wydaje mu się za zasadne aby radny wiedział wszystko na ten temat,  
taka  informacja powinna  w tym kręgu być wyjaśniona ze wszystkimi  
szczegółami.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział, że temat ten był  
rozważany przystąpiono do konsultacji, taka uchwała została podjęta   
konsultacje będą składały się między innymi z wyjazdu do biogazowni,  
będą również spotkania z naukowcami w tej dziedzinie jak również będą 
zaproszeni projektanci. Poddał pod głosowanie wniosek radnego Drosia  
aby wprowadzić pkt 14a dotyczący  Informacji o realizacji biogazowni   
na terenie Gminy Krzepice.   Za  przyjęciem  w/w  wniosku  głosował 
1 radny,   11 radnych  przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.  Wniosek nie 
został przyjęty przez Radę. Zapytał czy będą jeszcze jakieś wnioski do  
porządku obrad.  Nie zgłoszono  więcej  wniosków.  Poddał  pod  
głosowanie porządek obrad  za  przyjęciem  głosowało  12  radnych, 
1 wstrzymał się od głosu. 
Radnych obecnych – 13

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z  ostatniej sesji.
- Protokół został  przesłany radnym. Przewodniczący Rady zapytał czy  
będą  uwagi  do  protokołu.  Nie  zgłoszono  uwag wobec  powyższego  
poddał pod głosowanie protokół  Nr 13.2015, który został przyjęty 13  
głosami,  jednogłośnie.

Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
-  Zaproponowano  następną  osobę  z  listy  obecności  Radnego  Rafała  
Balcerzaka,  który  wyraził zgodę.
-  Sekretarzem  obrad  został  wybrany  Radny  Rafał  Balcerzak  12  
głosami,  przy 1 głosie wstrzymującym się.

- O godz. 1440 przybył radny Grzegorz Mońka. Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 14.

Ad. 4.  Wystąpienie zaproszonych gości.
- Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak z okazji zbliżającego 
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się  Nowego  Roku  2016  złożył  wszystkim  uczestnikom  posiedzenia  
życzenia.   Podziękował  również  Radzie,  Burmistrzom za  współpracę,  
która układa się  dobrze, widać to po chodnikach jakie Gmina wykonuje 
na drogach powiatowych. 
-  Radny Powiatowy Józef Borecki  w imieniu Zarządu Powiatu złożył  
również życzenia Noworoczne, żeby współpraca z Gminą byłą jeszcze  
lepsza.   
- Radny Wojciech Droś  zapytał o możliwości perspektywy poprawienia 
stanu  wspomnianej  drogi  w  Zajączkach  Pierwszych  myśli  o  dwóch  
odcinkach, pierwszy od krzyżówki  Parzymiechy do remizy OSP, drugi od 
Pana Pilśniaka do końca wsi.  Chciałby usłyszeć od Przewodniczącego  
Rady  Powiatu  jaka  jest  możliwość  realizacji  tych  inwestycji.  W  
ubiegłym roku składał w imieniu mieszkańców petycję do starostwa. 
- Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak  odpowiedział że zna 
tą  drogę,  ma  to  na  uwadze,  Burmistrz  ma  już   w  tej  sprawie   
porozumienie ze Starostą. 
- Burmistrz Krystian Kotynia poinformował, że  na przestrzeni całego  
roku  były prowadzone rozmowy ze Starostwem.   Po wnioskach Gminy 
do Starosty,  do  Zarządu,  po  rozmowach z   Dyrektorem Powiatowym  
Zarządu Dróg, wielu spotkaniach  zostały zakwalifikowane odcinki do  
przygotowania wniosku i projektu  na realizację tego zadania. Wymienił 
te odcinki ogółem jest to 1km tej drogi który jest w bardzo złym stanie i 
zakwalifikowano go do budowy, poproszono również Starostę aby zgłosił 
na  tych  odcinkach  odbudowę  chodnika,   na  to  jest  możliwe   
dofinansowanie  63,3  %.  Po  rozmowie  ze  Starostą,  z  Zarządem  i  
Dyrektorem  jest  symulacja  kosztów,  szacunkowy koszt  tego zadania  
ogółem to kwota około 600.000 zł. Planowana kwota dofinansowania  
czyli te 63,3 % to kwota około 360.000 zł. planowana kwota  udziału  
własnego  czyli  240.000  zł.   trzeba  byłoby  dołożyć  jak  ten  wniosek  
zostanie zakwalifikowany, ale jest kolejne zadanie  też 1km chodnika to 
kwota  160.00   na  które  starostwo  nie  deklaruje  dofinansowania   ale  
Gmina dostałaby dofinansowanie z PROW 63,3 % czyli gmina miałaby 
prawie  70% dofinansowania   przez  złożony wniosek przez  starostwo,  
gmina  musiałaby dopłacić  te  pozostałe  40  %,  Te ustalenia,  koszty  są  
kwotami szacunkowymi.
-  Radny Powiatowy Józef Borecki potwierdził, że wszystko jest na dobrej 
drodze aby to zadanie zostało wykonane. Wspomniał,  że  jest  jeszcze  
prośba bo nie tylko jest droga w  Zajączkach  ale jest jeszcze brana pod 
uwagę droga na Bobrowę, która jest w bardzo złym stanie.  Starostwo  
będzie występowało o dofinansowanie na tą drogę  ma prośbę  aby gmina 
również miała w tym udział, bo za to są  dodatkowe punkty.  
-  Radny  Wojciech  Droś  zapytał  jaka  jest  szansa  aby  to  zadanie  było  
realizowane w 2016 roku. 
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-  Radny Powiatowy Józef Borecki odpowiedział, że  są brane pod uwagę 
Zajączki ponieważ są  na tą drogę dokumenty, po przetargach środki na 
pewno zostaną  i będzie ta droga  brana pod uwagę. 

Ad. 5. Projekt budżetu na 2016 rok.                                                                      
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  poprosił  Panią  Skarbnik  o  
odczytanie uchwały budżetowej. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  odczytała  projekt  uchwały  14.135.2015  w  
sprawie budżetu gminy na 2016 rok. 

- odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
- Przewodniczący Komisji  Budżetu, Finansów, Handlu i Usług  Tomasz 
Rakowski  odczytał  wnioski  stałych  Komisji   Rady.  (Protokół  w  
załączeniu)

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej oraz o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy  
finansowej,
- Skarbnik Anna Mońka odczytała  Uchwałę Nr 4200/VII/175/2015 z dnia 
8  grudnia  2015  roku   VII  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez  
Burmistrza Krzepic projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z  
uzasadnieniem  i  materiałami  informacyjnymi.  W/w  opinia  jest  
pozytywna.  Kolejna Uchwała Nr 4200/VII/176/2015 z dnia 8 grudnia  
2015 roku  VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w 
kwocie 542.580,20 zł. przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej 
na 2016 rok  Miasta Krzepice. W/w opinia jest pozytywna. 

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- Radna Bożena Kozak  wnioskuje o zmianę zapisu w Dz. 700 kwotę  
60.000 zł. - wykup działek pod drogę na ul. Sosnowej przeznaczyć na  
budowę oświetlenia od Dankowic do Łezki w kierunku ul. Sosnowej  
ponieważ  taki  zgłosiła   wniosek   na  Komisji  Budżetu,  a  zostało  to  
zapisane „budowa oświetlenia w ul. Sosnowej”.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie wniosek 
radnej Kozak   zmianę zapisu w Dz. 700 kwotę 60.000 zł. - wykup działek 
pod  drogę   na   ul. Sosnowej   przeznaczyć  na budowę oświetlenia od 
Dankowic do Łezki w kierunku ul. Sosnowej  Za przyjęciem wniosku  
głosowało  13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
- Skarbnik Anna Mońka prosi aby w załączniku Nr 3 do projektu uchwały 
budżetowej  w Dz. 801  nanieść poprawkę ponieważ pisząc budżet po  
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zmianach zrobiła błąd, który polega na tym, że  zgodnie z wnioskiem  
radnych należało zwiększyć w rozdz.80113  na  dowożenie  uczniów  do  
szkół  ówczesny plan  o kwotę 70.000 zł.  czyli będzie 276.000 zł. a w  
rozdz. 80101  zmniejszyć o 70.000 zł. czyli będzie to kwota 5.797.169 zł. 
- Radny Tomasz Rakowski  składa wniosek aby zmienić zapis wniosku 
który jest w protokole Komisji Budżetu  jeżeli w trakcie roku pojawią się 
dodatkowe środki  aby przeznaczyć je na  oświetlenie w ul. Fieldorfa Nila 
zmienić na oświetlenie w ul. Brzozowej. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie w/w  
wniosek  radnego  Rakowskiego  za  przyjęciem wniosku  głosowało  13  
radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Wniosek został przyjęty. 
-  Radny  Wojciech  Droś  stwierdził,  że  nie  były  odczytane  wnioski  z  
poszczególnych Komisji. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  odpowiedział,  że  Radny  
Rakowski odczytał te wnioski.
- Radny Damian Pilarz  uważa, że  powinny być odczytane wnioski z  
poszczególnych  Komisji  jeżeli  takich  nie  było  na  którejś  Komisji  to  
powinno być powiedziane. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  prosi  aby  Radny  Rakowski  
Tomasz odczytał jeszcze raz wnioski poszczególnych Komisji, które były 
już ujęte w wystąpieniu Radnego.  
- Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Rakowski odczytał ponownie 
wnioski poszczególnych Komisji.
-  Radny  Wojciech  Droś   na  Komisjach  stałych,  które  odbyły  się  na  
początku  grudnia   nie  przedstawiano,  że  są  pewne  wolne  środki  do  
zagospodarowania. Natomiast na wspólnej Komisji, na ostatniej Komisji 
było powiedziane  to samo co w ubiegłym roku, że znalazły się pewne  
środki i należy je rozdysponować. Zapytał jak to się ma do uchwały, która 
mówi o  procedurze  uchwalania budżetu.  Zacytował treść powyższej  
uchwały.   Uważa,  że  jest  to  istotne  naruszenie  procedury  uchwalania  
budżetu.   Prosi  aby  Przewodniczący  Rady  oraz  Radca  Prawny  
wypowiedzieli się na ten temat, czy jest to zgodne z procedurą uchwalania 
budżetu.  Czy tak ma wyglądać procedowanie nad budżetem. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział, że projekt budżetu 
był taki sam  na każdej Komisji i każda Komisja miała  prawo zgłosić  
wnioski  i je zgłaszała  nie wszystkie Komisji zgłosiły wnioski. Komisja 
budżetu plus Przewodniczący pozostałych Komisji  w której Pan Droś też 
uczestniczył, wnioski te zostały odczytane  i były głosowane.  Dodatkowo 
były wprowadzane zmiany na tej Komisji budżetu z Przewodniczącymi  
pozostałych Komisji, tak tworzył się  budżet,  który dzisiaj  każdy ma  
przed sobą. Myśli, że pani Skarbnik  wyjaśni kwestię podnoszoną przez 
pana Drosia dodatkowych środków  finansowych. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka   odpowiedziała,  że  dokładnie  nie  pamięta  
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wszystkich posiedzeń Komisji  ale na każdej Komisji  mówione było o 
tym, że będą dodatkowe dochody  w wysokości 112 tysięcy złotych  w 
związku z innymi stawkami podatkowymi , nie można było do budżetu 
tego  przyjąć  ponieważ  stawki  podatkowe  uchwalane  były  już  po  
projekcie budżetu. Kwota wolnych środków  w projekcie budżetu była  
zapisana w wysokości 500 tysięcy zł. Wolne środki można dokładniej i  
precyzyjniej określić pod koniec roku, a dokładnie można je określić po 
sporządzeniu bilansu w po 15  lutym.  Do budżetu na 2016 rok  przyjęto 
kwotę wolnych środków  500 tysięcy złoty i na każdej Komisji mówiła, że 
czym bliżej końca roku  będzie to na bieżąco liczyć. W tym momencie w 
projekcie budżetu jest kwota 700 tysięcy złotych  tych wolnych środków. 
W dniu dzisiejszym również nie może  powiedzieć, że  to będą tylko te 
środki. 
- Radny Wojciech Droś  uważa, że między 10 a końcem grudnia  to nie 
jest tak odległy termin żeby dać jasny  sygnał dla Komisji  jakie środki 
mogą być.  Zadał  pytanie  do  Radcy  Prawnego  czy  to  jest  zgodne  z  
prawem, bo on ma poważne wątpliwości  czy uchwała budżetowa była  
procedowana  zgodnie  z  uchwałą  w  sprawie  procedury  uchwalania  
budżetu.
-  Radca Prawny Bogusława Raczyńska – Cer   odpowiedziała,  że  na  
pewno wolne środki można  rozdysponować  nawet i na posiedzeniu Rady 
jest to kwestia do ustalenia. 
-  Radny  Wojciech  Droś    zgłosił  wcześniej  propozycje   budżetowe  
odnośnie   swojego  terenu,  jednak  nie  znalazły  się  one  w  projekcie  
uchwały budżetowej. Wystosował zapytanie pisemne do Burmistrza  aby 
się  ustosunkował  do  tych  jego  propozycji.  Uważa,  że  wszystkie  
propozycje  składane  przez  radnych,  czy  sołectwa  powinny  być  
przeanalizowane  przez  Burmistrza   i  przekazana  odpowiedź.  Prosi  
Burmistrza o udzielenie takiej informacji.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   odniósł  się  do  wypowiedzi  Radnego  
Drosia,  omówił wnioski które składał radny Droś.
-  Radny Wojciech Droś  chciałby aby Burmistrz odniósł się do jeszcze 
jednej sprawy, która została zgłoszona na zebraniu sołeckim w Zajączkach 
Pierwszych  a  mianowicie  potrzeba  dodatkowego   zatrudnienia  
nauczyciela  muzyki  i  plastyki  uważa,  że  jest  taka  potrzeba.  Poprosił  
Burmistrza o przygotowanie informacji na temat  oświaty, bo jest takie  
przeświadczenie że oświata nas bardzo dużo kosztuje. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział  odnośnie  wniosku  
dotyczącego  zatrudnienia  nauczyciela,  wniosek  ten  musi  być  
zaakceptowany przez Dyrektora szkoły.   Poinformował, że nauczyciel  
wychowania  muzycznego  był  zatrudniony  w  naszych  szkołach   ale  
zrezygnował  z  tej  pracy.  Wniosek  ten  zostanie  przedstawiony  na  
spotkaniu  z  dyrektorami  szkół.  Jednak  pod  względem  artystyczno-  
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muzycznym szkoły w gminie Krzepice są na wysokim poziomie. 
- Sołtys Dankowic Jakub Zalewski  zadał pytanie po analizie budżetu  w 
Dz. 754 Bezpieczeństwo i ochrona p.poż.  przed pracami nad budżetem 
była  dyskusja  nad  termomodernizacja  strażnic,  po  rozmowach  z  
Burmistrzem  i  Przewodniczącym  Rady   mieszkańcy  Dankowic  
przygotowali całą inwentaryzację remizy w Dankowicach. W projekcie  
budżetu jest wykonanie projektu termomodernizacji   nie ma mowy o  
samej  termomodernizacji   jako  inwestycji.  Apeluje  do  radnych  
ponieważ  w  Dankowicach  pozostała  jedynie  remiza,  która  jest  
nieocieplona,  mieszkańcy nie mają   gdzie się spotykać. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   odniósł  się  do  wypowiedzi  Pana  
Zalewskiego  odnośnie  projektu termomodernizacji remizy  jeżeli będzie 
on  gotowy  to  jest  on  ważny  3  lata.  Przedstawił  zakres  prac  przy  
termomodernizacji budynku OSP w Dankowicach i Starokrzepicach. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba dodał, że założeniem na początku 
kadencji  było  żeby  doposażyć te  trzy  strażnice  w trzy  lata  tego się   
należy trzymać i to zrealizować. 
-    Sołtys Dankowic Jakub Zalewski  zapytał  czy jeśli   dokumentacja  
zostanie wyprowadzona  i zostanie przygotowany kompletny wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,   jeżeli  WFOŚ ogłosi  
nabór  wniosków  na  tego  typu  zadania   to  czy  Dankowice  zostaną  
zgłoszone. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział na powyższe pytanie. 
- Radna Alicja Chęcińska poinformowała, że  na remont pomieszczenia  
biura  biegu Zajączkowskiego w remizie OSP Zajączki Drugie prosiła aby 
przeznaczyć kwotę  10.000 zł. na Komisji Bezpieczeństwa  członkowie  
Komisji 3 głosami przyjęli tą propozycję, jednak na Komisji Budżetu z 
Przewodniczącymi  pozostałych  Komisji   wszyscy  radni  7  osób  było  
przeciwko, nie rozumie takiej sytuacji. Następnie na Komisji Rolnictwa 
wnioskowała  o środki na drogę i chodnik w Zajączkach Drugich  ul.  
Parcele  była kwota 50.000 zł. została obniżona do kwoty  20.000 zł. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział, że na posiedzeniu 
Komisji  Budżetu  i  Przewodniczących pozostałych  Komisji  w  wyniku  
głosowania zostały wprowadzone  zmiany i przegłosowane,  taki projekt 
budżetu został przygotowany na dzisiejszą sesję. 
-  Sołtys Starokrzepic Andrzej Jachimczak poinformował, że w swoim  
wniosku   do  budżetu  poruszył  sprawę  między  innymi  parkingu  w  
Starokrzepicach  zapytał czy jest jakaś możliwość aby ta budowa ruszyła 
ponieważ termin wykonanego projektu biegnie, a projekt już  jest od paru 
lat.  
-  Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział jakie były poczynione kroki 
w tym kierunku. Poinformował, że jeszcze nie zdarzyła się taka sytuacje, 
że był projekt został zrobiony i nie doczekał się realizacji. 
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- Radny Wojciech Droś  uważa, że procedura uchwalenia budżetu została 
zachwiana,  radni  nie  wiedzieli  o  pewnych  środkach,  które  mogli  
zadysponować dlatego składa wniosek aby środki z zadania budowa drogi 
w ul.  Norwida  w Krzepicach,  który   nie  był  procedowany na żadnej  
Komisji  a znalazł się w budżecie aby te środki w wysokości 80.000 zł.  
przeznaczyć na budowę chodnika w Zajączkach Pierwszych, ponieważ  
ani w roku ubiegłym i w tym nie były przeznaczone środki na to zadanie. 
-   Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
Radnego Drosia aby środki z zadania budowa drogi  w ul. Norwida w  
Krzepicach w wysokości 80.000 zł. przeznaczyć na budowę chodnika w 
Zajączkach  Pierwszych.  Za  przyjęciem  w/w  wniosku  głosowało  3  
radnych, przeciw 11. Wniosek nie został przyjęty. Następnie udzielił głosu 
mieszkańcom  w sprawie projektu budżetu. 
-  Mieszkaniec   ul.  Andersa    Dariusz  Kotasiński   zapytał  o  temat  
ewentualnej rozbudowy przedłużenia  oświetlenia w ciągu ulicy  Andersa 
z pominięciem  pozostałej części osiedla.  Czy ten temat jest zawarty w 
projekcie budżetu, jeżeli tak ,to czy Rada ma świadomość  podzielenia  
społeczeństwa. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia  odniósł się do  sprawy oświetlenia w ul. 
Andersa i całego Osiedla. 
-  Mieszkańcy osiedla Andersa  zabrali głos odnośnie tego oświetlenia  i 
pytają  dlaczego  osiedle  zostaje  podzielone,  protestują  przeciw  
planowanemu  zakresowi  rozbudowy  sieci  oświetlenia  ulicznego  na  
obszarze Osiedla Andersa wyłącznie w ciągu ul. Andersa pomijając  wiele 
lat  wcześniej  zabudowanych  ulic  Księdza  Stasiewicza,  Klonowej,  
Brzozowej i pozostałych ulic. 
-  Przewodniczący  Rady   Mateusz  Kluba  prosi  aby  Burmistrz  dał  
konkretną odpowiedź tym mieszkańcom jakie są plany co do rozbudowy  
projektu  tego  oświetlenia,  chciałby  aby  osiedle  było  traktowane  jako  
jedna całość.  
-  Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik   uważa,  że  jest  znacznie  prościej  
zabudować na istniejących słupach  energetycznych tak jak to ma miejsce 
na ul. Andersa kilka lamp, nie potrzebne jest pozwolenie na budowę  tylko 
dodatkowy przewód,  lampy i to jest możliwe do  wykonania szybciej,  
taniej, prosto.  Natomiast tam gdzie w grę wchodzi  jakakolwiek linia  
zasilająca,  nie  ma  słupów   to  należy  zrobić  projekt,  pozwolenie  na  
budowę  i niekoniecznie musi to być prowizorka, jest to dłuższy czas,  
większy koszt i trochę inna procedura.  Nikt nie  dzieli społeczeństwa  tu 
jest  prosto tanio, dlatego tych kilka lamp w pierwszej kolejności zostanie 
powieszone,   natomiast   kolejny etap będzie przejście  w kierunku ul.  
Brzozowej, Lipowej, na pewno będzie to robione.   
- Mieszkaniec Zajączek Drugich poruszył sprawę remontu drogi w ul.  
Łękawica, kiedy zostanie przeprowadzony ten remont. Uważa, że Gmina 
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to nie tylko miasto ale są też wioski. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  powrócił do początku budowy tej drogi w 
ul.  Łękawica.  W tym roku  z  inicjatywy radnej  Chęcińskiej   i  Pana  
zostały zebrane podpisy, Gmina zapłaciła za podziały wykonane przez  
geodetę, została wydzielona trasa pod drogę   w ul. Łękawica, grunt ten 
stał  się  mieniem gminnym i  Gmina teraz może  rozmawiać na temat  
remontu  tej  drogi.  Środki  na  remont  dróg  gminnych  są  zapisane  w  
budżecie. 
-  Radny Damian Pilarz zapytał o dotację na Klub sportowy Tygrysy  w 
wysokości 17.000 zł. prosi  o wyjaśnienie w związku z czym taka kwota.
-  Przewodniczący Rady  Mateusz Kluba odpowiedział, że na jednej z  
sesji  były  gratulacje  i  wręczano  okolicznościowy  upominek  
zawodnikom,  prezesowi  i  trenerowi   za  zdobycie  mistrzostwa  Polski.  
Mówiono aby utworzyć czwartą ligę, kwota ta to jest połowa sumy,   która 
jest koniczna aby rozwijał się ten klub ale już w Polskiej lidze siatkówki. 
W związku z tym  środki te są przypisane na ten cel. 
-    Radny Damian Pilarz zadał  kolejne pytanie,  zwiększenie kwoty o  
70.000  zł.  na  dowożenie  uczniów czym jest  podyktowane.  Jaka  była  
kwota w tym roku. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że  był  błąd  w  
oszacowaniu tej kwoty w pierwotnej wersji budżetu,  natomiast jest tu  
również założona podwyżka stawek. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że  na dowożenie uczniów jest  
kwota  jest  223  tysiące  ale  z  tego  50 tysięcy nie jest w planach  
finansowych oświaty tylko w Urzędzie  dla osób  które  dowożą  dzieci  
niepełnosprawne  do szkół, bo Gmina ma taki obowiązek. Pozostałe 173 
tysiące jest na  dowóz. 
-   Radny Damian Pilarz  zapytał czy w sytuacji jaka w tej chwili jest,  
znaczącą kwotę  ceny jednostkowej jest cena paliwa, która maleje  a w 
budżecie planuje się zwiększenie kwoty o 53 tysiące  na przewóz dzieci. 
Myśli że kilometrów nie przybędzie i żadnej dodatkowej trasy.  
-   Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odpowiedział,  że   zaplanowana  
podwyżka  wynika  z   przedstawionych  kalkulacji   cen,  stawek  
sporządzonych przez ZDKiM. Rozliczeniowe stawki między zakładem a 
szkołami   były  zaniżone,  nie  obejmowały  wszystkich  kosztów jakie   
zakład ponosił.  Sytuacja była taka,  że było o 30-40 tysięcy mniej   w  
kosztach wszystkich szkół na przewóz uczniów, natomiast jednocześnie w 
ZDKiM   ta  działalność  związana  z   obsługą  dowozu ze  wszystkimi  
kosztami  była  deficytową  działalnością  i  zakład  musiał   dokładać  z  
innych działalności,  a  to nie powinny tak być koszty te powinny być  
pokazywane  tam  gdzie  są  ponoszone.  Dotychczasowe  stawki  nie  
odzwierciedlały pełnych kosztów. 
- Radny Damian Pilarz  zapytał czy Burmistrz widzi potrzebę realizacji  
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chodnika w drodze powiatowej ul. Nowa Wieś. Zastanawia się dlaczego 
w projekcie, który Burmistrz przedłożył  Radzie nie odniósł się  do zmian 
które zostały zgłoszone na Komisji. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że widzi taką potrzebę  i w 
projekcie budżetu jest  zapisane zadanie budowa chodnika ul. Nowa Wieś, 
Drozdki, ponieważ ten chodnik jest tam bardzo potrzebny.    Na Komisji 
zabierał głos w tej sprawie, myślał że przekona członków Komisji . 
- Radny Damian Pilarz  odpowiedział, że po odbyciu Komisji wspólnie z 
Przewodniczącymi  Burmistrz  przedkłada  Radzie  ponowny  projekt  
budżetu  w którym  ujmuje  bądź  też  nie  wnioski  zgłoszone na tym  
posiedzeniu  i wtedy  uzasadnia swoje stanowisko. W tym projekcie  nie 
ma  realizacji tego zadania i dlatego zadał to pytanie. 
- Burmistrz Krystian  Kotynia odniósł się do wypowiedzi radnego Pilarza. 
Przekazał dokładnie jak wygląda procedowanie nad uchwałą budżetową 
po  odbytym  posiedzeniu  wszystkich  komisji  potem  komisji  budżetu  
wspólnie z Przewodniczącymi pozostałych komisji,  Skarbnik  zapisuje  
wszystkie  kwoty  aby  wszystko  się  bilansowało   i  składa  ostateczny  
projekt do Rady. 
-  Radny Damian Pilarz po wysłuchaniu mieszkańców przybyłych na sesję 
odnośnie oświetlenia,   zastanawia się pomiędzy pierwszym projektem  na 
przebudowę  chodnika  w drodze  powiatowej  ul.  Muznerowskiego  jest  
kwota 50.000 zł. zwiększa się tą kwotę wnioskiem w tym samym okręgu 
radnego o kwotę  30.000 zł.,  może warto by  się zastanowić żeby  temat 
oświetlenia  na tym osiedlu  załatwić,   przekierować kwotę 30.000 zł.  
ponieważ jest to w tym samym okręgu.  Składa taki wniosek  aby kwotę 
30.000 zł. z chodnika na ul. Muznerowskiego przenieść do oświetlenia  na 
osiedlu   gdzie  jest  zapisana  kwota 15.000 zł.  razem będzie  to  kwota  
45.000 zł. 
- Radny Roman Kudelski  zwrócił uwagę, że są tam dwa okręgi wyborcze 
nie jeden  jak radny Pilarz  powiedział. 
-   Przewodniczący  Rady   Mateusz  Kluba   poddał  pod  głosowanie   
wniosek aby z zadania przebudowa chodnika ul. Muznerowskiego -          
3 Maja  kwotę 30.000 zł. przenieść na zadanie budowa oświetlenia  w  
osiedlu  Andersa. Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, 3 przeciw, 
9 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek nie został przyjęty przez  
Radę.  
-  Radny  Rafał  Balcerzak zgłosił  wniosek  aby  kwotę  20.000  zł.  z  ul.  
Parcele przenieść na oświetlenie  w ul. Andersa. 
-   Przewodniczący  Rady   Mateusz  Kluba   poddał  pod  głosowanie   
wniosek aby kwotę 20.000 zł. z ul. Parcele przenieść na oświetlenie  w 
ul. Andersa.  Za przyjęciem wniosku głosowało  6 radnych, przeciw 2  
radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek został przyjęty. 
-  Radny Wojciech Droś  stwierdził,  że takim sposobem dochodzi   do  
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absurdu.  To  co  wcześniej  powiedział,  że  Przewodniczący  jest  
odpowiedzialny  za  procedowanie  budżetu  i  jego  zdaniem  procedura  
została  poważnie  zachwiana.  Uważa,  że  ten  budżet  nie  powinien  być  
dzisiaj dopuszczony do głosowania. 
- Radna Alicja Chęcińska uważa, że to jest niepoważne, czysta złośliwość 
postępując w ten sposób.  Już z tego zadania zostało wcześniej zabrane 
30.000 zł. 

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
-  Radny Tomasz Rakowski zgodnie z regulaminem  sesji i Rady Miejskiej 
zgłasza wniosek o zamknięcie dyskusji nad projektem budżetu, wszystkie 
kwestie zostały już wyjaśnione.  
- Przewodniczący Rady  Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
radnego  Rakowskiego o zamknięcie dyskusji nad projektem budżetu. Za 
przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 1 przeciw. Wniosek został  
przyjęty.  Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  Nr  
14.135.2015 w sprawie budżetu gminy na 2016 rok. 

- Uchwała Nr 14.135.2015 w sprawie  budżetu gminy na 2016 rok została 
przyjęta 11 głosami,  przy  2  głosach  przeciwnych  i  1  głosie  
wstrzymującym się.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy 
Krzepice na lata 2016-2022.
- Skarbnik Anna Mońka odczytała Uchwałę Nr 4200/VII/177/2015 z dnia 
8 grudnia 2015  roku   VII  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Krzepic projekcie uchwały w sprawie  wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2016-2022. W/w opinia jest pozytywna. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie   Wieloletniej   Prognozy  Finansowej  Gminy  Krzepice  na  lata  
2016-2022  Projekt został przyjęty  7  głosami za, jednogłośnie.  
- Radny Wojciech Droś zapytał jaki jest stan zadłużenia Gminy Krzepice 
na dzień dzisiejszy, z uwzględnieniem deficytu budżetowego.
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że  na koniec roku  zadłużenie  
gminy  wynosi  6.573.783,80,  zł.  stanowi  to   25%  w  60%  skali  
dopuszczalności. Finansowanie deficytu zaplanowane jest na 2016 rok.  
Mając  na  uwadze  uchwalony  budżet,  przyjęty  deficyt,  przyjęte   
finansowanie przychodami,  zadłużenie  przewidywane na  koniec roku  
2016  wyniesie  6.616.364 zł.  stanowić to będzie   26% planowanych  
dochodów na rok 2016, również w 60% skali dopuszczalności. Dodała, że 
w 2016 roku Gmina  ubiegać  się  będzie  o  umorzenie  45% pożyczki   
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zaciągniętej na realizację  II etapu programu ograniczenia niskiej emisji. 
To  umorzenie   wynieść  może  347.253  zł.,  po  uwzględnieniu  tego  
umorzenia   zadłużenie  przy  kwotach  przyjętych  w  budżecie  wynosić  
będzie 6.269.111 zł.  Dodała, że  dopuszczalny wskaźnik spłaty wychodzi 
w  poszczególnych  latach   do  2022  roku   na  tak,  czyli  zgodnie  z  
wymogami ustawy o finansach publicznych, a jeśli chodzi o rok 2016   to 
dopuszczalny wskaźnik  spłaty według kwot uchwalonych wynosi 9,61  
setnych   %  dochodów.  Wskaźnik ten jest prawidłowy. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu uchwały,  nie  zgłoszono więcej  pytań,  wobec powyższego  
poddał  pod  głosowanie  projekt  Uchwały  Nr  14.136.2015  w sprawie   
Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2016-2022.

- Uchwała Nr 14.136.2015 w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej 
Gminy Krzepice na lata 2016-2022 została przyjęta 12 głosami,  przy 2 
głosach wstrzymujących się.

- Przewodniczący Rady zarządził 5 minutową przerwę. 

Ad.  7.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  gminnego  programu  profilaktyki  i  
rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie na rok 
2016.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów  
alkoholowych i przemocy w rodzinie na rok 2016. Projekt uchwały został 
przyjęty  7 głosami jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  Uchwały  Nr  14.1357.2015  w  sprawie   gminnego  
programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  
przemocy w rodzinie na rok 2016.

- Uchwała Nr 14.137.2015 w sprawie gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie na rok 
2016 została przyjęta 14  głosami,  jednogłośnie. 

Ad.  8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  gminnego  programu  przeciwdziałania  
narkomanii na rok 2016. 
- Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia i Spraw Socjalnych Bożena Kozak 
odczytała stanowisko   Komisji  do projektu uchwały w sprawie gminnego 
programu  przeciwdziałania  narkomanii  na  rok  2016.  Projekt  został  
przyjęty  5 głosami, jednogłośnie. 
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 - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  Uchwały  Nr  14.138.2015  w  sprawie   gminnego  
programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2016. 

-  Uchwała  Nr  14.138.2015  w  sprawie  gminnego  programu  
przeciwdziałania narkomanii  na rok 2016 został  przyjęty 14 głosami,  
jednogłośnie. 

Ad. 9.  Podjęcie  uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Krzepice do  
realizacji  projektu  „Aktywna  integracja  powiatu  kłobuckiego”  
realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  
Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  (Europejski  Fundusz  
Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 
9.1.  Aktywna integracja,  dla  poddziałania:  9.1.6.   Programy aktywnej  
integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.   
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie przystąpienia przez Gminę Krzepice do realizacji  projektu  
„Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” realizowanego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  
2014-2020 (Europejski  Fundusz Społeczny)  dla  osi  priorytetowej:  IX.  
Włączenie społeczne, dla działania: 9.1.  Aktywna  integracja,  dla  
poddziałania:  9.1.6.   Programy  aktywnej  integracji  osób  i  grup  
zagrożonych  wykluczeniem  społecznym.  Członkowie  Komisji  
jednogłośnie przegłosowali powyższy projekt  6 głosami. 
- Skarbnik Anna Mońka poinformowała, że cały ten program  w związku 
z tym że jest realizowany w latach 2016 i 2017  i na te dwa lata Gmina 
zapewnia 50.000 zł. dlatego znalazł się w wykazie umów w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej.  
 - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 14.139.2015 w sprawie  przystąpienia  
przez Gminę Krzepice do realizacji projektu „Aktywna integracja powiatu 
kłobuckiego”  realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  
Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  (Europejski  
Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla 
działania:  9.1.  Aktywna integracja,  dla poddziałania:  9.1.6.   Programy  
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

-  Uchwała  Nr  14.139.2015  w  sprawie  przystąpienia  przez  Gminę  
Krzepice  do  realizacji  projektu  „Aktywna  integracja  powiatu  
kłobuckiego”  realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  
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Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  (Europejski  
Fundusz  Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla 
działania:  9.1.  Aktywna integracja,  dla poddziałania:  9.1.6.   Programy  
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
została przyjęta 13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.  

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr 13.125.2015  Rady 
Miejskiej w Krzepicach z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
zwolnień z podatku od nieruchomości. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie wprowadzenia zwolnień  z  podatku  od  nieruchomości.  
Członkowie  Komisji  jednogłośnie  przegłosowali  powyższy  projekt   6  
głosami. 
-  Skarbnik Anna Mońka poinformowała,  że  w dniu 1 grudnia została  
przyjęta   uchwała  w  sprawie  wprowadzenia  zwolnień  z  podatku  od  
nieruchomości  w tej uchwale proponowane jest wprowadzenie poprawek 
omówiła te poprawki. 
 - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 14.140.2015 w sprawie  zmiany Uchwały 
Nr 13.125.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 1 grudnia 2015 r.  
w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.

- Uchwała Nr 14.140.2015 w sprawie zmiany Uchwały  Nr 13.125.2015 
Rady Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  1  grudnia  2015  r.  w  sprawie  
wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości została przyjęta 14 
głosami,  jednogłośnie.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2015 
roku.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2015 r. Członkowie Komisji 
jednogłośnie przegłosowali powyższy projekt  6 głosami. 
- Skarbnik Anna Mońka omówiła proponowane zmiany w budżecie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 14.141.2015 w sprawie zmian w budżecie 
gminy Krzepice w 2015 roku.

- Uchwała Nr 14.141.2015 w sprawie  zmian w budżecie gminy Krzepice 
w 2015 roku została przyjęta 14 głosami,  jednogłośnie.
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Ad. 12.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały  Nr 3.029.2014 Rady  
Miejskiej  w Krzepicach w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  
Gminy Krzepice  na lata 2015-2019  
- Skarbnik Anna Mońka poinformowała, że uchwała zmieniająca WPF  
zmienia się tylko dlatego że są wprowadzone zmiany w budżecie  i należy 
je  wprowadzić. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 14.142.2015 w sprawie zmiany uchwały 
Nr  3.029.2014  Rady  Miejskiej  w  Krzepicach  w  sprawie  Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Krzepice  na lata 2015-2019  

- Uchwała Nr 14.142.2015 w sprawie   zmiany uchwały Nr 3.029.2014 
Rady Miejskiej  w  Krzepicach  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  
Finansowej Gminy  Krzepice   na  lata  2015-2019  została  przyjęta   14
głosami, jednogłośnie.

Ad.  13.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  Ochrony  
Środowiska dla Gminy Krzepice na lata  2015-2018 z  perspektywą do  
2022 roku.

 - Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i 
Ochrony  Środowiska   Czesława  Dudek  odczytała  stanowisko    
Komisji  do projektu uchwały   w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Krzepice na lata 2015-2018 z perspektywą do  
2022  roku.  Za  pozytywna  opinią  głosowało  3  członków  Komisji, 
1 przeciw. 
- Radny Wojciech Droś  poinformował, że wnioskował o ograniczenie   
odnośnie odnawialnych źródeł energii  aby w tej prognozie było takie  
ograniczenie.

 -  Inspektor  Ewa Hibner  odpowiedziała,  że  radny Droś proponował  te  
zmiany  na  stronie  127  tego  programu   w  pkt  11.2  fundusze  Unii  
Europejskiej. Jest to punkt który zawiera system finansowania inwestycji 
w którym zawarte  są  wszystkie  rodzaje  inwestycji   z  których można  
korzystać jakby priorytety środków unijnych  do realizacji inwestycji w 
zakresie ochrony środowiska.  Wprowadzenie takiego zapisu    w tym  
punkcie  gdzie autor zawarł  wszystkie punkty zawarte w priorytecie 1  
programu operacyjnego i środowiska 2014 i 2020  wprowadzenie takiego 
ograniczenia jest to ingerencja w program operacyjny, który  ma zawarte 
punkty do realizacji i finansowania inwestycji. 

     -  Radny  Wojciech  Droś   uważa,  że  w ten  sposób  otworzy  się  furtkę  
inwestorom,  jak  gdyby  umożliwi  im  się  korzystanie  z  tego  typu  
rozwiązań. Wprowadzi się na teren gminy firmy, które  w celu osiągnięcia 
określonych zysków  będą instalować  farmy wiatrowe,  biogazownie,  
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ogniwa fotowoltaiczne.   Nie  mówi  o  przydomowych bo do 100 KW  
można. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  dodał, że  priorytet danego programu 
operacyjnego  przewiduje  możliwość  dofinansowania  takich  źródeł  
odnawialnych to nie  znaczy że one w każdym miejscu w każdej gminie  
będą mogły powstać, będą one mogły być realizowane, o tym  decyduje 
prawo  miejscowe  typu  plany  zagospodarowania  przestrzennego,  
wydawane decyzje  środowiskowe, pozwolenia na budowę. 
-  Inspektor  Ewa Hibner   dodała,  że  program ochrony środowiska  ten  
dokument nie wyznacza ram do  realizacji późniejszych inwestycji, jest  
to program strategiczny,  koncepcyjny, który ma na celu realizację polityki 
ekologicznej  Państwa  i  wyznacza  kierunki.   Program  Ochrony  
Środowiska nie stanowi  aktu  prawa  miejscowego  jak  w  przypadku  
planu zagospodarowania przestrzennego. 
-  Radny  Wojciech  Droś   dodał,  że  w  planie  zagospodarowania  
przestrzennego nie było inwestycji biogazownia  jednak dopuszczono do 
realizacji  taką  inwestycję,   pomimo  że  w  studium  i  planie  
zagospodarowania przestrzennego jest zakaz, a wydana została taka zgoda 
na  budowę.  Druga  sprawa  to  Burmistrz   przyjął  wniosek  o  
uwarunkowania środowiskowe  dla fermy fotowoltaicznej  na Stankach  o 
mocy 1 megawata, w  studium nie ma zapisanych tych urządzeń.  
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  wyjaśnił,  że  decyzja  o  
środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  inwestycji  na  budowę  
biogazowni przy tuczarni w Krzepicach została wydana  w marcu 2010 
roku.  Te  przepisy  mówiące  o  obowiązku   rozmieszczania  w  planach  
zagospodarowania przestrzennego  odnawialnych źródeł energii  o mocy 
powyżej 100 KW weszły w życie jesienią 2010 roku, czyli po tej dacie, 
nie  mówiąc  o  tym,  że  wniosek  wpłynął  w  2009  roku   Plan  
zagospodarowania przestrzennego obowiązujący dla tego obszaru  gdzie 
położona jest tuczarnia w Krzepicach  uchwalony został w 1999 roku.  
Mówienie że decyzja  została wydana z naruszeniem prawa, niezgodnie z 
planem  zagospodarowania  przestrzennego   nie  odpowiada  prawdzie,  
została ona wydana zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania  
przestrzennego  obowiązującym  dla  tego  obszaru.  Odnośnie  farmy  
fotowoltaicznej  na  Stankach  wpłynął   wniosek  o  wydanie   decyzji  
środowiskowej   oraz  wniosek  o  wydanie   warunków  zabudowy   
zagospodarowania  terenu.  Nie  zostały  takie  warunki  wydane  i  
prawdopodobnie  nie  zostaną  wydane  dlatego,  że  w  obowiązującym  
studium jest zapis  uniemożliwiający lokalizację  takich źródeł  powyżej 
100 KW. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba prosi radnego Drosia aby jeszcze 
raz sprecyzował swój wniosek, który podda pod głosowanie. 
- Radny Wojciech Droś  wnioskuje aby dopisać ograniczenie zgodnie ze 
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studium i planem zagospodarowania przestrzennego  odnawialnych źródeł 
energii powyżej 100 KW. 
- Radny Damian Pilarz pyta czy taki zapis w tym Programie jest możliwy. 
- Inspektor Ewa Hibner   odpowiedziała, że raczej nie bo  nie mówi się w 
tym  programie  o  inwestycjach,   że  takie  będą  realizowane.  Żeby  
realizować taką inwestycję jak budowa  wiatraków czy farm wiatrowych  
powyżej mocy  100 KW wymagana jest decyzja środowiskowa przed  
uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
 - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie  wniosek 
radnego Drosia aby dopisać ograniczenie zgodnie ze studium i planem  
zagospodarowania przestrzennego  odnawialnych źródeł energii powyżej 
100 KW.  Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przeciw 8 radnych, 5 
radnych wstrzymało się od głosu.  Wniosek nie został przyjęty. 
Następnie poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr  14.143.2015 w  
sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice 
na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku.

- Uchwała Nr 14.143.2015  w sprawie uchwalenia Programu Ochrony  
Środowiska dla Gminy Krzepice na lata  2015-2018 z  perspektywą do  
2022 roku  został  przyjęty  11 głosami,  przy  1  głosie  przeciwnym i  2  
głosach wstrzymujących się. 

Ad. 14.  Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzepice. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie   określenia  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  z  
mieszkańcami  Gminy  Krzepice.  Członkowie  Komisji   zaproponowali  
zmianę w paragrafie 3 punkt 1 „50 osób” zmienić na „100 osób” oraz  
zamiast  „8 osób”zamienić na zapis  „w ilości  2/3 ustawowego składu  
rady” powyższy  projekt  z  proponowanymi  zmianami  został  przyjęty   
jednogłośnie 7 głosami przyjęli projekt uchwały. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin poinformował, że  projekt tej uchwały dotyczy 
zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  z  mieszkańcami  gminy,  
jednocześnie jest aktem prawa miejscowego. Na poprzedniej sesji Rada 
podejmowała   uchwałę tzw jednorazową  ponieważ nie było tych zasad 
określonych  w  jaki  sposób  takie  konsultacje  z  mieszkańcami  się  
przeprowadza. Była pilna potrzeba podjęcia uchwały o konsultacjach w 
sprawie  biogazowni,  ta  uchwała  została  podjęta  i  nie  było  to  prawo  
miejscowe.  Natomiast  w  związku  z  różnymi   inicjatywami  
podejmowanymi  przez   np.  w  związku  z  opracowywaniem  strategii  
rozwoju gminy  potrzebne są zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z 
mieszkańcami  gminy,  który  byłby  aktem  prawa  miejscowego,  na  
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podstawie tej uchwały  Burmistrz mógłby w drodze zarządzenia  rozpisać 
konsultacje  w  różnych  sprawach.  Omówił  poszczególne  paragrafy  
powyższego projektu uchwały. 
- Radny Wojciech Droś  uważa, że nie powinno być ograniczenia wniosku 
o konsultacje do 100 osób oraz ograniczenia Radzie do 2/3 ustawowego 
składu  Rady.  Trzecia   sprawa  to  nie  ma  dopuszczonych  organizacji   
pozarządowych. Zapytał kto wnosi taki projekt uchwały na posiedzenie  
Rady. 
-  Sekretarz  Zbigniew  Sosin  odpowiedział,  że  projekt  uchwały  wnosi  
Burmistrz, a sporządził Sekretarz  
-  Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział,  że  projekt  uchwały był  
analizowany  na  Komisji  Budżetu  i   Przewodniczącymi  pozostałych  
Komisji był tam wniosek i zostało to zmienione. Projekt uchwały   jest  
bardzo  ogólny,  porządkuje  tematy  określając  zasady  i  tryb  
przeprowadzenia konsultacji.  
- Radny Wojciech Droś  uważa, że jest to jakieś nieporozumienie żeby  
Rada  sama  sobie  robiła  takie  ograniczenie  do  2/3  składu,  oraz  
ograniczenie  do  100  osób  jest  to  za  dużo,  oraz  brak  jest  organizacji  
pozarządowych. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  uważa,  że  radny  Droś  powinien  
zgłosić swoją propozycję,   zostanie to poddane pod głosowanie. Projekt 
uchwały był procedowany na Komisji i tam te ilości osób  i 2/3 składu 
Rady   pojawiły  się  takie  propozycje,  zostały  one  przegłosowane  i  w  
projekcie  przedłożonym  na  sesję  się  to  znalazło.  Jeżeli  będą  inne  
propozycje i zostaną przyjęte przez Radę to tak to zostanie. 
- Radny Wojciech Droś  uważa, że to powinno być w spokoju  omówione 
na Komisji Rolnictwa, Przemysłu, i Ładu Przestrzennego, bo uważa, że  
jest to najbardziej stosowna Komisja do  zajęcia się ta sprawą.  Składa  
wniosek o odrzucenie tej uchwały i skierowanie jej do  pracy w Komisji. 
- Radny Damian Pilarz proponuje aby dopisać w paragrafie 3 na wniosek 
sołtysów i przewodniczących osiedli aby dać możliwość mieszkańcom do 
złożenia wniosku. 
- Radny Tomasz Rakowski uważa, że jeżeli sołtys ma wniosek jest to  
poparte przez mieszkańców zgłasza to do Burmistrza. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin odpowiedział, że sołtysi i zarządy osiedli  są 
to szefowie jednostek pomocniczych gminy,  skoro będzie taka sprawa  
wymagająca   przeprowadzenia  takiej  konsultacji   to  zadaniem takiej  
jednostki  pomocniczej   jest  podpowiedzenie  Burmistrzowi,  że  jest  to  
bardzo  ważna  konsultacja  i  Burmistrz  z  własnej  inicjatywy   taką  
konsultację  może  przeprowadzić.  Skoro  daje  się  100  osób  aby  był  
wniosek, a tutaj byłoby 1 osobowe zgłoszenie wniosku  trochę by to było 
niespójne. Prosi aby w uchwale  tam gdzie jest Urząd Gminy zastąpić  
Urząd Miejski.
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-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  myśli, że jest wola mieszkańców 
i sołtys przyjdzie z tym do Burmistrza, czy mieszkańcy Burmistrz zawsze 
z  takim  wnioskiem  może  wystąpić.  Nie  jest  to  w  żaden  sposób  
ograniczanie.  Poddał pod głosowanie wniosek radnego  Drosia  o  
odrzucenie tej uchwały i skierowanie jej do  pracy w Komisji.  Za  
przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przeciw 11 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. Wniosek nie został przyjęty przez Radę.  Zapytał 
czy  będą jeszcze  pytania  do projektu uchwały,  nie  zgłoszono więcej   
pytań, wobec powyższego poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr  
14.144.2015  w sprawie  określenia zasad i trybu przeprowadzania  
konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzepice. 

-  Uchwała  Nr  14.144.2015  w  sprawie   określenia  zasad  i  trybu  
przeprowadzania konsultacji  z mieszkańcami Gminy Krzepice została  
przyjęta  10  głosami,  przy  1  głosie  przeciwnym  i  2  głosach  
wstrzymujących się, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 15. Sprawozdania, informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza  za okres od 2 do 29 grudnia 
2015 r. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie   międzysesyjnym za  okres   od  2  do  29  grudnia   2015  roku.
(sprawozdanie w załączeniu). 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba przekazał  życzenia świąteczne i 
noworoczne,  które napływają do biura Rady.  Odczytał stanowisko Rady 
Gminy  Lipie  w  sprawie  budowy  biogazowni  w  Krzepicach.  (w  
załączeniu)

Ad.  16.   Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi, Sołtysi,  Przewodniczący Zarządów Osiedli   i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych.
-  Radny  Wojciech  Droś   zapoznał  z  pismem  jakie  wystosował  do  
Burmistrza w związku z długotrwałym i powtarzającym się problemem 
smrodu jaki dotyka mieszkańców Krzepic i okolic. 
- Mieszkaniec  Pan Romuald Cieśla  poinformował o piśmie  w którym  
porusza  sprawę  zabezpieczenia  szczątków  ludzkich   kości   na  ul.  
Wieluńskiej  oraz o odpowiedzi  jaką uzyskał  z Urzędu. Proponuje aby  
zrobić w tym miejscu tablicę trwałą z kamienia  z napisem. Druga sprawa 
aby umieścić tabliczkę na cmentarzu  Szwedów, którzy są przeniesieni z 
pod Jasnej Góry. Należy wystąpić do konserwatora aby to miejsce objąć 
ochroną aby ktoś nie postawił budynku na tym cmentarzysku.   Kolejny 
temat to artykuł w gazecie gdzie są dwa przeciwstawne stanowiska  jedno 
jego że plac zabaw jest  pod linią energetyczną, drugie stanowisko Pana 
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Balcerzaka, że ta linia  w tym miejscu nie przebiega. Uważa, że ta linia 
zagraża bezpieczeństwu i należy coś z tym zrobić. 
-  Radny Tomasz  Rakowski   poruszył  sprawę już wcześniej  zgłaszaną  
dotyczącą zastoiny, kałuży  na rogu ul. Krakowskiej i Częstochowskiej,  
prosi o szybką interwencję w tej sprawie.  Następnie zapytał o słupek  
pozostawiony w chodniku na ul. 3 Maja. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział odnośnie zastoiny wody 
na  skrzyżowaniu  przy  bankomacie  jest  tam  duży  problem  z  
odprowadzeniem wody wynikający ze zniszczeniem nawierzchni jezdni. 
Jeżeli  pozwolą  na  to  środki  finansowe  nawierzchnię   na  tym  
skrzyżowaniu  należy  naprawić,  sfrezować  i  położyć  na  nowo,  teraz  
zostanie to  zrobione  doraźnie. Odnośnie słupka w chodniku sprawdzi to. 
-   Radny  Tomasz  Rakowski   zgłosił  problem  śmieci  worki  na  
segregowane śmieci   nie  otrzymuje  ich w  ilości  jaka powinna być,   
zostawiany jest tylko jeden worek.  Takich zgłoszeń jest bardzo wiele od 
mieszkańców i należy tą sprawę wyjaśnić, chodzi o firmę Strach, nasz  
ZDKiM nie robi takich problemów. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik   odpowiedział,  że   przeprowadzi  
rozmowę z Panem Strachem. 
- Radny Grzegorz Mońka  odnośnie zgłaszanej  sprawy tuczarni  przez  
radnego Drosia  i wniosków zgłaszanych w tej sprawie aby na następnym 
posiedzeniu  Komisji  Rolnictwa   przedstawić  w  miarę  dostępności  
wszystkich materiałów  łącznie z poszerzeniem o pozostałych radnych  
aby można było przyjrzeć się bliżej tej sprawie i ją przeanalizować. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odnośnie sprawy tuczarni składa 
wniosek  gdy będzie posiedzenie tej Komisji aby zorganizować wizytę na 
tej fermie, ponieważ radni nie mają rozeznania jak ta ferma wygląda, ile 
jest  tej trzody, gdzie i jak jest składowana gnojowica, gdzie ewentualnie 
miała by  być ta biogazowania. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik   odpowiedział,  że  takie  spotkanie  
zostanie zorganizowane,  nie wie czy wszędzie będzie można wejść ale na 
pewno będzie  można  zobaczyć  jak  ta  gospodarka  na  terenie  tuczarni  
wygląda. Odnośnie materiałów  zostaną one przygotowane te które Gmina 
posiada  i  te  które  AGRO  DUDA  udostępni.  Odnośnie  badań  rzeki  
Liswarty zostały one zlecone naszemu laboratorium przy ZDKiM, kiedyś 
było wykonane doraźnie,   obecnie  co miesiąc jest  wykonywane takie  
badanie  w określonych punktach. Badania te będą dla naszych potrzeb i 
dają nam jakiś pogląd co i w którym miejscu jest.  
- Mieszkanka Osiedla Kukowa  Stanisława Kuc  poinformowała, że nie 
tylko  mieszkańcy  Krzepic  odczuwają   odór  z  tuczarni,  również  
mieszkańcy  Osiedla Kuków ponieważ są też mieszkańcy, którzy hodują 
świnie, zwłaszcza jeden, który ma dość dużą hodowlę  i też mieszkańcy 
odczuwają straszny smród, zwłaszcza w okresie  letnim. Na spotkaniu w 
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styczniu przedstawi tą sprawę,  żeby ci producenci zadbali o środowisko  i 
nie zatruwali ich okolicy. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba stwierdził, że   temat  gnojowicy, 
bo to głównie jest nośnik  tego fetoru i jest to bardzo poważny problem.   
Z jednej strony jest dylemat budowy biogazowni, czy  może pomóc, czy 
jeszcze bardziej zaszkodzi.  Nie wszyscy byli w biogazowni ale ci co byli, 
wyjeździe i był w  dwóch biogazowniach  gdyby miał zadecydować po  
obejrzeniu  tego na miejscu, po zobaczeniu jak to wygląda, to na prawne 
nie  ma  tam  smrodu,  wszystko  jest  szczelnie,  przykryte.  Jest  tam  
składowana  kiszonka w dość  dużych ilościach  i  również  nie  ma  tam  
odoru, który by przypominał choć trochę odór gnojowicy, którą czuje cały 
czas a szczególnie latem bo mieszka blisko tuczarni. Dlatego chciałby aby 
każdy kto mieszka na naszym terenie miał możliwość  wyrobienia sobie 
swojego  zdania,   żeby  nie  było  tak,  że  jest tylko jedna negacja  
biogazowni ponieważ teraz technologie które są,  diametralnie różne  od 
tych technologi które były jakiś czas temu. Nie wie czy to jest lepsze czy 
gorsze  jednak  jeżeli  miałoby  to  tak  wyglądać   jak tam  gdzie  byli,  
biogazownia  zbudowana jest  zupełnie  osobno  wszystkie  produkty  są  
dowożone  do niej i tam nie ma tego smrodu. Kolega ma proferment który 
został zabrany z tamtej biogazowni, jest on wywożony dwa razy do roku, 
a wszystko jest szczelnie przykryte.  W jego odczuciu jest to szansa żeby 
zneutralizować  ten smród który teraz jest. 
- Mieszkaniec Romuald Cieśla  ma całkowicie odmienne zdanie, był w 
Niemczech i biogazownia nie śmierdzi tam gdzie ona jest, był tam gdzie 
jest  wywożone  z  tej  biogazowni.  Do  biogazowni  należy  jechać  nie  
zapowiadając się.  Był w paru miejscach i całkowicie inaczej to odbiera, 
na polach gdzie jest wywożony ten nawóz jest tego bardzo dużo, setki ton, 
bardzo śmierdzi.  Nie da się tam żyć, ośrodek zdrowia jest pełen ludzi.  
Przekazał życzenia  wszystkiego najlepszego  aby spotkać się w Nowym 
lepszym Roku i bez biogazowni. 
- Radny Wojciech Droś poinformował, że prześledził wszystkie dostępne 
dokumenty, które posiadał  i uważa, że należy opierać się na faktach,  
konkretach  to  co  jest  w naszej  Gminie,.  Przedstawił  ilości  wsadu  do  
naszej biogazowni jaka by była  jest to 35 tysięcy ton  gnojowicy, 17  
tysięcy ton kiszonki z kukurydzy i 5 tysięcy ton pomiotu kurzego. Razem 
jest tego 58 tysięcy ton mówi to na podstawie dokumentów,  które są  
zbilansowane i przedstawione   w  decyzji  środowiskowej.   To  co  
wychodzi z biogazowni jest to 52 tysiące ton. Następnie przedstawił jak 
to jest robione, przechowywane, jak wywożone  i kiedy.  W decyzji jest  
zapisane że AGRO  DUDA proferment   wywozi  na  własne  pola,  a  
własnych  pól  u  nas  ma  30  ha.  Uważa,  że  głównym problemem jest  
zagospodarowanie  po fermentu. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odnosząc się do tego co radny  
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Droś powiedział  cały czas zastanawia się po ferment a obecna gnojowica, 
co jest mniej toksyczne, czy ta gnojowica która jest obecnie,  czy ten  
po ferment, który będzie  przetworzony jest to istotne. W jego ocenie  
ładunek  tych szkodliwych toksycznych  związków jest  w gnojowicy,  
która też jest wywożona na pola  w zbliżonych ilościach  i ten smród  
który  jest  z  gnojowicy,  a  ten  smród  który  jest   z  tej  przerobionej  
gnojowicy  jak się ma do tego co jest obecnie.
- Radny Wojciech Droś  odpowiedział  na ten temat, mówi się teraz o  
smrodzie z tej tuczarni, zadaje się również pytanie jak nie biogazownia to 
co . Odpowiedział, że z dokumentów o które poprosił Burmistrza wynika 
jasno.  Są  przepisy  które  mówią  że  są  rygory,  które  musi  zachować  
gospodarstwo wywożące i zagospodarowujące gnojowicę, 70 % powinno 
być wywożone na własne pola. Powinny być plany nawożenia. 
- Mieszkaniec  Krzysztof Gała odniósł się do wypowiedzi przedmówców. 
Powiedział,  że  technologia   jeśli  chodzi  o  biogazownię   zbiorników  
odkrytych  jest w tej chwili nie tylko technologią starą ale przestarzałą  
nawet prymitywną  jeśli takie biogazownie gdzieś istnieją to tylko dlatego 
że prawo nie działa  wstecz, pozwolenie zostało wydane zanim została  
ograniczona  w  ten  sposób  budowa.  Takie  biogazownie  powinny  być  
zmodernizowane  bądź  zlikwidowane.  Biogazownia  którą  odwiedził  z  
pozostały  mieszkańcami  i  jaką  się  teraz  stawia   jest  biogazownią  
zamkniętą  ponieważ   procesy  fermentacji  przebiegają  w  sposób  
beztlenowy nie może tam być żadnego dostępu powietrza.  Odniósł się  
również  do  ilości  uzysku  to  co  na  poprzedniej  sesji  wspomniał,  że   
redukcja   zanieczyszczenia  jest  powyżej  90%   nawet  przy  bardziej  
nowoczesnej   biogazowni jest  to 99%  i można to było na tym wyjeździe 
zaobserwować, że tak właśnie  było,  jeżeli   się  weźmie  zbiornik  co  
najmniej o średnicy jak długość  tej sali może nawet większej  dokładnie 
nie pamięta, na wysokość co najmniej pierwszego piętra  i 8 metrów w 
dół,  jeżeli  z  tego  jest  po  fermentu   podobnego  jak  radny  pokazał   
przyczepa  może  dwie  od  Stara,  to  gdzie  te  tysiące  ton  wspomniane  
wcześniej przez przedmówcę, tysiące  ton  jest  ta  gnojowica  w  tym  
zbiorniku. Cały smród, zanieczyszczenie  przechodzi w biogazie, który 
ma zostać w tym systemie zamknięty nie stykać się ze środowiskiem.  
Odniósł   się    również    do  stwierdzenia  zapowiedziana   czy  nie  
zapowiedziana  wizyta  w  biogazowni,  nie  jest  to  tak,  że  można  coś  
zmienić  przy  zapowiedzianej  wizycie,  jest  to  bardzo  skomplikowany  
proces  naturalny  gdzie  ustawia  się  wszystkie  parametry  i  proces  ten  
przebiega   przez  około 26 dni  i nie da się tego zmienić po włączeniu.  
Odnośnie po fermentu  jeżeli biogazownia wykonana jest nowocześnie  to 
ten  po  ferment  powinien  być  całkowicie  stały  jak  został  tutaj  
przedstawiony. 
- Radny Wojciech Droś odniósł się do tej wypowiedzi uważa, że Pan Gała 
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może czyta jak powinno być, ale on ma dokumenty  na których się należy 
opierać. 
- Radny Rafał Balcerzak  odniósł się do wypowiedzi Pana Cieśli  uważa, 
że Pan Cieśla jest jedną osobą w gminie,   która interesuje się  sprawami 
związanymi ze znalezieniem szczątków ludzkich i innymi sprawami.  
Natomiast   odnośnie  wypowiedzi  dotyczącej  placu  zabaw  na  osiedlu  
Dąbrowa to zarówno jemu jak i  Panu Cieśli  chodzi o bezpieczeństwo  
dzieci,  ten artykuł w gazecie, to twierdzi że   wypowiedź Pana Cieśli jest 
daleko nieprecyzyjna. Plac zabaw i boisko było wybudowane nie za jego 
kadencji ale myśli że gmina działa w granicach prawa i są na to stosowne 
pozwolenia, uzgodnienia, zgłoszenia.  
- Radny Tomasz Rakowski  odnośnie tematu  biogazowni sprawdził na  
mapie  w  internecie  gdzie  takie  biogazownie  znajdują  się  w  Polsce.  
Znalazł  taką  miejscowość   zadzwonił  do  firmy  zapytał  tą  osobę  czy  
daleko mieszka od biogazowni. Osoba ta powiedziała, że biogazownia jest 
przez drogę 250 metrów obok jego posesji.  Biogazownia działa od dwóch 
lat, nie śmierdzi tylko wtedy gdy jest zamiana wsadu ponieważ nie ma  
tam możliwości przeprowadzenia rurociągami.  Zapytał również jak to  
odbiera  że  ta  biogazownia  tam jest  ,  osoba  ta  odpowiedziała,  że  nie  
wyobraża sobie tego gdyby jej nie było, ponieważ w pobliżu jest rzeźnia  i 
wszystkie odpady poubojowe trafiają do biogazowni.  Druga sprawa to  
nasza oczyszczalnia była budowana 18 lat temu, przedtem każdy miał  
szambo i zbierał swoje fekalia,  które były gdzieś wywożone i bardzo  
śmierdziało. Teraz jest oczyszczalnia  i  po procesie oczyszczania  jest  
osad, który sam kupuje jako nawóz  do ogródka bo nie śmierdzi  to co  
zostaje jest wlewane do rzeki czyli jest czyste, przebadane. 
- Radny Grzegorz Mońka  uważa, że  należy dobrze przyjrzeć się tej   
biogazowni mimo że sam był i  widział wspomnianą biogazownię,  nie  
było przy niej żadnej  świniarni, ani pól, też mogło to mieć wpływ że było 
tam tak przyjemnie, pod warunkiem że u nas też by była taka   idealna 
biogazownia. Drugi warunek to jest tuczarnia, drugie przedsiębiorstwo,  
które  razem będą  współpracowały.  Należy  uszczelnić  naszą  „fabrykę  
świń”, jeżeli tego n ie będzie to nie wierzy że coś się zmieni.   
-  Mieszkanka   Stanisława  Kuc   poinformowała,  że  z  zawodu  jest  
inżynierem   i  całe  swoje  życie  zawodowe  realizowała  projekty.  
Stwierdziła,  że teraz projekty są bardzo źle robione. Nie zna projektu  
biogazowni  ale  jeżeli  będzie  ona  szczelna  i  dobrze  wykonana  to  nie  
będzie  śmierdzieć.  Transport  i  składowanie  substratów  to  będzie  
śmierdziało. Zachęca do tego i również sama chciałaby poznać projekt  
biogazowni 
- Mieszkaniec Romuald Cieśla jeszcze raz się upiera żeby plac zabaw  nie 
był pod linią średniego napięcia. Zapytał kiedy plac zabaw na osiedlu  
Dąbrowa będzie bezpieczny i n ie będzie tam przebiegała linia średniego 
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napięcia.  
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  na  zakończenie  obrad  złożył  
wszystkim życzenia  aby rok 2016 był lepszy  niż ten który mija, aby było 
mniej  negatywnych  emocji,  aby  zamierzenia  które   Rada  zechce   
zrealizować    udało  się  zrealizować  ,  aby  zawirowania  wokół  spraw  
Państwowych  zakończyły  się  pozytywnie   i  tym  samym  aby  nasze  
zamierzenia wszystkie się udały. Życzył dla  wszystkich dużo zdrowia i  
ciepła w przyszłym roku. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  w  imieniu  własnym  i  samorządu,  
pracowników Urzędu Miejskiego, w imieniu jednostek samorządowych  
życzył wszystkiego dobrego w Nowym Roku  aby spełniły się wszystkie 
marzenia 

Ad.  17.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.  1930    zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                     Rafał Balcerzak              Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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