
PROTOKÓŁ  NR 15.2016

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  10 lutego  2016 r.
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1430 -  2000

       
Radnych obecnych wg załączonej listy obecności –  14

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. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  odmowy  uwzględnienia  wezwania  do 

usunięcia interesu prawnego uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 
14.144.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  Gminy 
Krzepice.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  odmowy  uwzględnienia  wezwania  do 
usunięcia interesu prawnego uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 
14.135.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy na 2016r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 r.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr   14.136.2015  Rady 

Miejskiej  w Krzepicach w sprawie  Wieloletniej   Prognozy Finansowej 
Gminy Krzepice na lata 2016 – 2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kłobuckiego w 2016 roku. (2 uchwały)

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu 
pieniężnego  dla  członków  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  z  terenu 
Gminy Krzepice  za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 
pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

11.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  12.116.2015  Rady 
Miejskiej  w Krzepicach  z  dnia  29  października  2015  roku  w sprawie 
przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Krzepice  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na rok 2016.

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy  w  Krzepicach  (2 
uchwały)

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  na  rzecz 
użytkownika wieczystego.

1



14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  komisji 
rewizyjnej na 2016 rok. 

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zatwierdzenia  planów   pracy  komisji 
stałych Rady Miejskiej  na 2016 rok. 

16.  Informacja  Burmistrza  Krzepic  w  sprawie  prawnych  uwarunkowań 
funkcjonowania fermy trzody chlewnej w Krzepicach.

17.Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie biogazowni w Krzepicach przy ul. 
Dąbrowskiego  po  konsultacjach  z  mieszkańcami  odbytymi  w  dniu  24 
stycznia 2016 r. 

18.Sprawozdania, informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza  za okres od 30 grudnia 2015 r. 
do 9 lutego 2016 roku.
-  Sprawozdania z prac Komisji stałych Rady Miejskiej za 2015 rok.

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

20.  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.

Poprosił wszystkich o powstanie aby uczcić minutą ciszy  śp. Józefa Bali  
Wiceprzewodniczącego Rady.  
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. 
 Nikt nie zgłosił   wniosku o zmianę porządku obrad.  Porządek obrad  
pozostał bez zmian. 
Radnych obecnych – 14

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z  ostatniej sesji.
- Protokół został  przesłany radnym. Przewodniczący Rady zapytał czy  
będą  uwagi do protokołu. 
-  Radny  Wojciech  Droś  ma  obiekcje  co  do  rzetelności  protokołu,  
ponieważ  wystąpił o nagranie z sesji i na tym nagraniu są  w pewnych 
momentach zaszumienia. 
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- Radny Damian Pilarz proponuje  aby przyjęcie protokołu przenieść na 
następną sesję po ponownym odsłuchaniu i sprawdzeniu.  
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  odniósł  się  do  wypowiedzi  
radnego Drosia uważa, że trudno zabrać głos w tej kwestii  nie wyobraża 
sobie  by ktoś z Rady lub osób postronnych  mógł przy  tym nagraniu coś 
zrobić.  Wnioskuje przenieść przyjęcie protokołu na następną sesję po  
ponownym odsłuchaniu  tego nagrania.   Poddał  pod głosowanie   w/w  
wniosek , za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, jednogłośnie. 

Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
-  Zaproponowano  następną  osobę  z  listy  obecności  Radną  Alicję  
Chęcińską,  która  wyraziła zgodę.
-  Sekretarzem  obrad  została  wybrana  Radna  Alicja  Chęcińska  13  
głosami,  przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 4.  Wystąpienie zaproszonych gości.
-  Starosta   Henryk  Kiepura   przedstawił   kilka  informacji.  Został  
ogłoszony przetarg  na pozimowe utrzymanie dróg.  Zgodnie z sugestiami 
radnych  i  mieszkańców  w tym roku  zostanie  przygotowanych  kilka  
projektów  na   oznaczenie  poziome  niektórych  odcinków  dróg,  są  
przymiarki do 4  odcinków, na terenie Gminy Krzepice były zgłoszone  
dwa. Jest to droga  relacji Krzepice – Panki i droga  Krzepice – Kuków. 
Jeden projekt na pewno zostanie wykonany w następnym roku kolejny.  
Również z sugestiami radnych i mieszkańców na terenie Gminy Krzepice 
w najbliższych  tygodniach  będzie  prowadzona  wycinka  drzew.   Była  
wstępna deklaracja samorządu Gminy Krzepice o realizacji zadania  na  
Zajączkach  i  zdecydowano zgłosić to zadanie  do programu rozwoju  
obszarów wiejskich. Wartość kosztorysowa tego zadania jest na kwotę  
1.200.070 tysięcy  w trzech odcinkach gdzie nawierzchnia jest najgorsza. 
W tym roku będzie rozstrzygnięcie konkursu po podpisaniu umowy są 24 
miesiące na realizację. Powiat zgłosił 5 projektów w naborze, który był  
kierowany do wydziału terenów wiejskich  Urzędu  Marszałkowskiego.  
Również  przygotowywana jest  dokumentacja projektowa na przebudowę 
drogi  Starokrzepice – Bobrowa. W wydziale terenów wiejskich są środki 
i zostanie złożony wniosek na to zadanie.  W OSP rozpoczęły się zebrania 
w których powiat uczestniczy  ponieważ są to zebrania sprawozdawczo 
wyborcze.  Na  najbliższą  sesję  Rady  Powiatu   zapowiedział  swoją  
obecność Pan Marszałek  Stanisław  Dąbrowa, zostaną mu przedstawione 
podziękowania  za współpracę jaka miała miejsce  oraz kilka bieżących 
tematów, następnie planowana jest wizyta w Gminie Przystajń.  Gmina ta 
kilka lat temu budowała gimnazjum i hale sportową   było to duże zadanie 
ale  nie  dostała   się  do  dofinansowania  RPO,  po  wielu  staraniach,  
zabiegach Zarząd  Województwa Śląskiego 12 stycznia podjął decyzje o 
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dofinansowaniu tego zadania już zrealizowanego kilka lat temu.  Gmina 
Przystajń otrzyma ponad 7 i pół miliona złotych zwrotu  kosztów budowy 
tej inwestycji. W miesiącu lutym planowane  jest  spotkanie  wyznaczone 
przez Profesora Zembalę  z mieszkańcami  na terenie Krzepic przez  
Śląską fundację chorób serca  która prowadzi profilaktyczne  spotkania  
dla osób 60+. W ostatni poniedziałek odbyło się posiedzenie Prezydium 
Wojewódzkiego Zarządu Związku OSP przedstawiono informację jakie są 
możliwości  o  ubieganie  się  co  do  zakupu  samochodów  bojowych.   
Odnośnie spółek wodnych, spółka z Krzepic złożyła wniosek i otrzyma 
dotację. Poinformował, że w   PROW   będą niedługo nabory i spółki  
wodne będą mogły składać wniosek  o dofinansowanie. Poinformował, że 
w najbliższy poniedziałek organizowany jest  wyjazd na największe w  
Europie  i  najstarsze  targi  końskie   do  Skaryszewa  koło  Radomia  są  
jeszcze wolne miejsca. W dniu 12 czerwca w uzgodnieniu z Burmistrzem 
Krzepic  odbędzie się Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych na rynku w 
Krzepicach.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba podziękował Panu Staroście za  
zaangażowanie jeśli chodzi o samochody pożarnicze 
-  Komendant  Komisariatu  Policji  w  Krzepicach  Zbigniew  Robak   
poinformował, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  razem z 
Komendantem Głównym Policji   tworzą  Krajową  Mapę  Zagrożenia   
Bezpieczeństwa na terenie całego Kraju. Będzie można zapoznać się z tą 
informacją  w  Internecie.  Takie  Mapy  będą  tworzone   również   
wojewódzkie i powiatowe. Jeżeli chodzi o tworzenie Powiatowej Mapy 
Zagrożeń   to   znaczący  wpływ  na  tworzenie  tej  mapy   ma  opinia  
społeczeństwa  oraz  media  które   uczestniczą  w  kreowaniu  poczucia  
bezpieczeństwa. Poinformował, co ta mapa będzie zawierała.  Przedstawił 
stan bezpieczeństwa  na terenie powiatu kłobuckiego,  omówił strukturę  
organizacyjną  Komisariatu  w  Krzepicach,  zaprezentował  założenia  
krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce , następnie poprosi o 
krótką dyskusję  dotyczącą oczekiwań podmiotów społecznych biorących 
udział w konsultacjach. Po zakończeniu prosi o wypełnienie rozdanych  
ankiet  Prosi o dyskusje na ten temat.  Zaprosił również na 22 lutego br. 
na godz. 12.00  do sali kinowej przy ul. Częstochowskiej na debatę na  
w/w temat. 
- Radny Rafał Balcerzak ma małą sugestię co do godziny tej debaty, bo  
 jest to poniedziałek godz 12.00 każdy w tym czasie jest w pracy.
-  Komendant  Komisariatu  Policji  w  Krzepicach  Zbigniew  Robak   
odpowiedział, że te terminy zostały już ustalone. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  cały powiat kłobucki, gmina Krzepice  oraz 
gminy  należące  do  Komisariatu  w  Krzepicach  uchodził  za  w  miarę  
spokojny i bezpieczny teren. W ostatnim okresie kradzieże i włamania  
które miały miejsce są niepokojące.
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-  Komendant  Komisariatu  Policji  w  Krzepicach  Zbigniew  Robak  
potwierdził, że w miesiącu styczniu takie zdarzenia na terenie Krzepic  
miały miejsce, priorytetem Policji jest aby wykryć sprawców, sprawcy  
działają  nie  tylko  na  terenie  naszej  Gminy  ale  całego  województwa  
śląskiego, opolskiego, łódzkiego, sprawcy ci wykorzystują nieobecność  
domowników. W   ubiegłym roku było takie zdarzenie  w Krzepicach  
udało  się  wykryć  sprawcę,  który  obecnie  odbywa  karę  pozbawienia  
wolności.
- Radny Rafał Balcerzak  korzystając z tego że jest Komendant Policji to 
niedawno poruszył sprawę ul. Muznerowskiego oraz Mickiewicza  gdzie 
znajduje sie Szkołą Podstawowa i Gimnazjum obserwuje tam duży ruch 
oraz  duża prędkość  samochodów, prosi  aby w sposób prewencyjny,  
policjanci  mogli  się  tam  częściej  pokazywać  aby   kierowcy  wolniej  
jeździli.
-  Komendant  Komisariatu  Policji  w  Krzepicach  Zbigniew  Robak   
odpowiedział, że  jest to przekazane do patroli do Kłobucka, bo jeżeli  
chodzi o prędkość to tylko Kłobuck może podziałać w tym kierunku. 
-  Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  Marian  Rutkowski  
korzystając  z  obecności  Komendanta  Policji   chciałby  zaprosić  na  
najbliższe posiedzenie Komisji bezpieczeństwa, która odbędzie się w tym 
miesiącu. O terminie i porządku obrad zostanie Pan Komendant wcześniej 
powiadomiony. 

Ad.  5 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  odmowy  uwzględnienia  wezwania  do  
usunięcia interesu prawnego uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr  
14.144.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  Gminy  
Krzepice.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie   odmowy  uwzględnienia  wezwania  do  usunięcia  interesu  
prawnego uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 14.144.2015 z dnia 
29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania  
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzepice. Za przyjęciem 
projektu uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
- Radny Wojciech Droś  poinformował, że to on złożył to wezwanie do 
usunięcia interesu prawnego  bo uważa, że w ewidentny sposób zostało 
naruszone prawo. Uchwała w sprawie konsultacji jest w kilku punktach 
sprzeczna  z  ustawą o samorządzie  terytorialnym.  Omówił  te  punkty,  
podtrzymuje dalej swój wniosek jako zasadny.   
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  Uchwały  Nr  15.145.2016  w  sprawie  odmowy  
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uwzględnienia wezwania do usunięcia interesu prawnego uchwałą Rady 
Miejskiej w Krzepicach  Nr  14.144.2015 z  dnia  29 grudnia  2015  r.  w  
sprawie  określenia  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  
społecznych  z  mieszkańcami  Gminy  Krzepice.  W  uzasadnieniu  tej  
uchwały są   opisane te punkty o których mówił Pan Droś. 

- Uchwała Nr 15.145.2016 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania 
do usunięcia interesu prawnego uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 
14.144.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  Gminy  
Krzepice została przyjęta  12 głosami, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie 
wstrzymującym się. 

Ad.  6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  odmowy  uwzględnienia  wezwania  do  
usunięcia interesu prawnego uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr  
14.135.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 
rok.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie  odmowy  uwzględnienia  wezwania  do  usunięcia  interesu  
prawnego uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 14.135.2015 z dnia 
29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok. Za przyjęciem 
projektu uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
- Radny Wojciech Droś powiedział, że według niego tryb uchwalania  
uchwały budżetowej został naruszony w ewidentny sposób, ponieważ  jest 
uchwała  Rady  Miejskiej  która  mówi  o   trybie  prac  nad  projektem   
uchwały budżetowej.  Jest to już drugi rok  i jest to podobna sytuacja.  
Omówił  swój  wniosek,  który  złożył  na  piśmie   w  sprawie  usunięcia  
interesu prawnego.  Zapytał po co zwoływać Komisje i procedować nad 
budżetem  skoro  Komisjom  nie  podaje  się  rzeczywistego  stanu   
finansowego Gminy jaki  może zadysponować w zakresie  inwestycji.   
Dopiero na Komisji wspólnej jest informacja o dodatkowych środkach i 
tam  jest ustalany cały budżet. 
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska - Cer  zapytała czy panu Drosiowi 
chodzi o cały budżet czy o wniosek, który złożył pan Droś. W ustawie o 
samorządzie gminnym jest zapis że radny jest wyłączony z głosowania  
jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. 
- Radny Wojciech Droś odpowiedział, że jako Radny nie reprezentuje  on 
swojego interesu  prawnego. Tutaj chodzi o pracę całych Komisji, została 
naruszona  uchwała o procedowaniu uchwały budżetowej. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba nie zgadza się z tym ponieważ  
przy ustalaniu stawek podatkowych, wszyscy wiedzieli, że będzie wzrost  
środków  o  których  informowała  Pani  Skarbnik.  Uczestniczył  w  
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Komisjach i tam o tym Pani Skarbnik informowała, dziwi się że  Pan Droś 
tego nie usłyszał. 
- Radny Wojciech Droś odniósł się do tej wypowiedzi, ma protokoły z  
poszczególnych Komisji i jest tam jasno i wyraźnie napisane. Dlatego    
na  wstępie  jego  wypowiedzi  mówił  o  nieprzyjmowaniu  protokołu  z  
ostatniej sesji   gdzie Radca Prawny wypowiadała się że jest naruszenie 
procedury procedowania,  a  z  zapisów zostało to  wyciszone tak jakby  
wykasowane.  Poprosił Radcę Prawnego o tą odpowiedź, którą udzieliła 
na poprzedniej sesji. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba prosi aby nie mówić o takich  
insynuacjach,  będzie to można przeanalizować a Pan Droś jeżeli  chce  
może to przesłać do eksperta.  
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska – Cer  odpowiedziała, że wydaje 
jej się, że  na takie pytanie że jest to niegodne z procedurą uchwalania  to 
nie odpowiadała. Przypomina sobie że chodziło o dysponowanie wolnych 
środków  czy ma to być na Komisji czy na sesji.  W tej kwestii zabierała 
głos. To co pan Droś proponuje w swoim wniosku  powinno być zgodnie 
z procedurą. Uważa, że nie da się tego zrobić zgodnie z procedurą  jeżeli 
chodzi  o  podział  tych  wolnych  środków  z  dodatkowych  dochodów,  
ponieważ  procedura   tego  nie  przewiduje.  Rada  może  się  nad  tym  
pochylić, czy nie uściślić tych zapisów dotyczących wolnych środków.  
Problem z wolnymi środkami pojawia się już od dłuższego czasu, czy  
Rada nie powinna tych środków rozdysponowywać wtedy kiedy Skarbnik 
będzie wiedziała, jeżeli będzie zatwierdzony bilans   w marcu to wtedy 
wiadomo rzeczywiście   jakie to są środki do rozdysponowania. Rada  
decyduje jak ten budżet ma być uchwalony i o zasadach. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała Radnemu Drosiowi, że nie bardzo 
może  zgodzić  się  z  tym  co  mówi   o  112  tysiącach  dodatkowych  
dochodów. Na każdej Komisji mówiła  o tych 112 tysiącach i wydaje jej 
się że każdy o tych środkach wiedział. Wyjaśniła skąd te środki się wzięły. 
W 2015 roku  najpierw był złożony projekt budżetu do Rady, później były 
uchwalane  stawki  podatkowe.  Burmistrz  do  projektu  budżetu  przyjął  
stawki  mniejsze a na sesji stawki były podniesione w dwóch pozycjach w 
górę , z wyliczeń po sesji podatkowej  wyszło te 112 tysięcy złotych. Na 
tej sesji było takie pytanie i wtedy było powiedziane że te środki będą.  
Na każdej Komisji o tym mówiła. Natomiast co do wolnych środków są 
one przychodami  budżetu i stanowią środki na rachunku bankowym,  
które pozostają po roku budżetowym. Środki te są w 100% wyliczane  
dopiero po sporządzeniu  bilansu.  
- Radny Wojciech Droś  powiedział, że są protokoły z Komisji  w żadnym 
protokole tego nie ma, zapisane  Komisji i na żadnej Komisji nie były  
rozdysponowane.  Prosi aby mu nie wmawiać, że to było przedstawiane, 
bo jednak nie było. 
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- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że mówiła o tych środkach na  
pewno, protokołów nie czytała. 
-  Radny  Tomasz  Rakowski   zwrócił  się  do Radnego Drosia,   że  jest  
wyraźnie opisana procedura uchwalania budżetu, odniósł się do wniosku  
który  każdy  Radny  może  zgłosić  na  sesji  budżetowej,  warunkiem  
przeniesienia  środków  jest  tylko  źródło  pochodzenia.  Jeżeli  dobrze  
pamięta  to  Radny  Droś  zgłaszał  taki  wniosek   jednak  nie  został  on  
przyjęty przez Radę. Nie rozumie dlaczego Radny Droś zarzuca że cały 
budżet  został źle uchwalony.  
-  Radny  Rafał  Balcerzak   poinformował,  że   posiedzenie   Komisji  
Rewizyjnej  średnio trwa dwie i pół godziny nieraz dłużej, przypomina  
sobie  że o takich środkach na Komisji  była  mowa,  natomiast  gdyby  
wszystko zapisywać w protokole  to o czym rozmawia się na Komisji ,  
protokół liczyłby przynajmniej kilkadziesiąt stron . 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze pytania 
do projektu uchwały,  nie  zgłoszono więcej  pytań,  wobec powyższego  
poddał  pod  głosowanie  projekt  Uchwały  Nr  15.146.2016  w  sprawie  
odmowy  uwzględnienia  wezwania  do  usunięcia  interesu  prawnego  
uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 14.135.2015 z dnia 29 grudnia 
2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok.

- Uchwała Nr 15.146.2016  w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania 
do usunięcia interesu prawnego uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 
14.135.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 
rok została przyjęta  12 głosami, przy dwóch głosach przeciwnych. 

Ad. 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 
roku
- Skarbnik Anna Mońka poinformowała, że projekt uchwały zwiększy  
budżet gminy na 2016 rok  po stronie dochodów i wydatków o kwotę  
84.952 zł. Omówiła skąd pochodzą te środki. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku Za przyjęciem 
projektu uchwały głosowało 12 radnych, jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 15.147.2016 w sprawie zmian w budżecie 
gminy Krzepice w 2016 roku

- Uchwała Nr 15.  147.2016  w sprawie  w sprawie zmian w budżecie  
gminy Krzepice w 2016 roku została przyjęta  jednogłośnie 14 głosami. 
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Ad. 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  14.136.2015 Rady  
Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej  
Gminy Krzepice na lata 2016 – 2022.
- Skarbnik  Anna Mońka omówiła powyższy projekt uchwały. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie  zmiany uchwały Nr  14.136.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach 
w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata  
2016 – 2022. Projekt uchwały został przyjęty 11 głosami, przy 1 głosie  
wstrzymującym się. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 15.148.2016 w sprawie  zmiany uchwały 
Nr  14.136.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2016 – 2022. 

- Uchwała Nr 15. 148.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr  14.136.2015 
Rady Miejskiej  w  Krzepicach  w  sprawie  Wieloletniej   Prognozy  
Finansowej Gminy  Krzepice  na  lata  2016  –  2022  została  przyjęta   
jednogłośnie 14 głosami. 

Ad. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kłobuckiego w 2016 roku. (2 uchwały)
-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,  że   projekt  uchwały  jest  
realizacją  zapisów  uchwały  budżetowej  na  2016  rok.  Jest  tam  
zaplanowana kwota 5.000 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania 
boiska „Orlik” przy Zespole Szkół w Krzepicach. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu   Kłobuckiego w  
2016 roku. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych,  1  
radny  wstrzymał się od głosu. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  Uchwały  Nr  15.149.2016  w  sprawie  udzielenia  
pomocy finansowej dla Powiatu   Kłobuckiego w 2016 roku.

- Uchwała Nr 15. 149.2016  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu   Kłobuckiego w 2016 roku została przyjęta  jednogłośnie 14  
głosami. 

-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,   że   projekt  uchwały  jest   
również realizacją zapisów uchwały budżetowej  na 2016 rok w części  
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Działu 600 drogi powiatowe  na  kontynuację  budowy  i  przebudowy  
chodników.  Zostanie spisana  stosowna  umowa odnośnie  warunków  
przekazania tych środków. Jeżeli Gmina wyrazi taką wolę to wtedy Rada 
może podjąć uchwałę o przejęciu  tych  zadań   do  realizacji,  zostanie  
podjęte porozumienie przekazanie środków i realizacja. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu   Kłobuckiego w  
2016 roku. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych,  1  
radny  wstrzymał się od głosu. 
 - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  Uchwały  Nr  15.150.2016  w  sprawie  udzielenia  
pomocy finansowej dla Powiatu   Kłobuckiego w 2016 roku.

  - Uchwała Nr 15.150.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu   Kłobuckiego w 2016 roku została przyjęta  13 głosami, przy 1 
głosie wstrzymującym się. 

Ad.  10.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  
pieniężnego  dla  członków  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  z  terenu  
Gminy Krzepice  za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 
pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków  
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzepice  za udział w  
działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych 
przez  Państwową  Straż  Pożarną  lub  Gminę.  Za  przyjęciem  projektu  
uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał  czy będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  Uchwały  Nr  15.151.2016  w  sprawie ustalenia  
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Krzepice za udział w działaniach ratowniczych 
lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż 
Pożarną lub Gminę.

- Uchwała Nr 15.151.2016 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego  dla  członków  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  z  terenu  
Gminy Krzepice  za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 
pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 
została przyjęta 13 głosami,  1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 
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- Radny Damian  Pilarz zapytał Radcy Prawnego czy coś w przepisach się 
zmieniło, bo w 2009 roku  Radca wyłączyła wszystkich strażaków, którzy 
należą do OSP  z głosowania. Prosi o wyjaśnienie czy coś się zmieniło w 
przeciągu tych lat. 
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska – Cer odpowiedziała, że nic się  
nie zmieniło w przepisach w tym zakresie, nie wie czy wśród radnych są 
strażacy, wcześniej czytała ten przepis, że radny wyłącza się z głosowania 
kiedy uchwała dotyczy interesu prawnego radnego.
-  Radny  Damian   Pilarz   o  ile  sobie  dobrze  przypomina  a  są  na  to  
protokoły, że pani Radca Prawny zabrała głos przed podjęciem uchwały i 
powiedziała,  że  radni  będący  strażakami  nie  będą  brali  udziału  w  
głosowaniu, dlatego on nie brał udziału w głosowaniu. 
-   Radca  Prawny  Bogusława  Raczyńska  –  Cer  odpowiedziała,  że   
zacytowała przepis który mówi, że radny którego uchwała dotyczy jego  
interesu prawnego jest wyłączony z głosowania, dlatego ponownie tego 
nie powiedziała. 
- Radny Damian Pilarz  uważa, że  każdy radny, który jest  członkiem 
OSP  nie powinien brać udziału w tym  głosowaniu, ponieważ nikt nie  
jest w stanie przewidzieć że za miesiąc czy dwa taki radny będzie brał  
udział w akcji.  
- Radny Tomasz Rakowski składa wniosek formalny aby odnieść się do 
słów Radcy Prawnego i wypowiedzi Radnego Pilarza aby przeprowadzić 
reasumpcję  głosowania  Uchwały  Nr  15.151.2016   dotyczącej  
ekwiwalentu dla strażaków, przegłosować ją jeszcze raz z wyłączeniem 
wszystkich radnych którzy są członkami OSP skoro to budzi wątpliwości. 
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska – Cer  odpowiedziała, że budzi to 
wątpliwości czyli jest taka możliwość  aby przeprowadzić reasumpcję  
głosowania. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie wniosek 
Radnego  Tomasza  Rakowskiego  o  przeprowadzenie   reasumpcji  
głosowania Uchwały Nr 15.151.2016 dotyczącej wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków OSP. Za przyjęciem wniosku  głosowało 14  
radnych. Wniosek został przyjęty. 
Następnie poddał pod głosowanie  Uchwałę Nr 15.151.2016  w sprawie  
ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków  
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzepice  za udział w  
działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych 
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę która  została  przyjęta  9   
głosami, 5 radnych  nie brało udziału w głosowaniu. 

Ad. 11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 12.116.2015 Rady  
Miejskiej  w Krzepicach z  dnia  29 października 2015 roku w sprawie  
przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Krzepice  z  organizacjami  
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pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  
publicznego na rok 2016.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie  zmiany Uchwały Nr 12.116.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach 
z  dnia  29  października  2015  roku  w  sprawie  przyjęcia  Programu  
Współpracy  Gminy  Krzepice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, jednogłośnie.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono pytań, wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt Uchwały Nr 15.152.2016 w sprawie  zmiany Uchwały 
Nr 12.116.2015 Rady Miejskiej  w Krzepicach z  dnia 29 października  
2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z 
organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  
działalność pożytku publicznego na rok 2016.

- Uchwała Nr 15. 152.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 12.116.2015 
Rady Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  29  października  2015  roku  w  
sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami 
pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  
publicznego na rok 2016 została przyjęta  jednogłośnie 14 głosami. 

- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zarządził 10 minutową przerwę.  

Ad. 12.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzepicach (2  
uchwały)
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie   nadania  nazwy  ulicy  w  Krzepicach.  Inspektor  Krystyna  
Chęcińska poinformowała, że właściciele działek znajdujących się przy  
tej ulicy zaproponowali dwie nazwy ul. Jaśminowa  i ul. Nowa. 
Radny  Tomasz  Rakowski  zaproponował  aby ta  ulica  miała  nazwę ul.  
Jaśminowej, ponieważ w tej części osiedla ulice mają nazwy drzew.  Za 
przyjęciem w/w projektu uchwały głosowało 13 radnych, jednogłośnie.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą  pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt Uchwały Nr 15.153.2016 w sprawie  nadania nazwy 
ulicy w Krzepicach.

- Uchwała Nr 15.153.2016 w sprawie  nadania nazwy ulicy w Krzepicach 
została przyjęta jednogłośnie 14 głosami.
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-  Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie  nadania nazwy ulicy w Krzepicach. Za przyjęciem w/w projektu 
uchwały  głosowało  13 radnych, jednogłośnie. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   odczytał  wniosek  
Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kuźniczka o nadanie tej ulicy nazwy 
Tęczowa.   Zapytał czy będą  pytania do projektu uchwały, nie zgłoszono  
pytań, wobec powyższego poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr  
15.154.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzepicach.

- Uchwała Nr 15.154.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzepicach 
została przyjęta jednogłośnie 14 głosami.

Ad.  13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  na  rzecz  
użytkownika wieczystego.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika  wieczystego.  
Inspektor  Krystyna  Chęcińska   poinformowała,  że  z wnioskiem  o  
sprzedaż  działki  oznaczonej  jako  nr  756  o  pow.  0,3023  położonej  w  
Krzepicach  wystąpił  jej  użytkownik  wieczysty   Przedsiębiorstwo  
Produkcji i Montażu „Montspoż” Spółka z o.o., ul. Magreta 2, 42-160  
Krzepice. Jest to działka na której znajduje się zakład.  Za przyjęciem  
projektu uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie  projekt  Uchwały   Nr  15.155.2016  w  sprawie  sprzedaży  
nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

- Uchwała Nr 15.155.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz 
użytkownika  wieczystego  została  przyjęta   13  głosami,  przy  1  głosie  
wstrzymującym się. 

Ad.  14.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  komisji  
rewizyjnej na 2016 rok. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2016 rok.  Za  
przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, jednogłośnie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał  czy będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono pytań, wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt Uchwały Nr 15. 156.2016 w sprawie  zatwierdzenia  
planu pracy komisji rewizyjnej na 2016 rok.  
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- Uchwała Nr 15. 156.2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji 
rewizyjnej na 2016 rok została przyjęta  jednogłośnie 14 głosami. 

Ad. 15.  Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów  pracy komisji  
stałych Rady Miejskiej  na 2016 rok. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
w sprawie  zatwierdzenia planów  pracy komisji  stałych Rady Miejskiej  
na 2016 rok.  Za przyjęciem projektu uchwały  głosowało 13 radnych,  
jednogłośnie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poprosił o naniesienie poprawki 
w powyższej  uchwale  w paragrafie 1  poprawić datę 2015 na 2016,  
liczba załączników od 1 do 5 oraz w załączniku nr 5 w I kwartale w pkt 3 
powinno być 2016 rok. Zapytał czy będą  pytania do  projektu  uchwały,  
nie zgłoszono pytań, wobec powyższego poddał pod głosowanie projekt 
Uchwały Nr 15.157.2016 w sprawie  zatwierdzenia planów  pracy komisji 
stałych Rady Miejskiej  na 2016 rok. 

-  Uchwała Nr 15.157.2016  w sprawie   zatwierdzenia  planów  pracy  
komisji  stałych Rady Miejskiej  na 2016 rok została przyjęta jednogłośnie 
14 głosami. 

Ad.  16.  Informacja Burmistrza Krzepic w sprawie prawnych uwarunkowań  
funkcjonowania fermy trzody chlewnej w Krzepicach.
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  poinformował,  że  informacja  
dotycząca  uwarunkowań  prawnych  funkcjonowania  Fermy  trzody  
chlewnej przy ul. Dąbrowskiego w Krzepicach  została przygotowana na 
piśmie. Odczytał tą informację. ( w załączeniu). 
- Radny Wojciech Droś powiedział, że  Burmistrz pokrótce przedstawił  
losy tej tuczarni. Słuchając tego wydawałoby się że wszystko jest dobrze, 
zgodnie z przepisami prowadzone,  a  rzeczywistość jest całkiem inna.  
Odnośnie  wydania pozwolenia zintegrowanego  jego zdaniem zostało  
ono  wydane niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.  
Poinformował,  że  zwrócił  się  do  Burmistrza  o  szczegółowe dane  tj.  
powierzchnię użytków rolnych jakie posiada Agro Duda, pisemne umowy 
dotyczące  zbycia  innemu  podmiotowi   gnojowicy,  plany  nawożenia,  
opinie  Okręgowej  Stacji  Chemiczno  -  Rolniczej,  kontrole,  bilans  
gnojowicy  na podstawie zużycia wody, badanie wody z Urzędu, badanie 
wody z rzeki Liswarty  oraz inne pisma.  Otrzymał w dniu dzisiejszym  
ale nie wszystkie informacje. Plany nawożenia otrzymał tylko z roku 2015 
a prosił o wszystkie  od początku działalności, nie otrzymał ich ponieważ 
Urząd  ich  nie  posiada.  Odniósł  się  do  publicznych  wypowiedzi   
Burmistrza  Łukasika  i Prezesa Jagiełowicza  odnośnie zużycia wody i  
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ilości  gnojowicy.   Zapytał  Burmistrza  jak  realizował  postanowienia   
zintegrowanego pozwolenia w ciągu tych pięciu lat. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odpowiedział, że nie rozumie zarzutu 
że Burmistrz  nie  realizował   wyegzekwowania warunków pozwolenia  
zintegrowanego.  Jeżeli  chodzi  o  pozwolenie  zintegrowane   i  kontrole  
realizacji   należy  nie  do  Burmistrza   ale  do  organu  wydającego  to  
pozwolenie w tym przypadku Marszałka Województwa Śląskiego, który 
jest  zobowiązany  tak  jak  wcześniej  przekazywał  to  w  informacji  
przynajmniej raz na 5 lat  dokonać analizy  wydanego pozwolenia pod  
kątem ochrony środowiska. 
-  Radny  Wojciech  Droś  powiedział,  że  zadał  konkretnie  pytanie,  
Burmistrza obowiązuje ustawa o nawozach i nawożeniu  z 2007 roku  
gdzie podmiot, który wytwarza gnojowicę powinien  w ciągu 30 dni  co 
roku przedstawić plan nawożenia, umowy, badania ze stacji rolniczych, a 
Urząd tego nie ma. Zapytał jak Urząd chce  realizować te postanowienia. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odpowiedział, że faktycznie  zgodnie 
z ustawą o nawozach i  nawożeniu ciąży taki  obowiązek  przekazania  
planów nawożenia   i  opinii  o  planach  nawożenia   do  Burmistrza  do  
informacji  i do Wojewódzkiego Inspektora  Ochrony Środowiska, który 
ma kompetencje  i środki ku temu odpowiednie, żeby sprawdzić czy te  
postanowienia  są realizowane.  Burmistrz to co może w tym przypadku 
wykonać  to  wnioskować  do  Wojewódzkiego   Inspektora  Ochrony  
Środowiska   o  przeprowadzenie  kontroli.   O  przeprowadzenie  takiej  
kontroli  wtedy,  kiedy  te  uciążliwości  były   największe,  Burmistrz  
wnioskował,  taka kontrola była przeprowadzona  i  z  tej  kontroli  była  
przesłana  informacja.  Natomiast  Wojewódzki  Inspektor  Ochrony  
Środowiska  tego  rodzaju  kontrole  jest  zobowiązany  wykonywać  
ustawowo  przynajmniej  1  raz  w  roku  nie  na  wniosek  Burmistrza.   
Burmistrz  wystąpił  o  przekazanie  informacji  na   temat  wykonanych  
kontroli  w ostatnim okresie czasu. 
-  Radny  Wojciech  Droś  odpowiedział,  że  jasno  ustawa   mówi,  że  
Burmistrz powinien  mieć  plany nawożenia i  umowy które zawarła Agro 
Duda. Gdyby Burmistrz miał wszystkie dane to by widział co się dzieje.  
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odpowiedział, że doskonale Urząd  
wie  co  się  na  terenie  Gminy  dzieje   i   z  dokumentów jakie  zostały  
przekazane Panu Drosiowi  też to wynika. 
-  Mieszkaniec  Marek  Kajkowski   poinformował,  że  Gmina  nie  
interweniowała,  ponieważ   nie posiadała podstawowych danych  aby  
taką interwencję podjąć. Ustawa o  nawozach i nawożeniu z 2007 roku  
mówi,  że  każdy  przypadek  zbycia  innemu  podmiotowi  nawozów  
naturalnych  do bezpośredniego rolniczego  wykorzystania może odbywać 
się  wyłącznie na podstawie  umowy. Odczytał dalszy tekst tej ustawy.  
Jeżeli firma Agro Duda chce sprzedać gnojowicę, to musi się to odbyć na 
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podstawie umowy  i ta umowa musi być archiwizowana przez okres 8 lat. 
Ustawa ta dalej mówi że firma musi mieć plan nawożenia  i komu ma  
przekazać. Urząd takich planów nie miał wynika to z pisma ze stycznia 
bieżącego roku.  Odniósł  się  do wypowiedzi  Wiceburmistrza  Łukasika  
dotyczących  dokumentów  jakie  Gmina  posiada  oraz  wniosków  o  
wykonanie kontroli na tuczarni. Uważa, że samemu można sobie obliczyć 
jaki jest pobór wody na tuczarni, jaka ilość  według planów nawożenia  
wypływa  i jaka jest różnica. Poinformował, że ulotka  leżała tygodniami 
w Urzędzie na temat biogazowni nie była podpisana jak się okazało była 
to ulotka stworzona przez Agro Dudę. Uważa, że  działanie tutejszego  
Urzędu w kwestii tuczarni  odbywało się ze złamaniem prawa poprzez  
nieegzekwowanie  kwestii archiwizowania  planów nawożenia i umów  
zbycia gnojowicy,  nie robiono bilansu  ścieków na podstawie zużycia  
wody. Chciałby aby Burmistrzowie  powiedzieli jakie pieniądze przynosi 
tuczarnia do budżetu gminy. Druga kwestia to chciałby wiedzieć  jaka jest 
rzeczywista  ilość  zużytej  wody  przez  tuczarnię  w  czasie  od  kiedy  
tuczarnia  działa.  Dlaczego  Burmistrzowie   wiedząc  i  mając  to  w  
zintegrowanym pozwoleniu  nie egzekwowali tych ustaleń. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik   odniósł  się  do  wypowiedzi  pana  
Kajkowskiego, który próbuje wykorzystywać pewne zapisy w ustawie,  
które  nie  do  końca  są  wszystkim  znane  i  przekazywać   je   nie  
dopowiadając pewnych faktów. Tak jak już wcześniej powiedział, ustawa 
o  tym  mówi  wyraźnie  że  plan  nawożenia    firma  jest  zobowiązana  
przekazać, natomiast jeżeli chodzi o umowy cywilno - prawne  nie ma na 
ten temat nic powiedziane  w ustawie, że one powinny być przekazane.  
Jeżeli chodzi o kontrole  pozwolenia zintegrowanego to prosi gdy będzie 
jeszcze  wypowiadał  aby  wskazał  konkretny  przepis  o  nawozach  i  
nawożeniu, czy ustawie  prawo ochrony środowiska którego Burmistrz  
nie wykonywał albo nie wykonuje. Ponownie przekazał art. 32 ustawy o 
nawozach i  nawożeniu Inspekcja  Ochrony Środowiska  przeprowadza  
kontrole przestrzegania  przepisów dotyczących warunków  stosowania i 
przechowywania  nawozów.  Kolejny artykuł  23 Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska  wydaje  decyzje o wstrzymaniu prowadzenia chowu 
lub  hodowli  zwierząt.  Kompetencje  kontroli  ochrony  środowiska  są  
podzielone między innymi część z nich spoczywa na  burmistrzu, wójcie 
część na inspekcji ochrony środowiska, w tym zakresie ta kompetencja  
należy  do  ochrony  środowiska,  burmistrz  mógł  wnioskować  o  takie  
kontrole  i  wnioskował.   Jeżeli  chodzi  o  plany  nawożenia   i  ilości  
gnojowicy   jest  to  znane  z  informacji  którą  przekazywał.  Plany  
nawożenia na wszystkie lata od 2010 roku  wynika, że na terenie Gminy 
Krzepice  spółka   może  wykorzystać  rolniczo  około  8  tysięcy   m3 
gnojowicy,  pozostała  część  musi  być  wywożona  poza  teren   Gminy  
Krzepice. Jeżeli chodzi o porównanie ilości faktycznie  wyprodukowanej 
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gnojowicy, tej ilości którą podaje firma  z ilością jaka jest teoretycznie  
wyliczona   w  pozwoleniu  zintegrowanym,   wyliczona  na  podstawie  
rocznej  produkcji   i  normy produkcji  gnojowicy przez  jedną sztukę.  
Średnio po wyliczeniach ferma zużywała  o  30% więcej  wody,  są  to  
różnice o które Gmina występuje i takie wyjaśnienia będzie  żądać. 
-  Mieszkaniec  Marek  Kajkowski  odniósł  się  do  wypowiedzi  
Wiceburmistrza  Łukasika  przytaczając  przepisy   dotyczące  
przechowywania dokumentów. 
- Radny Grzegorz Mońka  zapytał czy informacje o których mówią na  
sesji panowie są  tajemnicą , że jest problem aby je uzyskać. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że nie są to informacje 
tajne,  są  przez  Urząd  udostępniane,  natomiast  jeśli  mowa o  miesiącu  
oczekiwania przez Pana Drosia na te  kopie dokumentów wynika to  stąd, 
że czekano na przesłanie aktualnych  planów nawożenia, wystąpiono do 
firmy o takie plany i po otrzymaniu  aktualnych planów nawożenia na  
2015 i 2016 rok zostały przekazane. 
- Radny Grzegorz Mońka odnośnie wody na fermie jest ujęcie wody, mają 
swoją studnię, pompę Prezes twierdził że jest nieczynne    gdy Komisja 
była na fermie  Kierownik  twierdził, że jest czynne  ujęcie tylko nie  
korzystają z niego ze względu na dużą zawartość żelaza. Jeżeli chodzi o 
dokumenty to są one w Urzędzie należy je przynieść i pokazać nie robić z 
tego problemu. 
-  Radny Damian Pilarz  zapytał Skarbnika jaki  jest  wpływ podatku z  
firmy Agro Duda. 
- Skarbnik Anna Mońka odpowiedziała, że  firma prowadzi działalność  
rolniczą  na gruntach V i VI klasy.  Te grunty są zwolnione ustawowo z 
podatku  rolnego,  podatek  rolny  jest  zerowy.  Budynki  zajęte  na  
prowadzenie  działalności rolniczej  są również zwolnione z tego podatku. 
Natomiast  firma  posiada  grunt  który  stanowi  drogę.  Podatek  od  
nieruchomości rocznie wynosi 772 złote i 88 złotych jest to podatek leśny. 
- Mieszkaniec Beniamin  Brzozowski  powrócił do sprawy gnojowicy  
uważa, że tej gnojowicy jest więcej  ze względu na odchody od tych świń. 
- Radny Wojciech Droś zwrócił się do Radnych, od kilku tygodni  są  
starania aby to wyjaśnić, a Radnych to za bardzo nie interesuje, uważa, że 
należy  się  zainteresować  tym problemem.   Powrócił  do  wypowiedzi  
Burmistrza   odnośnie  zużycia  wody  i  różnicy.  Burmistrz  powinien  
wystąpić o częstsze kontrole. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  odniósł  się  do  wypowiedzi  pana  
Drosia odnośnie zużycia wody. 
-  Radny Damian Pilarz  zapytał  Skarbnika jeśli  to  jest  podmiot  osoba  
prawna  czy nie mają zastosowania inne przepisy.  
- Skarbnik Anna Monka odpowiedziała że nie.  
- Radna Czesława Dudek  powiedziała, że nie może się zgodzić z tym, że 
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jeżeli ktoś hoduje na terenie Gminy 12 tysięcy sztuk  świń żeby to było 
podciągnięte  pod  działalność  rolniczą.  Uważa,  że  jest  to  działalność  
rolnicza  ale  na  skalę  przemysłową.  Uważa,  że  podatek  jaki  firma  
odprowadza do Gminy jest śmieszny, Gmina podnosi podatki dla tych  
którzy prowadzą jakąś działalność na terenie Gminy płacą duże podatki,  
także od środków transportowych, a taka potężna firma jak Agro Duda  
płaci taki mały podatek, dla niej jest to nie do przyjęcia.   Kiedyś kiedy ta 
tuczarnia stała pusta były zebrania i wtedy mówiono aby zagospodarować 
tuczarnie, bo będzie odprowadzany podatek do gminy. Uważa, że należy 
wszystko zrobić aby Agro Duda płaciła podatek.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba uważa, że nie można dyskutować 
z ustawami, które są wyższego rzędu. Oddał głos Panu Cieśli. 
-  Mieszkaniec Romuald Cieśla  odniósł  się  do odczytanej Informacji  
przez  Burmistrza  dotyczącej  ilości  zużywanej   wody  i  wywożonej  
gnojowicy  przez  Agro  Dudę,  wskazał  jakie  są  różnice   w  
udokumentowanych ilościach wody i gnojowicy.  Prosi o wyjaśnienie. 
- Radny Rafał Balcerzak  zapytał od kiedy obowiązuje ustawa,  która  
zwalania   rolników z  podatku,  skoro  Urząd  decydował   mając  takie  
doświadczenie od lat 70   dlaczego sprzedał pod taką samą działalność tą 
tuczarnię wiedząc, że  dla gminy nie będzie żadnych korzyści tylko  
same problemy. 
- Radny Tomasz Rakowski  zapytał Burmistrza czy ma taką wiedzę czy 
czy firma Agro Duda  posiada pozwolenie wodno- prawne  na czerpanie 
wody  z  rzeki  Liswarty,  ponieważ  rok  lub  półtora  roku  zgłaszał  taki  
incydent do Urzędu. Pan z firmy Agro Duda tłumaczył to tym, że czerpie 
wodę z rzeki do mycia czegoś, ma zdjęcia że pompa tam  stała. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że nic Urzędowi  nie  
wiadomo o pozwoleniu  wodno – prawnym dla  Agro Dudy na pobór wód 
z rzeki Liswarty. Natomiast o fakcie o którym mówi  Radny Rakowski  
taka informacja dotarła do Urzędu. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zwrócił  się  do  Burmistrza   
ponieważ  jest  wielki  rebus  do  rozwiązania  najpierw  dotyczył  on   
biogazowni teraz dotyczy funkcjonowania fermy. Jest wiele spraw które 
są nierozwiązane  podnoszone w piśmie czyli pobór wody, dokumenty za 
lata   poprzednie,  dotyczące  nawożenia,  prosi   jeżeli  jest  to  możliwie  
zwrócić  się  do  tych   instytucji,   które  są  władne  udzielić   takich  
informacji, żeby komplet takich dokumentów  przez te lata działalności 
firmy  można było uzyskać i prosi Komisję Rolnictwa  aby dokładnie  
przeanalizowała te  dokumenty, porównała z ilością wody z tym co jest  
wywożone,  z tym co jest  gromadzone w postaci  gnojowicy  aby taki  
komplet dokumentów znajdował się u nas. 
- Radny Wojciech Droś   rozumie że Burmistrz co przed chwilą mówił  
wszystkie  dokumenty  posiada.  Myśli  że  wszystkie  dokumenty  będą  
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zgodnie z dziennikiem podawczym, że zostały przyjęte. Zgłosił również, 
że  brakuje 1 laguny w pozwoleniu są dwie laguny. Kolejna sprawa to  
szczelnymi rurami  gnojowica jest odprowadzana do lagun. 
- Mieszkaniec Marek Kajkowski  poinformował, że z dokumentów jakie 
otrzymał od Burmistrza wynika pewna  sprzeczność o którą chciałby też 
zapytać dlaczego do tego czasu nikt nie zwrócił na to uwagę, dotyczy  
ilości zużycia wody i  produkcji gnojowicy.  Podał   te liczby. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  poinformował,  że z dokumentacji  
wyraźnie  to  wynikało  że  8070 m3  jest  do  dysponowania  na  Gminie  
Krzepice reszta   musi być wywieziona , nie ma innej możliwości. 
- Radna Czesława Dudek  wnioskuje aby Burmistrzowie przygotowali  
wszystkie te dane o których była mowa  na następne posiedzenie Komisji 
Rolnictwa, prosi również aby na to spotkanie  zaprosić kogoś z Agencji 
Restrukturyzacji  Rolnictwa   aby  udzielił  informacji  na  temat  planów  
nawożenia.
-  Radny  Grzegorz  Mońka   popiera  wniosek  o  zgromadzenie  tych  
wszystkich informacji o których była mowa  składa  wniosek formalny  
aby  Rada  zobowiązała  Burmistrza   do  zgromadzenia  wszystkich   
wątpliwości  spisania  w jeden dokument  i  wystąpienie  do wszystkich  
organów o przeprowadzenie kompleksowej kontroli.
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał  pod głosowanie w/w  
wniosek Radnego Mońki , za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, 
jednogłośnie. 
-  Radny Wojciech Droś  powiedział,  że  Prezes Jagiełowicz,  oraz Pan  
Jaźwiński na wszystkich spotkaniach mówił  o ilościach nawożenia na  
hektar, przeliczał m3  na tą dawkę i mówił, że tak może być. W planach 
nawożenia jakie otrzymał widać że jest tam kłamstwo. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odniósł się do wypowiedzi Radnego 
Drosia. 
- Mieszkaniec Romuald Cieśla  poinformował, że obliczył i 47 tysięcy m3 

gnojowicy  nie jest w ogóle udokumentowane gdzie została wylana. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba powiedział, że wniosek Radnego 
Mońki został przegłosowany, na pewno wszyscy się z tym zgadzają aby  
taki  komplet  dokumentów  był,  Komisja  Rolnictwa  się  tym zajmie  ,  
zamyka tą dyskusję.  
- Mieszkaniec Beniamin Brzozowski  odnośnie  podatków to jego ojciec 
jak i kilka  osób tu obecnych prowadzą przedsiębiorstwa  płacą ogromne 
podatki  od gruntów i nieruchomości, a firma która przynosi smród  płaci 
800 zł. On jako młody przedsiębiorca który ma to przejąć zastanawia się  
czy jest warto cokolwiek robić i inwestować.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  uważa, że tak  jak powiedziała 
Pani Skarbnik  nie jest to wymysł  Gminy tylko jest ustawa, która na  
gruncie Państwa tak funkcjonuje. 
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-  Mieszkaniec  Marek Kajkowski  podsumowując  powiedział   o  jednej  
rzeczy,  fakt niepłacenia podatków  to nie jest kwestia za którą ktokolwiek 
jest odpowiedzialny,  bo jest to ustawa wyższego rzędu. Zapytał który z 
przedsiębiorców  na  terenie  Gminy  Krzepice   mógłby  liczyć  na  taką  
obronę ze strony Burmistrzów  z jaką  spotyka się Agro Duda.  Zapytał 
dlaczego  Burmistrzowie  nie  zainteresowali  się  tą  sprawą  o  wiele  
wcześniej.

Ad. 17. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie biogazowni w Krzepicach przy 
ul. Dąbrowskiego po konsultacjach z mieszkańcami odbytymi w dniu 24 
stycznia 2016 r. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poinformował, że każdy Radny 
otrzymał to stanowisko odczytał treść tego stanowiska. 
„Gmina Krzepice na wniosek Mieszkańców, wyrażony podczas zebrania 
w dniu 16 listopada 2015 r.,  przeprowadziła w dniu 24 stycznia 2016 r. 
konsultacje  mające  na  celu  uzyskanie  opinii  mieszkańców w sprawie  
budowy  biogazowni  rolniczej  przy  tuczarni  w  Krzepicach,  ul.  
Dąbrowskiego.   Konsultacje  odbyły   się  w  osiedlu  Krzepice  „Stare  
Miasto”, osiedlu Kuków i osiedlu Kuźniczka w Krzepicach oraz sołectwie 
Zajączki Pierwsze. Na ogólną liczbę mieszkańców z obszaru głosowania  
5579 w konsultacjach wzięło udział 420. Na 418 ważnie oddanych głosów 
za  budową  biogazowni  opowiedziało  się  199,   a  przeciw  219  
mieszkańców. Rada Miejska w Krzepicach szanując wolę mieszkańców  
wyraża negatywne stanowisko wobec budowy biogazowni rolniczej przy 
tuczarni  w Krzepicach”.  Poddał  pod  głosowanie   w/w stanowisko  za  
przyjęciem głosowało  8 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, 4 radnych 
nie brało udziału w głosowaniu.

Ad. 18. Sprawozdania, informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza  za okres od 30 grudnia 2015 r. 
do 9 lutego 2016 roku.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie  międzysesyjnym za okres  od 29 grudnia 2015 roku. Do 9 lutego  
2016 roku (sprawozdanie w załączeniu). 
-  Radna Czesława Dudek prosi jeśli to możliwe aby podać adres firmy 
która chce wybudować wiaty przy  ul. Cichej. Kolejna sprawa odnośnie 
gazociągu to ma pewne obawy, kiedyś Gmina Praszka przyblokowała tą 
budowę gazociągu  myśli że teraz jest to zadanie Gminy aby   tego nie  
przegapić. Uważa, że należy to przemyśleć bo wiele ludzi odchodzi od  
gazu w domu, należy zastanowić się nad tym tematem.  
- Burmistrz Krystian Kotynia uważa, że należy być otwartym na  XXI  
wiek, gdy znowu będzie jakaś blokada to jest tym  sparaliżowany. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poinformował, że tym punkcie 
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mamy jeszcze  Sprawozdania z prac Komisji stałych Rady Miejskiej za  
2015  rok.  Żeby  nie  przedłużać  to  prosi  zapoznać  się  z  tymi  
sprawozdaniami w biurze Rady. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka   wnioskuje aby  odczytać  Sprawozdanie  z  
Komisji  Rewizyjnej  jeżeli  nie  dzisiaj  to  może  na  następnej  sesji  aby  
sprawdzić na jakim etapie  jest kilka ważnych punktów np. GOK przy ul. 
Krótkiej. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zaproponował aby wprowadzić 
taki punkt na następnej sesji, a Burmistrz  przygotuje odpowiedzi na te  
pytania które były tam postawione. 

Ad.  19.  Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi, Sołtysi,  Przewodniczący Zarządów Osiedli   i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych.
- Radny Wojciech Droś zapytał Burmistrza  czy jest prawdą to co napisała 
pani Agata Badura  w piśmie kierowanym do Burmistrza, a do niego do 
wiadomości,  czy  jest  to  prawdą  i  co  zrobił  Burmistrz  w  tej  sprawie  
Odczytał to pismo.  
-   Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  odpowiedział, że Rada Miejska 
nie może być stroną  w sporze między  nauczycielem, a dyrektorem.  
Organem, który jest  organem nadzorującym jest Burmistrz.  Rozumie, że 
Radny  Droś  poprzez  swoją  osobę  jest  wyrazicielem stanowiska  Pani  
Badura, która zawarła w tym piśmie. Natomiast   te kwestie powinny być 
rozwiązywane  między Burmistrzem, a Dyrektorem i między Dyrektorem, 
a nauczycielem. Powtórzył że Rada nie jest stroną w tej sprawie. 
-   Radny  Wojciech  Droś  uważa,  że  Rada  i  Przewodniczący  jest  
recenzentem Burmistrza  i nie należy tego zlekceważyć. Jest to problem, 
nie  mówi  żeby  to Rada decydowała ale  żeby Burmistrz   się  do  tego  
odniósł czy jest to prawda i czy podjął działania. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział, że temat  ten jest już od  
wielu lat, po otrzymaniu kolejnego pisma w 2015 roku  poinformował o 
spotkaniu  jakie  odbyło  się  w  dniu  2  lutego  2016  roku   z  gronem  
pedagogicznym  w Szkole w Zajączkach Drugich. Pani Agata Badura  
otrzymała  odpowiedź na swoje pismo. Pismo zostało również przesłane 
do biura Rady i Pan Droś może się z nim zapoznać.  
- Radny Wojciech Droś myśli, że Burmistrz przygotuje propozycję dla  
Pani Badury, żeby ten konflikt zażegnać. Pani Badura jest obecna na  
sesji prosi aby Przewodniczący pozwolił jej zabrać głos.   
-  Pani  Agata  Badura   poinformowała,  że  miało  odbyć  się  kolejne  
spotkanie za tydzień do którego nie doszło. Omówiła jak wyglądało to 
spotkanie 2 lutego.  Poinformowała,  że  jej  problem ciągnie  się  już  od  
pięciu lat. Poprzednia Rada zajmowała się tym tematem i jej pomogła.  
Przedstawiła  swój  problem.  Odczytała  list  otwarty  do Radnych  Rady  
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Miejskiej w odpowiedzi na pismo Burmistrza.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba uważa, że druga strona nie może 
odnieść się do sugestii i zarzutów Pani Badury  dlatego uważa, że należy 
poprzestać na tych  faktach,  które zostały złożone.  Jeżeli  zajdzie taka  
konieczność Burmistrz będzie chciał to skonfrontować. 
-  Pani Agata Badura dodała jeszcze, że też nie miała prawa głosu nie była 
na Radzie pedagogicznej, nikt z nią nie rozmawiał wyszło tylko pismo z 
którym się nie zgadza.   Dlatego prosi Radę żeby ktoś się tym problemem 
zainteresował. Prosi o przeniesienie do jakiejś innej szkoły. 
-  Radny Tomasz Rakowski  zapytał  odnośnie wniosku, który składał  
wcześniej a dotyczy bałaganu na działce na ul. Kazimierza Wielkiego,  
bałagan jest nadal. Kolejny  temat to  słupek wystający w chodniku na ul. 
3  Maja,  oraz  w  miejscowości  Lutrowskie   znajduje  się  budynek  
mieszkalny Pana Panka  od jakiegoś czasu w studni nie ma wody, szukano 
przyczyn  i okazało się że w linii prostej około 200 m  właściciel działki 
wykopał staw bardzo głęboki, wstawił tam pompę o dużej wydajności,  
prawdopodobnie to spowodowało  ściągnięcie wód gruntowych. Są tam 
dwa budynki do których nie jest podłączony  wodociąg i mieszkańcy ci 
nie mają wody.  Pan Panek ściągnął firmę, która miała pogłębić studnię  
okazało  się  że  nie  można  tego  zrobić.   Prosi  o  jak  najszybsze  
zareagowanie na tą sprawę. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba   odnośnie  mieszkańca  
Lutrowskiego  rozmawiał  z  tym  Panem  który  mówił,  że   jest  to  
niepokojące bo  przez okres letnich upałów nie brakowało wody,  zabrakło 
jej około półtora tygodnia temu i wiąże to z tym stawem.   Ponieważ  
mieszkają tam dwie rodziny  prosi Burmistrza by zrobić rozeznanie jaki 
byłby koszt przyłącza  nitki wody  z głównego wodociągu, a jaki koszt  
studni  głębszej,  głębinowej  oraz  rozmowa  z  sąsiadem  odnośnie  
wykopania stawu. 
-   Burmistrz  Krystian  Kotynia  odnośnie  działki  przy  ul.  Kazimierza  
Wielkiego  prowadzona jest korespondencja w tej sprawie, w ostatnim  
piśmie  wyznaczono termin  uprzątnięcia tej działki.  Odnośnie słupka w 
chodniku  na  ul.  3  Maja   jest  to  graniczny  geodezyjny  punkt,  który  
wyznacza  pewne granice  na potrzeby  inwestycyjne.  Słupek ten  nie  
może być ani wyżej ani niżej w geodezji ma swoje rzędne. Ten słupek  
biało czerwony jest po to aby nikt się nie potknął. 
-  Radny Wojciech Droś zapytał  Przewodniczącego  ponieważ w dniu  
dzisiejszym uchwalono plany Komisji według jakiego regulaminu działają 
Komisje, na jakiej podstawie, kiedy powinny być zwoływane  z jakim  
wyprzedzeniem czasu. Te kwestie nie są uregulowane, a chciałby   aby ten 
problem był uregulowany.  Nie może być tak, że dzień wcześniej dzwoni 
się  do  radnego  informując  go  o  posiedzeniu  komisji   nie  mówiąc  o  
temacie posiedzenia, należy to usystematyzować. Przewodniczący jest za 
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to odpowiedzialny i chce aby to unormowanie znalazło swoje miejsce.  
Na ile  wcześniej  powinno być  powiadomienie  o posiedzeniu  komisji,  
tematyczny zakres.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  odpowiedział, że każda komisja 
ustala  sobie  plan  pracy,  kwestie  terminu  i  powiadomienia   z  
wyprzedzeniem myśli że można to doprecyzować.  
-  Radna Czesława Dudek  odnośnie tematów, które będą na komisjach to 
uważa, że  należy się samemu zdyscyplinować i nie wychodzić wcześniej 
z  komisji.  Jako  Przewodnicząca  Komisji  Rolnictwa   stwierdza  że  na  
każdej Komisji  pod koniec posiedzenia zawsze była mowa że następnym 
tematem będzie konkretny temat  oraz sprawy bieżące. Jeżeli Komisja  
trwała do 12 czy 12.30 były poruszany różne ciekawe tematy,  a  ktoś  
wychodzi   już  o  godz.  10.00  to  niech  się  nie  dziwi  że  jest  nie  
przygotowany do następnej komisji,  to  samo  było powiedziane w Domu 
Kultury,  że nie wie co ma być na komisji. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  każda komisja ma plan pracy i 
jest tam napisane albo miesięcznie albo kwartalnie co będzie tematem  
posiedzenia,  jest  to  ustalone.   Czasami  jest  pilna  potrzeba  zwołania  
komisji  w trybie pilnym ale nigdy nie jest tak, że komisja jest zwoływana 
z dnia na dzień.
- Mieszkaniec Marek Kajkowski odniósł się do tematu o którym mówił  
Burmistrz i Przewodnicząca Komisji Rolnictwa na temat gazu. Uważa, że 
nie ma nic lepszego i nie będzie jak gaz dla naszej Gminy.  Celem jego 
Stowarzyszenia będzie  by jak najszybciej Gminę zgazyfikować.  Gaz jest 
potrzebny Gminie tak samo jak kanalizacja w Dankowicach, która jest  
grzechem  zaniechania.  Kolejna  sprawa  to  uważa,  że   doszło  do  
zaniechania w kwestii budżetu który był procedowany tak a nie inaczej,  
było to przedmiotem sprzeciwu. Radca Prawny przez Radnego Wojciecha 
Drosia   była pytana  czy ten rodzaj procedowania jest zgodny z  prawem. 
Radny Droś  twierdzi  że  usłyszał   od Radcy, że  nie jest  to zgodne z  
uchwałą.  Poprosił  o  nagranie,  na  którym  ta  część  wypowiedzi   jest  
wyszumiona. Prosi aby Radca Prawny  odpowiedziała, jak odpowiedziała 
na pytanie  Radnego Drosia. 
-  Radca  Prawny Bogusława Raczyńska  –  Cer   odpowiedziała,  że  nie  
pamięta  tego pytania  ale  jeżeli  chodzi  o  procedurę   to   dochodzi  do  
pewnego momentu i nie ma  dalszej części  jeżeli chodzi o dodatkowe  
dochody czy wolne środki jeżeli one wchodzą do budżetu przed   uchwałą 
budżetową. 
- Mieszkaniec Marek Kajkowski   powiedział, że jego pytanie nie dotyczy 
meritum  kwestii,    wie  czego  Pan  Droś  oczekuje  od  procedowania  
przyszłego  budżetu.  Ma  tylko  jedno  pytanie  czy  Radca  
odpowiedziała  Radnemu  Drosiowi  tak  jak  on  twierdzi,   czy  też  nie  
odpowiedziała.   Jest  teraz  słowo  przeciwko  słowu  a  to  dlatego  że  
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posługuje się  sprzętem,  który łatwo zaszumieć.  Myśli  że  powinno się  
nagrywać te posiedzenia i umieszczać w internecie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba uważa, że jeżeli Pan Kajkowski i 
Pan Droś  uważają, że  coś było na rzeczy prosi oddać do ekspertyzy, nie 
ma nic do dodania w tej kwestii. 
- Mieszkaniec Marek Kajkowski  zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem 
o wniosek  na środowiskowe użytkowanie  elektrowni fotowoltaicznej  o 
mocy  jednego  megawata.  Uważa,  że  należy  sobie  powiedzieć  jasno  
ponieważ według jego informacji  nie ma  na terenie Gminy Krzepice  
możliwości  instalacji źródła  produkcji   odnawialnej energii powyżej 100 
KW  tak  podobno  mówił  plan  zagospodarowania  przestrzennego  i  
studium uchwalone w 2013 roku, którego nie ma w BIP.   Przytoczył  
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  z grudnia 2008 roku.  Jeżeli 
w studium nie ma takiej możliwości a Burmistrz przyjmuje wniosek,  
Naczelny Sąd wyraźnie mówi, że Urząd nie może zajmować się takim  
wnioskiem. Zapytał dlaczego po raz kolejny proceduje się rzecz,  której 
nie ma w prawie miejscowym  a robi się to przez BIP gdzie w okresie  
świątecznym  w ostatniej  chwili  udało  złożyć  się  sprzeciw  gdy  nie  
wiadomo co to jest i o co tu chodzi. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odpowiedział,  że   Pan Kajkowski  
cytuje  wyrok  Sądu,  który  mówi  o  przypadku  gdy  jest   plan  
zagospodarowania przestrzennego i tu ustawa mówi wyraźnie że decyzja 
o  środowiskowych  uwarunkowaniach   inwestycji  nie  może  być   
sprzeczna z ustaleniami  planu zagospodarowania przestrzennego  jeżeli  
plan taki istnieje.  Dla wspomnianego obszaru planu zagospodarowania  
przestrzennego  nie  ma   jest  studium  dla  całej  Gminy.   Jeżeli  plan  
zagospodarowania  przestrzennego  istnieje  wtedy  nie  można  wydać  
decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  w przypadku kiedy byłoby 
to sprzeczne  z ustaleniami miejscowego planu ale wtedy kiedy plan jest. 
Natomiast  brak  planu zagospodarowania  przestrzennego nie  wyklucza  
możliwości  procedowania dlatego że studium nie jest przepisem prawa 
miejscowego.  
- Burmistrz Krystian Kotynia dodał, że to co powiedział Wiceburmistrz  
Łukasik, że tam gdzie nie ma planu, są takie obszary w naszej gminie,  
studium jest dla całej gminy. Wskazał tereny gdzie jest plan, w Stankach 
nie ma planu o tym terenie mówi Pan Kajkowski, gdy nie ma planu są  
decyzje o warunkach  zabudowy, taka decyzja wydawana jest analizowana 
indywidualnie  do  każdego  zamierzenia  budowlanego  ale  jest  jeden  
warunek  bardzo istotny. Ta decyzja o warunkach zabudowy musi być  
spójna  ze studium. Nasze studium nie obejmuje wiatraków ale wniosek 
może  złożyć  każdy.  Każdy  taki  wniosek  jest  analizowany  aby  nie  
przeszkadzać  przedsiębiorcom,  a  im  pomagać.  Żeby  wydać  decyzje  
środowiskową  jest to długa droga. 
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- Radny Roman Kudelski  poinformował, że 11 stycznia bieżącego roku 
odbyło się trzecie posiedzenie Rady Społecznej  przy ZOZ w Kłobucku 
na którym było opiniowane zbycia jak również zakupy.  Ponieważ zmienił 
się  harmonogram prac w Ośrodku Zdrowia  w  Krzepicach  zgłosił   
Dyrektorowi ZOZ aby przeanalizował ponieważ od godz. 14 do 18 nie ma 
żadnego lekarza na terenie Gminy.  Zapytał Burmistrza o monitoring na 
ul. Krótkiej, który był zmontowany na czas remontu, gdzie on obecnie jest 
i kiedy będzie zainstalowany. Kolejne pytanie zgłaszał w czerwcu 2015 
roku  sprawę wymiany słupów na ul. Kazimierza Wielkiego jak na dzień 
dzisiejszy sprawa wygląda. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik    odnośnie  monitoringu   był  on  
zdemontowany i jest  na pewno zabezpieczony przez Dyrektora GOK  
musi  rozpoznać  ten  temat.  Wymiana  słupów  nie  jest  to  taka  prosta  
sprawa, były prowadzone rozmowy  z zakładem energetycznym  można 
wymienić na nasz wniosek ale jest to bardzo kosztowne zadanie. Będą  
prowadzone  próby  z  zakładem energetycznym aby  przy  jakieś  okazji  
możliwie tanio próbować to zrobić. 
- Radny Rafał Balcerzak  prosi aby pomyśleć coś o nagłośnieniu  na sesję, 
ponieważ obserwuje   to posiedzenie i był wniosek Radny Droś  że coś się 
nie nagrało, coś szumi, są dwa mikrofony  są one podawane, dużo osób 
mówi bez mikrofonu, przypuszcza że na następną sesję będzie to samo, że 
ktoś coś mówił a się nie nagrało.  Odniósł się do sprawy  GOK przy ul. 
Krótkiej  jak wynika z pisma,  które  wpłynęło do biura Rady  z GOK 
14.08.2015  r.   odbyło  się  spotkanie  z  firmą   Eurobud  która  była  
wykonawcą   budynku  przy  ul.  Krótkiej  informowała  że  zostaną  
naprawione kolejne usterki, które były w protokole Komisji Rewizyjnej. 
W piśmie tym jest też informacja, że firma Eurobud zobowiązała się  
nieodpłatnie wykorytować teren  i rozprowadzić piasek  tam gdzie miał  
być plac zabaw aby dzieci mogły się bezpiecznie bawić.  Jest kolejne  
pismo z tego roku  z GOK gdzie Dyrektor informuje o środkach, które  
przeznaczyła  na plac zabaw  i  jest tam przeznaczona kwota właśnie na to 
korytowanie placu i opłacenie pracowników.  Prosi o wyjaśnienie. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  poinformował, że należałoby zapytać 
o  to  bezpośrednio  Panią  Dyrektor  GOK,  zapyta  i  wtedy  udzieli  
odpowiedzi.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  prosi o przesłanie tej informacji 
do biura Rady. 
-  Mieszkaniec  Romuald  Cieśla   odniósł  się  do  sprawy nauczyciela  z  
Zajączek Drugich, która trwa od pięciu lat.  Kolejny temat to sprawa pism 
jakie wystosował  do Rady i do Burmistrza odnośnie  zaproszenia Pana 
Prezydenta. Minęły 3 miesiące i Pan Prezydent nie jest zaproszony do  
Krzepic na uroczystości 77 rocznicy  wybuchu II wojny światowej. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  odpowiedział,  że  przesłał   
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informację że decyzje o zaproszeniu Prezydenta i  odpowiedzi na inne  
pisma  będą po spotkaniu Komisji  Rady Miejskiej. Komisja wspólna  
zdecydowała, że Prezydent zostanie zaproszony na te uroczystości. 
- Mieszkaniec Romuald Cieśla  zapytał Prawnika w jakim terminie należy 
odpowiadać na pisma. 
-  Radca Prawny Bogusława Raczyńska – Cer odpowiedziała, że  jest to 1 
miesiąc w szczególnych przypadkach 2 miesiące. 
- Mieszkaniec Romuald Cieśla   uważa się lekceważony ponieważ już  
minęły 3 miesiące. Kolejna sprawa to  wystąpił z pismami, że szczątki  
ludzkie  na cmentarzu od rzeki  Bieszczy do  zamku są naruszane,  są  
roznoszone przez psy, jest na to artykuł i jak będzie trzeba to zgłosi to do 
prokuratury. Odczytał to pismo z którym zwrócił się do Burmistrza i Rady 
w grudniu  2015  roku  i  nic  się  w tym temacie  nie  robi.  Minęły  trzy  
miesiące nie ma tam nawet tabliczki.  Uważa,  że należy tam postawić  
tabliczkę aby to uszanować. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba poinformował,  że  Pan  Cieśla  
otrzymał odpowiedź na to pismo od konserwatora zabytków i  odczytał  
tą odpowiedź,  między innymi jest tam napisane, że brak jest dowodów na 
istnienie cmentarza w opisanym miejscu przez pana Cieślę.   Opiera się 
tylko na dokumentach które  są. 
- Mieszkaniec Bogdan Olejnik zapytał  Burmistrza o budowę kanalizacji 
sanitarnej w ul. Kuźniczka., która była wykonana w dwóch etapach. Po 
wykonaniu tej kanalizacji okazało się że co najmniej 10 budynków nie ma 
przyłącza do głównej kanalizacji, zostały pominięte. Zapytał kto zawinił, 
w trakcie trwania tej inwestycji zgłaszał ta sprawę. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że wszyscy właściciele 
nieruchomości na etapie projektowania tej inwestycji wyrazili zgodę na  
piśmie, że chcą być podłączeni do kanalizacji, uzgodnili trasę przyłącza  
kanalizacyjnego  zostało  to  ujęte  w  projekcie,  te  przykanaliki  zostały  
wykonane,  co  nie  znaczy,  że  ten  kto  nie  miał  zaprojektowanego  
przykanalika  to nie może być dzisiaj wykonany. Powinien zwrócić się do 
ZDKiM uzyskuje warunki włączenia do kanalizacji  sanitarnej, natomiast 
jest  ustalony  podział   kosztów.  Po  stronie  właściciela  nieruchomości  
należy to co na jego nieruchomości,  to co w pasie drogowym jest  po  
stronie   przedsiębiorstwa  wodociągowo-  kanalizacyjnego  w  naszym  
przypadku budżetu gminy.  
- Burmistrz Krystian Kotynia dodał, że może Pan Olejnik ma na myśli  
Pana Wąsińskiego, który w projekcie miał być włączony do sąsiada po  
lewej  stronie,  sąsiad  nie  wyraził  zgody   gdy  już  była  budowa  tej  
kanalizacji,  przekonano  sąsiada  z  prawej  strony  i   ta  posesja  ma  już  
przykanalik. Kolejne osoby to co powiedział Wiceburmistrz Łukasik nie 
było zgody na projektowanie i nie ma przykanalika.
- Radna Bożena Kozak  odnośnie  wypowiedzi pana Olejnika że nie ma 
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przykanalika  i  nie  można  się  włączyć  do  kanalizacji   w  chwili  
projektowania  w Dankowicach  Trzecich,  chodziła  z  projektantem po  
domach i w jednej posesji zostali wyrzuceni, mówiąc że sobie nie życzą 
przykanalika.  Co  będzie  z  tą  osobą  jeżeli  później  będzie  chciała  ten  
przykanalik.   
-   Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział,  że  to co wcześniej  
powiedział Panu Olejnikowi  ta osoba występuje do ZDKiM uzyskuje  
warunki włączenia, podział kosztów jest określony ustawą. 
- Radny Wojciech Droś odniósł się do budynku Domu Kultury, uważa,  
że  jest  to  skandal  żeby  Komisja  Rewizyjna   zajmowała.  się  tym  
problemem.  Radni  mają  recenzować  Burmistrza.  Wnioskuje   aby  
Burmistrz  zajął się tym tematem w ciągu miesiąca i  zamknął ten temat.  
Druga  sprawa  składa  wniosek   formalny  po  dyskusjach  na  temat  
biogazowni, tuczarni aby na wniosek Rady  podjąć zakup tuczarni. W  
takim  stanie  jakim  jest  teraz  na  mienie  komunalne,  potem  znaleźć  
sensowne rozwiązanie.  Jest  okres  4 lat  aby to  przygotować ponieważ  
zintegrowane pozwolenie wygasa w 2019 roku.
- Radny Rafał Balcerzak odniósł się do pierwszej części wypowiedzi Pana 
Drosia, Komisja Rewizyjna zajęła się tematem  z wiadomych względów, 
miała  informację,  jest  protokół   z  prac Komisji  za 2015 rok jest  tam  
obszernie opisane odnośnie budynku GOK i jak obecnie sprawa wygląda, 
nie  najlepiej.  Odnośnie  drugiego  Pana  wniosku  aby  teraz   bez  
merytorycznej rozmowy głosować, bo z tym pomysłem wystąpił Pan Droś 
nieoczekiwanie,  owszem   pomysł  wart  jest  rozważenia,  rozmowy,    
dyskusji  ale  dyskusji  wielogodzinnej  i  rozważenie  wielu  rzeczy.  
Natomiast w tym momencie  zadecydowanie, podjęcie  głosowania  czy 
kupić czy nie  kupić  uważa,  za  dość nieroztropne  uważa,  że w tym  
momencie powinno się dyskutować  na ten temat, propozycja jest bardzo 
ciekawa   ze  strony  Pana  Drosia  ale  nie  żeby  w  tym  momencie  
wypowiadać się za tym żeby kupić tuczarnię.  
- Radny Wojciech Droś  odniósł się do wypowiedzi Pana Balcerzaka , że 
Komisja Rewizyjna powinna sprawdzać Burmistrza  nie tracić czas na  
takie rzeczy,   tak proponuje to zrobić.   Na  temat  tuczarni  uważa,  że  
zostało już powiedziane dużo i uważa, to za jedną z najrozsądniejszych 
decyzji  jaką Rada powinna podjąć w tej chwili wysyłając jasno sygnał  
podjęcie takiego stanowiska, inicjatywy  do Agro Dudy, że w tej sytuacji 
nie ma  przyszłości  dla niego.  Odnośnie środków to uważa, że są takie 
pieniądze   skoro  pieniądze  wydaje  się  na  inne  cele   nie  mówi,  że  
zbyteczne,  proponuje  dzisiaj  teraz  zamknąć  tą  sprawę.   Było  kilka  
posiedzeń i   nie  słyszał   aby Przewodniczący Osiedla  Krzepic  „Stare  
Miasto” wypowiedział się na temat biogazowni chciałby usłyszeć jasny  
komunikat czy jest za budową biogazowni czy za wykupem  tuczarni  
przez Gminę Krzepice.  Chciałby aby Pan Napieraj się wypowiedział i  
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wysłał jasny sygnał dla pozostałych osób. Następnie aby kolejno te dwa 
wnioski poddać pod głosowanie. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik   odniósł  się  do  pierwszej  części  
wypowiedzi Pana Drosia ponieważ  zgadza się w całej rozciągłości, że  
podział  kompetencji  między  organ  wykonawczy,  a  uchwałodawczy  i  
komisje  powinien być jasny i jest jasno określony ustawą o samorządzie 
gminnym,  statutem  gminy   być  może  w  niektórych  momentach  te  
kompetencje  niepotrzebnie  się  nakładają.  Natomiast  do  Komisji  
rewizyjnej  należy  kontrolowanie   Burmistrza  i  gminnych  jednostek  
organizacyjnych. Jeżeli chodzi o zakup  tuczarni nie wie czy  podjęcie  
takiej  uchwały  odnośnie   zakupu,  czy chęci  zakupu,  czy wykupu jest  
dobrym rozwiązaniem nawet z punktu widzenia  biznesowego. Wiadomo, 
że muszą być dwie strony  jedna która chce sprzedać, druga która chce 
kupić. Kupujący gdy zbyt wcześnie się odkryje, że chce bardzo kupić,  
uważa,  że  w tym momencie  należy  wykorzystać  inną  procedurę,  jest  
pozwolenie zintegrowane, które wygasa za niedługi okres czasu, Gmina 
ma możliwość wystąpienia   o przeprowadzenie kontroli przez Marszałka 
i zapytanie czy w okresie pięciu lat dokonał takiej kontroli, którą na mocy 
ustawy powinien wykonać, będą wtedy zalecenia pokontrolne  myśli, że 
należy iść w tym kierunku, a później pomyśleć o wykupie. 
-   Radny  Rafał  Balcerzak  odpowiedział  Panu  Drosiowi,  że  nie  jest  
przeciwny jego pomysłowi uważa, że jest on ciekawy wart dyskutowania 
ale uważa, że nie w tym momencie go  głosować, rozmawia się o wykupie 
bo taki wniosek Pan Droś podał  ale nie wiadomo  ile to kosztuje  jaka jest 
wartość rynkowa takiej  tuczarni. 
-  Przewodniczący Osiedla  Krzepice  „Stare  Miasto”  Bogdan Napieraj   
powiedział, że od wielu sesji przysłuchuje się na bardzo drażliwy i bardzo 
kontrowersyjny  temat,  który  wzbudza  bardzo  wielkie  emocje   w  
społeczeństwie.  W  tym  momencie  jest  bardzo  neutralny  aby  nie  
wypowiedzieć się za jedną czy drugą stroną. Prywatnie jakie jest jego  
zdanie to może wyrazić jednak z drugiej strony  nie chciałby  żeby Zarząd 
„Starego Miasta”  nie odpowiadając za te sprawy, nie jest to kompetencja 
Zarządu, by wypowiadał się czytelnie czy jest za biogazownią,  czy nie. 
Chcąc zachować wielką neutralność wobec   problemu, który powstał,  
zdaje sobie sprawę z wiadomości, argumentów które padły, na pewno Pan 
Cieśla  ma  sporą  rację,  myśli  że  nie  dorówna Panu Cieśli,  bo jest  on  
najlepszy w tym momencie.  Odnośnie wykupu czy jest za, czy nie to  
uważa, że jeżeli byłaby taka wola Rady  i społeczeństwa i to zażegnałoby 
konflikt  w tym momencie jest za wykupem tuczarni  ponieważ  w jakiś 
sposób  to  zakończy  problem,  który  wzbudza  wiele  emocji,  jako  
osoba prywatna   jest za wykupem. Należy jednak odpowiedzieć sobie na 
pytanie  czy inwestor zechce sprzedać, to jego odpowiedź czy jest za, czy 
przeciw jest nieuzasadniona w tym momencie.
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-  Mieszkaniec  Marek  Kajkowski  odnośnie  wypowiedzi  Burmistrza  
Łukasika  nie jest to tak, że odkrywa się karty mówiąc o tym   że  się  
wykupi   jest  wręcz  odwrotnie,  popycha  się  obecnego  właściciela   
nieruchomości do jedynej racjonalnej  decyzji jaką jest wyjście stamtąd. 
Na spotkaniu w kinie z ust  właściciela w formie pół żartem pół serio  
padła  propozycja,  „to nas  wykupcie”.  Natomiast  funkcjonowanie  tego  
obiektu   na tym terenie sami Burmistrzowie w Kinie zgodzili się z nimi, 
że  jest  to  idiotyzmem,  tego  nie  powinno nigdy  być.  Jest  to  pokłosie  
bolszewickiego komunistycznego myślenia o środowisku i o ludziach, po 
drugie w świetle  cyfr, które  są dostarczane z minuty na minutę innych, 
jasno i wyraźnie widać, że  ta tuczarnia nie ma prawa bytu w ramach  
pozwolenia  zintegrowanego  które  otrzymała,  ona  funkcjonuje  tylko   
dlatego że między laguną  a rzeką nie ma piezometrów  i to co do tej  
laguny spływa  gdzie leci to pokazują wyniki  wody. Natomiast mówienie 
o tym że jest to decyzja przedwczesna, że jeszcze trzeba dyskutować,  
zapytał ile godzin, ile sesji, ile spotkań  jeszcze trzeba będzie poświęcić, 
zająć im czas,  pieniądze.    O czym dyskutować, że będzie śmierdziało na 
pewno  będzie   dopóki  nie  zrobi  się  tego  odważnego  ruchu   będzie  
śmierdziało. Apeluje aby tej decyzji nie odkładać , bo Rada może zapisać 
się złotymi głoskami, po 50 latach działania tego syfu  w najcenniejszym 
miejscu  na  terenie  gminy  mogą  się  zapisać  zupełnie  inaczej  jako  
wyzwoliciele od tego . Apeluje do Radnego Drosia aby doprowadził do   
głosowania w tej mierze i żeby jasno i zdecydowanie Rada zadeklarowała 
się  za uwolnieniem Krzepic od smrodu. Nie spowoduje to, że Agro Duda 
wyrazi  zgodę  na  sprzedaż  ale  oznacza  to  wyraźny  sygnał  w  jakim  
kierunku płynie Gmina. 

-  O godz.  1830 obrady opuścili  Radni:  Damian Pilarz,  Kamil  Wiecha.  
Radnych obecnych 12.  
-  Radny Rafał  Balcerzak  powiedział  do Pana Kajkowskiego aby nie  
stawiał  go  że  jest  on  zwolennikiem  tuczarni,   bo  tak  jak  dzisiaj  tu  
wyartykułował  uważa, to za karygodny błąd że w 2001 roku ktoś to  
sprzedał a nie były to już okresy bolszewickie  tylko czasy teraźniejsze. 
Każdy wiedział, że z tego nic dobrego dla Gminy nie będzie, będzie tylko 
jednorazowa wpłata, w tym momencie śmieszne pieniądze i   śmieszne  
pieniądze przez kolejne lata. Jest za tym aby na tej sesji nie podejmować  
decyzji  ewentualnie na następnej, nie w tym momencie z zaskoczenia,  
od 10 minut  mówi  się  o  wykupie tuczarni.  Uważa,  że  jest  to  bardzo  
ciekawy temat bardzo go zaintrygował.  
- Radny Tomasz Rakowski  odpowiedział Panu Kajkowskiemu, że to nie 
oni są odpowiedzialni za smród w Krzepicach, to nie ta Rada. Odnośnie 
wykupu myśli że jest to dobry pomysł ale należy  się temu przyjrzeć, co 
będzie jeżeli Agro Duda  zgodzi sie sprzedać ale np. za 100 mln. zł. to jest 
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5 budżetów naszej Gminy.  Złożył wniosek aby zakończyć dyskusję nad 
tym tematem   Zadał jeszcze pytanie odnośnie wypowiedzi pana Drosia  i 
pana Balcerzaka odnośnie Domu Kultury, na jego wniosek w ubiegłym 
roku Rada powołała biegłego sądowego by orzekł o uchybieniach przy  
Domu Kultury. Dostał zapewnienie że w momencie  usunięcia wszystkich 
usterek  biegły zostanie  powołany.  Zapytał  Burmistrza kiedy biegły  
zostanie powołany, czas biegnie, gwarancja się skończy.  
- Radny Grzegorz Mońka  uważa, wniosek Radnego Drosia związany z 
wykupem  za słuszny ale w sensie tym, że dążyć do tego aby przejąć  
odzyskać ten teren.  Chciałby tylko aby Rada nie  była stawiana przed  
murem ,  proponuje  aby  nie  zmarnować  tej  chwili,  jest  za  wykupem  
tuczarni w jakiej formie tego nie wie. Jest za tym aby wysłać wyraźny  
sygnał, że jesteśmy zainteresowani przejęciem tego  terenu.    
-  Radna  Czesława  Dudek   poinformowała,  że  w Krapkowicach  chcą  
budować tuczarnie na  1000 sztuk  jest  wielki  sprzeciw mieszkańców. 
U nas jest 12.000 sztuk,  z tego tytułu podatku Gmina nie ma, uważa,  że  
jeżeli Rada podjęła by taki wniosek to Agro Duda miałby już sygnał.  
Można podjąć  taką uchwałę a co się wynegocjuje, to wtedy jeżeli ta  
cena będzie bardzo wysoka  i nie będzie Gminy stać aby to wykupić to 
wtedy Duda będzie już wyprowadzał te świnie, też może tak być.  
-  Radny Grzegorz Mońka powtórzył  swój  wniosek,  że  nic  złego  nie  
będzie  jeżeli  Rada  podejmie  decyzję  na  tak,   a  warunki  będą  
negocjowane,  podejmować decyzję w następnych etapach. To ma być  
sygnał  zainteresowaniem przejęcia tego terenu. 
- Radny Rafał Balcerzak  uważa, że jeżeli w tym momencie ten wniosek 
będzie  prowadził  do  podjęcia  rozmów w tym kierunku  to  będzie  za.  
Natomiast wniosek był postawiony jasno, bez względu na wszystko aby 
kupować. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba powiedział, że wniosek radnego 
Drosia był inny prosi aby go powtórzyć. 
- Radny Wojciech Droś  powtórzył swój  wniosek, że   Gmina Krzepice  
chce  przejąć  na własność  grunty i nieruchomości tuczarni.  
-  Radny Rafał Balcerzak chciałby  aby Radca Prawny ustosunkował się  
pod względem prawnym, czy tego typu stanowisko podjęte dzisiaj   jaką 
ma moc prawną, czy później to stanowisko może czymś skutkować. 
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska – Cer odpowiedziała, że wniosek 
zostanie przegłosowany ale nie jest to uchwała, z każdego wniosku można 
się zawsze wycofać nie jest to wiążące, chodzi o rozpoczęcie   jakichś  
czynności, zamierzeń,  które pozwolą zorientować się  i ewentualnie w 
przyszłości wykupić.  
-  Przewodniczący Osiedla Krzepice „Stare Miasto” Bogdan Napieraj  
myśli, że  w tym momencie nic się nie traci, a Rada mogłaby z siebie  
zdjąć takie  w społeczeństwie wyczuwa negatywne rękojmie, że jest za  
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budową. Natomiast intencją jeśli zostanie  ona podjęta  nic się nie traci a 
jest to może sprawa idąca w dobrym kierunku. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia  uważa,  że tak jak Rada zdecyduje aby  
podjąć negocjacje, to  w większym gronie osób  będą prowadzone takie 
negocjacje. Szanuje wolę Rady. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  proponuje  aby  wniosek  ten  
sformułować  w  ten  sposób   aby  podjąć  rozmowy  o  możliwościach  
wykupu  fermy trzody chlewnej w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego.  
Jakie są możliwości aby rozpocząć  procedurę rozmów będzie to pierwszy 
krok.  Radny Wojciech Droś złożył taki wniosek  zapytał Radnego Drosia 
czy taka forma wniosku  może być.  Poddał pod głosowanie wniosek aby 
podjąć rozmowy  o możliwościach wykupu przez Gminę tuczarni  przy ul. 
Dąbrowskiego. Przegłosowano jednogłośnie 12 głosami.  
-  Radny  Tomasz  Rakowski   prosi  o  odpowiedź   odnośnie  biegłego  
sądowego.
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik zapytał czy nie było odpowiedzi od  
Pani Dyrektor GOK odnośnie biegłego sądowego, wie że Pani Dyrektor 
rozpoznanie przeprowadziła, kwota jaka tam była zaproponowana to było 
kilkanaście tysięcy złotych.   
-  Radny  Rafał  Balcerzak   uważa,  że  Pani  Dyrektor  i  ludzie  z  GOK  
powinni zajmować się  kulturą i  sprawami  z nią  związaną,   natomiast  
sprawami typowo budowlanymi niech zajmuje się Urząd Gminy. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  odpowiedziała  Radnemu  Balcerzakowi,  że  
Kierownik jednostki  organizacyjnej  jest  to  taka osoba,  która  zarządza  
kapitałem ludzkim,  finansami i majątkiem. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  prosi  aby  Radny  Droś  
przypomniał  pierwszy wniosek jaki zgłosił. 
- Radny Wojciech Droś wnioskuje aby całą sprawę odbioru  i reklamacji 
odnośnie Domu Kultury przejął  Burmistrz i w ciągu miesiąca  ma zdać 
sprawozdanie  Radzie   z  wykonania  tego.   Burmistrz  ma  rozwiązać  
problem z  korzyścią  dla  Domu  Kultury  i  Gminy.  Uważa,  że  jest  to  
właściwe rozwiązanie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba rozumie, że  wniosek Radnego  
Drosia  zmierza do tego aby zobowiązać Burmistrza by  sprawę odbioru  
i reklamacji odnośnie  Domu  Kultury  przejął   Burmistrz  i  w  ciągu  
miesiąca  ma zdać sprawozdanie Radzie  z wykonania tego. Poddał pod  
głosowanie w/w wniosek, za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 
jednogłośnie. 
-  Mieszkaniec Romuald Cieśla  poinformował, że wystąpił do Rady aby 
nadać  nazwę  obwodnicy  w  Krzepicach  imieniem   Marii  i  Lecha  
Kaczyńskich  i nie dostał odpowiedzi. Poinformował, że już w 2010 roku 
wystąpił  do Rady jednak  Rada w większości Pisowska odrzuciła ten  
wniosek. Wystąpił po raz drugi  ponieważ Lech Kaczyński jako pierwszy 
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uznał wybuch  wojny pod Krzepicami uważa, że należy czymś ściągnąć 
władze do Krzepic i aby coś zyskać uważa, że Krzepice nie mają czym 
zabłysnąć są tylko dwie rzeczy do sprzedania  cmentarz żydowski, który 
ma być wpisany na światową listę   dziedzictwa narodowego  i wybuch 
wojny, nie jest to przyjemna sprawa ale jeżeli  można by było coś dla  
Krzepic ugrać  to prosi aby włączyć się w to.  Otrzymał wczoraj list od 
Wojewody, który pyta czy może przyjechać do Krzepic na uroczystości. 
- Radny Tomasz Rakowski odczytał stanowisko ze wspólnego posiedzenia 
Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług z pozostałymi Komisjami  
Rady Miejskiej   Nr 19.2016 z dnia  8 lutego 2016 roku. „Odczytał pisma 
Pana Romualda Cieśli dotyczące:nadania nazwy obwodnicy w Krzepicach 
Lecha  i  Marii  Kaczyńskich,  radni  uznali,   że  Prezydent  Kaczyński  
zasługuje na bardziej  honorowe  godziwe miejsce, radni  negatywnie  
opowiedzieli się do przedstawione wniosku,   przegłosowano  11 głosami 
za, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

 Pismo  dotyczące  rocznicy  wybuchu  II  wojny  i  zaproszenie  na  te  
uroczystości  Prezydenta  oraz  wymienionych  w  piśmie  gości.   Radni  
postanowili  aby wystosować zaproszenie  do Prezydenta z porządkiem  
obchodów  naszych  uroczystości,  które  będą  takie  jak  co  roku.  
Przegłosowano stanowisko jednogłośnie 12 głosami.” 
- Radny Wojciech Droś uważa, że na dzisiejszym posiedzeniu wiele spraw 
zostało wyjaśnionych. Odniósł się do wniosku Pana Cieśli, cieszy się z  
tego,  że  Pan  Prezydent  zostanie  zaproszony,  bo  jeżeli  ten  wyjazd  
Prezydenta dojdzie to skutku to będą musieli   sprawdzić i potwierdzić tło 
historyczne,  to jest  istotne.   Druga sprawa jeśli  chodzi  o obwodnicę  
uważa, że jest to bardzo dobry pomysł i nie ma lepszego, godniejszego  
miejsca w Krzepicach  na uczczenie roli Pana Prezydenta  Kaczyńskiego, 
będzie to prestiż dla miasta Krzepic.  Stanowisko było podjęte na Komisji, 
dzisiaj jest posiedzenie Rady uważa, że jest to dobry moment aby poddać 
ten wniosek  jeszcze raz pod głosowanie jest to miejsce  właściwe  i jako 
Krzepice tylko możemy zyskać na nadaniu obwodnicy imienia Marii i  
Lecha Kaczyńskich.  
-  Radny  Rafał  Balcerzak   odniósł  się  do  wypowiedzi   dotyczącej  
zaproszenia Pana Prezydenta,  Rada już podjęła decyzję, uważa  że na  
pewno byłby to niesamowity prestiż, promocja miasta, gminy i regionu.   
Natomiast   prosi   aby  Pan  Droś   z  racji  linii  politycznej  mocno  
zaangażował posłów, którzy są dużo bliżej Prezydenta, żeby doprowadzić 
do zamierzonego efektu.   
-  Radny Wojciech Droś odpowiedział Panu Balcerzaka, że nie należy do 
żadnej partii politycznej ale jako patriota, jako Polak uważa, to za słuszną
decyzję.  
- Przewodniczący rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie  wniosek  
Radnego Drosia  aby  nadać nazwę obwodnicy imienia Marii i Lecha  
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Kaczyńskich.  Za  przyjęciem  wniosku  głosował  1  radny,  8  radnych  
przeciw,  3  radnych  wstrzymało  się  od  głosu.  Wniosek  nie  został  
przyjęty. 
-   Przewodniczący Osiedla Krzepice „Stare Miasto” Bogdan Napieraj  
odnośnie wniosku, który został przegłosowany a dotyczył  rozpoczęcia  
rozmów na temat  sprzedaży tuczarni podpowiedział, że jest to wniosek,  
jego zdaniem  na  następną  sesję  należałoby  przygotować  uchwałę  
intencyjną  w  sprawie  wykupu,  byłoby  to  bardziej  wiążące  niż  tylko  
wniosek. 

Ad.  20.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.   2000   zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                    Alicja Chęcińska               Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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