
PROTOKÓŁ  NR 16.2016

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  22 marca   2016 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1430 -  1900

       
Radnych obecnych wg załączonej listy obecności –  13

Radnych nieobecnych –
− Maksymilian Grzyb - usprawiedliwiony

Ponadto  w  posiedzeniu  Rady  udział  wzięli:  zaproszeni  goście, 
przewodniczący  osiedli,  sołtysi  według  załączonych   list  obecności, 
mieszkańcy  Gminy  Krzepice,  przedstawicielki  Koła  Gospodyń  Wiejskich  ze 
Starokrzepic.

PORZĄDEK  OBRAD :

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów  z  dwóch ostatnich sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wystąpienie zaproszonych gości. 
5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady 

Miejskiej w Krzepicach.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  do  Wojewódzkiego  Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana Wojciecha Droś na uchwałę 
Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 14.144.2015  z dnia 29 grudnia 2015 r. 
w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu  przeprowadzenia  konsultacji 
społecznych  z  mieszkańcami  Gminy  Krzepice  oraz  uchwałę  Rady 
Miejskiej w Krzepicach z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia  konsultacji  dotyczących  budowy  biogazowi  w 
Krzepicach przy  ul. Dąbrowskiego.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  do  Wojewódzkiego  Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana Wojciecha Droś na uchwałę 
Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 14.135.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w 
sprawie budżetu gminu na rok 2016.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  15.155.2016   Rady 
Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie sprzedaży 
nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 r.
10. 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.

11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dotacji  przedmiotowej  dla  Zakładu 
działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
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12.Podjecie uchwały w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców 
usług. 

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  i  trybu  przyznawania  dotacji  na 
likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice.

14.  Podjęcie   uchwały  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu 
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów   komunalnych  od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu 
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Krzepice.

17.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  opieki  nad  zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Krzepice 
w 2016 roku.

18.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od 
obowiązku  trybu  przetargowego  na  wynajęcie  lokali  użytkowych 
znajdujących się w budynku Domu Strażaka położonego w Krzepicach 
przy ul. Strażackiej 1.

19.Podjecie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Strategii  Rozwoju  Gminy 
Krzepice na lata 2016-2025”

20.Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały  Nr  6.071.2015  Rady 
Miejskiej  w  sprawie  uchwalenia  statutu   M-G  OPS  w  Krzepicach. 
Informacja na temat wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu 
dzieci.(Program rodzina 500+)

21.Sprawozdania, informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza  za okres od 10 lutego do 22 
marca 2016 roku.

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

23.  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. 
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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 20a 
dotyczący informacji o bieżącej  sytuacji formalno – prawnej  budowy 
biogazowni i funkcjonowania tuczarni. Naświetlił sprawy jakie by w tym 
punkcie zostały poruszone. Jest to materiał bardzo obszerny aby był pro 
cedowany w osobnym punkcie   bo są to ważne informacje dla radnych, 
bo uważa, że radni takich informacji nie posiadają  Chciałby aby została 
również podjęta debata w tym temacie  oraz można było podjąć wnioski 
jakie  Burmistrz  miałby   podjąć  w  związku  z  ujawnieniem  tych 
dokumentów. Prosi Przewodniczącego Rady o poddanie pod głosowanie 
tego wniosku. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie  wniosek 
Radnego Drosia  aby wprowadzić pkt 20a dotyczący informacji o bieżącej 
sytuacji  formalno  –  prawnej   budowy  biogazowni  i  funkcjonowania 
tuczarni.   Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 5 radnych, 6 przeciw . 
Wniosek nie został przyjęty przez Radę.  Zapytał czy będą jeszcze jakieś 
wnioski, nie zgłoszono więcej wniosków do porządku obrad.   Porządek 
obrad został  przyjęty 7 głosami,  przy 1 głosie przeciwnym  i  1 głosie 
wstrzymującym się. Dwoje  radnych nie brało udziału w głosowaniu.  
Radnych obecnych – 11

Ad. 2.  Przyjęcie protokołów z  dwóch ostatnich sesji.
- Protokoły zostały  przesłany radnym. Przewodniczący Rady zapytał czy 
będą uwagi  do  protokołów.  Nie  zgłoszono  uwag wobec  powyższego  
poddał pod głosowanie protokół  Nr 14.2015 i Nr 15.2016,  które zostały 
przyjęte  9 głosami,  przy 1 głosie przeciwnym, 1 radny nie brał udziału w 
głosowaniu. 

Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
- Zaproponowano następną osobę z listy obecności Radnego Wojciecha  
Droś,  który  wyraził zgodę.
- Sekretarzem obrad został wybrany Radny Wojciech Droś 11 głosami,   
jednogłośnie.

– O godz. 1440 przybył Radny Rafał Balcerzak  Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 12.

Ad. 4.  Wystąpienie zaproszonych gości.
- Przewodniczący  Rady Mateusz Kluba  oddał głos przedstawicielkom 
Koła Gospodyń Wiejskich. 

- W imieniu Rady Gminnej Koła Gospodyń Wiejskich  działających na  
terenie Gminy Krzepice Panie życzyły burmistrzowi, radnym i wszystkim 
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obecnym   spokojnych zdrowych,  pogodnych  Świąt  Wielkanocnych   
spędzonych w gronie rodziny.  Podarowano   wszystkim   wykonane  
przez  Panie z KGW rękodzieło  dziękując  za wsparcie.
-  Następnie zabrał  głos Komendant Komisariatu Policji  w Krzepicach  
Zbigniew Robak   poinformował,  że  Komisariat  Policji  w Krzepicach  
obsługuje 4 gminy:  Panki,  Przystajń,  Lipie i Miasto i Gminę Krzepice, 
średnia po przekątnej jest to  odległość około 35 km. Do obsługi tych 4 
gmin radiowozy robią średnio od 300 do 500 km na dobę. Na początku 
tego roku Komendant Powiatowy w Kłobucku zwrócił  się z prośbą o  
dofinansowanie  zakupu  radiowozu  ponieważ  w  tym  roku  jest  taka  
możliwość aby zakupić radiowóz mniejszy dla potrzeb dzielnicowych  
należy zebrać połowę kwoty czyli 22.500 zł. w związku z powyższym  
zwrócono się do gmin o dofinansowanie  po 5.000 zł. Panki, Przystajń,  
Lipie a Krzepice  7.250 zł. Poinformował, że obecnie w Komisariacie w 
Krzepicach są 4 radiowozy. Prosi o wsparcie przy zakupie radiowozu. 
- Radny Powiatowy Józef Borecki  złożył wszystkim życzenia świąteczne 
oraz  podziękował za dobrą współpracę 

- O godz. 1445 przybył Radny Grzegorz Mońka. Aktualna liczba radnych 
biorących udział w posiedzeniu – 13.

Ad.  5.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady  
Miejskiej w Krzepicach.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poprosił o zgłaszanie kandydatów 
do składu Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono następujących kandydatów:
1.Kamil Wiecha - wyraził zgodę
2. Roman Kudelski - wyraził zgodę
3. Rafał Balcerzak   - wyraził zgodę
Następnie   poddał  pod  głosowanie  zaproponowany  skład  Komisji 
Skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  głosowania  nad  wyborem 
Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej.  Za  przyjęciem składu  Komisji 
Skrutacyjnej głosowało 12  radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
- Poprosił o zgłaszanie  kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady.
- Zgłoszono  kandydaturę   Tomasza Rakowskiego, który wyraził  zgodę 
na kandydowanie.
- Przewodniczący Rady  Mateusz Kluba   zapytał czy będą jeszcze jakieś 
zgłoszenia.  Wobec  braku  zgłoszeń  listę  zamknięto.   Poprosił  Radcę  
Prawną  o omówienie sposobu głosowania. 
- Radca Prawny Bogusława Raczyńska-Cer omówiła  sposób głosowania.
-  Komisja  Skrutacyjne  udała  się  do  pomieszczenia  obok  w  celu 
przygotowania kart do głosowania, oraz dokonała wyboru  ze swego  
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej  Radnego Kamila Wiechę.
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- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba powitał Posła na Sejm Tomasza 
Jaskółę, po tym punkcie w obradach odda głos Posłowi.  

-  Komisja  Skrutacyjna  rozdała  radnym  karty  do  głosowania  na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 
- Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna udała się do sali 
obok celem ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu.

-  Poseł  na  Sejm  Tomasz  Jaskóła  podziękował  za  zaproszenie, 
poinformował,  że  przyjechał  w  celach  informacyjnych  oraz  chciałby 
zapoznać się z opinią. Na początku grudnia przesłał do Burmistrza  list  na 
który  Burmistrz  odpowiedział  a  dotyczył  on   4  aspektów współpracy. 
Pierwszy aspekt to zachęta aby nie podnosić podatków  lokalnych,  druga 
rzecz  bardzo  istotna  to  ankieta  dotycząca   tzw.  częstochowskiego 
województwa  w jakich powinno być granicach. Trzecia sprawa to dyżury, 
reprezentuje on  partie  Ruch Kukiz, poprosił Burmistrza aby    udostępnił 
skromnego pomieszczenia  raz na miesiąc gdzie byłby pracownik biura, a 
raz  na  kwartał  on  sam by dyżurował.  Czwarta  rzecz  bardzo istotna  to 
projekt,  który  zamierzają  pilotażować   na  początek  w  28  okręgu   a 
później  ma  nadzieję  w  całym kraju   projekt  dotyczący  upubliczniania 
umów  cywilno- prawnych wszystkich, które są zawierane przez Urząd 
oraz  które  dotyczą  również  zakładów  administracyjnych,   czy  spółek 
komunalnych  ewentualnie  innych zakładów, które   mają  100% udział 
komunalnego   kapitału.   Poinformował  o  spotkaniu  z  Burmistrzami, 
Wójtami gdzie przekaże pełny raport wszystkich podatków, pensji,  diet 
radnych  z  całego  okręgu  28.  Kolejny  projekt  to  nagrywanie  i 
publikowanie przebiegu sesji.  Ma pewne sygnały,  które dotyczą między 
innymi Krzepic, Opatowa, Lipia  poinformował, że będzie w każdej z 39 
gmin, będzie miał biura na godziny w każdej z tych 39 gmin, myśli że 
będzie to dobra współpraca. Ma 4 sygnały z terenu Krzepic nie chce się 
na razie wypowiadać, rozpozna dokumenty, porozmawia i wtedy   będzie 
można  te  problemy  rozwiązać.  Jeżeli  będą  pytania  to  chętnie  na  nie 
odpowie.
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zaproponował  aby  najpierw 
zakończyć procedowanie nad uchwałą, potem będą pytania. 
- Komisja Skrutacyjna zakończyła pracę. Przewodniczący Komisji  Kamil 
Wiecha odczytał wyniki tajnego głosowania.
Zgłoszony kandydat  na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej otrzymał 
następującą ilość głosów: Tomasz Rakowski  – 9 głosów. 
Wobec  powyższego  Komisja  Skrutacyjna  stwierdziła,  że  na 
Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Krzepicach  został  wybrany 
bezwzględną większością głosów Pan Tomasz  Rakowski.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poddał pod głosowanie projekt  
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uchwały Nr 16.158.2016 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Krzepicach. 

-  Uchwała Nr 16.158.2016   w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego  
Rady Miejskiej w Krzepicach została przyjęta 11 głosami, przy 1 głosie 
wstrzymującym się, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 
-  Radny  Wojciech  Droś   chciał  zadać  pytanie  panu  Tomaszowi  
Rakowskiemu oraz Panu Burmistrzowi ponieważ Pan Tomasz Rakowski 
został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady  czy prawda jest że Pan 
Tomasz Rakowski  prowadzi działalność gospodarczą na mieniu gminnym 
i z tego tytułu pobiera dietę.
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski odpowiedział, że nie jest 
prawdą iż prowadzi  działalność gospodarczą na mieniu gminy  i  nie  
pobiera diety z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu  
gminy. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   odpowiedział,  że  po  uściśleniu    tej  
informacji z Panią Chęcińską  która ma wszystkie umowy na wynajem, 
dzierżawy  ale z tego co pamięta  Gmina ma wydzierżawiony zbiornik  
„Łezka” dla Polskiego Związku Wędkarskiego w  Częstochowie. 
-  Radny  Wojciech  Droś  prosi  Burmistrza  skoro  nie  może  teraz 
odpowiedzieć to prosi o pisemną informację. 
- Radny Damian Pilarz zapytał Wiceprzewodniczącego Rady jaką funkcje 
pełni w Stowarzyszeniu  Wędkarskim. 
 - Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski odpowiedział, że  jest  
członkiem  Zarządu   Polskiego  Związku  Wędkarskiego  Okręg  
Częstochowa 
-   Radny  Damian  Pilarz   dodał,  że  jeśli  się  nie  myli  w poprzedniej  
kadencji   umowa  między  Gminą  a  Stowarzyszeniem   Okręgiem  
krzepickim  na wydzierżawienie zalewu Łezka była przez kogo
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski odpowiedział, że  przez 
Prezesa   Macieja  Brudzińskiego  oraz  Dyrektora  Biura   Okręgu.  
Poinformował,  że  Polski  Związek Wędkarski  Okręg Częstochowa nie  
prowadzi działalności  gospodarczej. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  prosi aby teraz zadawać pytania 
Panu Posłowi, pozostałe zapytania   będą w punkcie 22 porządku obrad. 
Zapytał Posła Jaskółę  ponieważ w dniu dzisiejszym Rada będzie stawała 
przed  nowymi  zasadami  wywozu  i  oczyszczania  miasta,  uchwała  ta  
dotyka nas jako małą Gminę  miejsko-wiejską  i miasto Krzepice jest tam 
mowa, że w mieście  musi być wywóz  śmieci dwa razy w miesiącu w 
określonym czasie. Na terenie miasta nie ma takiej potrzeby a Gmina jest 
do tego zmuszana. Prosi aby  Poseł zasugerował  ten problem, który jest w 
małych miasteczkach  może będzie można zmienić tą ustawę. 
-  Poseł  na  Sejm  Tomasz  Jaskóła   jest  przeciwnikiem  nowej  ustawy  
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śmieciowej dlatego że ona wprowadza i uderza bardzo mocno w wolną 
konkurencję. Poprzednia ustawa tez nie była doskonała. Poinformował, że 
napisze  taką  interpelację.   Po  jutrzejszym  spotkaniu  z  wójtami  i  
burmistrzami,  również  o  tym  będzie  mowa  i  będzie  to  jeden  z  
najważniejszych wniosków z  tego spotkania,  że  tą  ustawę  koniecznie  
należy znowelizować ale  należy pamiętać o tym  że są    kontrakty.   
Następnie poruszył sprawę  zrzucenia na samorządy w Polsce  ogromną 
odpowiedzialność   natomiast   pieniędzy  nie,  najlepiej  to  widać  po  
subwencji oświatowej.  
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba idąc dalej w tej materii to Gmina 
Krzepice  ma  swoje  wysypisko  śmieci,  za  które   Gmina  otrzymała  
nagrodę,   drugie  miejsce  w  Polsce.  Teraz  to  wysypisko  nie  może  
funkcjonować  w tych nowych realiach, Gmina jest zmuszana wywozić 
śmieci do tych wysypisk  wielkich,  chociaż ma swoje wysypisko, które 
mogłoby dalej funkcjonować. 
-  Poseł  na Sejm Tomasz Jaskóła uważa,  że  jest to kolejny problem,  
Częstochowa ma wysypisko w Sobuczynie  trzydzieści kilka milionów  
złotych zainwestowano  i jest to najdroższy wywóz śmieci mimo że jest 
właścicielem wysypiska, może to komuś służy, należy zauważyć że w  
spółkach  znajdują zatrudnienie rodziny parlamentarzystów i znajomi.
- Skarbnik Gminy Anna Mońka kontynuując temat ustawy śmieciowej  
odniosła się do opłat za wywóz śmieci w kontekście do  wywozu dwa  
razy w miesiącu z terenu miasta.  Gmina Krzepice jest Gminą miejsko  
wiejską.  Na  terenie  miasta  w  związku  z  koniecznością  wynikającą  z  
ustawy  wystąpić musi dwukrotny wywóz odpadów, natomiast na terenie 
wiejskich nie. Ustalając opłaty jak można na terenie jednej gminy ustalić 
inne opłaty dla mieszkańców z terenu miasta  gdzie sądzi że w 95% nie 
ma konieczności dwukrotnego wywozu odpadów bo jest to miasteczko  
liczące do 5 tysięcy mieszkańców, natomiast  na terenach wiejskich ta  
opłata  będzie  mniejsza.   Jak  można  sobie  poradzić  ze  wszystkimi  
komentarzami  jakie  będą  w  stosunku  do  Burmistrza,  Rady  czy  
pracowników Urzędu. Istotą  podatków i opłat lokalnych na terenie gminy 
jest taka zasada, że opłaty  i podatki mieszkańcy płacą jednakowe. 
- Poseł na Sejm Tomasz Jaskóła uważa, że jest to dokładnie to co  mówił 
Przewodniczący, że należałoby znaleźć jakiś czynnik który dzieli miasta, 
jest  to  oczywiste.   Spotkał  się  z  taką  opinią  że  wywóz  śmieci   jest  
dwukrotny  spowodowany tym  żeby w zakresie środowiskowym  nie  
dochodziło do sytuacji  w których to ludzie spalają część śmieci. 
- Radny Powiatowy Józef Borecki  jest członkiem Zarządu Powiatu, w 
dniu dzisiejszym  odbyło  się   posiedzenie  Komisji  Rolnictwa   była  
poruszana sprawa między innymi  uregulowania składek na meliorację,  
jak długo będzie trwało uregulowanie prawne rzek, kto ma robić porządki 
wokół rzek, brzegów  skoro to jest nieuregulowane.  
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- Poseł na Sejm Tomasz Jaskóła  odniósł się do ustawy prawo wodne. Jest 
również zwolennikiem aby urzędnik odpowiadał za decyzje, prawo ma  
być precyzyjne, jasne.  
- Sekretarz Zbigniew Sosin zapytał od nowego roku szkolnego 2016/2017 
dzieci 6 letnie na terenie naszej gminy i prawie wszystkich samorządów  
nie  pójdą  do 1 klasy,  czy   jest  możliwa ze  strony Pana Posła   taka  
interwencja  budżetowa,   żeby  subwencja  oświatowa  była  naliczana   
zarówno na  dzieci  6  letnie  jak  i  starsze,  obojętnie  czy  one  pójdą  do  
pierwszej  klasy czy pozostaną w zerówce. Nie byłoby wtedy tego, że  
samorządy fundują bonusy tym rodzicom aby dzieci poszły do I klasy.  
- Poseł na Sejm Tomasz Jaskóła  odpowiedział  ponieważ jest członkiem 
Komisji Edukacji, Przewodniczącym  Podkomisji ds młodzieży.  Takie  
pytanie padało, jest ono jednym z argumentów przeciwko  ponownemu 
rozdzieleniu niesłusznemu kosztów na  samorządy. Przedstawił sprawy  
jakie poruszał na Komisji odniósł się również do programu 500+. 
-  Radny Wojciech Droś  ma prośbę do Pana Posła  jako radny i  jako  
członek Stowarzyszenia boryka się od 4 miesięcy z problemem  budowy 
biogazowni,  gdzie  zostało już wydane  5  lat  temu oraz z  problemem  
tuczarni  gdzie  jest  wielkoprzemysłowy tucz  trzody chlewnej  od 2009  
roku. Przedstawił na jakim etapie teraz znajduje się sprawa biogazowni  
jak to zostało zrobione w jego odczuciu z naruszeniem prawa, również  
sama  tuczarnia   jest  prowadzona  z  naruszeniem prawa  do  czego  po  
dogłębnych analizach doszli.  Zgłaszał  wielokrotnie aby przedstawił  to  
Radzie  i  szerszemu  gronu   te  nieprawidłowości  związane  z  samą  
procedurą  powstawania  biogazowni  i  funkcjonowania  tuczarni.  Na  
dzisiejszym posiedzeniu  chciał  podnieść  tą  sprawę,  jednak  nie  może  
przedstawić swoich  racji, swojego uzasadnienia bo jest to blokowane.  
Dlatego chciałby tą sprawę teraz poruszyć aby przy pomocy pana Posła 
sprawę tę można by było do końca rozwikłać,  bo sprawa jest  bardzo  
trudna.   Problem jest bardzo ważny zarówno dla Gminy Krzepice, Gmin  
ościennych i całego regionu ze względu na zanieczyszczenie wód jakie  
od kilkunastu lat  jest prowadzone.  Prosi Pana Posła jeżeli będzie miał  
czas aby zapoznać go z tym problemem oraz całą Radę. 
- Poseł na Sejm Tomasz Jaskóła  odpowiedział, że dlatego zależy mu na 
tym aby nagrywać sesje  i w pełni ją publikować, żeby społeczeństwo  się 
z tym zapoznało.  Odnosząc  się do pytania Pana Drosia to jest otwarty 
jednak  dzisiaj  nie  jest  to  możliwe.  Poinformował,  że  jest   w  okresie  
tworzenia  pewnego  rodzaju   Fundacji,  która  ma  działać  na  rzecz  
samorządów jest Instytut ziemi częstochowskiej który ma działać na rzecz 
samorządów  profesjonalnie  czyli  będą  zbierać  pieniądze  po  to  żeby  
zatrudniać naukowców  gdzie są w stanie wykonać badania jak również 
proponować współpracę w zakresie np. wykorzystania funduszy i wieli  
innych problemach.  Podał adres biura  i prosi przyjechać z dokumentami. 
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- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poinformował, że radny Droś  
mówił że nigdy nie było dyskusji,   jest jakaś blokada, powiedział że  
ostatnia sesja  w porządku obrad sesji był punkt  na ten temat i była długa 
dyskusja  na  temat  biogazowni,  tuczarni,  myśli  że  ze  strony  Rady  i  
radnych nie  ma czegoś takiego jak  jakakolwiek blokada.  Nie ma ze  
strony Rady negacji zasadności funkcjonowania, niechęci  do tego, bo z 
wypowiedzi  pana  Drosia  tak  zabrzmiało   jakby  Rada  stawiała  jakąś  
barierę, nie ma  czegoś takiego. Wszyscy chcą tą sprawę rozwiązać, bo 
jest ona uciążliwa dla społeczeństwa.   Zapytał Pana Posła czy uważa, że  
biogazownia w sytuacji kiedy jest gnojowica,  jest dobrym rozwiązaniem 
czy złym rozwiązaniem. 
-  Poseł  na Sejm Tomasz  Jaskóła  odpowiedział,  że  nie  jest  przeciwko  
odnawialnym źródłom energii,  bo prawo nas do tego obliguje.   Jeżeli  
Radny mówi że 4 instytucje zawiodły i ma jakieś badania że tak  jest  
rzeczywiście to co z tego że  stworzy się najlepsze prawo  albo wycofa się 
OZE chociaż nie ma takiej możliwości albo nie wycofa się. Alternatywą 
dla OZE jest tylko elektrownia atomowa, nie ma innego wyjścia, Polska 
ma braki energetyczne. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał ponieważ słychać o tym w 
mediach że jest pro cedowana czy przygotowana  tzw ustawa odorowa.  
Ta ustawa jest  bardzo istotna  szczególnie dla takiego środowiska jak  
nasze. W związku z tym ma taką prośbę, wniosek do pana Posła aby nam 
przy najbliższej  okazji  powiedział  na  jakim  etapie  jest  ta  ustawa.  
Poinformował Pana Posła, że w naszej Gminie sesje odbywają się zawsze 
o godz. 14.30. 
-Poseł na Sejm Tomasz Jaskóła  odnosząc się do  ustawy odorowej  nie 
widział w drukach tej ustawy w związku z tym raczej jej jeszcze niema.  
Zapyta o to. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  poruszył temat  spółek wodnych.  Gmina 
Krzepice ma bardzo dobre grunty dobrej klasy  bonitacyjnej    grunty te są 
zdrenowane,   dawno temu działały powiatowe spółki  wodne  było to  
konserwowane,  dobrze  utrzymywane,  drożność   tej  drenacji  była  na  
bardzo dobrym poziomie.  W tej chwili scedowano to na gminne spółki  
wodne, gminy ze swoich budżetów przeznaczają jakieś  nieduże środki,  
starostwo  powiatowe  też  przekazuje  środki  z  budżetu  ochrony  
środowiska, wykonywane  są drobne  prace w terenie  tam gdzie jest już 
konieczność.  Dobrze by było aby taka ustawa w Sejmie się pojawiła i  
scedować to na samorządy, które na pewno sobie z tym poradzą, bo zależy 
im na rolnikach  
-    Poseł  na Sejm Tomasz Jaskóła cieszy się z tego że przyjechał  do  
Gminy  ponieważ  są  to  bardzo  konkretne   pytania  z  których  może  
wypływać  inicjatywa legislacyjna. Uważa, że byłoby warto ponieważ  
tereny wokół Częstochowy są w przeważającej mierze  jednak rolnicze  
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spróbować  zaprosić  Przewodniczącego  Komisji  Rolnictwa,  po  to  aby  
można było wyartykułować  też inne sprawy. 
- Radna Bożena Kozak  zgłosiła prośbę do Pana Posła dotyczącą rolników 
ceny skupu żywca, ceny mleka  są bardzo tanie,  w sklepach natomiast  
wszystko drogie,  wcześniej  te ceny były  bardziej  sztywne urzędowe,  
rolnik wiedział, że przez  cały rok  ceny skupu będą stałe. Teraz te ceny 
bardzo się zmieniają i rolnik na tym traci. 
-   Poseł  na  Sejm Tomasz  Jaskóła  odpowiedział,  że  odpowiedź  na  to  
pytanie nie jest prosta, po pierwsze wchodzą tutaj jeszcze dofinansowania 
ze strony  Unii Europejskiej,   które są czterokrotnie niższe  w rolnictwie 
polskim niż francuskim, po drugie zbyt duże opodatkowanie. Odniósł się 
do cen  urzędowych, sztywnych których nie jest zwolennikiem.
- Mieszkaniec Marek Kajkowski  zwrócił się do pana Posła z apelem,  
który późnej przekaże. Mówiono tutaj o wielu różnych rzeczach, z reguły 
są to rzeczy,  na które na poziomie gminy  nie ma na to wpływu. Na  
początku była rozmowa na temat wysypiska  nie jest fanem tej ustawy, nie 
do końca ją zna.  Jeżeli chodzi  o nasze wysypisko to żeby je ocenić to 
należy je zobaczyć.  Uważa, że to wysypisko jest katastrofą, jedyne co  
można z nim zrobić to je zrekultywować  i zapomnieć o nim. Wskazał  
argumenty za zamknięciem tego wysypiska. Poruszył problem  OZE  i  
prosi  aby pan Poseł  pozostał  do końca,  ponieważ Przewodniczący  w  
przypadku  gdy Radny Droś próbował aby Przewodniczący  zwołał sesję 
nadzwyczajnej dotyczącą  tuczarni zebrał tylko 1 głos, w dniu dzisiejszym 
gdy Radny Droś  spróbował wprowadzić  kwestię informacyjną  stanu  
formalno prawnego  biogazowni  i to co dzieje się na tuczarni oraz  stanu 
formalno prawnego tuczarni  nie został przegłosowany, wniosek został  
odrzucony.  Uważa, że jeżeli Poseł  chce się wypowiadać na tematy OZE 
musi nabyć wiedzy na  te tematy, jednym ze sposobów jest uczestnictwo 
w tych spotkaniach gdzie zostaną przedstawione  takie przypadki. 
-   Poseł  na  Sejm  Tomasz  Jaskóła  odniósł  się  do  wypowiedzi  Pana  
Kajkowskiego  odnośnie odnawialnych źródeł energii. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba wnioskuje z wypowiedzi Pana  
Kajkowskiego, że Przewodniczący kłamie dlatego, że jeden z radnych nie 
zdobył czterech podpisów aby zwołać sesję nadzwyczajną.  Jeżeli chodzi 
o jasną, czytelną informację, w czwartek  odbyła się Komisja wspólna  
tam jak najbardziej należało te wszystkie  sprawy wyłuszczyć, jednak tam 
nikt  nic  nie  mówił.  Jeżeli  chodzi  o  wysypisko  to  każdy  zdaje  sobie  
sprawę, że zmiany mogą być tylko na gruncie ustawy żeby ono mogło  
zafunkcjonować i do tego się nie wraca.  Jeżeli chodzi  o sprawę zwołania 
sesji to musi być wola 4 radnych, nie jest to wina Przewodniczącego.  
Podziękował panu posłowi i  zarządził 10 minutową przerwę.  
 - Poseł na Sejm Tomasz Jaskóła podziękował wszystkim, poinformował, 
że  należy  oduczyć  się  tego  aby  traktować  samorząd   w  głosowaniu  
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partyjnie, jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, a także poprawka nad  
którą  popracują  żeby  spróbować  zwolnić  samorząd   z  możliwości  
kandydowania osób które w sposób finansowy  bądź podległy służbowo 
są podległe władzom Gminy. 

Ad.  6.   Podjęcie  uchwały  w sprawie  przekazania  do  Wojewódzkiego  Sądu  
Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana Wojciecha Droś na uchwałę 
Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 14.144.2015  z dnia 29 grudnia 2015 r. 
w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu  przeprowadzenia  konsultacji  
społecznych  z  mieszkańcami  Gminy  Krzepice  oraz  uchwałę  Rady  
Miejskiej  w Krzepicach  Nr  13.118.2015  z  dnia  1  grudnia  2015  r.  w  
sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących budowy 
biogazowi w Krzepicach przy  ul. Dąbrowskiego.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba prosi o naniesienie  drobnych  
zmian w powyższym projekcie uchwały w tytule uchwały należy dopisać  
po słowie Rady Miejskiej Nr  13.118.2015 oraz w uzasadnieniu ten sam 
numer. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr  159  w  sprawie   przekazania  do  Wojewódzkiego  Sądu  
Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana Wojciecha Droś na uchwałę 
Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 14.144.2015  z dnia 29 grudnia 2015 r. 
w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu  przeprowadzenia  konsultacji  
społecznych  z  mieszkańcami  Gminy  Krzepice  oraz  uchwałę  Rady  
Miejskiej  w Krzepicach  Nr  13.118.2015  z  dnia  1  grudnia  2015  r.  w  
sprawie zasad i trybu przeprowadzenia  konsultacji  dotyczących  
budowy biogazowi w Krzepicach przy  ul. Dąbrowskiego. Projekt został 
przyjęty  12 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 16.159.2016 w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w  Gliwicach  skargi  Pana  
Wojciecha Droś na uchwałę Rady  Miejskiej  w  Krzepicach  Nr  
14.144.2015  z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych  z  mieszkańcami  Gminy  
Krzepice oraz uchwałę Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 13.118.2015 z 
dnia  1  grudnia  2015  r.  w  sprawie  zasad  i  trybu  przeprowadzenia  
konsultacji dotyczących budowy  biogazowi  w  Krzepicach  przy  ul.  
Dąbrowskiego.

- Uchwała Nr 16.159.2016  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego  
Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi  Pana Wojciecha Droś na  
uchwałę Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 14.144.2015  z dnia 29 grudnia 
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2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  
społecznych  z  mieszkańcami  Gminy  Krzepice  oraz  uchwałę  Rady  
Miejskiej  w Krzepicach  Nr  13.118.2015  z  dnia  1  grudnia  2015  r.  w  
sprawie zasad i trybu przeprowadzenia  konsultacji  dotyczących  
budowy biogazowi w Krzepicach przy  ul. Dąbrowskiego została przyjęta 
11 głosami, przy 1  głosie wstrzymującym się. 

- O godz. 1630 obrady opuścił Radny Damian Pilarz. Radnych obecnych 
12.  

Ad.  7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  do  Wojewódzkiego  Sądu  
Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana Wojciecha Droś na uchwałę 
Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 14.135.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w 
sprawie budżetu gminu na rok 2016.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr  160  w  sprawie  przekazania  do  Wojewódzkiego  Sądu  
Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana Wojciecha Droś na uchwałę 
Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 14.135.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w 
sprawie budżetu gminu na rok 2016. Projekt został przyjęty  11 głosami 
przy 2 głosach wstrzymujących się.
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 16.160.2016 w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Gliwicach  skargi  Pana  
Wojciecha Droś na uchwałę Rady  Miejskiej  w  Krzepicach  Nr  
14.135.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminu na rok 
2016.

- Uchwała Nr 16.160.2016  w sprawie  przekazania do Wojewódzkiego  
Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi  Pana Wojciecha Droś na  
uchwałę Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 14.135.2015 z dnia 29 grudnia 
2015 r. w sprawie budżetu gminu na rok 2016 została przyjęta 11 głosami, 
przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 15.155.2016  Rady  
Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie sprzedaży 
nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr 161 w sprawie zmiany uchwały Nr 15.155.2016  Rady Miejskiej w  
Krzepicach  z  dnia  10  lutego  2016  roku  w  sprawie  sprzedaży  
nieruchomości  na  rzecz  użytkownika  wieczystego.  Za  przyjęciem  

12



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  161 w sprawie  zmiany uchwały  Nr  
15.155.2016  Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku w 
sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. 

 
- Uchwała Nr 16.161.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 15.155.2016  
Rady Miejskiej  w Krzepicach z  dnia  10 lutego 2016 roku w sprawie  
sprzedaży  nieruchomości  na  rzecz  użytkownika  wieczystego  została  
przyjęta  12 głosami, jednogłośnie. 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 r.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr  162  w  sprawie  zmian  w budżecie  gminy  Krzepice  w 2016  r.  Za  
przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, jednogłośnie.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą jeszcze  pytania 
do projektu uchwały, nie zgłoszono więcej zapytań wobec powyższego  
poddał pod głosowanie  projekt  uchwały   Nr  16.162.2015  w  sprawie  
zmian w budżecie gminy Krzepice w 2015 roku.

- Uchwała Nr 16.162.2016 sprawie  zmian w budżecie gminy Krzepice 
w 2016 roku została przyjęta  12  głosami,  jednogłośnie.

Ad. 10.  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.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr 163 w sprawie  zmiany uchwały Nr  14.136.2015 Rady Miejskiej  
w Krzepicach w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy  
Krzepice na lata 2016 – 2022.  Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 
13 radnych, jednogłośnie.
 - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 16.163.2016 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 16.163.2016 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  12  
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głosami,  jednogłośnie. 

Ad.  11.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dotacji  przedmiotowej  dla  Zakładu  
Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr 164 w sprawie  dotacji przedmiotowej dla Zakładu Działalności  
Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Krzepicach.  Za  przyjęciem  projektu  
uchwały głosowało 13 radnych, jednogłośnie.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie  projekt  uchwały  Nr  16.164.2016  w  sprawie  dotacji  
przedmiotowej dla Zakładu działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Krzepicach.

- Uchwała Nr 16.164.2016 w sprawie  stawek dotacji  przedmiotowych  
dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach. 
została przyjęta  głosami, 12 jednogłośnie.

Ad.  12.  Podjecie  uchwały   w  sprawie  dopłaty  do  jednej  taryfowej  grupy  
odbiorców usług. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr 165 w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług. Za 
przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, jednogłośnie.
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał czy będą pytania do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 16.165.2016 w sprawie dopłaty do jednej 
taryfowej grupy odbiorców usług. 

- Uchwała Nr 16.165.2016 w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy 
odbiorców usług została przyjęta 12  głosami, jednogłośnie.

Ad. 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad i  trybu przyznawania dotacji  na  
likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr  166  w  sprawie  zasad  i  trybu  przyznawania  dotacji  na  likwidację  
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice. Za przyjęciem 
projektu uchwały głosowało 12 radnych, jednogłośnie.
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy będą pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie  projekt  uchwały  Nr  16.166.2016 w sprawie  zasad i  trybu  
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przyznawania dotacji na likwidację  wyrobów  zawierających  azbest  z  
terenu Gminy Krzepice.

- Uchwała Nr 16.166.2016 w sprawie  zasad i trybu przyznawania dotacji 
na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice  
została przyjęta 12 głosami, jednogłośnie. 

Ad.  14.  Podjęcie   uchwały  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr  167  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  
usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli  
nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych  
odpadów  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  
opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Za  przyjęciem  
projektu uchwały głosowało 13 radnych, jednogłośnie.

 -  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy będą pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie  projekt uchwały Nr 16.167.2016 w sprawie  szczegółowego  
sposobu i zakresu świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i  
zagospodarowania  tych  odpadów  w  zamian  za  uiszczoną  przez  
właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  
komunalnymi.

- Uchwała Nr 16.167.2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została  przyjęta  12  
głosami, jednogłośnie.

Ad. 15.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr 168 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia  
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Za  przyjęciem  
projektu uchwały głosowało 13 radnych, jednogłośnie.
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-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy będą pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 16.168.2016 w sprawie ustalenia terminu, 
częstotliwości  i  trybu uiszczenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  
komunalnymi.

Uchwała Nr 16.168.2016  w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i  
trybu uiszczenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  
została przyjęta 12 głosami, jednogłośnie. 

Ad.  16.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  
porządku na terenie Gminy Krzepice.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr 169 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na  
terenie Gminy Krzepice. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 
radnych, jednogłośnie.

 - Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poinformował, że na posiedzeniu 
komisji wspólnej w paragrafie 17 ust. 1 postanowiono aby pozostawić  
godzinę  wystawienia  pojemników tak jak było w poprzedniej uchwale o 
godz 7.00.  Zapytał czy będą pytania do projektu uchwały, nie zgłoszono 
zapytań wobec powyższego poddał pod głosowanie  projekt uchwały Nr 
16.169.2016 w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na  
terenie Gminy Krzepice.

- Uchwała Nr 16.169.2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 
porządku  na  terenie  Gminy  Krzepice  została  przyjęta  12  głosami,  
jednogłośnie. 

Ad.  17.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  opieki  nad  zwierzętami   
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Krzepice 
w 2016 roku.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr 170 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Krzepice w 2016 roku. Za 
przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, jednogłośnie.
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy będą pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 16.170.2016 w sprawie Programu opieki 
nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  na  
terenie Gminy Krzepice w 2016 roku.
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- Uchwała Nr 16.170.2016 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Krzepice 
w 2016 r. została przyjęta 11 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad.  18.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  
obowiązku  trybu  przetargowego  na  wynajęcie  lokali  użytkowych  
znajdujących się w budynku Domu Strażaka położonego w Krzepicach  
przy ul. Strażackiej 1.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr 171 w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu 
przetargowego na wynajęcie lokali użytkowych znajdujących  się  w  
budynku Domu Strażaka położonego w Krzepicach przy ul. Strażackiej 1. 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, jednogłośnie.
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy będą pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały Nr 16.171.2016 w sprawie  wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego na wynajęcie  lokali  
użytkowych znajdujących się w budynku Domu Strażaka położonego w 
Krzepicach przy ul. Strażackiej 1.

- Uchwała Nr 16.171.2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku  trybu  przetargowego  na  wynajęcie  lokali  użytkowych  
znajdujących się w budynku Domu Strażaka położonego w Krzepicach  
przy ul. Strażackiej 1, została przyjęta  12 głosami, jednogłośnie. 

Ad.  19.  Podjecie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Strategii  Rozwoju  Gminy  
Krzepice na lata 2016-2025”
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr 172 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata  
2016-2025”  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  12  radnych,  
jednogłośnie.
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie  projekt  uchwały  Nr  16.172.2016  w  sprawie  przyjęcia  
„Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025”

-  Uchwała  Nr  16.172.2016  w  sprawie  przyjęcia  „Strategii  Rozwoju  
Gminy Krzepice na lata 2016-2025” została przyjęta 11 głosami, przy 1 
głosie wstrzymującym się. 

Ad. 20.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 6.071.2015 Rady  
Miejskiej  w  sprawie  uchwalenia  statutu   M-G  OPS  w  Krzepicach.  

17



Informacja na temat wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu 
dzieci.(Program rodzina 500+)
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr 173 w sprawie   zmiany uchwały Nr 6.071.2015 Rady Miejskiej w  
sprawie uchwalenia statutu  M-G OPS w Krzepicach.   Za przyjęciem  
projektu uchwały głosowało 13 radnych, jednogłośnie.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał  czy  będą pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono zapytań wobec powyższego poddał pod  
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 6.071.2015  
Rady  Miejskiej  w  sprawie  uchwalenia  statutu  M-G  OPS  w  
Krzepicach. 

- Uchwała Nr 16.173.2016 w sprawie  zmiany uchwały Nr 6.071.2015 
Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu  M-G OPS w Krzepicach 
została przyjęta 12 głosami, jednogłośnie.  

-  Informacja  na  temat  wdrożenia  ustawy  o  pomocy  państwa  w  
wychowaniu   dzieci.(Program  rodzina  500+)   przedstawił  Burmistrz  
Krystian Kotynia. 
- Radny Wojciech Droś  zapytał  ponieważ Burmistrz powiedział o około 
1000  dzieci,  ile  to  jest  rodzin,  bo  będzie  wtedy  wiadomo  z  iloma  
klientami Gmina będzie musiała się zmierzyć. Poinformował że banki  
udostępniły takie zakładki,  jeżeli  ktoś ma konto internetowe  to może  
wniosek składać za pośrednictwem swojego konta internetowego. 
- Kierownik MGOPS Katarzyna Droś  odpowiedziała, że OPS nie zna  
struktury rodzin, w których te dzieci mieszkają. Po złożeniu wniosków  
wtedy będzie wiadomo ile to jest dokładnie rodzin. 

Ad. 21.  Sprawozdania, informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza  za okres od 10 lutego do 22 
marca 2016 roku.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie   międzysesyjnym za  okres  od 10 lutego 22 marca  2016 roku  
(sprawozdanie w załączeniu). 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski zapytał  odnośnie wykupu 
gruntu pod drogę  od Pani Kotarskiej  o które to  działki chodzi. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział gdzie dokładnie są te działki. 
- Radny Marian Rutkowski prosi Burmistrza czy mógłby zorganizować  
spotkanie  poprosić kogoś z Powiatu odnośnie ul. 17 Stycznia w sprawie 
odwonienia i akcja drzew nie do końca jest zrobiona oraz  na moście  
Piskarki jest tam uszkodzona barierka. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że temat jest bardzo ważny, 
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zorganizuje takie spotkanie.  

Ad.  22.  Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi, Sołtysi,  Przewodniczący Zarządów Osiedli   i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych. 
-  Radny  Grzegorz  Mońka   na  poprzedniej  sesji  zostało  ustalone,  że   
powróci  się  do  sprawozdania  z  Komisji  Rewizyjnej  za  2015  rok,  
Burmistrz  ustosunkuje  się  do  podjętych  tematów.  Druga  sprawa   to  
zaproponowany  30  dniowy  termin  Pana  Drosia  przegłosowany  przez  
Radę  na wyjaśnienie sprawy  Domu Kultury na ul. Krótkiej.  
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   odniósł  się  do  wypowiedzi  Radnego  
Mońki, jest w kontakcie i ma zapewnienie, deklaracje  Prezesa Firmy, że 
te  punkty  które  zostały  zauważone  zostały  przez  Panią  Dyrektor  
wypunktowane   i zostanie to wykonane tylko obecne warunki pogodowe 
trochę uniemożliwiają. O wykonanych naprawach poinformuje Radę. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  przypomniał,  że  każdy  kto  
zabierze głos ma 5 minut na przedstawienie swojej sprawy. 
-  Sołtys  Dankowic  Jakub  Zalewski   podziękował  Radzie  za  
rozdysponowanie  środków  dzięki  którym  powstanie  światło  w  
Dankowicach  oczekiwane przez  mieszkańców.  Zapytał  czy  wiadomo  
kiedy Tauron zrealizuje tą inwestycję. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  jest  po  rozmowach  z  
Tauronem  i w tym roku ma to być wykonane, omówił co ma wykonane. 
- Sołtys Dankowic Jakub Zalewski  ma prośbę do Rady  wcześniej była 
wspomniana sprawa wykupu działki na drogę dla mieszkańców Dankowic 
przy Łezce”  ponieważ  nie ma tam dojazdu do dwóch budynków.    
Zapytał czy momencie przyjęcia przez Radę Strategi rozwoju gminy, czy 
jest to jednoznaczne z tym że sołectwa  mają zielone światło aby wrócić 
do tematu  rozmowy o Strategiach rozwoju  sołectw.  Dankowice złożyły 
kilka miesięcy temu taka Strategię. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że nie jest to jednoznaczne, 
Gminy czekają na  wytyczne Urzędu Marszałkowskiego, Strategie  czy  
Plany miejscowości mają mieć swoją nową formę.  Strategię którą dzisiaj 
Rada przyjęła jest bardzo pomocna,  bo w oparciu o tą Strategię będą  
mogły być uzyskane dodatkowe punkty do wniosków  i będą te strategie 
obligatoryjne przy każdych wnioskach. W Dankowicach gdy będzie taka 
potrzeba,  gdy  będą  ogłoszone  konkursy  jak  będzie  wymagany  plan  
rozwoju miejscowości,  to wtedy się go przygotuje.
-   Sołtys  Dankowic  Jakub  Zalewski   zaprosił  i  rozdał  regulamin  na  
rozgrywki sołeckie  - liga sołectw  plus osiedla.  Do 3 kwietnia br. prosi o 
deklarację  zwrotną.  Chciałby  jeszcze  zaprosić  sołtysów  i  aktywnych  
działaczy  sołectw  na  akademie  sołtysowania,  która  odbędzie  się   w  
Dankowicach w dniach  16 – 17 kwietnia br. mają już potwierdzenia z  
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całej Polski  organizują to w czterech sołtysów z Rajczy,  spod Grodziska 
Mazowieckiego i spod Staszowa w woj. Świętokrzyskim, przedstawił jak 
by to  miało wyglądać.  

-  O  godz.  1740 obrady  opuściła  Radna  Czesława  Dudek.  Radnych  
obecnych 11.  
-  Radny  Marian  Rutkowski   powiedział,  że  jest  obecny  na  sali  Pan  
Bogdan Olejnik który jest nie zadowolony z warunków na sali   gdzie  
odbywa się sesja.  Prosi Przewodniczącego aby odniósł się do tej kwestii.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  zapytał co Panu Olejnikowi nie 
odpowiada,  to  że   krzesło  niewygodne,  czy  coś  innego   trudno  mu  
powiedzieć gdy nie wie o co chodzi. Oddał głos Panu Olejnikowi. 
-  Mieszkaniec  Pan Bogdan Olejnik powiedział,  że  tą  sprawę zgłaszał  
kilkakrotnie, ta sala nie jest odpowiednia na  prowadzenie sesji, brakuje tu 
tlenu. Proponował  kilka razy aby sesje odbywały się w Domu Strażaka w 
Krzepicach,  są  tam doskonałe  warunki,  sala  odpowiedniej  wielkości,  
parking. 
-   Przewodniczący Rady  Mateusz  Kluba odpowiedział,  że  widzi  inne  
rozwiązanie,  jesteśmy  we  własnym budynku,  pomieszczenia  które  są  
wykorzystane  to  nie  są  to  jeszcze  wszystkie  pomieszczenia   którymi  
dysponuje Urząd. Jest ładne pomieszczenie które idealnie by się nadawało 
na   pomieszczenie dla Rady na sesje  to  bank PKO, który dzierżawi od 
Urzędu  te  pomieszczenia  które  można  wykorzystać,  ponieważ  jest  to  
budynek Urzędu, oprócz tego Urząd boryka się z lokalami  w związku z 
tym   zachodzi pytanie czy Gmina ma budować nowe, przenosić gdzieś  
obrady, kiedy mamy  w tym budynku dobre pomieszczenia. 
- Radny Rafał Balcerzak  zapytał Burmistrza na jakim etapie jest wykup 
gruntów od strony  Polo marketu na Osiedle Dąbrowa  i drugi dojazd ul. 
Wiśniowa gdzie jest ponad 100 domów jednorodzinnych. Drugi temat  
dotyczy  całego  Osiedla  Dąbrowa  gdzie  występuje  tzw  strefa  
zamieszkania jest to specjalny obszar  w którym obowiązują specjalne  
normy prawne, wymienił je.  Nie powinno być przejść dla pieszych bo  
one wprowadzają w błąd kierowców. Mimo że obowiązuje tam reguła  
prawej ręki  od strony  ul. Wiśniowej jest znak ustąp pierwszeństwa i też 
doprowadza do chaosu, dezorganizuje  i wprowadza w błąd kierowców.  
W okresie jesiennym  na Osiedlu była  taka kosmetyka pęknięć które  
pojawiły  się  na  drodze,  nie  do  końca  zdaje  to  egzamin  prosi  aby  z  
wykonawcą  się skonsultować. Kolejny temat to na Osiedlu obserwuje się 
wzmożony  ruch  samochodowy   szczególnie  jeśli  chodzi  o  ul.  
Wyspiańskiego,  w  niektórych  dniach  robi  się  na  Osiedlu  tzw  mała  
obwodnica  Krzepic  gdzie  wszyscy  sobie  skracają  drogę,  ruch  jest  
natężony, gabarytowo  i tonażowo również jest coraz większy. Droga ta 
nie  spełnia   swojej  roli  bo  na  pewno  podbudowa  tej  drogi  nie  jest  
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odpowiednia do takiego tonażu. Prosi aby rozstawić znaki na wszystkich 
wjazdach do Osiedla aby ograniczyć ten tonaż poza mieszkańcami osiedla 
którzy muszą dowieźć opał.   Prosi aby zwrócić na to uwagę. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do pierwszej kwestii wykupu  
działek.  Na  wylocie  w  kierunku  Polo  marketu  jest  uregulowane,  
wykupione.  Kolejne  rozmowy  są  prowadzone   ul.   Wiśniowa   na  
niektórych fragmentach  jest na terenach prywatnych, a jest to droga do 
Osiedla może  jest ona zbyt wąska. Odnośnie znaków  to Wiceburmistrz 
Łukasik  zanotował  wszystkie  uwagi  i  do tego się  odniesie.   Poruszył  
temat parkowania na terenie miasta. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak   dodał,  że  droga  na  Osiedlu  nie  była  
przeznaczona pod taki tonaż  szczególnie przez ul. Wyspiańskiego, będzie 
kolejny problem, droga do remontu. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  poinformował na temat organizacji  
ruchu na Osiedlu Dąbrowa. Temat organizacji w Osiedlu był dyskutowany 
wielokrotnie  w poprzedniej kadencji na Komisjach Bezpieczeństwa, w 
drodze kompromisu pewne zasady zostały wypracowane  i wprowadzone 
w  życie.   Jeżeli  chodzi  o  strefę  zamieszkania  to  również  w  drodze  
kompromisu została w tym Osiedlu ustanowiona. Odniósł się do  spraw 
poruszonych przez Radnego Balcerzaka odnośnie strefy zamieszkania i  
znaków  drogowych.  Uważa,  że  należy  powrócić  do  tego  tematu  na  
Komisji Bezpieczeństwa, przyjrzeć się tym zasadom i co jest możliwe  do 
poprawienia to poprawić. 
- Radny Wojciech Droś  powiedział, że na początku sesji chciał aby jego 
informacja była umieszczona jako osobny punkt. Chciał przekazać ważne 
informacje   które  dotyczą  biogazowni,  tuczarni   jest  to  sprawa  
wielowątkowa  i  wymaga   dłuższych  wyjaśnień.  Odnośnie  budowy  
biogazowni    przekazał  na  jakim etapie  jest,  pozwolenie  na budowę  
biogazowni  na  wniosek  jednego z  mieszkańców  zostało  wznowione.  
Oznacza to że cała procedura pozwolenia musi przebiegać od nowa w  
teraźniejszym  otoczeniu  prawnym,  które  w  między  czasie   zostało  
zmienione.  Jeden z mieszkańców wystąpił z wnioskiem do Starosty  o to 
że  nie  został  jako  strona  w  pozwoleniu.   Natomiast  on  jako  strona  
społeczna  wzywali Burmistrza aby swoją decyzje  o środowiskowych  
uwarunkowaniach  dla biogazowni  wzruszył, czyli spowodował aby była 
pro  cedowana  od  nowa  dlatego  że  Burmistrz  wydał  swoją  decyzje  
środowiskową dla  biogazowni  bez konsultacji, bez powiadomienia stron, 
mieszkańców.    Dodał,  że  na  wniosek  mieszkańca  została  wszczęta   
procedura  w  SKO,  która  jest  na  etapie  gdzie  wszczęto  procedurę  
unieważniającą decyzje Burmistrza. Poinformował jak była pro cedowana 
sprawa  biogazowni  na jednej  z  Komisji   Rady Miejskiej  w dniu 11  
sierpnia 2011 roku, odczytał ten fragment protokołu.  Uważa, że była to 
umowa  fikcyjna  i  potrzebna   na  otrzymanie  dofinansowania.   Druga  
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sprawa  w  dniu  5  maja  2011  roku  na  podstawie  Protokołu  Komisji  
Rolnictwa  Burmistrz poinformował, że wystosował pismo do ENION z 
prośbą  o  wydanie  korzystnych  warunków  dla  firmy  BIO  Gamma  w  
zakresie przyłączenia biogazowni do sieci dystrybucyjnej.  Reasumując  
ten punkt uważa, że to całe pozwolenie  i szum wokół biogazowni  jest na 
tym  etapie  że  wszystko  musi  być  pro  cedowane  od  nowa.   Dalej  
poinformował  o  tuczarni  jako  Komisja  ze  strony  społecznej   została  
poinformowana że wyciek niekontrolowany którego nie powinno być  z 
istniejącej tuczarni  następuje do rowu,  rowem odprowadzany na teren 
łąk  a dalej przedostaje się to do rzeki Liswarty.  Komisja z Burmistrzami 
oraz Pan Kajkowski,  Pan Cieśla i  Pan Brzozowski  udała się  na teren  
tuczarni,  najpierw poza teren  gdzie widać że gnojowica sączy się do  
rowu, również połączenie do jednej z lagun zostało zasypane.   Następnie 
Komisja  udała się na teren tuczarni w asyście Policji ponieważ dzień  
wcześniej   mieszkańcy  dokonali  zgłoszenia  że  jest  niekontrolowany  
wyciek gnojowicy. Opowiedział co tam zastali, jak jest odprowadzana  
gnojowica.  Komisja potem udała się do Urzędu na dalsze posiedzenie.  
Komisja  zobligowała  Burmistrza   do  poinformowania  o  tym  fakcie  
Prokuratury,  po  tygodniu  Burmistrz  poinformował   Prokuraturę.  
Następnie  przeszedł  do  formalno prawnych aspektów funkcjonowania  
tuczarni  według niego brak  jest   podstawowej  decyzji   Burmistrza  o  
środowiskowych  uwarunkowaniach   dla  tuczarni,   nie  ma  raportu  
oddziaływania   na  środowisko  tej  tuczarni.  Ponadto  Burmistrz  wydał  
decyzje  na użytkowanie 16 silosów, przytoczył zapisy z tej decyzji. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba przerwał wypowiedź  Radnego  
Drosia ponieważ wykorzystał on trzykrotnie czas  swojej wypowiedzi.  
Prosi aby Burmistrz odniósł się do tych informacji
- Radny Wojciech Droś  odpowiedział, że nie rozumie  toku myślenia  
Przewodniczącego Rady, bo skoro miejsce Rady jest nieodpowiednie żeby 
przedstawić  wiadomości  których Przewodniczący nie ma, nie ma ich  
również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Radni. Zapytał gdzie 
ma te informacje przekazać. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział że w czwartek była 
Komisja   wspólna  i  tam jak  najbardziej   można  było  przedstawić  te  
sprawy i można było siedzieć nawet do północy, nie zabrał Pan Droś w tej 
kwestii  nawet  słowa,  natomiast  dzisiaj  na sesji  kiedy są  media   chce  
zrobić  wielki  szoł,   jest  temu  przeciwny  i  jest  odpowiedzialny  za  
prowadzenie tej sesji. Jeżeli pan Droś ma tak istotne informacje  to zwoła 
Komisję wspólną z udziałem wszystkich radnych będzie z tego protokół, 
natomiast  te  wszystkie  informacje,  które  Pan  Droś  tutaj  przedstawił,  
powtarza to po raz kolejny  jak nie tutaj to przedstawia je na zebraniu.  
Chciałby aby do tej  wypowiedzi Pana Drosia odniósł się Burmistrz.  
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik  poinformował,  że  Radny  Droś  
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przedstawił   kilka  faktów  nad  którymi  trudno  dyskutować  bo  są  
prawdziwe.  Natomiast  wnioski  wyciągane i  tutaj  przedstawiane  przez  
pana  Drosia   są  nie  do  końca  uprawnione  i  zbyt  pochopnie   tutaj  
prezentowane.  Jeżeli  chodzi  o  wznowienie  postępowania  na  wydanie  
pozwolenia na  budowę biogazowni to faktem jest, że takie postępowanie 
przez Starostę  zostało wznowione o tym kilkakrotnie  już informował,  
czekamy na wynik postępowania.   Natomiast pozwolenie na budowę do 
momentu   wydania  decyzji   stwierdzającej  nieważność  jest   ważną  
decyzją,  ważnym  pozwoleniem  na  budowę  i  w  obrocie  prawnym  
funkcjonuje jako  decyzja ważna.  Podobnie z decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach  realizacji  inwestycji,   wniosek  o  stwierdzenie  
nieważności tej decyzji  został złożony przez jednego z mieszkańców do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które prowadzi postępowanie 
i  również  czekamy  na  wynik  tego  postępowania.   Do  momentu  
stwierdzenia    ewentualnej  nieważności   tej  decyzji  również   jest  to  
decyzja  ważna,  funkcjonuje  w obrocie  prawnym.  Tak jak  obowiązuje  
zasada domniemania niewinności   w prawie karnym, tak w doktrynie  
prawa administracyjnego  jedna z podstawowych zasad  domniemanie  
ważności  decyzji administracyjnej.  Natomiast to co zostało stwierdzone, 
oględzin  fermy  terenu  tuczarni  i  terenu  wokół  tuczarni    w  trakcie  
wyjazdowego posiedzenia Komisji  i Burmistrza  też ma swój finał w  
złożeniu   zawiadomienia  o  możliwości  popełnienia  przestępstwa  w  
Prokuraturze  w  Częstochowie.   Wiadomo  że  w  dniu  składania  tego  
zawiadomienia postępowanie  przez Policję  w  tej  sprawie  zostało  
prowadzone.  Jeżeli chodzi o brak decyzji środowiskowych  dla tuczarni 
to Radny Droś  stwierdza że jest brak decyzji środowiskowej i temu jest 
winny Burmistrz, bo nie wydał takiej decyzji, również nie ma raportu  
oddziaływania  na  środowisko   winny  Burmistrz.  Burmistrz  wydaje  
decyzje   środowiskową ale  na  wniosek  nie  było  wniosku,   nie  było  
decyzji.  Raport oddziaływania na środowisko nie sporządza Burmistrz.  
Uważa, że pewne wnioski wyciągane i przedstawiane na sesji  nie mają 
podstawy aby je przedstawiać. Decyzja środowiskowa dotycząca budowy 
silosów została  wydana, zgodnie z procedurą określoną  ustawą. 
-   Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  upomniał  mieszkańca  Pana  
Kajkowskiego aby nie przeszkadzał w obradach.
-   Radny  Wojciech  Droś   odniósł  się  do  wypowiedzi  Burmistrza.  
Burmistrz wydał wcześniej decyzje   na silosy uważa, że logiczne jest gdy 
Burmistrz otrzymał od Marszałka  decyzje zintegrowaną, to wiedział, że 
nie  wydał   decyzji  środowiskowej   i  nie  złożył  wniosku   
zastrzeżeniowego.  Jest  to  rzecz  wręcz  niemożliwa.  Zintegrowane  
pozwolenie  jest uzgadniane na poziomie 4 Urzędów. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odniósł się do wypowiedzi Radnego 
Drosia, zintegrowane pozwolenie wydaje Marszałek, jeżeli Pan Droś ma 
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jakieś  zarzuty,  uwagi  co  do procedury   wydania  tego pozwolenia,  że  
została  przeprowadzona  niezgodnie  z  ustawą,   to  tam należy  zgłosić  
zastrzeżenia a nie do Burmistrza. 
-  Radny  Roman  Kudelski  przekazał  informację  że  w dniu  23  lutego  
odbyło  się  4  posiedzenie  Rady  Społecznej  przy  ZOZ   w  Kłobucku.  
Omówił co było przedmiotem posiedzenia. 
- Radna Alicja Chęcińska poruszyła temat drogi  Łękawica, podziękowała 
Burmistrzowi,  że na wniosek mieszkańców droga została  poprawiona,  
mieszkańcy pytają  kiedy można się spodziewać budowy tej drogi. W  
budżecie w tym roku nie ma zabezpieczenia środków na tą drogę z uwagi
 że nie wszystko zostało załatwione. Zgłosiła również zły stan drogi w ul. 
Parcele. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział że droga zostanie poprawiona 
natomiast  odnośnie wybudowania drogi  jest to mały fragment drogi i na 
żadne dofinansowania nie ma co liczyć tylko środki budżetowe. Droga na 
Parcelach  zrobiła się  skrótem   tak jak na Osiedlu Dąbrowa, droga ta jest 
rozjechana, w złym stanie.  
-   Radny  Grzegorz  Mońka  na  początku  ubiegłego  roku  zgłaszał  aby  
sporządzić listę wszystkich inwestycji wykonanych, które mają gwarancję 
kiedy one mijają. Powinno to być umieszczone na stronie internetowej  
aby mieszkańcy wiedzieli kiedy mija gwarancja jakiejś inwestycji  aby  
można było w odpowiednim czasie reagować  na źle wykonane prace,  
zaniedbania.  Druga sprawa to tuczarnia   na poprzedniej  sesji  składał  
wniosek o to by  zorganizować wszystkie możliwe kontrole  aby wyjaśnić 
tą sprawę. Chciałby uzyskać od Burmistrza informacje na jakim etapie   
jest  to  postępowanie,  wie  że  były  przeprowadzane  kontrole,  Gmina  
miała  mieć współudział w tych kontrolach.
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odpowiedział,  że w dniu 3 marca  
Burmistrz wystąpił z wnioskiem do  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska o przeprowadzenie  kontroli na  tuczarni w Krzepicach. W 
swoim wniosku Burmistrz wskazał  tematy które chciałby żeby  zostały  
skontrolowane.  Dodatkowo po wizycie  wspólnie z Komisją Rolnictwa  
na tuczarni w dniu 9 marca, w tym samym dniu wniosek wcześniejszy  o 
sporządzenie   kontroli    został  rozszerzony   o temat  podejrzenie   
niekontrolowanego wycieku  gnojowicy z systemu  jej magazynowania.  
Otrzymano  potwierdzenie  od  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  
Środowiska że taka kontrola rozpoczęła się 10 marca o wynikach kontroli 
Burmistrz zostanie poinformowany.  Równolegle  zostało złożone  pismo 
z wnioskiem do Prokuratora o podejrzenie popełnienia  przestępstwa  o  
wycieku  gnojowicy  i  zanieczyszczenia  środowiska  w  znacznych  
rozmiarach.
- Mieszkaniec Marek Kajkowski  odniósł się  do zawiadomienie z SKO  o 
wszczęciu  procedowania  wniosku   o  nieważnienie  decyzji  

24



środowiskowych.  Zapytał  Burmistrza  Kotynię  w  związku  z  
funkcjonowaniem tuczarni  i powstaniem pozwolenia zintegrowanego  
przez Marszałka, nie została wydana decyzja środowiskowa  dla tego typu 
przedsięwzięcia.  Zapytał  czy  zdaniem  Burmistrza   konieczność  
powstawania decyzji środowiskowych  wynika z faktu uciążliwości  jakie 
dla środowiska może mieć  określona działalność, czy też wydanie tej  
decyzji  zależy od tego czy inwestor złożył wniosek   lub nie. Czy istotą 
wydanie tej decyzji są kwestie proceduralne  czyli istnienie wniosku lub 
nie, czy też fakt zaliczenia  tej decyzji  z działalności bardzo uciążliwych. 
Zapytał  odnośnie  bruku,  który powstał kiedyś w ramach odnawiania  
Rynku, który miał leżeć na placu przy targowisku.  Objętość tego bruku  
została zmierzona  przez nich stwierdzono, że tego bruku jest mniej niż  
być powinno.  Zapytał czy wiadomo co się z tym brukiem stało, bo jest go 
znacznie mniej niż powinno. 
- Burmistrz  Krystian Kotynia odpowiedział, że nie było  wniosku i nie 
było  decyzji.  Odnośnie  bruku to  był  on  wykorzystywany  do różnych  
celów,  utwardzenia  dróg dojazdowych  które  służą  dla  mieszkańców.  
Ponadto bruk, krawężniki inne materiały z odzysku z demontażu czy  
przebudowy  wielokrotnie   był  przepuszczany  przez  kruszarkę  z  tego  
uzyskano  podsypkę  na   łatanie  dziur  na  różnego  rodzaju  drogach  na  
terenie Gminy Krzepice. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  upomniał  Pana  Marka  
Kajkowskiego aby nie przerywał wypowiedzi Burmistrzowi. 
-  Mieszkaniec  Marek  Kajkowski  zapytał  Burmistrza  czy  zdaje  sobie  
sprawę że w ten sposób postępował z brukiem który znajdował się na  
terenie rynku krzepickiego począwszy od  czternastego wieku. 
-   Burmistrz   Krystian  Kotynia  odniósł  się  do  wypowiedzi  pana  
Kajkowskiego.   
-   Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  ponownie  upomniał  Pana  
Kajkowskiego, prosi aby  nie przerywać wypowiedzi jeżeli ktoś mówi,  
poinformował,  że  Przewodniczący  prowadzi  obrady  i  udziela  głosu.   
Udzielił głosu Panu Kajkowskiemu aby zadał ostatnie pytanie.
- Mieszkaniec Marek Kajkowski odpowiedział,że nie jest to żaden koniec 
jest to początek ma bardzo dużo ciekawych pytań. Przewodniczący nie  
jest od tego aby ich rozganiać.     
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba prosił aby Pan Kajkowski zadał 
pytanie,   jednak  Pan  Kajkowski  nadal   upominał  Przewodniczącego.  
Wobec powyższego Przewodniczący odebrał głos Panu Kajkowskiemu.
-  Mieszkaniec  Bogdan  Olejnik  zapytał  Burmistrza,  teren  tuczarni  jest  
ogrodzony czy na terenie ogrodzonym tuczarni  Urząd posiada działki  
jeżeli  tak  to  jakiej  wielkości.  Drugie  pytanie  czy  Burmistrz  wydawał  
zezwolenie na wycinkę drzew  na terenie tuczarni.  Z informacji Pana  
Drosia  usłyszał, że  Agro Duda otrzymała środki unijne i z Panem Dudą 
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została zawarta umowa z naruszeniem prawa, prosi aby Rada przekazała 
to  do  prokuratury.   Złożył  skargę  na  niewłaściwą  pracę  Komisji  
Rewizyjnej  której  przekazał  decyzje  wydane  przez  Samorządowe  
Kolegium Odwoławcze  dotyczyły,  że wydawane decyzje na wycinkę  
drzew  przez   Burmistrza  zostały  wydawane  z  rażącym  naruszeniem  
prawa,  jako osoba nieuprawniona do tego.    Przekazał  te  decyzje  do  
Komisji  Rewizyjnej  i  otrzymał  odpowiedź   jednak  na  jego  zarzuty  
odpowiedzi nie ma.  Zwraca się do Rady, żeby Rada spowodowała  aby 
sprawa ta w oparciu o dokumenty  została ponownie rozpatrzona. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   odpowiedział  Panu  Olejnikowi  że  
wszystkie możliwe donosy  zostały przez Pana Olejnika przekazane, były 
one przedmiotem badania Samorządowego Kolegium Odwoławczego i  
zostało to rozstrzygnięte. Odnośnie ile hektarów gminnych jest w terenie 
zagrodzonym   dokładnie  nie  pamięta  ale  jest  faktem,  że  w  terenie  
zagrodzonym są też działki   gminne.  Pozwolenie na wycinkę drzew w 
lesie  nie  wydaje  Burmistrz  tylko  leśniczy.  Pan  Olejnik  wielokrotnie   
donosił do wszystkich możliwych instytucji i z tego się  cieszy,  wszystkie 
te skargi zostały sprawdzone. 
-   Mieszkaniec Beniamin Brzozowski stwierdził,  że przykro się  na to  
wszystko  patrzy  że  czynnik  społeczny  musi  robić  taką  robotę   żeby  
wyszły na jaw takie a nie inne sprawy, wydaje mu się że to wszystko jest 
blokowane  nie są udzielane  odpowiedzi na pytania które zadają. Pan  
Marek chce dobrze dla wszystkich , a ktoś zabiera głos jest to trochę nie w 
porządku.  Oni jako czynnik społeczny przychodzą,  marnują swój czas, 
robi  to  w czynie  społecznym bo  mieszka  blisko  tuczarni.  Uważa,  że  
wszystkim powinno zależeć na tym co się  dzieje na terenie Krzepic  i  
tuczarni, wszyscy to widzieli  jeżeli nie to każdy może tam iść zobaczyć i 
wyrobić sobie zdanie na ten temat. Gdy są fakty i dowody na to że coś 
tam jest nie tak, to należy tego wysłuchać. Takie jest jego zdanie. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba uważa, że wszystkiego można  
wysłuchać, można dyskutować był taki punkt na ostatniej sesji, wszystko 
zależy od kultury  rozmowy,  jeżeli  jedna osoba mówi,  druga powinna  
wysłuchać, może się do tego odnieść, nie mogą wszyscy na raz mówić.    
Cały  czas  Pan  Kajkowski  przeszkadza,  trudno  z  nim  dyskutować    
ponieważ nie potrafi on trzymać nerwów na wodzy.   
-  Mieszkaniec  Beniamin  Brzozowski  -  żeby  czynnik  społeczny  był   
ważny, bo gdyby nie oni przeszli obok tuczarni, to nikt by o niczym nie 
wiedział i dalej by tak było, bo dzieje się to od 5 lat. 
-   Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  powiedział  teraz  do  
Stowarzyszenia, że  negują wszystko co było robione w formie likwidacji 
tego  smrodu.  Jednym z   głównych założeń wcześniejszej  Rady i  od  
początku kiedy powstała ferma Agro Duda chodziło o to  żeby ten smród 
zutylizować. Stowarzyszenie  kontestowało budowę Biogazowni, bo zła, 
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ma swoje  racje,  rozumie  to   każdy może mieć  swój  punkt  widzenia,  
natomiast społeczeństwo wypowiedziało się na ten temat, różnica była 20 
głosów, nie wie czy to było wiarygodne gremium, czy nie. Wydaje mu się 
że  nie  wszyscy  mieszkańcy  Krzepic  a  szczególnie  ci  którzy  są  
bezpośrednio  zainteresowani   podzielają  ten  punkt  widzenia,  bo  to  
przecież  im zależało  na tym żeby tego smrodu nie  było,  a  jednym z  
działań  ze  strony  gminy  i  poprzedniej  Rady   była  właśnie  budowa  
biogazowni.  Budowa  biogazowni  miała  na  celu  likwidację  smrodu,  
natomiast Stowarzyszenie ma inny punkt widzenia, najpierw kontestowali 
biogazownie teraz kontestują fermę i bardzo dobrze bo ferma przynosi  
nam  smród,  ferma  powinna  działać  zgodnie  z  pozwoleniem  
zintegrowanym.     Ponownie prosił aby nie przerywać wypowiedzi. 
-  Wiceprzewodniczący  Rady   Tomasz  Rakowski   zgłosił  że  ma  dwa  
wnioski formalne do dzisiejszej dyskusji i sesji.  Wniosek pierwszy aby 
zamknąć dyskusję nad sprawą tuczarni i dokumentów. Drugi  wniosek  
aby tą sprawą zająć się na posiedzeniu Komisji wspólnej z obecnością  
reportera  gazety  aby  wszyscy  byli  zadowoleni,  uzasadnił  to  tym  iż  
panowie ze Stowarzyszenia  dysponujący dokumentami  tylko dla siebie 
odczytują  to co chcą odczytywać, chodzi o to aby radni zapoznali się z 
tymi informacjami,  które posiada Stowarzyszenie.  Zwołać posiedzenie  
Komisji  wspólnej  poświęconej  biogazowni  i  tuczarni.  Prosi  aby  
Przewodniczący poddał pod głosowanie te wnioski. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  ponownie  upomniał  Pana  
Kajkowskiego  aby  nie  przeszkadzał  w  wypowiedzi  innych  osób.   
Następnie  poddał  pod  głosowanie  pierwszy   wniosek   aby  zamknąć  
dyskusję  nad  sprawą  tuczarni  i  dokumentów.  Za  przyjęciem wniosku  
głosowało  9  radnych,  2  radnych  przeciw.  Wniosek  został  przyjęty.  
Radnych obecnych 11.  Następnie poddał pod głosowanie drugi wniosek 
aby zwołać posiedzenie Komisji  wspólnej  poświęconej  biogazowni  i  
tuczarni. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 1 radny nie brał 
udziału w głosowaniu. Wniosek został przyjęty. 
-   Przewodniczący  Rady  po  raz  kolejny  upomina  aby  nie  zakłócać  
posiedzenia,  prosi aby nie przeszkadzać w wypowiedziach.

Ad.  23.  Wobec  zrealizowanego  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady
podziękował  za  udział  w  sesji  i  o  godz.   1900   zamknął  Sesję  Rady  
Miejskiej. 

Protokołowała:   Sekretarz  obrad:              Przewodniczył:

Zdzisława Majorek                      Wojciech Droś                Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej
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