
PROTOKÓŁ  NR 17.2016

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu  17 maja   2016 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1430 -  1900

       
Radnych obecnych wg załączonej listy obecności –  13

Radnych nieobecnych –
1) Alicja Chęcińska – usprawiedliwiona
2) Damian Pilarz     - usprawiedliwiony

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

PORZĄDEK  OBRAD :

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu  z  ostatniej sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Złożenie ślubowania przez radnego.
5. Wystąpienie zaproszonych gości.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  1.003.2014  Rady 

Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  27  listopada  2014  roku  w  sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług 
oraz zakresu jej działania.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  1.007.2014  Rady 
Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia 
składu  osobowego   Komisji  Bezpieczeństwa  Publicznego  i  Ochrony 
Przeciwpożarowej oraz zakresu jej działania

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

10.Podjecie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
11.Podjęcie  uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w 

zakresie budowy chodników w drogach powiatowych.
12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  z 

wykonania  planu  finansowego  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w 
Krzepicach za rok 2015.

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  z 
wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach 
za rok 2015.
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14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu gminy 
Krzepice (dwie uchwały)

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXVI/224/08  Rady 
Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  30  grudnia  2008  roku  w  sprawie 
przystąpienia  Gminy  Krzepice  do  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa 
Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”.

16.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  10.104.2015  Rady 
Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia 
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice”.

17.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli 
nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  oraz  warunków  i 
trybu  składania  deklaracji  za  pomocą  środków  komunikacji 
elektronicznej.

18.Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały  Nr  14.137.2015  Rady 
Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  29  grudnia  2015  roku  w  sprawie 
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na 2016 rok.

19.Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie 
nieruchomości  służebnością  przesyłu  na  rzecz  TAURON  Dystrybucja 
S.A. (2 uchwały)

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

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

22.Sprawozdania, informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza  za okres od 23 marca do 17 
maja  2016 roku.

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

24.  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  
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Bogusława Raczyńska-Cer. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś spośród Radnych lub Burmistrz 
chciałby wystąpić z  wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 
- Radny Wojciech Droś  poinformował, że składał w dniu 22 kwietnia do 
Przewodniczącego  Rady  wniosek  o  umieszczenie  w  porządku  obrad 
punktu o treści   „formalno-prawne aspekty  funkcjonowania  tuczarni  w 
Krzepicach. Uzyskał od Przewodniczącego odpowiedź, że ten temat był 
już poruszany   i w zasadzie jest już wyczerpany. Poinformował, że zaszły 
nowe zdarzenia, jest kilka wniosków do przegłosowania zgłoszonych na 
Komisji  oraz  parę  jego  wniosków,  zaszły  jeszcze  pewne  zdarzenia  o 
których może nie wszyscy Radni wiedzą, została też przesłana do niego 
informacja o   wynikach kontroli przeprowadzonej    na tuczarni przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Uważa, że  ten punkt jest 
ważny  dla  Radnych   żeby  zostali  poinformowani,  oraz  wszyscy 
mieszkańcy i starostwo. Wnioskuje aby wprowadzić do porządku obrad 
pkt  21a   dotyczący  sytuacji  formalno  –  prawnych  aspektów 
funkcjonowania tuczarni w Krzepicach.  Prosi Przewodniczącego Rady o 
poddanie pod głosowanie tego wniosku. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poinformował, że w czwartek na 
posiedzeniu Komisji wspólnej omawiano  ten temat, od czwartku  minęły 
właściwie kilka dni, jeżeli są sprawy które wymagają uzupełnienia, a takie 
sprawy są  ponieważ toczą się przed różnymi organami postępowania, to o 
czym mówi Pan Droś że jest w posiadaniu  pisma, Burmistrz też takie 
pismo otrzymał, na komisji zapoznał z tym pismem. Natomiast na sesji 
tak jak Pan Droś cytował informacje na ten temat były w miesiącu lutym, 
każda  komisja  i  praktycznie  każda  sesja  w  znacznym  przedziale 
czasowym poświęcona jest temu zagadnieniu. Na chwilę obecną uważa, 
że ten temat nie powinien znaleźć się w porządku obrad. Jednak podda 
pod  głosowanie  wniosek,  zapytał  kto  jest  za  uzupełnieniem  porządku 
obrad o wniosek Radnego Drosia dotyczący sytuacji formalno – prawnych 
aspektów funkcjonowania tuczarni w Krzepicach.
 Za przyjęciem w/w wniosku głosował 1  radny, 10 przeciw. Wniosek nie 
został przyjęty przez Radę.  Zapytał czy będą jeszcze jakieś wnioski, nie 
zgłoszono więcej wniosków do porządku obrad.   Porządek obrad został 
przyjęty 10 głosami, przy 1 głosie przeciwnym, 1 radny nie brał udziału w 
głosowaniu.
Radnych obecnych – 12

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z   ostatniej sesji.
- Protokół został  przesłany radnym. Przewodniczący Rady zapytał czy  
będą uwagi  do  protokołu.  Nie  zgłoszono  uwag wobec  powyższego  
poddał pod głosowanie protokół  Nr 16.2016,  który został przyjęty  11 
głosami, jednogłośnie.
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Ad. 3.  Wybór Sekretarza obrad.
-  Zaproponowano  następną  osobę  z  listy  obecności  Radną  Czesławę  
Dudek,  która  wyraziła zgodę.
- Sekretarzem obrad została wybrana Radna Czesława Dudek 11 głosami, 
jednogłośnie.

O godz. 1440 przybył Radny Grzegorz Mońka Aktualna liczba radnych  
biorących udział w posiedzeniu – 13.

Ad. 4.  Złożenie ślubowania przez radnego.
- Przedstawiciel  Gminnej  Komisji  Wyborczej  Pan  Zbigniew  Sosin
poinformował,  że  zgodnie  z  Ordynacją  wyborczą  przed  złożeniem  
ślubowania przez radnego Gminna Komisja Wyborcza wręcza radnemu  
zaświadczenie o wyborze. Wręczył zaświadczenie Radnemu   Dariuszowi 
Pilśniakowi.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poprosił zebranych o powstanie,  
odczytał rotę ślubowania o następującej treści: 
„Wierny  Konstytucji  i  prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję 
uroczyście  obowiązki  radnego sprawować godnie,  rzetelnie  i  uczciwie, 
mając  na  względzie  dobro  mojej  gminy  i  jej  mieszkańców”. 
Radny Dariusz Pilśniak  wypowiedział  słowo „ślubuję”   dodając  „Tak 
mi dopomóż Bóg”.  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  pogratulował 
Radnemu  Dariuszowi Pilśniakowi stwierdzając, że objął mandat radnego 
Rady Miejskiej w Krzepicach. 

Ad. 5. Wystąpienie zaproszonych gości.
-  Przewodniczący   Rady  Mateusz  Kluba  poprosił  o  zabranie  głosu  
zaproszonych gości.
- Starosta Henryk Kiepura  przedstawił kilka bieżących spraw z zakresu 
współpracy  między  starostwem  powiatowym  a  gminą  Krzepice.   W  
Urzędzie  Marszałkowskim  procedowany   jest  wniosek   dotyczący  
dofinansowania  drogi  powiatowej  w miejscowości  Zajączki  jest  duża  
szansa  na  dofinansowanie   i  realizację  w  2017  lub  2018  roku.  
Przypomniał że wartość tego zadania to 1.290.591 zł. z tego 821 tys. zł  
dofinansowania. Jest również zgłoszony wniosek o dofinansowanie drogi 
Bobrowa, są środki u Marszałka, droga ta została oceniona że nadaje się 
do dofinansowania, są duże szanse że to dofinansowanie będzie, jeżeli  
będzie to realizacja w 2016 roku. Poinformował,  że została powołana  
przez Zarząd  Powiatu  Powiatowa Rada  Seniorów w składzie  9  osób.  
Wspólnie będzie organizowany Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych 12 
czerwca na Rynku  w  Krzepicach.  Powiat  po  raz  pierwszy  będzie  
organizatorem Wojewódzkich Dożynek  21 sierpnia  w Dankowie Gmina 
Lipie.  W  dniu  dzisiejszym  odbyło  się  posiedzenie  Komitetu   
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Regionalnych  Inwestycji  Terytorialnych  jeden  z  wniosków  Gminy  
Krzepice ubiegającej się o dofinansowanie na modernizację oświetlenia  
ulicznego   na terenie Gminy Krzepice w wysokości  879 tysięcy zł.  
Wniosek  uzyskał  28,6  punktu   i  został  przyjęty  przez  Komitet  do  
dofinansowania. Informował również o dofinansowaniu do samochodu  
strażackiego, Sejmik Wojewódzki podjął decyzję  o  dofinansowaniu  
samochodu dla Gminy Krzepice kwotą 200 tysięcy  i  Rada  Nadzorcza   
Wojewódzkiego Funduszu  również kwotą 200 tysięcy,  Marszałek  na  
prośbę starostwa przyspieszył  nabór wniosków, który  jest  do  końca  
maja, gmina może jeszcze składać o dodatkowe dofinansowanie   z  
Regionalnego Programu  Operacyjnego, myśli że w okolicach miesiąca  
września samochód ten powinien trafić do  jednostki.  Poinformował  
również, że to co ustalali z burmistrzami i wójtami na terenie  naszego  
powiatu podjęli się roli lidera  projektu tworzenie systemów  i  aplikacji  
przyczyniających  się  do  zwiększenia  dostępu  obywateli   i  
przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,  wyjaśnił  dlaczego,  
omówił zasady udziału. 
-  Radny  Marian  Rutkowski  zapytał  odnośnie  ul.  17  stycznia  gdzie  
konieczne  jest  miejscowe  odwodnienie.  Temat  ten  jest  już  od  roku  
poruszany i żadnych efektów nie widać. 
- Starosta Henryk Kiepura  odpowiedział że temat ten jest mu znany w 
poprzedniej  kadencji  był  tam na  objeździe,  Pan Borecki  mówił  o  tej  
sprawie, w tym roku zostanie to zrealizowane.  
-  Radna  Bożena  Kozak  zapytała  kiedy  będą  koszone  pobocza  w  
Dankowicach przy drodze powiatowej, oraz czy były już łatane dziury. 
- Starosta Henryk Kiepura  odpowiedział że naprawy pozimowe są już  
kontynuowane  od  miesiąca  termin  ostatecznego  zakończenia  to  15  
czerwca.  Natomiast  na  drogach  powiatowych  jeszcze  nie  rozpoczęto  
koszenia,  trawa  nie  jest  jeszcze  na  tyle  wysoka,  koszone  są  drogi  
wojewódzkie.  
- Sołtys Starokrzepic Andrzej Jachimczak zgłosił wyczyszczenie wzdłuż 
krawężników  odcinka od kościoła w Starokrzepicach w kierunku  woj.  
Opolskiego ponieważ zalega tam dużo piasku, kamienia  drobnego i woda 
nie  ma  swobodnego  dopływu  do  studzienek  kanalizacyjnych,  woda  
rozlewa się na środek jezdni  i tworzą się potężne kałuże. 
-  Starosta  Henryk  Kiepura   odpowiedział  że  zawsze  czyszczone  są  
nawierzchnie przy krawężnikach ale zależy to od kolejności prac.
-  Radna  Czesława  Dudek   podziękowała  za  zrobienie  przepustu  pod  
chodnikiem w Lutrowskim, prosi o wyczyszczenie chodnika na wiosnę.  
Od drogi gminnej przy wyjeździe do Starokrzepic  jest głęboki rów, gdy 
będzie wykaszany to prosi aby go też wyczyścić. 
- Radny Grzegorz Mońka  zapytał czy zostały podjęte decyzje w sprawie 
drogi z Krzepic na Zbrojewsko  tzw. Magreta

5



- Starosta Henryk Kiepura  odpowiedział że  droga  Zbrojewsko  tzw  
Magreta jest zgłoszona do środków  powodziowych  i do Wojewody, nie 
planują jej do realizacji w tym roku. W okolicach sierpnia, września gdy 
będą planowane do realizacji drogi na 2017 rok, wtedy będzie  się o tym 
decydować. W tym roku jest inna lista. 
- Sołtys Zajączek Pierwszych Barbara Pilarz prosi o zamontowanie progu 
`zwalniającego przy szkole w Zajączkach Pierwszych.
-  Starosta  Henryk  Kiepura   odpowiedział  że  nie  będzie   możliwe  
zamontowanie  progu  zwalniającego  bo  droga  ma  charakter  drogi  
powiatowej jeżdżą tam autobusy ale przy realizacji inwestycji drogowej 
jakieś dodatkowe oznakowanie, które poprawi bezpieczeństwo, typu pasy, 
znaki, czy tablice zwalniające   zostaną uwzględnione.  
- Przewodniczący Zarządu Osiedla Kuków Jarosław Grzyb  zgłosił ścięty 
pień kasztana który jest  tak wysoko ścięty,  jest niewidoczny w nocy i  
stwarza niebezpieczeństwo na ul. Muznerowskiego Nr 155, powinien być 
sfrezowany.  
- Starosta Henryk Kiepura  odpowiedział że co jakiś czas są frezowane, 
przekaże to Panu Makowskiemu 
- Mieszkaniec Romuald Cieśla  poruszył sprawę obchodów wybuchu II  
wojny  światowej  w  Krzepicach,  w  dniu  wczorajszym spotkał  się   z  
Wojewodą  i  poruszał  tą  sprawę,  Wojewoda  nie  widzi  możliwości   
obchodów 26 sierpnia  jak Rada ustaliła ale 1 września, ponieważ 26  
sierpnia wszyscy spotykają się na Jasnej Górze. Prosi aby Radni jeszcze 
raz tą sprawę wzięli  pod uwagę, tym bardziej że mają to być obchody nie 
o  randze  Krzepickiej   a  ogólnopolskiej,  prawdopodobnie  może  tutaj  
przyjechać Prezydent,  prosi  aby ta  datę zmienić  bo jest  to ważne dla  
Krzepic. Prosi aby Starosta  odpowiedział co w tej sprawie, bo wcześniej 
o tym nie wspomniał.  
-  Starosta  Henryk  Kiepura   odpowiedział  że  jakiś  czas  temu  było  
spotkanie w starostwie i była rozmowa na ten temat, myśli że najbardziej 
właściwym  do  ustalania  przebiegu  uroczystości  i  dat  są  władze  
samorządowe  gminy  bo  na  ich  terenie  te  uroczystości  się  odbywają.  
Starostwo chętnie włącza się w pomoc dla stowarzyszeń czy  organizacji 
które takie  obchody przygotowują.  Myśli że gminom należy pozostawić 
decyzję czy do harmonogramu czy daty obchodów. 
- Mieszkaniec Romuald Cieśla  dodał, że w to włączył się Wojewoda,  
który się tym zajmuje, uważa, że powinno sie to odbyć 1 września bo  
będą to uroczystości państwowe, prosi żeby nie robić małych trudności  
odnośnie daty uroczystości. 
- Starosta Henryk Kiepura  odpowiedział, że nie czuje się uprawniony co 
do określenia  daty,  może  obiecać  pomoc  i  współpracę,  natomiast  nie  
Wojewoda będzie organizatorem tych uroczystości   w terenie.  Myśli że 
w Katowicach w tym dniu też będzie coś organizowane, przyjazd gości  

6



znamienitych a szczególnie Prezydenta  1 września jest bardzo trudny, ale 
nie do niego należy decyzja. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  nie wie skąd się wzięła data 26 
sierpnia, Gmina wysłała zaproszenia na 27 sierpnia. 

Ad.  6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  1.003.2014  Rady  
Miejskiej w Krzepicach z  dnia  27 listopada 2014 roku w sprawie   
ustalenia składu osobowego  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Handlu  i  
Usług oraz zakresu jej działania.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr 174  w sprawie zmiany uchwały Nr 1.003.2014 Rady Miejskiej w  
Krzepicach z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie  ustalenia składu  
osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług oraz zakresu jej 
działania Projekt  uchwały został przyjęty 10 głosami, przy  2 głosach  
wstrzymujących się.
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań. Poprosił o naniesienie drobnych 
korekt  w  projekcie  uchwały.  Następnie  zapytał  Radnego  Dariusza  
Pilśniaka czy wyraża zgodę na kandydowanie do składu tej Komisji. -  
-  Radny  Dariusz  Pilśniak  wyraził  zgodę  na  kandydowanie  do  składu  
Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie projekt  
Uchwały  Nr  17.174.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 1.003.2014  
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie  
ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Handlu  i  
Usług oraz zakresu jej działania. 

-  Uchwała Nr 17.174.2016  w sprawie zmiany uchwały Nr 1.003.2014  
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie  
ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Handlu  i  
Usług oraz zakresu jej  działania  została  przyjęta   12 głosami,  przy 1  
głosie wstrzymującym się. 

Ad.  7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  1.007.2014  Rady  
Miejskiej w  Krzepicach  z  dnia  27  listopada  2014  roku  w  sprawie  
ustalenia składu osobowego   Komisji  Bezpieczeństwa  Publicznego  i  
Ochrony Przeciwpożarowej oraz zakresu jej działania
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr 175 w sprawie zmiany uchwały Nr 1.007.2014 Rady Miejskiej w  
Krzepicach z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia składu  
osobowego   Komisji  Bezpieczeństwa  Publicznego  i  Ochrony  
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Przeciwpożarowej  oraz  zakresu  jej  działania.  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.   Zapytał  Radnego  Dariusza  
Pilśniaka czy wyraża zgodę na kandydowanie do składu tej Komisji.   
-  Radny  Dariusz  Pilśniak  wyraził  zgodę  na  kandydowanie  do  składu  
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz 
zakresu jej działania.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  poddał pod głosowanie projekt  
Uchwały  Nr  17.175.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 1.007.2014  
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie 
ustalenia składu osobowego   Komisji  Bezpieczeństwa  Publicznego  i  
Ochrony Przeciwpożarowej oraz zakresu jej działania

-  Uchwała Nr 17.175.2016  w sprawie zmiany uchwały Nr 1.007.2014  
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie 
ustalenia składu osobowego   Komisji  Bezpieczeństwa  Publicznego  i  
Ochrony Przeciwpożarowej oraz zakresu jej działania została przyjęta  13 
głosami, jednogłośnie.

Ad. 8. 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 176 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku. Za  
przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, jednogłośnie.
-  Skarbnik Anna Mońka  omówiła  projekt  uchwały,  poinformowała o  
zmianach  w   budżecie  analizując  kolejno  działy  i  rozdziały  budżetu.  
Omówiła również załączniki do powyższego projektu uchwały. 
-  Radny  Rafał  Balcerzak  zapytał  odnośnie  zmniejszenia  subwencji  
oświatowej, kwota jest bardzo duża,  chciałby poznać szczegóły dlaczego 
ta kwota jest tak zmniejszona. 
- Sekretarz Zbigniew Sosin odpowiedział, że rozliczał  tą subwencję, zna 
wskaźniki jakie były w poprzednim roku i w bieżącym  roku, niektóre  
wagi  zostały  obniżone  jesienią  gdy  była  prognozowana  wysokość  
subwencji  została ona policzona na podstawie  wskaźników poprzedniego 
roku  budżetowego.   Subwencja  zawsze  rozliczana  jest  na  ucznia,  
subwencja jest niższa niż była zapowiadana.  
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  dodał,  że  z  mediów  takie  
informacje były podawane,  generalnie  o 20%  subwencja  na każdego  
ucznia została zmniejszona.  Zapytał czy będą jeszcze pytania do projektu 
uchwały,  nie  zgłoszono więcej  pytań,  wobec powyższego poddał  pod  
głosowanie projekt Uchwały Nr 17.176.2016 sprawie  zmian w budżecie 
gminy Krzepice w 2016 roku. 
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- Uchwała Nr 17.176.2016 sprawie  zmian w budżecie gminy Krzepice w 
2016 roku została przyjęta  13   głosami,  jednogłośnie.

Ad.9.  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 
Projekt  powyższej  uchwały  zostanie  przegłosowany  na  sesji  Rady  
Miejskiej  po naniesionych zmianach. 
-  Skarbnik  Anna  Mońka  poinformowała,  że  w  powyższym projekcie  
uchwały wystąpiły zmiany w stosunku do tego co było przygotowane w 
materiałach. Wprowadzono do budżetu nowy dochód który w WPF nie  
był ujęty oraz w okresie od przesłania materiałów do dnia dzisiejszego  
zostały wprowadzone pewne kwoty dotacji zarządzeniami Burmistrza,  
dotacje te dotyczyły głównie zadań z zakresu pomocy społecznej, ponadto 
prosi aby w związku z tym, że w dniu wczorajszym został rozstrzygnięty 
przetarg na odbiór odpadów komunalnych dopisać   w paragrafie 1 pkt 3 
uchwały w brzmieniu „w paragrafie 4 pkt 3 uchwały dodaje się ppkt c  w 
brzmieniu  Umowa  na  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzepice 
do  kwoty  695.000  zł.  realizowana  w  latach  2016-2017”  Następnie  
omówiła załącznik tabelaryczny do uchwały oraz zmiany jakie należy  
nanieść. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 177 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 17.177.2016 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 
głosami,  1 radny nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 10. Podjecie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr 178 w sprawie opłaty prolongacyjnej.  Za przyjęciem projektu uchwały 
głosowało 12 radnych, jednogłośnie.
- Skarbnik Anna Mońka omówiła projekt powyższej uchwały. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
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głosowanie  projekt  Uchwały  Nr   17.178.2016  w  sprawie  opłaty  
prolongacyjnej.

-  Uchwała  Nr 17.178.2016  w  sprawie  opłaty  prolongacyjnej  została  
przyjęta  13 głosami,  jednogłośnie.

Ad. 11.  Podjęcie  uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań 
w zakresie budowy chodników w drogach powiatowych.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr  179.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  11  radnych,  1  
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 17.179.2016  w sprawie przejęcia  od  
Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodników w drogach 
powiatowych.

- Uchwała Nr 17.179.2016 w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego 
zadań w zakresie budowy chodników w drogach powiatowych została  
przyjęta 12 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Ad. 12.  Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania z 
wykonania  planu  finansowego  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  
Krzepicach za rok 2015.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr  180.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  12  radnych,  
jednogłośnie.
- Skarbnik Anna Mońka  omówiła powyższy projekt uchwały.
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 17.180.2016 w sprawie  zatwierdzenia  
rocznego  sprawozdania  z  wykonania  planu  finansowego  Gminnej  
Biblioteki Publicznej w Krzepicach za 2015 rok

-  Uchwała  Nr  17.180.2016  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  
sprawozdania  z  wykonania  planu  finansowego  Gminnej  Biblioteki  
Publicznej  w  Krzepicach  za  2015  rok  została  przyjęta  13  głosami,  
jednogłośnie.

Ad. 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z  
wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach 
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za rok 2015.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr  181.   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 17.181.2016 w sprawie zatwierdzenia  
rocznego  sprawozdania  z  wykonania  planu  finansowego  Gminnego  
Ośrodka Kultury w Krzepicach za rok 2015.

- Uchwała Nr 17.181.2016 w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania  z  wykonania  planu  finansowego  Gminnego  Ośrodka  
Kultury w Krzepicach za  rok  2015  została  przyjęta  13  głosami,  
jednogłośnie.

Ad.  14.  Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia  zgody na używanie herbu  
gminy  Krzepice (dwie uchwały)
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr  182.  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 17.182.2016 w sprawie wyrażenia zgody 
na używanie herbu gminy Krzepice.

- Uchwała Nr 17.182.2016  w sprawie  wyrażenia zgody na używanie  
herbu gminy Krzepice została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie. 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr  183.  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 17.183.2016  w sprawie wyrażenia zgody 
na używanie herbu gminy Krzepice.

- Uchwała Nr 17.183.2016  w sprawie  wyrażenia zgody na używanie  
herbu gminy Krzepice została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie. 

Ad. 15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/224/08 Rady  
Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  30  grudnia  2008  roku  w  sprawie  
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przystąpienia  Gminy  Krzepice  do  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  
Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr  184.  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 17.184.2016 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXVI/224/08 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 grudnia 2008 
roku  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Krzepice  do  Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”.

- Uchwała Nr 17.184.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/224/08 
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie  
przystąpienia  Gminy  Krzepice  do  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  
Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”  została przyjęta  13 głosami,  
jednogłośnie. 

Ad. 16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10.104.2015 Rady  
Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia  
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice”.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr  185.  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 17.185.2016 w sprawie zmiany uchwały 
Nr 10.104.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 lipca 2015 roku 
w  sprawie  przyjęcia  „Planu  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Gminy  
Krzepice”.

- Uchwała Nr 17.185.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 10.104.2015 
Rady Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  17  lipca  2015  roku  w  sprawie  
przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice” została 
przyjęta 13 głosami, jednogłośnie. 

Ad.  17.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  za  
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  
nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  oraz  warunków i  
trybu składania  deklaracji  za  pomocą  środków  komunikacji  
elektronicznej.
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- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr  186.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  12  radnych,  
jednogłośnie.
- Sekretarz  Zbigniew Sosin poinformował że do tej uchwały jest również 
załącznik  deklaracji elektronicznej która jest skonstruowana w schemacie 
XML, ponieważ jest to format elektroniczny ciężko to przedstawić na  
papierze, przekazał wszystkim aby zobaczyli jak ten schemat wygląda,  
jest to odzwierciedlenie papierowej deklaracji.  
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  zapytał  czy  będą  pytania  do  
projektu uchwały, nie zgłoszono  pytań, wobec powyższego poddał pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 17.186.2016 w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  
przez właścicieli nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  
oraz warunków i trybu składania  deklaracji  za  pomocą  środków  
komunikacji elektronicznej.

- Uchwała Nr 17.186.2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości za  
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  
nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  oraz  warunków i  
trybu  składania  deklaracji  za  pomocą  środków  komunikacji  
elektronicznej została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie. 

Ad. 18.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 14.137.2015 Rady  
Miejskiej  w  Krzepicach  z  dnia  29  grudnia  2015  roku  w  sprawie  
Gminnego Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  
Alkoholowych na 2016 rok.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr  187.  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  17.187.2016 w sprawie  zmiany uchwały 
Nr 14.137.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2015  
roku  w  sprawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

- Uchwała Nr 17.187.2016 w sprawie  zmiany uchwały Nr 14.137.2015 
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie  
Gminnego Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  
Alkoholowych na 2016 rok została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie. 
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Ad. 19.Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie 
nieruchomości  służebnością  przesyłu  na  rzecz  TAURON Dystrybucja  
S.A. (2 uchwały)
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr  188.  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 17.188.2016 w sprawie wyrażenia zgody 
na odpłatne obciążenie nieruchomości  służebnością  przesyłu  na  rzecz  
TAURON Dystrybucja S.A.

-  Uchwała  Nr 17.188.2016  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  
obciążenie nieruchomości  służebnością  przesyłu  na  rzecz  TAURON  
Dystrybucja S.A. została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie. 

- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr  189.  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   17.189.2016  wyrażenia  zgody  na  
odpłatne  obciążenie  nieruchomości  służebnością  przesyłu  na  rzecz  
TAURON Dystrybucja S.A.

-  Uchwała  Nr 17.189.2016  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  
obciążenie nieruchomości  służebnością  przesyłu  na  rzecz  TAURON  
Dystrybucja S.A. została przyjęta 13 głosami, jednogłośnie. 

Ad.  20.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Handlu i Usług  Tomasz  
Rakowski odczytał  stanowisko wspólne  Komisji  do projektu uchwały 
Nr 190.   Wniosek  aby podnieść  cenę działki  o  50 % za przyjęciem  
wniosku głosowało 3 radnych, 2 przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 5 radnych, 2 przeciw, 5 wstrzymało się od 
głosu.
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  ponieważ na Komisji wspólnej  
został przegłosowany wniosek o podniesienie wartości działki  o 50 % i 
taki projekt uchwały  został  przegłosowany,  należy  również  go  
przegłosować.  
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- Radna Bożena Kozak ma prośbę do Rady aby nie podnosić wartości tej 
działki ponieważ  ta osoba cały czas dba o rów, odwodnił  całą tą drogę 
gminną między jego zabudowaniem a Pana Pilarza, ta działka jest bardzo 
mała, cena bardzo wysoka.  
- Radna Czesława Dudek poinformowała, że na Komisji Rolnictwa  była 
analizowana ta sprawa, działka ta jest potrzebna temu Panu na rozbudowę 
swojego zakładu,  Komisja uważa,  aby nie przeszkadzać  temu Panu i  
przegłosować  nie  podnosząc  ceny  jednogłośnie  5  głosami   za  kwotą  
15.000 zł.  
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski  poinformował, że jego  
wniosek był  podparty  spostrzeżeniem,  że  działka  o tej  powierzchni  z  
wartością 15 tysięcy  w jego ocenie jest to bardzo tania działka. Znajduje 
się przy drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu dróg jest to dobry punkt. 
Po jego wniosku wartość działki będzie się kształtować  w wysokości  
50,00 zł. za m2  Uważa, że to nie jest dużo. 
- Radna Bożena Kozak uważa, że ta działka jest bardzo mała 6 arów za 15 
tysięcy  jest  to  dużo,  dodała  że  na  działce  tej  stoi  cały  czas  woda.  
Wnioskuje aby pozostawić kwotę 15.000 zł. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zapytał czy będą jeszcze pytania 
do  tej kwestii, jeżeli nie to  podda pod głosowanie wniosek  pierwszy  
Pana Rakowskiego o podniesienie wartości działki o 50 %,  który został 
przyjęty  na  Komisji  wspólnej.  Za  przyjęciem  wniosku  głosowało  6  
radnych, przeciw 4, 3 wstrzymało się od głosu. Wniosek został przyjęty 
przez Radę.   Następnie poddał pod głosowanie  projekt Uchwały Nr  
17.190.2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Krzepice.

-  Uchwała  Nr 17.190.2016  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice została przyjęta 6 
głosami, przy 3 przeciwnych i 4 wstrzymujących się. 

Ad.  21.  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  191.  Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  11  radnych,  1  
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  17.191.2016 w sprawie Programu opieki 
nad  zwierzętami   bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  na  
terenie Gminy Krzepice w 2016 roku.
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- Uchwała Nr 17.191.2016 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami  
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  na  terenie  Gminy  
Krzepice  w  2016  roku  została  przyjęta   12  głosami,  przy  1  głosie  
wstrzymującym się. 

Ad. 22.  Sprawozdania, informacje:
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od  23 marca do 17  
maja  2016 roku.
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia   złożył  sprawozdanie  z  działalności  w  
okresie  międzysesyjnym za okres od  23 marca  do 17 maja 2016 roku 
Poinformował  o  wnioskach  o  dofinansowanie  oraz  o  przetargach  i  
inwestycjach. (sprawozdanie i informacje w załączeniu). Poinformował  
również że w dniu 10 maja 2016 roku Wojewódzki Inspektor Ochrony  
Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie  przysłał pismo  
odnośnie przeprowadzonej kontroli  fermy trzody chlewnej w Krzepicach. 
Odczytano w/w pismo oraz przekazano kserokopie  do biura Rady.  
-  Radny Rafał Balcerzak zapytał Burmistrza który czytał o oświetleniu na 
ul. Częstochowskiej, czy ul. Ustronna została pominięta, przeoczona.  
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  jest  na  pewno ujęta,   
odczytał to dodał, że termin realizacji to lipiec 2016 rok.   
-  Radna Czesława Dudek  zapytała o usuwanie azbestu, gdzie Burmistrz 
czytał o 61 wnioskach,  myśli że nie starczy środków dla każdego, czy  
będzie decydowała kolejność składanych wniosków.  
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że  jest takie rozpoznanie,  
powinno wystarczyć środków ale to się okaże później, będzie informował 
na bieżąco. 

Ad.  23.  Zapytania  mieszkańców.  Wystąpienie  gości  zaproszonych.  (Radni  
Powiatowi, Sołtysi,  Przewodniczący Zarządów Osiedli   i  innych gości  
zaproszonych)  - około godz. 1600.  Zapytania wystąpienia radnych. 
- Radny Roman Kudelski poinformował że 29 kwietnia odbyło się  piąte 
posiedzenie Rady Społecznej przy ZOZ Kłobuck przedstawił tematy które 
były omawiane. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba  przypomniał,  że  zgodnie  z  
regulaminem  Rady Miejskiej prosi aby  przestrzegać określonego czasu 
czyli 5 minut w danym temacie. 
- Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rakowski poinformował, że zwrócił 
się do niego mieszkaniec Kuźniczki na posesji nr 53 przedstawił problem 
poinformował, że napisał do Burmistrza pismo  chodzi o sąsiada który  
zamieszkuje  w baraku, potrzeby fizjologiczne załatwia  wokoło, jest tam, 
brudno, sąsiad ma dzieci które strach wypuszczać na podwórko.  Prosi  
aby zająć się tą sprawą. 
- Radny Marian Rutkowski dodał, do wypowiedzi Pana Rakowskiego, że 
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w tym baraku  są  również  lokatorzy,  którzy   tam przebywają,  sprawą  
należy się zająć. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział,  że ta sytuacja jest  znana,  
mieszkaniec ten wcześniej przebywał na terenie Opola,   w dobrej wierze 
przekazał tę nieruchomość wraz z budynkiem, którego w tej chwili już nie 
ma swojej najbliższej rodzinie.  Po piśmie sąsiada, któremu to sąsiedztwo 
bardzo  przeszkadza  ze  względu  na  dzieci  i  prowadzoną  działalność  
wspólnie  z  M-G OPS stara  się   włączyć w to  rodzinę  na której  to  
spoczywają pewne obowiązki aby tą sprawę rozwiązać. 
-  Radny  Dariusz  Pilśniak   zapytał  kiedy  rusza  drugi  etap  budowy  
kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej w Starokrzepicach, na kiedy jest  
przewidziany termin zakończenia tej inwestycji.  
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że według informacji  
jaką przekazał wykonawca w dniu wczorajszym na pewno rozpocznie te 
roboty  w  miesiącu  czerwcu   i  na  pewno  zakończy  w  terminie   
przewidzianym w umowie. 
- Radny Rafał Balcerzak  zgłosił że na ul. Muznerowskiego przy parkingu 
przy stadionie  w zeszłym roku zrealizowano trafo, które jest  z trzech  
stron ogrodzone natomiast z jednej strony brakuje tego ogrodzenia, trafo 
to  jest  dość  nisko,  nie  wie  czy  to  ma  tak  wyglądać  czy  Tauron  nie  
dokończył tej inwestycji, uważa, że jest to niezabezpieczone.   Kolejny  
temat to pierwszy zjazd z obwodnicy w kierunku Krzepic  na kilku  
słupach  w  dalszym  ciągu  są  zawieszone  bilbordy  z  wyborów  
parlamentarnych. Uważa, że należy je usunąć. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział  odnośnie  trafo  i  jego  
ogrodzenia, że jest to element kolejnego włączenia z tego trafo  przewodu 
który będzie skierowany w kierunku ul. Pragi, będzie tam kolejne trafo, 
które pójdzie w ul. Sosnową.  Być może dlatego nie ma tej czwartej części 
ogrodzenia  ale   może  warto  było  to  zrobić,  a  potem  zdemontować,  
przekaże  tą  sprawę  do  Tauronu.   Odnośnie   bilbordów  to  komitety  
powinny je  zdemontować. Odniósł się do tej kwestii. 
-Radna Bożena Kozak zapytała czy została popisana umowa z rolnikami  
odnośnie przepompowni w Dankowicach  Trzecich. Zapytała również o 
projektowanie kanalizacji w Dankowicach Pierwszych i Drugich, kiedy to 
się  rozpocznie.  Kolejne  pytanie  czy  został  unieważniony  przetarg  na  
projekt  termomodernizacji  remizy  w  Dankowicach.  Zapytała  czy  
wiadomo kiedy będzie wykonywane oświetlenie w kierunku Pana Janika. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział,  że  jest  to w trakcie  
negocjacji, odnośnie projektowania kanalizacji  skontaktuje się i wtedy  
odpowie.  
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział odnośnie termomodernizacji  
remizy  że były dwa przetargi unieważnione,  po  raz  trzeci  będzie  
ogłoszony przetarg, ze względu na ceny.  Odnośnie  świetlenia  jest  
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informacja od Tauronu, że będą wykonywać w tym roku. 
-  Radny Dariusz Pilśniak zapytał  kiedy ZDKiM  rozpocznie koszenie  
poboczy  i łatanie pozimowe dziur. Zgłaszał wcześniej na ul. Jaworowej 
kilka dziur, które  miesiąc temu były nieduże,  teraz są o wiele większe. 
- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że był na ul Jaworowej i jest 
to już wykonane. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że  te dziury bardziej  
uciążliwe  już od dawna  ZDKiM naprawia, natomiast  do końca maja  
całkowicie powinno być zakończone  remonty pozimowe dróg.  Koszenia 
poboczy rozpoczęły się. 
-  Radny Grzegorz Mońka poinformował,  że złożył wnioski  formalne  
dotyczące  fermy świń na Komisji wspólnej ma ich kilka,  zapytał czy  
teraz  będzie głosowany każdy osobno, czy odczyta  wszystkie  i  wtedy  
będą one przegłosowane. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział, że są to wnioski  
które były  na posiedzeniu Komisji wspólnej, myśli że jeżeli będzie jakiś 
wątpliwy wniosek będzie go można wyłączyć albo doprecyzować,  można 
te  wszystkie wnioski wypracowane na Komisji odczytać i przegłosować. 
- Radny Grzegorz  Mońka  złożył wnioski formalne zgodne z ustaleniami 
na Komisji wspólnej Rady Miejskiej w Krzepicach w dniu 28.04.2016 r. 
dotyczące funkcjonowania fermy świń firmy Agro Duda w Krzepicach  
przy ul. Dąbrowskiego. Odczytał w/w wnioski, wnioski na piśmie zostały 
dołączone do protokołu.  Dowodem na złożenie tych wniosków jest pismo 
z WIOŚ, które odczytał Burmistrz. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba uważa, że te wnioski są bardzo 
ważne, była dyskusja nad tymi wnioskami i  odnośnie funkcjonowania  
fermy trzody chlewnej na posiedzeniu Komisji  wspólnej.   Poddał pod  
głosowanie w/w wnioski, za przyjęciem wniosków głosowało 12 radnych, 
1 wstrzymał się od głosu.  Wnioski  zostały przyjęte przez Radę.
-  Radny  Wojciech  Droś  złożył  wniosek  formalny  aby  Burmistrz   
wystąpił  z  wnioskiem  do  Ministra  Środowiska  za  pośrednictwem  
Marszałka Województwa Śląskiego o cofnięcie decyzji  zintegrowanej  
pozwolenia na tucz trzody chlewnej. Przytoczył argumenty  za poddaniem 
tego wniosku pod głosowanie. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że nie sposób w tym 
momencie odnosić się szczegółowo do każdego złożonego wniosku, część 
z  tych  wniosków  jest  do  wykonania  przez  Burmistrza  jako  organ  
wykonawczy. Gdy wniosek zostanie przyjęty, to wtedy Burmistrz odniesie 
się dokładnie do tego wniosku  
-   Przewodniczący Rady Mateusz Kluba stawia wniosek przeciwny o  
odrzucenie  wniosku  Radnego  Drosia  ze  względu,  że  taki  wniosek  
powinien być przedyskutowany, nie może być stawiany wniosek na sesji, 
stawiając  Radę  przed  faktem   podejmujecie  albo  nie,  mają  być  
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uwarunkowania poparte  działaniami   i  opiniami prawnymi.  Natomiast  
WIOŚ  złożył  wniosek   o  cofnięcie  pozwolenia  zintegrowanego,   
natomiast to co chce zrobić Pan Droś i ten wniosek, który stawia powinien 
być gruntownie przedyskutowany i omówiony na  Komisji skoro Rada ma 
taką decyzję podjąć. Dlatego jego  wniosek  jest o odrzucenie wniosku  
Radnego Drosia, poddał go pod głosowanie jako wniosek dalej idący. Za 
przyjęciem głosowało 10 radnych, 2 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.  
Wniosek Radnego Drosia został odrzucony. 
- Radny Powiatowy Józef Borecki poruszył sprawę, która była na sesji  
powiatowej w sprawozdaniu z WIOŚ  związane z  rzekami i  ciekami  
wodnymi, poruszył sprawę rzeki Bieszczy. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odniósł się do wypowiedzi radnego  
Boreckiego,  badania  wody  przez  nasze  laboratorium  jest  robione  
regularnie,  wcześniej  było  robione  cyklicznie  wtedy,  gdy  były  jakieś  
podejrzenia rzeki Liswarty w czterech punktach i rzeki Bieszczy też, są 
pobierane próbki na obecność e coli, nie stwierdzono dotychczas żadnych 
niepokojących  stanów poziomów tych bakterii.  Jeżeli chodzi o studnie, 
w studniach  nie ma bakterii e coli, nie ma również ponad normatywnych 
zawartości  azotanów, azotynów, jedyny problem jakim jest  z  wodą w  
studniach i uzdatnianiem tej wody  to jest żelazo, mangan. Nie było i nie 
jest źle jeżeli chodzi o  nasze ujęcie wody, co nie znaczy że należy je  
chronić i dbać. 
-  Radny  Marian  Rutkowski  zapytał  o  naprawy  dróg  pozimowe  na  
Kuźniczce w okolicach sklepu  czy będzie to wykonane. 
-  Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział, że będzie to wykonane 
- Radny Wojciech Droś odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Łukasika 
odnośnie  wyników kontroli przesłanych przez  WIOŚ. On sam wystąpił o 
tą kontrolę w miesiącu lutym   i też otrzymał te wyniki. Odpowiedział na 
to pismo ponieważ nie satysfakcjonowała go ta odpowiedź, wiele  
kluczowych  rzeczy  zostało  pominięte  w  tej  kontroli,  wymienił  te  
rzeczy.  Wczoraj miał spotkanie z Wojewodą Śląskim gdzie przedstawili 
wszystkie  swoje  uwagi,  naruszenia  prawa  odnośnie   budowy,  
funkcjonowania tuczarni  oraz planowanej budowy biogazowni.  Zapytał 
Burmistrza odnośnie działek gminnych, które są ogrodzone przy tuczarni 
przez firmę, kiedy będzie otwarcie bram   tuczarni aby wszystkie grunty, 
które są własnością gminy zostały  udostępnione dla społeczeństwa. 
-   Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że  temat ten Pan Droś  
poruszał  na  Komisji  wspólnej,  w  kwestii  tej  rozmawiał  z  Prezesem  
Jagiełłowiczem,  wszystko  zrobi  aby  to  było  rozgrodzone  i  otwarte  
wszystkie drogi gminne.   
- Radny Wojciech Droś zapytał czy od roku 2007, kiedy firma Agro Duda 
kupiła część działek, czy od firmy był pobierany czynsz, podatek, czy  
może jakaś umowa dzierżawna   od tych działek z  których tuczarnia  
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korzysta, bo gmina od tych działek płaci  dzierżawę wieczystą. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że nie było żadnych opłat.  
Kiedyś to była jedna duża działka o powierzchni przeszło 18 ha, została 
ona podzielona na różne wielkości  żeby w drodze przetargu uzyskać jak 
największe ceny, stąd te drogi gminne się pojawiły aby każda działka po 
tych podziałach miała dojazd do drogi gminnej,  a z drogi gminnej do  
drogi publicznej.  
- Radny Wojciech Droś zapytał, kiedy była sprzedana działka  firmie Agro 
Duda ta z drogą gdzie znajduje się  parking, w którym roku, czy ona  
została sprzedana po wydanym zezwoleniu zintegrowanym i po wydaniu 
pozwolenia na budowę biogazowni.
-  Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział,  że  nie pamięta  musi  to  
sprawdzić i wtedy odpowie. 
- Radny Wojciech Droś zadał kolejne pytania,  9 marca tego roku byli na 
wizji  lokalnej   na  tuczarni  i  byli  też  mieszkańcy,  którzy  nie  zostali  
wpuszczeni  na  teren tuczarni  dlaczego Burmistrz  i  Wiceburmistrz  nie  
zaprotestowali, że ci mieszkańcy nie zostali wpuszczeni na teren tuczarni 
mimo  to że na terenie tuczarni są działki gminne. 
-  Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że wtedy nie zreflektował  
się, że  właściciel tuczarni  na drodze gminnej mógł by  nie pozwolić  
mieszkańcom  przebywać. 
-  Przewodniczący  Rady  Mateusz  Kluba poinformował,  że  przyjęto  w  
jednym z punktów wniosku  wprowadzić zmiany aby firma Agro Duda  
wydzieliła swoje grunty, myśli że to przyjęcie do realizacji przez firmę  
Agro Duda rozwiąże temat wejścia na ten teren. 
- Radny Wojciech Droś  złożył wniosek do Rady z zapytaniem czy jest  
zdjęcie, o  którym kilkakrotnie Pan Rakowski mówił że zrobił zdjęcie, tak 
słyszał że gnojowica była bezpośrednio pompowana z beczki do rzeki,  
słyszał  to  dwukrotnie  w  publicznych  wypowiedziach.  Chciałby  aby  
Burmistrz się odniósł czy jest ta fotografia, otrzymał odpowiedź, że ta  
fotografia jest, co ta fotografia przedstawia.  
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział, że Radny Droś  
otrzymał pismo, odpowiedź na wniosek, że takie fotografie  się znajdują 
nie u Burmistrza tylko w biurze Rady, jeżeli będzie taka wola ze strony 
Pana Drosia  można zrobić ksero tych fotografii,  a  szczegółowo może  
wyjaśnić Pan Rakowski bo był autorem tych fotografii, ale nie ma tam 
żadnego pompowania z beczki,  nie pamięta  żeby pan Rakowski takie  
teksy wypowiadał ale on jest autorem i niech się wypowie  w tej kwestii. 
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski  nie  wie  w  jakich  
okolicznościach  i  kiedy  Pan  Droś  usłyszał  od  niego  taką  opinię,  że  
gnojowica  była  pompowana  do  rzeki.  W poprzedniej  kadencji  zrobił  
fotografie kiedy jak wspomniał na Komisji wspólnej dowiadywał się   w 
jaki sposób gnojowica powinna być wywożona na pola właściciela Agro 
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Dudy,  wtedy  całą  Radę  poinformowano,  że   gnojowica  powinna  być  
wstrzykiwana do gleby dlatego jadąc nad rzekę  zauważył  beczkowozy 
które wylewały gnojowice na pola właściciela Agro Dudy i wtedy zrobił 
zdjęcia, było też kilka kałuż na drodze  dojazdowej wzdłuż rzeki  i dlatego 
zrobił te zdjęcia. 
-   Radny  Wojciech  Droś  na  poprzedniej  sesji  22  marca  zadał   
Burmistrzowi  pytanie  czy  prawdą  jest  że  Pan  Rakowski  prowadzi   
działalność gospodarczą na mieniu komunalnym gminy, Burmistrz miał  
dać  odpowiedź, której jeszcze nie otrzymał.  Kolejne pytanie Burmistrz 
otrzymał informację o nowej  decyzji  pozwolenia zintegrowanego, zadał 
wcześniej pytanie  czy Burmistrz złożył swoje zastrzeżenia do tej decyzji, 
Burmistrz odpisał że nie jest stroną. Zapytał czy to, że Burmistrz jest  
gospodarzem  terenu  gminy   działek  sąsiadujących  w  bezpośrednim   
otoczeniu tuczarni, czy to nie jest odpowiedni argument żeby Burmistrz 
był stroną w tej sprawie znając ten temat. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  odpowiedź  będzie  na  
piśmie.   Odnośnie drugiego pytania odpowiedź Pan Droś otrzymał na  
piśmie  z uzasadnieniem  oraz podstawą prawną.  
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba poinformował, że miał wizytę  
kilku  mieszkańców,  którzy  domagają  się  rozwiązania   tematu  miejsc  
parkingowych  w  rynku,  szczególnie,  była  to  ich  inicjatywa  aby  
wprowadzić  na  naszym terenie  jakieś  ograniczenia  aby  gmina  mogła  
jeszcze przy tym coś zyskać.  Chodzi o parkomaty. Uważa, że należy  
zrobić rozeznanie jakie to są koszty, jak to rozwiązać żeby mieszkańcy  
nie stawiali tych samochodów na kilka godzin, bo ktoś kto przejeżdża i  
chce szybko załatwić  pewne sprawy nie może tego zrobić. Chciałby aby 
burmistrzowie  zrobili  takie  rozeznanie  o  możliwościach,  jak  to  jest  
rozwiązane  w innych  gminach  podobnych  wielkością  do  naszej,  tym  
samym powiększono by o jakieś wpływy do budżetu.  
-  Mieszkaniec  Edward  Maj  zapytał  radnych  czy  strona  internetowa  
prowadzona od pięciu lat przez firmę i znajdujące się na niej zdjęcia  jest 
wiarygodna  i czy jest dowodem. Sprawa dotyczy zatrutej wody w studni i 
prowadzonej  działalności  gospodarczej  przez  jego  sąsiada.   Drugie  
pytanie  do  Burmistrza  skąd  Burmistrz  wziął  takie  informacje,  które  
wypowiedział  wcześniej  o  konflikcie  trwającym  od  kilka  lat  z  jego  
sąsiadem. 
- Burmistrz Krystian Kotynia  odpowiedział Panu Majowi bo dokładnie 
nie  wie  o co chodzi  ale  gdy była  rozpatrywana skarga na burmistrza  
zabierał  wtedy głos i  powiedział   wtedy że w naszej  gminie zna taki  
przypadek  gdzie jest problem między sąsiedzki  i oby się mylił aby ten 
problem nie był podobny. 
-  Mieszkaniec Edward Maj przekazał informacje na temat sąsiada Pana 
Karasia i prowadzonej przez niego działalności. 
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-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  odniósł się do wypowiedzi Pana 
Maja. 
- Mieszkaniec Marek Kajkowski  zapytał Radnego Rakowskiego który  
zmienił zdanie bo wcześniej mówił że widział wylewaną gnojowicę do  
rzeki później zmienił zdanie i mówi że tego nie widział, jest to dla niego 
wielkim  zaskoczeniem.  Na  połączonej  Komisji  zapytał  Pana  
Rakowskiego  o  zdjęcia  i  fakty  i  otrzymał  wtedy  odpowiedź  od  pana  
Rakowskiego że powinien ważyć słowa,  bo on o takich rzeczach nie  
wspominał.  Zacytował  wypowiedź  Pana  Rakowskiego  z  gazety  
kłobuckiej z dnia 10.11.2015 roku.
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Rakowski   odniósł  się  do  
wypowiedzi Pana Kajkowskiego odnośnie odczytanego artykułu jest tam 
napisane  że  gnojowica  trafiła  do  rzeki  a  nie  została  wylana.  Nie  ma  
zamiaru wdawać się w polemikę z Panem Kajkowskim, wszystkie jego 
wypowiedzi są zapisane w protokołach i to co mówił jest na zdjęciach. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba prosi aby zadawać pytania. 
-   Mieszkaniec  Marek  Kajkowski   zapytał  Burmistrza  Kotynię  czy  
zamierza podjąć decyzję o cofnięciu  decyzji środowiskowej na budowę 
biogazowni w związku z faktami  zawartymi w dokumentacji pierwotnej 
do  tej  decyzji  w  postaci  raportu  oddziaływania  tej  inwestycji  na  
środowisko w której zawarte są nieprawdziwe informacje. 
-  Burmistrz Krsytian Kotynia odpowiedział,  że  w tym tygodni będzie  
odpowiedź na ten temat. 
-  Mieszkaniec Marek Kajkowski  zadał drugie pytanie z tym związane, 
dokumentacja pierwotna dotycząca  decyzji środowiskowej na budowę  
biogazowni  przytoczył  paragraf   7  punkt  8  co  zawiera.  Zapytał  czy  
Burmistrz  zdaje  sobie  z  tego  sprawę  jeżeli  zostanie  wybudowana  
biogazownia. 
- Burmistrz Krystian Kotynia próbował udzielić odpowiedzi,  mówił że są 
to insynuacje, Pan Kajkowski przerwał tę wypowiedź.  
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba  po raz kolejny upomina Pana  
Kajkowskiego  aby  zadał  konkretne  pytanie  i  nie  przeszkadzał  osobie  
odpowiadającej. 
-  Mieszkaniec  Marek Kajkowski   prosi  Burmistrza  od pół  roku żeby  
wyegzekwować plany nawożenia otrzymał plany nawożenia między 2013 
a 2016 rokiem ale nie całe.  Zapytał kiedy będzie komplet tych planów 
nawożenia. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odpowiedział, że plany nawożenia  
zgodnie  z  ustawą  o  nawozach  i   nawożeniu,  podmiot  prowadzący   
instalację tego rodzaju  jest zobowiązany przekazywać  dla WIOŚ i dla  
Wójta, Burmistrza. Środki prawne do wyegzekwowania  tego obowiązku 
ma  Wojewódzki  Inspektor  Ochrony  Środowiska.  Z  informacji  którą  
przekazał   i  którą przedstawiał    wynika,  że   takie plany nie  były w  
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terminie opracowywane i przekazywane. Z tego tytułu WIOŚ  wyciągnął 
prawem przewidziane wnioski w tym również ukarał karą grzywny  osoby 
odpowiedzialne za to. Natomiast Burmistrz nie ma prawnych możliwości 
egzekwowania.
-  Mieszkaniec  Marek Kajkowski   stwierdził,  że  ani  WIOŚ ani  Urząd  
Burmistrza  nie  powiadomili  nikogo o ewidentnym łamaniu  prawa w  
postaci  ustawy  o  nawozach  i  nawożeniu.  Zapytał  kiedy  można  się  
spodziewać kompletów tych planów. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik   jeszcze  raz  odczytał  fragment   
informacji Dyrektora WIOŚ co było przedmiotem kontroli i co zostało  
przez WIOŚ  stwierdzone. Inspektorat wydał zalecenia pokontrolne oraz 
zastosował kary grzywien  w stosunku do osób za nie odpowiedzialnych. 
-  Mieszkaniec Marek Kajkowski   zapytał skoro znany był od lat fakt  
niedostarczania  planów nawozowych, których to brak w myśl przepisów  
ustawy o nawozach i nawożeniu  eliminuje taki podmiot i działalność z 
rynku  poprzez   cofnięcie  pozwolenia  zintegrowanego,  dlaczego  nie  
zarządzono  tzw przeglądu ekologicznego  o którym mówi ustawa o  
ochronie środowiska. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław Łukasik  odpowiedział,  że  ustawa mówi o  
takim przeglądzie,   natomiast  nie  jest  to  w  kompetencji  burmistrza   
zarządzanie  takiego  przeglądu,  natomiast   próby  egzekwowania  tych  
planów, rozliczania z  ilości gnojowicy wylewanej  to już w 2010 i 2011 
roku były prowadzone przez Gminę, to nie stało się kilka miesięcy temu 
na wniosek Stowarzyszenia, są na to dokumenty, że takie działania były 
prowadzone.  
-  Mieszkaniec Marek Kajkowski  zapytał dlaczego nie złożono wniosku 
do WIOŚ o taki przegląd. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik   odpowiedział,  że  do  WIOŚ  był  
składany wniosek o przeprowadzenie  kontroli, jeżeli WIOŚ wówczas tak 
jak teraz  stwierdziłby takie istotne naruszenia to tak jak teraz to zrobił  
mógł  wystąpić do Marszałka  o taki przegląd. 
-  Mieszkaniec Marek Kajkowski  zapytał co z monitoringiem wywozu  
gnojowicy i jego harmonogramem. Pytanie to poprzedził komentarzem  
dotyczącym ilości azotu, który nie przekracza normy. Zapytał czy Urząd 
zamierza wystąpić o harmonogram wywozu gnojowicy na jesień  tego  
roku pod warunkiem, że ta firma będzie jeszcze istniała. 
-  Wiceburmistrz  Mirosław  Łukasik   odpowiedział,  że   Urząd  będzie  
próbował egzekwować dostępnymi metodami. 
-  Mieszkaniec Marek Kajkowski  poinformował, że w styczniu 2016 roku 
weszli w posiadanie  dokumentów,  które zostały im przekazane przez  
Urząd Gminy w Lipiu dotyczących wyników próbek pobranych  na rzece 
Liswarcie. Wyniki pobrania tych próbek i ich skontrolowania   zostały  w 
2012 roku przesłane do Urzędu w Krzepicach. Zapytał czy Urząd zrobił 
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jakiś użytek  z przekazanych informacji. Omówił te informacje. Kolejny 
temat  to  padł  wniosek  o  otwarciu  terenów  gminnych  z  których  byli  
przeganiani, zapytał kiedy te tereny zostaną  otwarte.
- Burmistrz Krystian Kotynia odniósł się do zadanych pytań. 
-  Mieszkaniec Marek Kajkowski  zapytał  odnośnie wcześniej zadanego 
pytania  dlaczego Urząd  nie  wniósł  sprzeciwu do nowego pozwolenia  
zintegrowanego.  Urząd stwierdził, że nie jest stroną, uważa, że ta sprawa 
wymaga obróbki prawnej.  W sprawozdaniu Burmistrza  międzysesyjnym 
padły  takie  słowa,  że  o  wszystkim poinformuje.  Prosi  aby  Burmistrz  
wyjaśnił dlaczego  nabrawszy wiedzy o powstaniu  pozwolenia w dniu 23 
marca mieszkańcy zostali poinformowani  po 14 dniowym okresie, kiedy 
można było zgłosić do tego pozwolenia ważny i skuteczny sprzeciw.  
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odpowiedział,  że  musi  zajrzeć  do  
dokumentów i wtedy udzieli odpowiedzi. 
-  Mieszkaniec Marek Kajkowski  zapytał Przewodniczącego Rady czy  
wobec jawnego złamania prawa  jakiego dopuścił się Burmistrz wydając  
decyzję środowiskową  na biogazownię poprzez przyjęcie do wiadomości 
nieprawdziwych  tez  zawartych  w  dokumencie  jakie  poprzedzało  tą  
decyzję  a jest nią raport środowiskowego oddziaływania na  środowisko, 
który kończy proces oceny  inwestycji na środowisko, jako osoba pełniąca 
funkcję  nadzorczą  nad działalnością Burmistrza,  czy Przewodniczący  
zamierza w związku z tym  podjąć jakieś działania, które zmierzałyby do 
tego  by Burmistrz cofnął tą decyzję. 
-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział, że nie zamierza  
podjąć takich działań  dlatego, że jest to w kompetencji Burmistrza. 
-   Mieszkaniec  Marek Kajkowski   zapytał  czy  Przewodniczący  zdaje  
sobie sprawę że w związku z kłamliwą informacją  o wiedzy której został 
poinformowany  nie spełniając funkcji nadzorczej nad Burmistrzem, nie 
wywołując presji  by wycofać z obrotu prawnego decyzje  wystawioną z 
rażącym naruszeniem prawa również  naraża się na konsekwencję  tego, 
że mieszkańcy  tą inwestycją będąc zrujnowanymi wystąpią na drogę  
sądową.
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik  odpowiedział, że znając dokładniej  
treść raportu  uważa, że przed udzieleniem takiej odpowiedzi  należałoby 
dokładnie przeczytać w którym miejscu jest ten zapis odnośnie tych dóbr 
materialnych, czego on dotyczy, bo być może  chodzi o dobra materialne 
kultury  dlatego należy to w kontekście całego  raportu a przynajmniej w 
kontekście tego oddziaływania  dokładnie przeanalizować. 
-  Mieszkaniec Marek Kajkowski  poinformował, że  podczas jednej z  
sesji   padła  taka wypowiedź że jaka będzie  wola mieszkańców,  takie  
będzie stanowisko  Rady, nikt nie będzie robił wbrew mieszkańcom, tak 
zadeklarował  Przewodniczący.   Zapytał  czy  Przewodniczący zamierza  
dotrzymać słowa. 
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-  Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział, że  Pan Kajkowski 
jest mistrzem manipulacji, bo to jak Pan manipuluje i przedstawia  fakty o 
których  tylko  chce  przedstawić,  czy  usłyszeć   to  wszyscy  są  tego  
świadomi. Dziwi go jeden zasadniczy fakt, że w 2015 roku  nastąpiło  
obudzenie,  przez  6  lat  nic  nie  wiedział,nie  robił   chociaż  bardzo  
śmierdziało.   Teraz nagle zaczął zwracać uwagę na biogazownię, fermę 
trzody  jest  to  bardzo  zastanawiające,  natomiast  jeżeli  Pan Kajkowski  
dobrze przeczytał co zacytował   to stanowisko Rady będzie takie  jaka 
jest  wola  mieszkańców  i  takie  było  stanowisko  Rady,  a  wolą  
mieszkańców   wypowiedziane  w  konsultacjach,  że  jest  przeciwna  
budowie biogazowni.  
-  Mieszkaniec Marek Kajkowski powiedział, że historia podsumuje Radę, 
zaraz będą wybory, wszyscy staną wobec tej weryfikacji, chyba że stanie 
się cud i ktoś się tak zdenerwuje że odwoła Radę,  taka operacja też jest 
możliwa.  Zapytał  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Pana  
Balcerzaka   odnośnie   pytania  Pana  Olejnika  w  sprawie   umowy  
podpisanej przez Urząd  na odbiór przyszłej produkowanej w biogazowni 
energii,  odpowiedziano Panu Olejnikowi  ,  że  wszystko jest  zgodne  z  
prawem, zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej czy ma wiedzę  
że w związku z faktem tej umowy istnieją dwa dokumenty wzajemnie   
sprzeczne,   jedna to krótka umowa,  drugi  dokument  sprzeczny z  tym  
pierwszym, to prośba Burmistrza   napisana do Enionu  aby na dobrych 
warunkach zechciał odebrać całą wytworzoną przez biogazownię energię. 
Zapytał  czy  Przewodniczący  ma  wiedzę  o  tych  dwóch  sprzecznych  
dokumentach.  Drugie pytanie  czy w związku z tą umową określono jako 
pełnoprawną  ma wiedzę o zamierzeniach  Burmistrzów, Zarządu, Rady o 
jakimś  sposobie wykorzystywania  tej energii, czy prowadzone są jakieś 
analizy jak tą energie wykorzystać. 
-  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  Rafał  Balcerzak odpowiedział   
Panu Kajkowskiemu, że dobrze manipuluje wypowiedziami, odniósł się 
do  pierwszego pytania.   Komisja  Rewizyjna badała  sprawę fikcyjnej  
umowy, czyli czy rzeczywiście taka umowa została sporządzona w formie 
pisemnej i rzeczywiście taka umowa została sporządzona, przedstawiona 
Komisji. Komisja nie wnikała w to czy ta umowa istniała i czy powinna 
być podpisana, ta umowa jest. Co do drugiego pytania to w poprzedniej 
kadencji   Rady bardzo mocno była lansowana  budowa pływalni i energia 
miała być wykorzystywana  w tym obiekcie rekreacyjno – wodnym.   Z 
informacji  jakie  obecnie   posiada  Rada  jeżeli  chodzi  o  budowę  
biogazowni  to wiadomo w jakim miejscu się  ona znajduje.   Nie ma  
żadnych informacja w jaki sposób ta energia mogła być wykorzystana. 
-   Mieszkaniec  Marek  Kajkowski  zapytał  jak  widzi  kwestię  nie  
wypowiedzenia  do  dnia  dzisiejszego  umowy   o  odbiorze  energii  w  
sytuacji  kiedy  nie  ma  żadnych  perspektyw na  jej  odebranie.  Czy  nie  
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należałoby zobowiązać Burmistrza żeby w tym zakresie zrobił porządek. 
-  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Balcerzak odpowiedział że 
Komisja czyta pisma  ze zrozumieniem  i wypowiedziała się  na ten temat, 
wysłano odpowiedź Panu Olejnikowi, że taka umowa istnieje. Natomiast 
Komisja nie oceniała skutków tej umowy, ponieważ w składzie Komisji 
nie ma  prawnika. 
- Mieszkaniec Romuald Cieśla ustosunkował  się  do  wcześniejszych  
wypowiedzi, wielkim źródłem informacji co dzieje się w rzece Liswarcie 
są Protokoły Rady Miejskiej  do których dotarł, w 2009 lub 2010 roku  
zgłaszał  do Komisji Rolnictwa fakt, że jest rura którą płynie gnojowica 
prosto do rzeki. Po tygodniu zebrała się Komisja i zapewniono że rura ta 
została  zasypana.  Odczytał  fragment  protokołu  na  powyższy  temat,  
przypomniał kto wtedy był radnym i każdy o tym widział, że była rura i 
ścieki płynęły do rzeki. Przytoczył kolejny  fragment protokołu  z 2016 
roku    dotyczący zapytania radnego Rakowskiego, czy firma Agro Duda 
posiada pozwolenie wodno – prawne na czerpanie wody z rzeki Liswarty. 
Protokoły i uchwały są publikowane w internecie  i tam wszystko jest  
napisane. Poinformował, że byli wczoraj  u Wojewody  w ciągu tygodnia  
zostaną powołane wszystkie służby od początku żeby zbadać tą sprawę. 
Prosi aby Rada zajęła  się tą sprawą  i na następną sesje przygotować  
wszystkie protokoły Rady gdzie była o tym mowa, że rzeka jest  
zanieczyszczana,  że  gnojowica  jest  spuszczana  do  rzeki  i  że  są  
problemy.  Zapytał kiedy zostanie zdjęta siatka i otwarte zostaną  bramy 
na tereny miejskie. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba odpowiedział, że temat ten był już 
dzisiaj  omawiany, Burmistrz  na ten temat  wypowiadał  się.   Odnośnie  
protokołów to Pan Cieśla stwierdził,  że protokoły te są w internecie i  
każdy może sobie  odnaleźć te protokoły. 
- Mieszkaniec Bogdan Olejnik zapytał kiedy działki na terenie tuczarni  
będą  dostępne dla mieszkańców.  Drugie pytanie do Burmistrza, kiedy  
dokona otwarcia toalet, które znajdują się na parkingu przy kościele i są 
ciągle zamknięte. 
-  Burmistrz  Krystian  Kotynia  odnośnie  pierwszego  pytania  tak  jak  
wcześniej mówił nastąpi to niezwłocznie. Odnośnie toalet to każdy zna  
ten temat,  toalety są  dobrze wyposażone i  były otwarte i  zostały już  
zdewastowane, są dwa wyjścia zostawić te toalety otwarte  i naprawiać w 
nieskończoność   albo  przejść  na  standard  bardzo  tradycyjny  bez  
podgrzewaczy, myśli że to drugie rozwiązanie po sugestii Pana Olejnika 
będzie zastosowane.  Toalety w okresie letnim są otwarte i pracownik  
który sprząta  rynek  dogląda  ich,   zimą  są  zamknięte   bo  są  mniej  
potrzebne. 
- Mieszkaniec Bogdan Olejnik zapytał Wiceburmistrza Łukasika o  rynek 
w  Krzepicach   w  dokumentacji  technicznej  w  pozwoleniu  na   
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przebudowę rynku w Krzepicach  od strony zachodniej gdzie jest sieć  
detaliczna, czy w dokumentacji jest parking, a nie wykonano go.  Drugie 
pytanie po obydwu stronach drogi, która przebiega przez środek rynku  
został wykonany chodnik, chodnik na pewnym odcinku jest poprzeczny  
spadek tego chodnika jest 20 cm, chodnik jest o szerokości  1,30 cm. Z 
przepisu  prawa  budowlanego   wynika,  że  poprzeczny  spadek   tego  
chodnika powinien być  3 cm a jest 20 cm.  Jeżeli wjedzie na ten chodnik 
osoba niepełnosprawna czy się nie wywróci. Kto taki chodnik odebrał. 
- Wiceburmistrz Mirosław Łukasik odpowiedział odnośnie chodnika, w 
tym miejscu o którym mówi Pan Olejnik warunki jakie tam są wymusiły  
zastosowanie takiego rozwiązania. Jeżeli chodzi o miejsca postojowe, bo 
parkingu nie przypomina sobie żeby był. Miejsca postojowe, są   takie  
miejsca urządzone, wzdłuż osi jezdni równolegle do osi jest wyznaczony 
pas do parkowania. 
-  Mieszkaniec Bogdan Olejnik kolejne pytanie  Urząd Miejski posiada  
działkę na terenie miasta Krzepice o powierzchni 120 ha były to grunty 
orne,  Burmistrz podzielił  tą  działkę na 10 działek  i  również dokonał  
sprzedaży tych 10 działek w przetargu ograniczonym  o własne wydane 
rozporządzenie. Komisja Rewizyjna która była na kontroli, potwierdziła i 
jest protokół  RIO wniosek nr 7 odczytał ten zapis.  Sprawę tę zgłosił  
obecnej Komisji Rewizyjnej i otrzymał odpowiedź że jest dobrze, a nie  
jest  dobrze.   Zwrócił  się  po  raz  drugi  do  Przewodniczącego  Komisji  
Rewizyjnej aby powrócić do tej sprawy i ponownie ją rozpatrzyć z jego 
udziałem i udziałem burmistrzów. 
-  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rafał  Balcerzak  odpowiedział  
Panu Olejnikowi, że mieszają mu się daty, kadencje Rady bo temat który 
teraz  porusza    nie  informował  o  tej  sprawie  w  swoich  rozlicznych  
pismach, nie będzie się do tej  sprawy odnosił. Przypuszcza że chodzi o 
tamtą kadencję, odnośnie zarzutu, że na Komisję jest zapraszany tylko  
Pan nigdy Burmistrz. Wyjaśnił, że Komisja nie ma w zwyczaju aby na  
obrady zapraszać  dwie strony na przeciwko stołu i robić nieprzyjemną 
dyskusję, Komisja zawsze zapoznaje się z opinią  jednej i drugiej strony, 
komisja pracuje w oparciu o fakty i dowody.  
-   Radny  Powiatowy  Józef  Borecki  odniósł  się  do  wypowiedzi  Pana  
Cieśli,  uważa  żeby  nie  wracać   do  poprzednich  lat,  robić  to  co  jest  
konieczne,  wnioski,  które  zgłosił  Pan  Mońka  są  słuszne  i  należy  je  
wykonać. W poprzednich latach były popełniane błędy, błędem było to że 
tuczarnia została sprzedana, gdyby nie była sprzedana dzisiaj nie byłoby 
tych problemów. 
- Przewodniczący Rady Mateusz Kluba zaprosił w imieniu  Gminnego  
Ośrodka Kultury w Krzepicach  i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach 
na Koncert  laureatów  Powiatowego Festiwalu Piosenki  Dziecięcej   i  
Młodzieżowej „Śpiewać każdy może”, który odbędzie się 22  maja br o 
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godz.  16  w sali   kinowej  GOK w Krzepicach.   Drugie  zaproszenie   
kreatywny piknik dla najmłodszych  30 maja 2016 rok  godz. 16 plac  
zabaw  przy GOK przy ul. Krótkiej, wstęp wolny. 

Ad.  24.  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                     Czesława Dudek               Mateusz Kluba 
Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej

28


