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Protokół nr XLII/2018 

z sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 września 2018r. 

w godzinach od 10
00

-10
55 

w sali
 
narad Domu Kultury w Kroczycach 

 

Obrady XLII sesji Rady Gminy Kroczyce otworzyła i prowadziła Przewodnicząca 

Rady Gminy Kroczyce Pani Wanda Karoń. 

Protokołowała – Agnieszka Stolarska 

Radnych wg listy obecności -  15 (Załącznik nr 1).  

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli sołtysi zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik 

nr 2 do protokołu oraz osoby z Urzędu Gminy i osoby zaproszone zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Informacja Wójta Gminy o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości 

Pradła. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Kroczyce na lata 2018-2021.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018r.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce 

na lata 2018-2030 wprowadzonej Uchwałą nr 242/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce                                       

z dnia 18 grudnia 2017r.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 320/XLI/2014 Rady Gminy Kroczyce                         

z dnia 30 października 2014r. w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych w Gminie Kroczyce. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 321/XLI/2014 Rady Gminy Kroczyce               

z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu 

udzielania stypendiów Wójta Gminy Kroczyce za wybitne osiągnięcia naukowe, 

artystyczne i sportowe uczniów  zamieszkałych w Gminie Kroczyce. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach 

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

14. Wolne wnioski. 

15. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy Kroczyce. 

 

Ad.1 

Obrady XLII sesji Rady Gminy Kroczyce otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady 

Gminy Kroczyce- Pani Wanda Karoń słowami: „Otwieram XLII sesję Rady Gminy 

Kroczyce” i stwierdziła, że na sali zgodnie z listą obecności znajduje się  15 radnych.             

Z uwagi  na powyższe, podejmowane decyzje są prawomocne.  

 

Ad. 2 

Protokół  nr XLI/2018 z dnia 13 sierpnia 2018r. wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony 

radnych został przyjęty jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”. 

 

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy Kroczyce przedstawiła porządek obrad i zwróciła się                    

do radnych o zgłaszanie uwag. Radni nie wnieśli uwag do powyższego. Wobec braku  

propozycji wprowadzenia zmian, sesja odbywała się  zgodnie z ustalonym porządkiem.   

 

Ad. 4 

Interpelacje i zapytania radnych: 

1) Pani Beata Kampa – zgłosiła interpelację w sprawie  odnowienia - naprawienia 

wjazdu właścicielom posesji przy ul. Marianka  9 w Kroczycach . Ponowiła również 

zapytanie o drogę na Bielanów, kiedy będzie naprawiona. 

Nie zgłoszono więcej interpelacji. W związku z powyższym Pani Wanda Karoń odczytała 

kolejny punkt porządku obrad tj. informacja Wójta Gminy o pracy Wójta między sesjami 

Rady Gminy. 

 

Ad. 5 

Wójt Gminy Kroczyce przedstawił informację o swojej pracy w okresie między sesjami Rady 

Gminy Kroczyce: 
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 w dniu 13.08.2018r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Budowa 

otwartych stref aktywności w sołectwie Dobrogoszczyce i Przyłubsko”. Przetarg 

wygrał Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur za kwotę 274 353,26 zł. 

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 10 sierpnia. Obecnie trwają prace 

budowlane. Termin zakończenia prac upływa 15 października 2018r. 

 tego samego dnia  dokonano odbioru prób szczelności zbiorników na oczyszczalni 

ścieków. Zbiorniki są szczelne. Obecnie oczyszczalnia przyjmuje ścieki. Trwa rozruch 

technologiczny.  

 dnia 19.08.2018r. odbył się jubileusz jednostki OSP w Dobrogoszczycach. 

 w dniu 23.08.2018r. została podpisana umowa na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kroczyce 

etap III-IV”. Wartość umowna 91 800,00 zł, 

 w dniu 03.09.2018r. miała miejsce uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego oraz 

otwarcie nowo dobudowanych sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Pradłach. 

 dnia 06.09.2018r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operację typu 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemięrzyce”. Przewidywany koszt 

realizacji zadania to 480 065,53 zł. w tym poziom dofinansowania z PROW                  

w wysokości 305 466,00 zł. 

 w tym samym dniu odbyło się w Podegrodziu spotkanie w sprawie oczyszczalni 

ścieków. 

 08.09.2018r. odbył się festyn na zakończenie  lata. 

 09.09.2018r.  w Przyłubsku odbył się jubileusz 65 –lecia jednostki OSP połączony             

z nadaniem sztandaru.  

 w dniu 10.09.2018r.  w Gliwicach odbyło się spotkanie w Subregionie Centralnym            

w sprawie kanalizacji ścieków  w Kroczycach. 

 dnia 11.09.2018r. została odebrana po remoncie droga w miejscowości Gołuchowice. 

Natomiast 22 września br. nastąpiło uroczyste otwarcie w/w drogi. W dniu                    

25 września został złożony wniosek o wypłatę dotacji w wysokości 437 769,00 zł do 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 

 w dniu 14.09.2018r. zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego zadań: „Wiedza moją potęgą”. Kwota 

dofinansowania z UE to 124 270,00 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 7 310,00 zł, 

wkład własny 14 620,00 zł oraz projektu „Odkrywam sekrety nauki” dofinansowanie 
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z UE 186 277,00 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 10 957,50 zł, wkład własny 

21 915,00 zł. 

 15.09.2018r.  nastąpiło przekazanie samochodu dla jednostki OSP w  Kostkowicach. 

 w dniu 22.09.2018r. odbyła się biesiada KGW w Białej Błotnej. 

 w dniu 27.09.2018r. miało miejsce spotkanie z Prezesem RPM z Lublińca. Tematem 

spotkania było omówienie spraw związanych z podpisaniem umowy na budowę 

kanalizacji ścieków III-IV etap. Umowa zostanie podpisana w pierwszych dniach  

października br. 

Z pozostałych spraw pragnę poinformować, że zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim 

rozliczenia końcowe z 3 zadań na 6 zrealizowanych w ramach Konkursu Przedsięwzięć 

Inicjatyw Lokalnych. Ponadto został złożony wniosek do MEN w Warszawie odnośnie 

dofinansowania zakupu mebli do nowopowstałych sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej  

w Pradłach. W najbliższym czasie tj. 21.10.2018r. odbędą się wybory samorządowe: mamy 

już obsadzony jeden mandat radnego z uwagi na zgłoszenie tylko jednego kandydata do tego 

okręgu - P. Krzysztof Janikowski został wybrany na radnego okręgu wyborczego nr 5. 

Ostatnia informacja, którą chciałbym przekazać  dotyczy zakończenia prac przy budowie 

kanalizacji I etap Kostkowice – Podlesice. 

Pan Wójt podziękował za uwagę.  Następnie  Przewodnicząca Rady Gminy Kroczyce 

odczytała kolejny punkt porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zamiany 

nieruchomości położonych w miejscowości Pradła. 

 

Ad.6  

Projekt uchwały przedstawiła Pani Paulina Miśta – pracownik merytoryczny UG Kroczyce. 

Szanowni Państwo,  projekt przedmiotowej uchwały dotyczy wyrażenia  zgody na zamianę 

nieruchomości w miejscowości Pradła. Zamiana konieczna jest dla regulacji stanu prawnego 

działki gruntu stanowiącej własność osoby fizycznej, zajętej pod drogę publiczną – ul. Bugaj, 

która została przebudowana w 2017r. Zamianie podlegają działki o takim samym metrażu            

tj. 2150 m
2
. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kroczyce zapytała czy ktoś ma jakieś pytania  do omówionego 

projektu uchwały? Wobec braku pytań pełną treść uchwały odczytał  Pan Zbigniew Biały. 

Uchwała Nr 286/XLII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 września 2018r.                                   

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Pradła została podjęta 

jednogłośnie tj. 15 głosami „za”. 
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Ad. 7  

Kolejny projekt uchwały został omówiony podczas wspólnego posiedzenia Komisji 

Rady Gminy Kroczyce przez Panią Martę Majkę przedstawicielkę firmy IGO  z Katowic.  

Poinformowała ona Radę o tym, że obowiązek opracowania przedmiotowego programu 

wynika z zapisu art. 17 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Organem zobowiązanym               

do jego sporządzenia jest organ wykonawczy gminy, czyli Wójt. Program Ochrony 

Środowiska podlega uchwaleniu przez Radę Gminy. Opracowanie Programu ochrony 

środowiska dla Gminy Kroczyce na lata 2018-2021 wraz ze Strategiczną Oceną 

Oddziaływania na Środowisko zlecono firmie IGO Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością 

Sp. k. z  Katowic.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił brak potrzeby 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu. 

W ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko,  Program został podany                   

do publicznej wiadomości.   

Wójt Gminy Kroczyce Obwieszczeniem z dnia 19 lipca 2018 r. zawiadomił społeczeństwo         

o możliwościach zapoznania się z projektem Programu.  

Konsultacje społeczne trwały w okresie od 19 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018r.                             

Do dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski od mieszkańców Gminy Kroczyce. 

W dniu 28 sierpnia 2018 r. Program został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Zarządu 

Powiatu Zawierciańskiego. 

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kroczyce zapytała czy ktoś ma jakieś pytania  do omówionego 

projektu uchwały? Wobec braku pytań pełną treść uchwały odczytał Pan Zbigniew Biały.  

Uchwała Nr 287/XLII/2018 Rady Gminy Kroczyce  z dnia 28 września 2018r. w sprawie 

uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kroczyce na lata 2018-2021  

została podjęta jednogłośnie tj. 15 głosami „za”. 

 

Ad. 8 

Pani Wanda Karoń odczytała kolejny punkt porządku obrad, którym było podjęcie uchwały  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018r.  

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik – Katarzyna Fabjańska – Góral. Szanowni Państwo, 

w  projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018r. proponuje się 
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dokonanie następujących przesunięć planowanych na 2018r. w dochodach Gminy Kroczyce, 

które nie mają wpływu na przewidywany wynik finansowy: 

 zwiększenie  po stronie dochodów bieżących w dziale 758 Subwencje ogólne              

z budżetu państwa – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej  o kwotę            

64.250,00 zł, 

 w dziale 758 (dochody bieżące) Wpływy z różnych dochodów – zwrot nadwyżki 

podatku Vat naliczonego nad należnym -  zmniejszenie o kwotę 110.000,00 zł, 

 w dziale 900 (dochody majątkowe) – Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich (…)- dot. dofinansowania w ramach 

PRO WSL na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III 

i IV” – zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł. 

Natomiast po stronie planowanych na 2018r. wydatkach Gminy Kroczyce  proponuje się 

następujące zmiany: 

 zwiększenie po stronie wydatków bieżących w wysokości 260.300,00 zł,                          

na co składają się poniżej wymienione pozycje: 

 w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z tego: dotacje na zadania bieżące  

kwota  300,00 zł, 

 w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe 

z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i pochodne od 

nich naliczane  kwota 260.000,00 zł, 

 zmniejszenie po stronie wydatków bieżących  w wysokości 212.700,00 zł. Na tą 

kwotę składają się: 

 w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z 

tego: wydatki jednostek budżetowych  (wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań) kwota w wysokości 20.000,00 zł, 

 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami z tego: wydatki jednostek budżetowych  (wydatki 

związane z realizacją ich statutowych zadań) kwota 25.000,00 zł, 

 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90001 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: wydatki jednostek budżetowych 

(wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) kwota 137.700,00 zł 
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 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 

Pozostała działalność z tego: wydatki jednostek budżetowych ( wydatki 

związane z realizacją  ich statutowych zadań) kwota 20.000,00 zł, 

 w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 Pozostała działalność z 

tego: wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań) kwota 10.000,00 zł, 

 zwiększenie po stronie wydatków majątkowych  w wysokości  35.400,00 zł, na co 

składają poniżej wymienione pozycje: 

 w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne z tego: Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne dot. zadań: dotacja celowa na dofinansowanie zakupu 

motopompy dla OSP Lgota Murowana w kwocie 4.100,00 zł  oraz dotacja 

celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Kroczyce w kwocie 

3.600,00 zł,  

  w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: Inwestycje i 

zakupy inwestycyjne dot. zadania: Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka 

kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach 

(etap I) – RPO WSL ZIT (wartość bez odliczanego podatku Vat) w kwocie 

27.700,00 zł, 

 zmniejszenie po stronie wydatków majątkowych  w łącznej kwocie 675.000,00 zł na 

co składają się poniższe kwoty:  

 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: Inwestycje                   

i zakupy inwestycyjne dot. zadania: Budowa kanalizacji na terenie Gminy 

Kroczyce – etap III i IV (RPO WSL) kwota 642.000, 00 zł  

 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 

Pozostała działalność z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne dot. zadania: 

Budowa otwartych stref aktywności w sołectwach Dobrogoszczyce oraz 

Przyłubsko, Gmina Kroczyce – kwota 33.000,00 zł 

Planowany w 2018r. deficyt budżetowy zmniejsza się o 146.250,00 zł i wynosi 2.489.070,00 

zł, a jako źródła jego finansowania wskazuje się następujące przychody: 

a) kredyt bankowy – 126.550,00 zł  
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b) pożyczka  - 520.000,00 zł 

c) wolne środki ( nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)  - 1.842.520,00 

zł. 

Pani Skarbnik Katarzyna Fabjańska-Góral zakończyła omawianie projektu uchwały                        

w sprawie zmian w budżecie Gminy i podziękowała za uwagę.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kroczyce zapytała czy ktoś ma jakieś pytania  do omówionego 

projektu uchwały? Wobec braku pytań pełną treść uchwały odczytał Zastępca  Pan Zbigniew 

Biały. 

Uchwała Nr 288/XLII/2018 Rady Gminy Kroczyce   z dnia 28 września  2018r.                        

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 r.  została podjęta jednogłośnie  

tj. 15 głosami „za”. 

 

Ad. 9  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na 

lata 2018-2030 wprowadzonej Uchwałą nr 242/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce                                       

z dnia 18 grudnia 2017r.  

Pani Skarbnik zreferowała projekt uchwały informując, że w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2018-2030 wprowadzono zmiany, które mają urealnić 

podstawowe  wielkości finansowe. Stąd też w pozycjach planowanych na 2018r. dokonano 

aktualizacji danych, wynikających ze zmian w budżecie, jakie wprowadzone zostały                     

od ostatniej aktualizacji WPF, która dokonana została na podstawie Uchwały                                   

nr 283/XLI/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2018r.  

W pozycjach WPF planowanych na 2018r. dokonano następujących zmian: 

 zmniejszono planowane dochody ogółem o kwotę 415.082,05 zł do poziomu 

33.000.953,92 zł, 

 zmniejszono planowane wydatki ogółem o kwotę 561.332,05 zł do poziomu 

35.490.023,92 zł, 

 planowany deficyt budżetowy zmniejszył się o 146.250,00 zł i wynosi 2.884.750,00 zł 

– zostanie on pokryty z „własnych środków” – 1.842.520,00 zł oraz z przychodów z 

kredytu i pożyczki w łącznej wartości 646.550,00 zł, 
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 planowane przychody z tyt. kredytu zmniejszyły się o 146.250,00 zł i łącznie wynoszą 

2.884.750,00 zł, 

 rozchody planowane na 2018r. nie uległy zmianie,  

 planowana kwota długu zmniejszyła się i wynosi 3.476.101,97 zł, 

 planowana na 2018r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 

zmniejszyła się o 93.350,00 zł i wynosi 1.492.649,00 zł (łącznie z „wolnymi 

środkami”  wynosi 3.730.859,00 zł),  

 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty wynosi 1,58% , co wobec poziomu 

dopuszczalnego,  wyznaczonego na podstawie wykonania roku poprzedniego w 

wysokości 7,76%  świadczy o bezpiecznej sytuacji Gminy. 

Następnie w pozycjach dotyczących lat 2019-2021 wprowadzono następujące zmiany: 

 planowane na 2019r. dochody zwiększono o 1.965.000,00 zł, 

 planowane na 2019r. wydatki zwiększono łącznie o 2.015.000,00 zł, co dotyczy 

zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa kanalizacji 

sanitarnej Gminie Kroczyce  - III i IV etap”, 

 planowane na 2020r. dochody zmniejszono o 640.000,00 zł co dotyczy zmniejszenia 

dofinansowania na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kroczyce  -           

III i IV etap”, 

 planowane na 2019r. wydatki zmniejszono łącznie o 590.000,00 zł, 

 w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia w 2018r. kredytu 

dokonano zmian w pozycjach dotyczących planowanej  w kolejnych latach prognozy 

kwoty długu i planowanych rozchodów. 

W prognozach lat 2022-2030 nie wprowadzono żadnych zmian.   

Przewodnicząca Rady Gminy Kroczyce zapytała czy ktoś ma jakieś pytania                               

do omówionego projektu uchwały? Wobec braku pytań bardzo proszę o odczytanie  treści 

uchwały. Pełną treść uchwały odczytał Pan Zbigniew Biały. 

Uchwała Nr 289/XLII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 września  2018r. w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2018-2030 

wprowadzonej Uchwałą nr 242/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce                                       

z dnia 18 grudnia 2017r.  została podjęta jednogłośnie tj. 15 głosami „za”. 
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Ad.10  

Projekt uchwały omówiła Pani Katarzyna Wnuk-Pytlarska, która poinformowała wszystkich 

zebranych, że  w projekcie uchwały uaktualniono zakres klas szkoły podstawowej od IV-VIII, 

ponieważ poprzedni obejmował zakres od klasy IV – VI oraz na rok szkolny 2018/2019  dla 

klasy III Gimnazjum, i że te zmiany są generowane w związku ze zmianami w systemie 

oświaty.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kroczyce zapytała czy ktoś ma jakieś pytania                               

do omówionego projektu uchwały? Wobec braku pytań bardzo proszę o odczytanie  treści 

uchwały. Pełną treść uchwały odczytał Pan Zbigniew Biały. 

Uchwała Nr 290/XLII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 września  2018r. w sprawie 

zmian w uchwale Nr 320/XLI/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2014r. 

w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 

Młodzieży zamieszkałych w Gminie Kroczyce została podjęta jednogłośnie                               

tj.  15 głosami „za”. 

 

Ad.11  

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale                                  

Nr 321/XLI/2014 Rady Gminy Kroczyce  z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kroczyce za wybitne 

osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów  zamieszkałych w Gminie Kroczyce. 

Projekt niniejszej uchwały również omówiła Pani Katarzyna Wnuk-Pytlarska  informując, że 

zmianie ulega załącznik do w/w uchwały  określający zasady przyznawania stypendiów. 

Zmiany te dotyczą: 

 aktualizacji zakresu klas szkoły podstawowej od IV-VIII, 

 w rubryce osiągnięć w nauce do istniejącej listy przedmiotów dopisano biologię              

i geografię, 

 wnioski o przyznanie stypendium  składane będą do Referatu Oświaty, 

 dostosowanie uchwały do obowiązujących przepisów RODO.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kroczyce zapytała czy ktoś ma jakieś pytania                               

do omówionego projektu uchwały? Wobec braku pytań bardzo proszę o odczytanie  treści 

uchwały. Pełną treść uchwały odczytał Pan Zbigniew Biały. 

Uchwała Nr 291/XLII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 września  2018r. w sprawie 

zmian w uchwale Nr 321/XLI/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2014r. 
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w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta 

Gminy Kroczyce za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów  

zamieszkałych w Gminie Kroczyce została podjęta jednogłośnie tj. 15 głosami „za”. 

 

Ad. 12 

Następnym tematem obrad było podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej 

działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „SKALMED”            

w Kroczycach. Projekt uchwały omówiła Pani Krystyna Wieczorek – Sekretarz Gminy 

Kroczyce. Szanowni Państwo, kadencja aktualnej Rady Społecznej powołanej w 2014r.  

dobiegła końca.   Zgodnie z zapisem art. 48 ust. 5 oraz ust.  6 ustawy o działalności leczniczej 

Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot 

tworzący. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy kierownik oraz przedstawiciele 

organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym. W skład Rady Społecznej 

działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, dla którego podmiotem 

tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego wchodzą: 

 jako  przewodniczący: 

  przedstawiciel organu administracji rządowej - w podmiotach utworzonych 

przez ten organ, 

 wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa lub 

osoba przez niego wyznaczona - w podmiotach utworzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, 

 jako członkowie: 

 przedstawiciel wojewody - w podmiocie leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

 przedstawiciele wybrani przez odpowiednio: radę gminy lub radę powiatu - w 

liczbie określonej przez podmiot tworzący, albo przez sejmik województwa - 

w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, albo przez podmiot tworzący podmiot 

leczniczy niebędący przedsiębiorcą o ogólnokrajowym lub ponad 

wojewódzkim obszarze działania - w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, w 

tym po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych, 

 przedstawiciel uczelni medycznej wybrany przez rektora albo dyrektora 

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - w szpitalu, w którym jest 
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jednostka organizacyjna udostępniona na podstawie art. 89 zadania i 

obowiązki podmiotu leczniczego uczelni medycznej ust. 3. 

W związku z powyższym Członkiem Rady Społecznej SP ZOZ „SKALMED” w Kroczycach 

wskazanym przez Wojewodę Śląskiego jest Pani Agnieszka Łosińska-Wykurz. Pan Wójt 

Stefan Pantak  zaproponował, aby Przewodniczącą Rady została Pani Katarzyna Fabjańska-

Góral. Pani Skarbnik wyraziła zgodę. Następnie zgłaszano propozycje pozostałych trzech 

osób jako Członków Rady Społecznej. Ostatecznie wybrano następujący skład Rady: 

1) Katarzyna Fabjańska – Góral- Przewodnicząca 

2) Agnieszka Łosińska-Wykurz – Członek (przedstawiciel Wojewody Śląskiego) 

3) Wanda Karoń – Członek 

4) Krzysztof Janikowski – Członek 

5) Aneta Bednarz – Członek. 

Wszystkie wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącej 

bądź Członka Rady Społecznej SP ZOZ „SKALMED” w Kroczycach.  

Na termin pierwszego posiedzenia  wyznaczono dzień 10 października 2018r.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kroczyce poprosiła o odczytanie pełnej  treści uchwały przez  

Pana Zbigniewa Białego. 

Uchwała Nr 292/XLII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 września  2018r. w sprawie 

powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach. została podjęta jednogłośnie                        

tj. 15 głosami „za”. 

 

Ad. 13 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią Beatę Kampa interpelację w sprawie naprawy 

wjazdu przy ul. Marianka 9,  Pan Wójt zapewnił, że w najbliższym tygodniu tj. pierwszy 

tydzień października sprawa zostanie ostatecznie załatwiona.    

Natomiast jeżeli chodzi o drogę na Bielanów to niestety do końca br. nie będzie ona 

naprawiona z uwagi na brak środków finansowych.  

Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Gminy Kroczyce odczytała kolejny punkt z porządku obrad, którym 

jest zgłaszanie wolnych wniosków.  
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1. Pan Zdzisław Szwaja – zwrócił się o naprawienie drogi od Dzibic w kierunku  

Browarku (przy torach kolejowych). 

Pan Wójt udzielił odpowiedzi na sesji informując, że po przeprowadzonych 

rozmowach z Dyrektorem PKP - otrzymał zapewnienie, że jeżeli zostaną wolne środki 

z aktualnie realizowanych  inwestycji przez PKP, wówczas ten odcinek zostanie 

wyremontowany w pierwszej kolejności. Takie zapewnienie ze strony PKP napawa 

optymizmem i daje nadzieje na szybkie rozwiązanie przytoczonego  problemu. 

2. Pani Sołtys Piaseczna – Małgorzata Stolarczyk zwróciła się o naprawienie jeszcze 

przed zimą daszku na studni w miejscowości Piaseczno, z uwagi na to, że jest ona 

wizytówką tego Sołectwa. 

Pan Wójt udzielił odpowiedzi na sesji. Poinformował Panią Sołtys z Piaseczna, że 

rozezna się w tym temacie, poszuka odpowiedniej firmy i postara się, aby ten dach 

został  naprawiony przed zimą.  

3. Pan Zbigniew Windys – zwrócił się z zapytaniem kiedy będzie położony asfalt                    

na ul. Żareckiej  i podziękował za przystanek.   

Pan Wójt udzielił odpowiedzi na sesji . Panie Sołtysie wykonanie tego zadania 

przewiduje się na przyszły rok, ponieważ nie da się i nie jesteśmy w stanie wykonać 

wszystkiego. Udało się zrealizować większość inwestycji, ale należy pamiętać o tym, 

że inwestycje drogowe to bardzo kosztowne zadania, na które potrzebne są duże 

nakłady finansowe.  

4. Obecny na obradach Pan Cezary Barczyk – członek Rady Powiatu Zawierciańskiego 

podziękował za dotychczasową współpracę  w związku z kończącą się kadencją 2014-

2018.   

 

Ad. 15 

Przewodnicząca Rady Gminy Kroczyce stwierdziła, że wszystkie punkty porządku obrad 

zostały wyczerpane i zamknęła sesję słowami „Zamykam XLII sesję Rady Gminy Kroczyce”. 

 

 

 

Protokołowała: 

A. Stolarska 
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