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Protokół nr IV/2019 

z sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 stycznia 2019r. 

w godzinach od 10
00

-11
20 

w sali
 
widowiskowej Domu Kultury w Kroczycach 

 

Obrady IV sesji Rady Gminy Kroczyce otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy 

Kroczyce  Pan Krzysztof Janikowski.  

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 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. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce o złożonych interpelacjach i zapytaniach 

radnych.  

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kroczyce zatwierdzonego Uchwałą                              

Nr 275/XXXIX/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29.06.2018r.  w sprawie Projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy 

Kroczyce. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego                  

w budżecie Gminy Kroczyce w 2020 roku. 

8. Podjęcie uchwały  w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok 

9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                  

w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2019r.  

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

wprowadzonej Uchwałą nr 15/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce               

z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia           

21 grudnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

14. Wolne wnioski. 

15. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy Kroczyce. 

 

 

Ad.1 

Obrady IV sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce - Pan Krzysztof Janikowski 

słowami: „Otwieram IV sesję Rady Gminy Kroczyce”. Powitał wszystkich zebranych i stwierdził,               

że na sali zgodnie z listą obecności znajduje się  15 radnych. Z uwagi  na powyższe, podejmowane 

decyzje są prawomocne. Następnie poprosił wszystkich zebranych o uczczenie  minutą ciszy 

tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska ś.p. Pawła Adamowicza. 

 Dziękuję Państwu.  

 

Ad. 2 

Następnym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu  nr III/2018 z dnia                     

21 grudnia 2018r. Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby wnieść uwagi                                     

do niniejszego protokołu. Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym dokonano głosowania             

w sprawie przyjęcia przedmiotowego protokołu. Protokół nr III/2018 został przyjęty jednogłośnie            

tj. 15 głosami „za”, co potwierdza wykaz imienny z głosowania stanowiący Załącznik                                  

nr 4 do niniejszego protokołu.  

 

 

Ad. 3 

Obrady sesji Rady Gminy Kroczyce zwołanej na dzień 31.01.2019r. odbywały się według 

powyższego porządku obrad, do którego radni nie wnieśli żadnych uwag.  

 

Ad. 4 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce poinformował, że w dniu dzisiejszym do Biura Rady 

Gminy wpłynęła jedna interpelacja radnej Pani Anety Bednarz.  Przedmiotowa interpelacja dotyczy 

braku oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza w Kroczycach.  

Ad. 5 

Informacja Wójta Gminy o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy: 

 dnia 28.12.2018r.  dokonano końcowego odbioru oczyszczalni  ścieków, 

 w dniu 02.01.2019r.   odbył się przetarg na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Piaseczno”. Wpłynęło 5 ofert.  Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 2 złożoną przez   
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firmę ARBUD Arkadiusz Pala ze Zrębic na kwotę 192.717,46 zł. Podpisano umowę                      

z Wykonawcą. Przewidywany termin realizacji przedmiotowego zadania to koniec czerwca 

br., 

 następnie w dniu 24.01.2019r. odbyło się spotkanie z prezesem zarządu Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Zawierciu. Tematem spotkania było podwyższenie ceny za odbiór odpadów 

komunalnych. Docelowo opłaty za odbiór odpadów będą dużo wyższe z uwagi na coraz 

wyższe opłaty za składowanie  odpadów komunalnych, 

 dnia 27.01.2019r.  odbył się Koncert Noworoczny w hali sportowej przy SP w Kroczycach. 

Zorganizowana na wysokim poziomie uroczystość zgromadziła ogromną publiczność, 

 w dniu 29.01.2019r.  w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyła się roczna odprawa 

Policji Powiatowej w Zawierciu, podczas której podsumowano wyniki pracy zawierciańskich 

policjantów w 2018 roku. Poruszono tematy bezpieczeństwa, zwiększenia kontroli trzeźwości 

kierowców na drogach naszego powiatu oraz budynku komisariatu policji w Kroczycach., 

 dnia 30.01.2019r. w Myszkowie podpisano akt notarialny. Umowa dotyczy zamiany gruntów 

na drogę dojazdową do ul. Bugaj w Pradłach. 

 

Urząd Marszałkowski zakończył sprawdzanie przetargu dotyczącego III i IV etapu budowy 

kanalizacji. Bardzo dobrą wiadomością jest to, że nie ma żadnych uwag. 

Zostały zakończone zebrania wiejskie na których mieszkańcy dokonywali wyboru sołtysów i rad 

sołeckich. Pan Wójt podał kilka danych statystycznych dot. frekwencji na zebraniach. Najwyższa 

frekwencja była w miejscowości Trzciniec a najniższa w Kroczycach Starych. W 11 sołectwach 

zgłoszono jednego kandydat na sołtysa, w 5 sołectwach było 2 kandydatów a w pozostałych                       

4 sołectwach zgłoszono 3 kandydatów na pełnienie funkcji sołtysa. Obecnie mamy 9 nowo wybranych 

sołtysów.  

Przeprowadzane są walne zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych.  

Pan Wójt poinformował również o możliwości składania wniosków na demontaż, transport                    

i utylizację azbestu z prywatnych gospodarstw domowych. Usługa ta jest nieodpłatna. Należy tylko 

złożyć wniosek w Urzędzie Gminy. 

Został złożony wniosek o dofinansowanie remontu drogi i rowów w miejscowości Browarek. 

Istnieje możliwość pozyskania 80% dofinansowania do tej inwestycji.  

Trwają prace przy budowie kanalizacji w miejscowości Kroczyce. 

25 lutego Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje kurs chemizacyjny. Zapisów można dokonać 

bezpośrednio w Ośrodku lub w Urzędzie Gminy w pok. 16 II p.  

Wpłynęła odpowiedź z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie 

budowanych przez bobry tam na rzekach. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Koniecpolu potwierdzają 
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konieczność wykonania konserwacji bieżącej rzeki Krztynia i Bagienka. Zakres robót 

konserwacyjnych jest realizowany w oparciu o plan rzeczowo-finansowy bieżących wydatków 

związanych  z utrzymaniem wód. Ponadto poinformowano nas, że zezwolenie na niszczenie tam 

bobrowych w całości wydawane jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w okresach 

przypadających poza okresem rozrodu bobra, odchowu młodych i czasu magazynowania pokarmu               

tj. w okresie od 1 marca do 15 kwietnia  oraz od 1sierpnia do 30 listopada tj. okresie. W razie pilnej 

potrzeby rozebrania tam bobrowych administrator rzeki Krztynia i Bagienka może udzielić zgody                 

na rozebranie tamy przez zainteresowanego rolnika lub Urząd Gminy. W przypadku szkód powstałych 

w plonach lub w mieniu na skutek działalności rodzin bobrowych, należy wystąpić indywidualnie            

do RDOŚ w Katowicach z wnioskiem o wypłacenie stosownego odszkodowania.  

Pan Wójt podziękował za uwagę. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce odczytał kolejny punkt porządku obrad, którym było 

podjęcie uchwały w sprawie zmian do Projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kroczyce zatwierdzonego Uchwałą  Nr 275/XXXIX/2018 

Rady Gminy Kroczyce z dnia 29.06.2018r.  w sprawie Projektu regulaminu dostarczania wody                   

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kroczyce. 

Omówienia powyższego projektu uchwały dokonał Wójt Gminy Pan Stefan Pantak. 

Poinformował wszystkich zebranych, o tym, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne, aby 

organ regulacyjny – tj.  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie - 

wydał   opinię o przedłożonym projekcie regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków. 

Niniejszy projekt regulaminu został uzupełniony o braki wskazane w Wezwaniu                                          

nr WA.RET.070.2.152.3.2018 z dnia 05.11.2018r. i dostosowany do obowiązujących przepisów prawa 

w tym zakresie.  Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  

Pan Stefan Pantak zakończył omawianie projektu uchwały i podziękował za uwagę.  

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce zapytał czy ktoś ma jakieś pytania  do omówionego projektu 

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

Uchwała Nr 22/IV/2019 Rady Gminy Kroczyce   z dnia 31 stycznia  2019r. w sprawie 

zmian do Projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego           

na terenie Gminy Kroczyce zatwierdzonego Uchwałą  Nr 275/XXXIX/2018 Rady Gminy 

Kroczyce  z dnia 29.06.2018r.  w sprawie Projektu regulaminu dostarczania wody                                  

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kroczyce została podjęta 

jednogłośnie tj. 15 głosami „za”,  co potwierdza wykaz imienny z głosowania stanowiący Załącznik 

nr 5 do niniejszego protokołu.  
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Ad. 7 

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kroczyce w 2020 roku. 

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Kroczyce. Zaproponował, aby wzorem lat ubiegłych nie 

wyodrębniać funduszu sołeckiego. Radni poparli jednogłośnie w/w propozycję.   

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce zapytał czy ktoś chciałby wnieść jakieś uwagi? 

Wobec braku uwag pełną treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Pan Zbigniew Biały. 

Uchwała Nr 23/IV/2019 Rady Gminy Kroczyce   z dnia 31 stycznia  2019r. w sprawie 

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kroczyce w 2020 

roku została podjęta jednogłośnie  tj. 15 głosami „za”, co potwierdza wykaz imienny z głosowania 

stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 8 

Pan Krzysztof Janikowski odczytał pkt 8 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie 

poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów                

i wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok 

Projekt uchwały omówił Pan Stefan Pantak. Szanowni Państwo wsłuchując się w Wasze głosy 

podjąłem decyzje, jeżeli Rada to przegłosuje,  aby podwyższyć prowizję Sołtysów za pobór podatku             

o 100% (z 5% do 10%)  natomiast za pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

proponuje pozostanie przy 1%. 

Pobieranie powyższych opłat będzie możliwe po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia                      

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego przedmiotowych uchwał.  

Następnie Sołtys Huty Szklanej Pan Franciszek Bzdęga stwierdził, że podwyższenie prowizji 

za pobór podatku nie jest proporcjonalne do liczby mieszkańców danej wsi. Sołtys większej wsi 

będzie miał większą prowizję w stosunku do Sołtysa małej wsi takiej jak np. Huta Szklana. 

Pan Wójt poinformował, że aktualne ustalenia dotyczą tylko wysokości prowizji za pobierane 

opłaty, a nie co miesięcznych diet przysługującym Sołtysom.  

Pani Beata Kampa zwróciła się z zapytaniem dot. druku kart opłat za odpady komunalne. 

Dlaczego są one wydrukowane w taki sposób? 

Odpowiedzi udzieliła obecna na sesji Skarbnik  Gminy Kroczyce  Pani Katarzyna Fabjańska-

Góral poinformowała wszystkich obecnych, że w żadnej sąsiedniej Gminie nie są drukowane takie 

karty. W związku z zaistniałą sytuacją każdy Sołtys otrzymał kwitariusze przychodowe, na których 

będzie potwierdzał przyjecie danej wpłaty. Również bank i pracownicy Poczty Polskiej                                

są poinformowani o wydawaniu potwierdzeń dla osób dokonujących wpłaty podatku lub opłat                  

za odpady komunalne.  
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Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce poinformował, że inne uwagi będzie można zgłaszać 

podczas wolnych wniosków i poprosił Wiceprzewodniczącego o odczytanie  pełnej treści uchwały w 

sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok. 

Uchwała Nr 24/IV/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie poboru 

podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów                    

i wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok została podjęta jednogłośnie tj. 15 głosami „za”,                    

co potwierdza wykaz imienny z głosowania stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 9 

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty                      

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów                              

i wynagrodzenia za inkaso. Projekt uchwały został omówiony przez Wójta Gminy w punkcie                     

8 niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce poprosił o odczytanie pełnej treści przedmiotowej 

uchwały Wiceprzewodniczącego Pana Zbigniewa Biały. 

Uchwała Nr 25/IV/2019 Rady Gminy Kroczyce   z dnia 31 stycznia  2019r. w sprawie 

poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie  tj. 15 głosami „za”,                      

co potwierdza wykaz imienny z głosowania stanowiący Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 10 

Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy 

Kroczyce na 2019 rok.  Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce zwrócił się do Pani Katarzyny 

Fabjańskiej-Góral, aby zreferowała powyższy projekt uchwały.  

Szanowni Państwo w projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2019 rok  

proponuje się dokonania następujących zmian w planowanych na 2019r. dochodach Gminy Kroczyce: 

 zwiększenie po stronie dochodów bieżących w dziale 758 Różne rozliczenia                          

( Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu VAT 

naliczonego) w kwocie 665.000,00 zł oraz dochodów majątkowych  w dziale 900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich  - dofinansowanie dot. zadania 

„Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” w kwocie  

2.810.000,00 zł, 
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 zwiększenie po stronie wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna                  

i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  w kwocie 

665.000,00 zł oraz wydatków majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna                  

i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

(Inwestycje i zakupy inwestycyjne dot. zadania: „Budowa kanalizacji na terenie 

Gminy Kroczyce – etap III i IV – RPO WSL) w kwocie 3.562.000,00 zł, 

 kwotę planowanego deficytu budżetowego w 2019r. zwiększa się o 752.000,00 zł,                 

a jako źródła jego finansowania wskazuje się następujące przychody: 

a) pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętą w 2018r. na zadanie              

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice” – kwota 686.740,20 zł, 

b) planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w WFOŚiGWw Katowicach  na zadanie 

pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap                  

III i IV” – kwota 1.083.570,00 zł, 

c) wolne środki – kwota 241.839,98 zł,  

 dokonuje się zmian planowanych na 2019r. przychodów zgodnie z załącznikiem                   

nr 1 do niniejszego projektu uchwały. 

Pani Skarbnik zakończyła omawianie projektu uchwały i podziękowała za uwagę.  

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce zapytał czy ktoś ma jakieś pytania  do omówionego projektu 

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

Uchwała Nr 26/IV/2019 Rady Gminy Kroczyce   z dnia 31 stycznia  2019r. w sprawie zmian  

budżetu Gminy Kroczyce na 2019 rok  została podjęta jednogłośnie tj. 15 głosami „za”, co 

potwierdza wykaz imienny z głosowania stanowiący Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 11 

Kolejny projekt uchwały zreferowała również Pani Katarzyna Fabjańska – Góral.                  

Dotyczył on zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą              

nr 15/III/2018 Rady Gminy Kroczyce  z dnia 21 grudnia 2018 roku. 

Pani Skarbnik Gminy Kroczyce poinformowała, że podjęcie uchwały w sprawie zmian                  

w budżecie Gminy Kroczyce na 2019 rok a tym samym zwiększenie planowanych wydatków                    

na przedsięwzięcie związane z budową kanalizacji powoduje zmiany wyniku finansowego  i skutkuje 

jednocześnie koniecznością podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

aby odaktualnić te pozycje które dotyczyły roku 2018 oraz 2019 a związane są ściśle ze zmianą                   

w budżecie . W załączniku Nr 2  do niniejszego projektu uchwały uaktualniono także limity                        

na zadanie dotyczące budowy kanalizacji III i IV etap.  

Pani Skarbnik podziękowała za uwagę.  
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Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce zapytał czy ktoś ma jakieś pytania czy uwagi                                

do omówionego projektu uchwały? Wobec braku pytań pełną treść uchwały odczytał 

Wiceprzewodniczący Pan Zbigniew Biały. 

Uchwała Nr 27/IV/2019 Rady Gminy Kroczyce   z dnia 31 stycznia  2019r. w sprawie zmian  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwała nr 15/III/2018 

Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r.  została podjęta jednogłośnie tj. 15 głosami 

„za”, co potwierdza wykaz imienny  z głosowania stanowiący Załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 12  

Następny punkt posiedzenia Rady Gminy Kroczyce również zreferowała Pani Skarbnik 

Gminy Kroczyce, a dotyczył on podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXXV/2017 

Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki             

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.    

Szanowni Państwo w projekcie przedmiotowej uchwały proponuje się dokonanie zmiany 

zapisu § 1 ust.  2 dot. uruchomienia pożyczki w transzach  w latach 2018 i 2019.  Z powyższej zmiany  

wynika, że zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach pożyczka przeznaczona na finansowanie  

planowanego w latach 2018-2019 deficytu budżetowego, związanego z realizacją zadania                               

pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice” zostanie uruchomiona w następujących 

transzach: 

 w 2018r. nie przekroczy kwoty 354.012,54  zł (czyli jest obniżona), 

  a w 2019r. suma transz nie przekroczy 686.740,20 zł (czyli jest podwyższona). 

W związku z zaistniałymi zmianami konieczne jest podpisanie aneksu do umowy pożyczki 

zwiększającego nam sumę transz na rok 2019. Stąd też podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  

Pani Katarzyna Fabjańska-Góral zakończyła omawianie projektu uchwały i podziękowała za uwagę.  

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce zapytał czy ktoś ma jakieś pytania  do omówionego projektu 

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

Uchwała Nr 28/IV/2019 Rady Gminy Kroczyce   z dnia 31 stycznia  2019r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 246/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska                   

i Gospodarki Wodnej w Katowicach została podjęta jednogłośnie tj. 15 głosami „za”,                         

co potwierdza wykaz imienny z głosowania stanowiący Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

  

Ad. 13  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny punkt porządku obrad, którym była zmiana Uchwały 

Nr 16/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia 
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długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej             

w Katowicach.  

 Szanowni Państwo proponuje się dokonanie następujących zmian w uchwale  podjętej  

w grudniu 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Katowicach    

na finansowanie planowanego w latach 2019-2020 deficytu budżetowego związanego z realizacją 

zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV”. Zmiany 

dotyczą  wysokości pożyczki oraz sumy transz na lata 2019 i 2020. Przygotowano wniosek 

aplikacyjny o przedmiotową pożyczkę.   

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce zapytał czy ktoś ma jakieś pytania  do omówionego projektu 

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

Uchwała Nr 29/IV/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany 

uchwały nr 16/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach została podjęta jednogłośnie tj. 15 głosami „za”, co potwierdza wykaz 

imienny z głosowania stanowiący Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 14 

Podczas sesji zgłoszono następujące wolne wnioski: 

1. Pani Beata Kampa zwróciła się z zapytaniem w sprawie zakupu kompostowników                     

oraz dalszych informacji w sprawie wniosku na fotowoltaikę? 

2. Radny Janusz Bartos zwrócił się z zapytaniem w sprawie internetu światłowodowego? 

3. Sołtys Huty Szklanej Pan Franciszek Bzdęga zrezygnował z prowizji przysługującej 

mu jako inkasentowi za pobór podatków oraz odpady komunalne. 

4. Pan Ryszard Piątkowski zwrócił się z prośbą do Pana Przewodniczącego Rady Gminy 

Kroczyce o udzielenie informacji nt. przysługujących sołtysom praw                                  

i  ich obowiązków.  Ponadto zwrócił uwagę na sposób głosowania nad uchwałami. 

5. Sołtys Lgotki Pan Eugeniusz Mikoda zwrócił się z  zapytaniem o kanalizację w jego 

sołectwie. 

Wójt Gminy Kroczyce udzielił odpowiedzi podczas sesji:   

1. W sprawie kompostowników, jeżeli jest taka potrzeba to je dokupimy. Naszym 

wspólnym celem jest to aby było jak najmniej śmieci. Natomiast w kwestii 

fotowoltaiki nadal czekamy na rozstrzygnięcie postępowania. 

2. Pytanie dotyczące światłowodu należałoby skierować do uprzednich władz powiatu 

zawierciańskiego, ponieważ to powiat miał zrealizować ten projekt, gdyż otrzymał na 

niego środki finansowe (na ten cel przeznaczone było 17 mln zł). Natomiast Gmina            
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na chwilę obecną nie posiada takich nakładów finansowych, aby wykonać 

światłowód. 

3. W sprawie dot. decyzji Sołtysa Huty Szklanej,  Pan Wójt zasugerował, że należałoby 

zorganizować spotkanie, na którym będzie można przedyskutować sprawę 

wynagrodzenia dla sołtysów, a także – w odniesieniu do zapytania Sołtysa Siamoszyc 

Pana Ryszarda Piątkowskiego - wskazać jakie prawa i obowiązki przysługują osobom 

pełniącym powyższą funkcję. 

4. Jeżeli chodzi o zapytanie Pana Eugeniusza Mikoda dot.  kanalizacji    w miejscowości 

Lgotka to chciałbym poinformować, że firma RPM z Lublińca wykonująca roboty 

budowlane przy kanalizacji przerwała swoją prace na okres 2 tygodni w związku             

ze świętami. Po tej przerwie wróciła ale nie na długo, ponieważ musiała ponownie 

przerwać pracę ze względu na warunki pogodowe (mróz). Przypuszczam, że na 

przełomie maja – czerwca prace będą zakończone.  

Po udzieleniu odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów rozwinęła się dyskusja                                

nt. skutecznego doręczenia decyzji podatkowych mieszkańcom poszczególnych sołectw. Sołtysi Pan 

Eugeniusz Mikoda  oraz Pan Zbigniew Mikoda poinformowali, że w niektórych przypadkach nie mają 

możliwości doręczenia nakazu płatniczego, gdyż właściciele nieruchomości nie otwierają im drzwi.  

W związku z powyższym Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Fabjańska-Góral pouczyła Sołtysów,                       

że absolutnie nie jest dopuszczalnym zostawianie przedmiotowych decyzji w skrzynkach pocztowych 

czy tez sąsiadom,  ponieważ  dla nas jako organu podatkowego niezwykle istotna jest data doręczenia  

decyzji podatkowej. Nadmieniła również, że jeżeli nie ma możliwości skutecznego doręczenia nakazu 

podatnikowi wówczas należy go zwrócić do UG Kroczyce do referatu finansowego.   

Na tym dyskusję zakończono. 

 

Ad. 15 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce Pan Krzysztof Janikowski stwierdził, że wszystkie 

punkty porządku obrad zostały wyczerpane i zamknął sesję słowami „Zamykam IV sesję Rady Gminy 

Kroczyce”. 

 

 

 

Protokołowała: 

A. Stolarska 


