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Protokół nr XVIII/2020 

z sesji w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce z dnia 15 czerwca 2020r. 

w godzinach od 10
00

-13
10 

 

 

Obrady XVIII sesji w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce otworzył i prowadził 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce Pan Krzysztof Janikowski.  

Protokołowała – Agnieszka Stolarska. 

 

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. Przedstawienie raportu Wójta Gminy Kroczyce o stanie gminy. 

7. Debata nad raportem o stanie gminy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kroczyce wotum zaufania. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2020 rok. 

10. Przedstawienie opinii VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

o przedłożonym przez Wójta Gminy Kroczyce sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Kroczyce za 2019 rok.    

11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Kroczyce z tytułu wykonania budżetu Gminy Kroczyce za 2019 rok.  

12. Przedstawienie opinii VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach           

o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                

z wykonania budżetu Gminy Kroczyce za 2019 rok.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kroczyce za 2019 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach za 2019 rok.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 

części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 689/2 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Lgota Murowana. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zamknięcie obrad XVIII sesji w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce. 
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Ad. 1 

Przewodniczący otworzył obrady XVIII sesji w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce 

słowami: „Otwieram XVIII sesję w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce”, a następnie powitał Panie 

i Panów radnych, Pana Wójta, Panią Sekretarz i Panią Skarbnik Gminy Kroczyce, pracowników 

urzędu oraz wszystkich uczestniczących w sesji oglądając niniejszą transmisję. 

Przed przejściem do punktu 2 porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce 

wyczytywał kolejno nazwiska radnych w celu głosowego potwierdzenia swojej obecności.                      

Po dokonaniu powyżej wymienionej czynności potwierdzono, że w zdalnej sesji bierze udział 14 

radnych, co daje podstawę do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Ad. 2 

Następnym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu nr XVII/2020 z dnia                           

27.04.2020r. Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby wnieść uwagi do niniejszego protokołu? Uwag 

nie zgłoszono. W związku z powyższym przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia 

przedmiotowego protokołu. Protokół nr XVII/2020 z sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 

2020r. został przyjęty jednogłośnie tj. 14 głosami, „za”, co potwierdza wykaz imienny z głosowania 

stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Ad. 3 

W kolejnym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce przedstawił 

porządek obrad XVIII sesji w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce zwołanej na dzień 15 czerwca 

2020r. 

Ad. 4  

Pan Krzysztof Janikowski poinformował, że od ostatniej sesji Rady Gminy Kroczyce, która 

odbyła się 27 kwietnia 2020r. do Biura Rady Gminy Kroczyce nie wpłynęły żadne interpelacje ani 

zapytania radnych. 

Ad. 5 

Pan Wójt przedstawił informację o swojej pracy między sesjami:  

1. w dniu 30.04.2020r. została podpisana umowa z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie 

projektu „MALUCH+” . Wartość dofinansowania wynosi 396.000,00 zł, 

2. w tym samym dniu tj. 30.04.2020r. została podpisana umowa z Wykonawcą na remont 

pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Kroczycach pod żłobek, 

3. w dniu 04.05.2020r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 

„Ekoenergia – montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw w Gminie 

Kroczyce” w ramach RPO WSL 2014-2020 dla działania 4.1.1 Odnawialne źródła energii  

- ZIT. W wyniku realizacji projektu planuje się montaż 500 szt instalacji fotowoltaicznych 

w budynkach prywatnych w Gminie Kroczyce. Jeśli projekt ptrzyma dofinansowanie 
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będzie realizowany w formule grantowej, którego zasady będzie określał regulamin 

naboru. Wartość projektu ok. 8 mln zł. Okres realizacji projektu 2021-2022, 

4. w dniu 26.05.2020r.  przedłożono do Biura Rady Gminy Kroczyce sprawozdanie                    

ze współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi, 

5. następnie w dniu 28.05.2020r. odbyło się spotkanie z nauczycielami Szkoły Podstawowej 

w Dzibicach. Nie wszyscy nauczyciele będą mieć od nowego roku szkolnego pracę. Pani 

Anna Miłoch – Dyrektor SP w Dzibicach zostanie zatrudniona w Szkole Podstawowej             

w Koczycach,  Pani Beata Podsiadło –zostanie zatrudniona w Szkole Podstawowej             

w Pradłach, Pani Jolanta Pielas – brak pracy możliwe przejście na świadczenie 

kompensacyjne, Pani Kamila Gajecka – anglista – brak możliwości zatrudnienia. Pozostali 

nauczyciele (6 osób) są zatrudnieni na czas określony do końca czerwca br. Są to 

nauczycieli częściowo zatrudnieni w innych szkołach. Duża część dzieci uczęszczających 

do SP Dzibicach od nowego roku szkolnego rozpocznie naukę w SP w Sokolnikach, 

6. dnia 03.06.2020r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówienie na dostawę energii 

elektrycznej dla gminy Kroczyce oraz jej jednostek w ramach Grupowego Zakupu 

Energii. Termin składania ofert upływa 7 lipca 2020r., 

7. w tym samym dniu tj. 03.06.2020r. została wydana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i budowa drogi gminnej 

Pradła Fryszerka w miejscowości Pradła, pow. Zawiercie” – to kolejny krok do 

wystąpienia do Starosty o wydanej decyzji w trybie specustawy drogowej, co umożliwi 

gminie przejęcie drogi od Lasów Państwowych i jednocześnie będzie zatwierdzeniem 

projektu budowlanego przebudowy tej drogi, 

8. wzorem roku ubiegłego podpisaliśmy Porozumienie ze Starostą Zawierciańskim na 

porządkowanie terenów przy zbiorniku wodnym w Dzibicach. Porozumienie dotyczy 

terenów wokół zbiornika wodnego, nie zaś parkingu przy drodze. W ostatnim czasie 

otrzymaliśmy pismo Prezesa Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego                            

w Podlesicach, który dotychczas administrował tym terenem, poinformował nas,                       

że wycofuje się z umowy zawartej z Parkami Jurajskimi Województwa Śląskiego, 

9. dnia 08.06.2020r. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Parków Krajobrazowych z Będzina. 

Zostanie podpisana umowa na wywóz śmieci z parkingu w Kostkowicach, 

10. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano                    

z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na okres do 30 listopada 2020r. umowę, 

której przedmiotem jest: „Okresowy wywóz odpadów komunalnych pochodzących                   

z terenów położonych w pobliżu zbiorników wodnych w miejscowości Kostkowice                 

i Dzibice”. Zgodnie z zawartą umową koszt odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z terenu przy zalewie wynosi 177,92 zł/m
3
, 
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11. 10 czerwca 2020r. odbyło  się spotkanie na gruncie dotyczące projektowanego przebiegu 

działki drogowej w Siamoszycach. Droga posiada inny przebieg ewidencyjny aniżeli 

faktyczny, właściwym wyjściem będzie zasiedzenie faktycznego przebiegu drogi w 

sądzie. Projektowany przebieg drogi wg nowego stanu został okazany na spotkaniu. 

Wszyscy obecni wyrazili aprobatę do wskazanego przebiegu nowej granicy i nie wnosili 

do niego zastrzeżeń, 

12. prowadzone jest postępowanie w celu wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedliszowice. 

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na podstawie zapisów nowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uchwalonego w dniu 18 grudnia 2019r., 

13. została podpisana umowa z NFOŚiGW na usunięcie odpadów folii rolniczych, siatki                

i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach. Wartość dofinansowania wynosi 

11.478,00zł. Termin realizacji upływa 31 października 2020r. Ilość odpadów 22,955 Mg. 

Dofinansowanie wynosi 100% kosztów, 

14. otrzymaliśmy wytyczne w zakresie odbioru i zagospodarowania folii rolniczych. 

Otrzymane dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną, w związku, z czym 

koniecznym jest zgromadzenie dodatkowych dokumentów od rolników. W tej sprawie 

będziemy się indywidualnie kontaktować z osobami, które złożyły wniosek o udział                

w projekcie, 

15. został złożony wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie demontażu, transportu                        

i utylizacji azbestu opiewający odbiór 130,8 Mg z 54 gospodarstw z terenu gminy.                      

8 czerwca zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych                

na terenie Gminy Kroczyce w 2020 roku”. Termin składania ofert  przypada na dzień 

17.06.2020r., 

16. został złożony wniosek do WFOŚiGWw Katowicach odnośnie przyznania pożyczki             

na budowę kanalizacji II etap, 

17. jednostka OSP Kroczyce otrzymała dofinansowanie w wysokości 560.000,00 zł na zakup 

nowego samochodu pożarniczego. Obecnie trwa procedura przetargowa prowadzona 

przez OSP Kroczyce. Otwarcie ofert nastąpi w dniu jutrzejszym. Gmina dołoży do zakupu  

260.000,00 zł, 

18. Wojewoda Śląski decyzją nr NWXV.7532.1.182.2019 z dnia 12.05.2020r. stwierdził 

nabycie na rzecz gminy nieruchomości położonych w Przyłubsku o łącznej powierzchni 

16,8134 ha, gdzie zlokalizowane są dwa zbiorniki wodne. Złożyliśmy odwołanie od 

niniejszej decyzji do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w Warszawie, 

19. podczas ostatnich odbiorów odpadów komunalnych przeprowadzone kontrole                          

w miejscowościach Pradła i Kostkowice, mające na celu zweryfikowanie prawidłowości 
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segregowania śmieci, ilości złożonych deklaracji oraz zasadności korzystania z ulgi                  

na kompostowanie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostawiano informację                    

z ostrzeżeniem o stwierdzonych nieprawidłowościach. Kolejne ich stwierdzenie będzie 

skutkowało naliczeniem opłat jak za odpady nieselektywne bądź utratą ulgi                             

na kompostowanie, 

20. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości  55.000,00 zł na zakup komputerów. Jest 

to już drugie dofinansowanie. 19 maja ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby 

uczniów z terenu Gminy Kroczyce” w ramach projektu pod nazwą „ZDALNA 

SZKOŁA+”. Postępowanie zostało unieważnione. 4 czerwca ponownie ogłoszono 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup 

sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów z terenu Gminy Kroczyce” w ramach 

projektu pod nazwą „ZDALNA SZKOŁA+”. Termin składania ofert upłynął 12.06.2020r. 

Wpłynęło 15 ofert, 

21. trwają prace budowlane przy remoncie świetlicy wiejskiej w Dzibicach. 9 czerwca Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego poinformował o pozytywnej ocenie wniosku       

o przyznanie pomocy na „Remont świetlicy wiejskiej z wymianą konstrukcji dachu          

w miejscowości Dzibice”. Przyznano dofinansowanie z PROW w wysokości 151.121,00 

zł. Umowa z Urzędem Marszałkowskim na remont świetlicy wiejskiej w Dzibicach 

została podpisana, 

22. trwają prace przy remoncie drogi w miejscowości Siemięrzyce. Została wykonana 

warstwa wiążąca. Obecnie wykonywane są zjazdy na posesje. W najbliższym czasie prace 

zostaną zakończone, 

23. kończą się prace budowlane przy kanalizacji III-IV etap. 8 czerwca został zaktualizowany 

wniosek o dofinansowanie zadania pn,: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Kroczyce – etap III-IV” w zakresie przesunięcia terminu zakończenia zadania na 30 lipca 

2020r. oraz zwiększenia wartości projektu w związku z wprowadzeniem dodatkowych 

kosztów niekwalifikowanych związanych m.in. z wykonaniem nakładki asfaltowej, 

wykonaniem dodatkowych przyłączy, przebudową wodociągu. Podpisano aneks nr 2 do 

umowy na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.; „Budowa kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III-IV”, w wyniku, którego zwiększono 

wynagrodzenie Wykonawcy z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, 

24. trwają prace budowlane przy budowie kanalizacji etap II. 3 czerwca dokonaliśmy 

zgłoszenia zmian w projekcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Kroczyce  - etap II”. Zawnioskowaliśmy o zwiększenie poziomu dofinansowania z 43% 

do 59,79% wartości kosztów kwalifikowanych, mając na względzie wykorzystanie 

oszczędności powstałych po udzieleniu wszystkich zamówień publicznych w projekcie, 
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25. trwają prace budowlane przy remoncie pomieszczeń pod żłobek. Zostały wykonane prace 

wyburzeniowe, wykonano posadzki, instalacje elektryczne, gładzie gipsowe. Rozpoczęto 

prace przy układaniu glazury, 

26. zostały ogłoszone przetargi na zbycie nieruchomości gminnych dot. działki 600/3                    

w Kroczycach Starych, dz. nr 155/1 Siedliszowice – przetargi ograniczone oraz dz. nr 

1939/4 Pradła – przetarg nieograniczony. Przetargi odbędą się w dniu 16 lipca 2020r., 

27. trwają prace budowlane remontowe pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej 

w Kroczycach z przeznaczeniem pod archiwum oraz GOPS, 

28. został zakupiony używany samochód, który będzie wykorzystany do transportu śmieci                 

z przystanków jak również z innych miejsc publicznych.             

   

Pan Wójt podziękował za uwagę.  

 

Ad. 6 

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie raportu Wójta Gminy Kroczyce                   

o stanie gminy za rok 2019. 

Przewodniczący RG Kroczyce poprosił Pana Stefana Pantaka Wójta Gminy Kroczyce                  

o przedstawienie niniejszego dokumentu. 

Szanowni Państwo, przedmiotowy dokument zawiera informacje o gminie w okresie                   

od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Dane pochodzą ze zbiorów Urzędu Gminy 

Kroczyce, jednostek organizacyjnych gminy, Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach, 

instytucji kultury na terenie gminy Kroczyce oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Następnie Pan 

Wójt zreferował zawarte w raporcie informacje w następującej kolejności: 

1. ogólna charakterystyka Gminy Kroczyce, 

2. omówienie jednostek organizacyjnych Gminy oraz innych jednostek publicznych 

działających na terenie Gminy Kroczyce, 

3. przedstawienie informacji finansowych dotyczących budżetu na rok 2019, 

4. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego, o realizacji polityk, 

programów  i Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce  na lata 2015-2020, 

5. omówienie ładu przestrzennego, zasobów materialnych gminy, 

6. w następnej kolejności omawiana była polityka społeczna, w tym: 

a. programy współpracy z organizacjami pozarządowymi,  

b. Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych           

na 2019 rok, 

c. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce na 

2019r., 
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d. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020, 

e. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie dla Gminy Kroczyce na lata 2016-2020, 

f. Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, 

g. Wieloletni program osłonowy  zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023,  

h. Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”, 

i. Program „Rodzina 500+”, 

j. Rządowy Program „Dobry start” w Gminie Kroczyce, 

k. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 

7. ogólne omówienie realizacji uchwał rady gminy , 

8. omówienie współpracy z innymi społecznościami samorządowymi, 

9. przedstawienie informacji w temacie oświaty i edukacji, ochrony zdrowia i kultury, 

10. informacja w zakresie aktywności obywatelskiej. 

 

Pan Wójt podziękował za uwagę.  

 

Ad. 7 

Następnym punktem porządku obrad była debata nad raportem o stanie gminy. 

Przewodniczący RG Kroczyce poinformował uczestników XVIII sesji, że zgodnie z art. 28 aa ust. 4 

ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana 

jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport 

rozpatrywany jest w pierwszej kolejności i nad przedstawionym raportem o stanie gminy 

przeprowadza się debatę. Nadmienić należy, że w debacie na d raportem o stanie gminy radni 

zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie głos mogą zabrać również mieszkańcy gminy. 

Warunkiem zabrania głosu przez mieszkańca gminy jest złożenie do przewodniczącego rady gminy 

pisemnego zgłoszenia popartego podpisami w gminie do 20.000 mieszkańców, – co najmniej 20 osób.  

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, 

podczas której ma być przedstawiony raport. W związku z powyższym w dniu 8 czerwca 2020r. na 

stronie BIP Urzędu Gminy Kroczyce została zamieszczona informacja dla wszystkich mieszkańców 

naszej gminy, dotycząca złożenia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie wpłynął 

żaden wniosek. Dlatego też w dzisiejszej debacie udział będą brali tylko radni, Proszę o zabieranie 

głosu poprzez podniesienie kartki z napisem „Proszę o udzielenie głosu”. 

Jako pierwszy głos zabrał Radny Robert Łągiewka. Szanowna Rado, Panie Wójcie 

podsumowując przedstawiony przez Pana Wójta raport chciałbym podkreślić, że nasza gmina 

wyróżnia się nie tylko w powiecie, ale również w całym naszym województwie tym, że jest to gmina, 

w której bardzo dużo się „dzieje”. Pan Robert Łągiewka przytoczył sytuację jednego ze szkoleń,  w 
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którym brał udział, podziwiano naszą gminę, że pomimo tego, że jesteśmy małą gminą pozyskaliśmy 

odpowiednie środki na założenie 807 zestawów solarnych. W tym momencie kończy się budowa 

kanalizacji, na którą wszyscy mieszkańcy naszej gminy długo wyczekiwali. Szkoła podstawowa wraz 

z halą sportową również jest obiektem, którym możemy się pochwalić. Najlepszą wykładnią i oceną 

działania Pana Wójta jest pozyskiwanie wszystkich funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca tj. 3018 zł/1 mieszkańca. Podsumowując, zarówno praca Pana Wójta jak i pracowników 

Urzędu jest owocna i rzetelna. Poprzez takie pozytywne działania mieszkańcom naszej gminy żyje się 

tutaj bardzo dobrze. Ogólna ocena przedstawionego przez Pana Wójta raportu pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce zapytał, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać 

głos w debacie. Nikt się nie zgłosił. Pan Krzysztof Janikowski zwrócił uwagę, że do sesji dołączył 

Radny Karol Grabowski.   

Następnie Pan Krzysztof Janikowski dodał, że obserwując działania Pana Wójta                             

i pracowników Urzędu mamy się czym pochwalić w sąsiednich gminach. Przedstawiony raport 

zawierał ponad 180 stron, które Pan Wójt wyczerpująco zreferował. Dokument ten odzwierciedla 

realizację wszystkich planów, dzięki który mieszkańcom naszej gminy żyje się bardzo dobrze.  

Ad. 8 

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

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kroczyce wotum zaufania. 

Przed odczytaniem pełnej treści uchwały nr 133/XVIII/2020 Przewodniczący zapytał czy ktoś 

z radnych chciałby o coś dopytać lub wnieść jakieś uwagi.   

Wobec braku pytań odczytał pełną treść Uchwały Nr 133/XVIII/2020 Rady Gminy Kroczyce 

z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kroczyce wotum zaufania. Po 

odczytaniu treści powyżej przytoczonej uchwały Rada Gminy Kroczyce przystąpiła do głosowania.  

 Uchwała Nr 133/XVIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Kroczyce wotum zaufania została podjęta jednogłośnie                          

tj. 15 głosami, „za,  co potwierdza imienny wykaz  z głosowania stanowiący Załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 9 

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Kroczyce na 2020 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Fabjańska- Góral Skarbnik Gminy Kroczyce.  

Szanowni Państwo czas, w projekcie uchwały, który został państwu przedłożony są minimalne 

zmiany, ale niezbędne dla dalszego realizowania zadań, które przed nami stoją. W § 1 pkt. 1 zmiana 

dotyczy źródeł finansowania programu „MALUCH+”. Jak Państwo wecie otrzymaliśmy 
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dofinansowanie na tworzenie żłobka w gminie Kroczyce. Uprzednio założone było, że jedną z form 

finansowania tego przedsięwzięcia będzie dotacja celowa z budżetu państw, jednakże po otrzymaniu 

umowy okazało się, że nie SA to dotacje celowe z budżetu państwa, ale środki z Funduszu Pracy.   

Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki z Funduszu Pracy mogą zostać wprowadzone do 

budżetu gminy wyłącznie za zgodą rady gminy, a więc wyłącznie w drodze uchwały.  Stąd też ta 

zmiana polega na zmniejszeniu planu dochodów w pozycji dotacji celowej, a zwiększeniu, jako środki 

Funduszu Pracy.  W pkt 2 wprowadzamy do budżetu kwotę 85.000,00 zł i są to środki, o których 

mówił wcześniej Pan Wójt – aplikujemy o środki z WFOśiGW na dofinansowanie zadań związanych 

z utylizacją odpadów azbestowych. Na ten moment wniosek jeszcze nie został rozpatrzony przez 

WFOŚiGW, ale aby móc ogłaszać przetarg powinniśmy wprowadzić te środki do budżetu po stronie 

wydatków. Plan wydatków majątkowych zwiększmy o kwotę 62.000,00 zł i są to środki, które 

zwiększamy na dotacje dla OSP Kroczyce na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w 

kwocie 60.000,00 zł oraz środki na dotację celową dla OSP Siamoszyce na dofinansowanie zakupu 

pompy. Jednostka ta również wykazuje się dużą aktywnością społeczną i pozyskała dofinansowanie z 

różnych innych źródeł, natomiast brakujący wkład własny w wysokości 2.000,00 zł zostanie 

dofinansowany ze środków gminnych. Skutkiem tych zmian jest zwiększenie deficytu budżetowego o 

147.000,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków. W związku z wprowadzonymi w 

wydatkach zmianami dotykamy nie tylko materii wydatków inwestycyjnych, ale również wydatków 

dotacyjnych, co prezentują poszczególne załączniki do niniejszej uchwały.  

Pan Krzysztof Janikowski zapytał radnych czy mają jakieś uwagi do omówionego projektu? 

Wobec braku pytań odczytał pełną treść uchwały. 

 Uchwała Nr 134/XVIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 15 czerwca 2020  r.                         

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2020 rok została podjęta jednogłośnie                  

tj. 15 głosami „za”, co potwierdza wykaz imienny z głosowania stanowiący Załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 10 

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie opinii VII Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kroczyce 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kroczyce za 2019 rok.    

Pan Krzysztof Janikowski poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Kroczyce Pana Sławomira Łysek o przedstawienie niniejszej opinii.  

Uchwałą Nr 4200/VII/75/2020  VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej              

w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Kroczyce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia 
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komunalnego przedmiotowe sprawozdanie wraz z  informacją uzyskały pozytywną opinię VII Składu 

Orzekającego RIO w Katowicach.   

 

Ad. 11 

Następnym punktem porządku obrad było przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej                    

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kroczyce z tytułu wykonania budżetu Gminy 

Kroczyce za 2019 rok.  

Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kroczyce z dnia 19.05.2020r. w sprawie wniosku 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kroczyce za 2019 rok została przedstawiona również przez 

Pana Sławomira Łysek. Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kroczyce za rok 2019 

został przyjęty jednogłośnie tj. 4 głosami „za” przez cały skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Kroczyce. 

 

Ad. 12 

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

przedstawienie opinii VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach           

o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. 

Uchwałę Nr 4200/VII/95/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej              

w Katowicach z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Kroczyce przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Sławomir Łysek. VII Skład 

Orzekający RIO w Katowicach wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Kroczyce w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kroczyce za 2019 rok.    

 

Ad. 13 

 Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kroczyce za 2019 rok.  

 Pan Krzysztof Janikowski poprosił Skarbnik Gminy Kroczyce Panią Katarzynę Fabjańską-

Góral o zreferowanie projektu niniejszej uchwały. 

 Szanowni Państwo, szczegółowych informacji z wykonania budżetu za rok 2019 udzielił 

podczas swojego wystąpienia Pan Wójt omawiając raport o stanie gminy za rok 2019. Istotne kwestie 

zostały przedstawione także w opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytane w poprzednich 

punktach przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Sławomira Łysek. Niemniej jednak, 

pozostajemy do Państwa dyspozycji, jeżeli mają Państwo jakieś zapytania bądź uwagi. 

 Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce 

odczytał pełną treść przedmiotowej uchwały. 
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Uchwała Nr 135/XVIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Kroczyce za 2019 rok została podjęta jednogłośnie tj. 14 głosami „za”, co potwierdza wykaz 

imienny z głosowania stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 14 

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Kroczyce za 2019 rok. Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce odczytał pełną treść 

przedmiotowej uchwały. 

Uchwała Nr 136/XVIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kroczyce za 2019 rok została podjęta jednogłośnie                

tj. 14 głosami „za”, co potwierdza wykaz imienny z głosowania stanowiący Załącznik nr 5                         

do niniejszego protokołu. 

Ad. 15 

Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED”             

w Kroczycach za 2019 rok.  

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce poprosił Panią Skarbnik o zreferowanie projektu 

uchwały.  

Szanowni Państwo zgodnie z ustawą o rachunkowości jak również z ustawą o działalności 

leczniczej sprawozdania finansowe samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej winny być 

zatwierdzane w formie uchwały rady gminy. Sprawozdania finansowe naszego SP ZOZ „SKALMED”  

zostały przedłożone w terminach ustawowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Na to sprawozdanie 

składały się: 

 bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r., zamykający po stronie aktywów i asywów 

suma wynoszącą 1.712.530,10 z, 

 rachunek zysków i strat, 

 informacja dodatkowa.  

Z istotnych kwestii mających znaczenie przy podejmowaniu takich uchwał jest to, że „SKALMED”      

za 2019r. osiągnął zysk w wysokości 24.673,72 zł, wobec czego nie jest koniecznym odejmowanie 

żadnych działań naprawczych, gdyż wynik finansowy jest dodatni. 

Pani Skarbnik podziękowała za uwagę.  

Pan Krzysztof Janikowski zapytał radnych czy mają jakieś uwagi do omówionego projektu? 

Wobec braku pytań odczytał pełną treść uchwały. 
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 Uchwała Nr 137/XVIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 15 czerwca 2020  r.                         

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach za 2019 rok została podjęta jednogłośnie                  

tj. 13 głosami „za”, co potwierdza wykaz imienny z głosowania stanowiący Załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu. 

 

 Ad. 16 

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

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat części 

nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 689/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Lgota 

Murowana. 

Szanowni Państwo niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy przez Komunalny Zakład Budżetowy z firmą Orange Polska Sp. z .o. o. na okres 10 lat dla 

części nieruchomości położonej w Lgocie Murowanej o powierzchni ok. 225 m
2
, na której 

zlokalizowana jest wieża telekomunikacyjna – urządzenie techniczne związek funkcjonowaniem 

telefonii komórkowej. Jako, że przedmiotowa nieruchomość została oddana w trwały zarząd na rzecz 

KZB w Kroczycach, zasadnym jest, aby wyrażenie zgody nastąpiło w drodze uchwały Rady Gminy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Następnie Przewodniczący zapytał radnych czy mają jakieś uwagi do omówionego projektu? 

Wobec braku pytań odczytał pełną treść uchwały. 

 Uchwała Nr 138/XVIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 15 czerwca 2020 r.                         

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 689/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Lgota Murowana 

została podjęta jednogłośnie tj. 13 głosami „za”, co potwierdza wykaz imienny z głosowania 

stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 17 

Przed odczytaniem kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce 

udzielił głosu Panu Wójtowi. Pan Stefan Pantak podziękował Radzie za jednogłośne udzielenie 

absolutorium. Taka decyzja motywuje Pana Wójta i wszystkich pracowników Urzędu                    

do dalszego intensywnego działania i pozyskiwania jak największych środków unijnych dla 

naszej gminy zapewniając jej dalszy rozwój.  
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Kolejnym punktem porządku obrad było zgłaszanie wolnych wniosków: 

1. Radny Zbigniew Biały – zgłosił wniosek o wykoszenie trawy na poboczach wzdłuż 

drogi Kalinówka –Pradła. Kolejna sprawa dotyczyła wykoszenia trawy i przycięcia 

gałęzi akacji na ścieżce rowerowej w Przyłubsku, 

2. Radny Tomasz Ciszewski zwrócił się z zapytaniem odnośnie procedury zasiedzenia 

dróg w Siamoszycach, podkreślił, że chodzi o dwie drogi,   

3. Radny Sławomir Łysek zwrócił się z wnioskiem o wykoszenie poboczy                             

w Kostkowicach, 

4. Radna Bożena Pasierb zwraca się z prośbą o przycięcie gałęzi lipy w Podlesicach 

(przy krzyżu). Pani Pasierb zwróciła uwagę na zwiększenie kontroli policyjnej dla 

kierowców motocykli zwłaszcza w czasie weekendów, ponieważ turyści 

odwiedzający Podlesice mają trudności w przedostaniu się z jednej strony ulicy na 

drugą. Motocykliści nie zważają na turystów,  

5. Radny Andrzej Stolarski zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie lub naprawienie drogi 

na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia i Batalionów Chłopskich w Pradłach w kierunku 

Białej Błotnej (jest tam duża dziura), 

6. Radny Robert Łągiewka zwrócił się z prośbą o wykoszenie wszystkich poboczy dróg 

powiatowych na terenie naszej gminy. Do niniejszego wniosku dołączył się również 

Pan Krzysztof Janikowski. 

 

Pan Wójt udzielił odpowiedzi podczas sesji: 

Szanowni Państwo odnośnie wykoszenia poboczy zlecono firmie zewnętrznej wykonanie tego 

zadania. W najbliższym czasie będzie ono zrealizowane. Kwestie dotyczące naprawy drogi 

wojewódzkiej czy krajowej - zwrócimy się na piśmie do odpowiednich instytucji z prośbą o realizację 

zgłoszonych dzisiaj wniosków. W sprawie dróg w miejscowości Siamoszyce – dotyczy to uzgodnienia 

drogi na ul. Młyńskiej, natomiast ta druga droga będzie komunalizowana – czekamy na decyzję 

komunalizacyjną. 

   

Ad. 18 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany                    

i zamknął sesję następującymi słowami „Zamykam XVIII sesję w trybie zdalnym Rady Gminy 

Kroczyce”.  

 

 

Protokołowała: 

A. Stolarska 


