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Protokół nr XVI/2020 

z sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 marca 2020r. 

w godzinach od 10
00

-10
50

 

w sali widowiskowej Domu Kultury w Kroczycach 

 

 

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

Kroczyce Pan Krzysztof Janikowski.  

Protokołowała – Agnieszka Stolarska 

Radnych wg listy obecności - 14 (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. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący otworzył obrady XVI sesji Rady Gminy Kroczyce słowami: „Otwieram XVI 

sesję Rady Gminy Kroczyce”. Powitał wszystkich obecnych, a następnie złożył najlepsze życzenia 

Paniom i Panom Sołtysom z terenu Gminy Kroczyce z okazji zbliżającego się Dnia Sołtysa.  

Ad. 2 

Następnym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu nr XV/2020 z dnia 27 lutego 

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 XV/2020 z sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 lutego 

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

stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce dodał,  że w sesji uczestniczy zgodnie z listą 

obecności  14 radnych, co daje podstawę do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Ad. 3 

W kolejnym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce przedstawił 

porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Kroczyce zwołanej na dzień 10 marca 2020r. 

Ad. 4  

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

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

zapytania radnych. 

Ad. 5 

Informacja Wójta Gminy o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy: 

1. w dniu 03.03.2020r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty 

budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 
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Gminy Kroczyce – etap II”. Przetarg wygrała firma P.U.H.P. INST-GAZ Sp. J. z Jaskrowa              

za kwotę 6.110.640,00 zł brutto, 

2. dnia 05.03.2020r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

na usługę „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 

INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk z Zawiercia. Oferta opiewa na kwotę 58.000,00 zł, 

3. tego samego dnia tj. 05.03.2020r. w Katowicach odbyła się narada ze służbami Wojewody 

Śląskiego w sprawie koronawirusa, 

4. w dniu 06.03.2020r. odbyły się przetargi na zbycie samochodów:  

 autobusu szkolnego marki AUTOSAN, 

 oraz samochodu pożarniczego marki STAR, 

których nie rozstrzygnięto ze względu na brak ważnych ofert przetargowych – nie wpłacono wadium, 

5. następnie w dniu 09.03.2020r. zakończył się konkurs na organizację działań w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Kroczyce w roku 2020. 

Wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy „SKALNIAK”. W najbliższym czasie 

zostanie podpisana umowa dotacji na kwotę 50.000,00 zł, 

6. w ostatnim czasie odbyło się kilka zebrań wiejskich w sprawie prowadzonych konsultacji 

społecznych dot. przebiegu projektowanej linii kolejowej nr 111 i 113 na terenie Gminy 

Kroczyce w miejscowościach, przez które mają przebiegać planowane linie kolejowe.                   

W niniejszych spotkaniach uczestniczyło łącznie 794 osoby, z których zaledwie 1 osoba 

głosowała „za” budową kolei i 1 osoba, która „wstrzymała się” od głosu. Natomiast pozostali 

mieszkańcy jednogłośnie wyrazili sprzeciw wobec proponowanych wariantów, 

7. został ogłoszony przetarg na remont pomieszczeń przeznaczonych na żłobek, 

zlokalizowanych w byłej szkole podstawowej w Kroczycach. Otwarcie ofert nastąpi 26 marca 

br.  

Pan Wójt podziękował za uwagę.  

 

Ad. 6 

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

Gminy Kroczyce na 2020 rok. 

Przewodniczący RG Kroczyce poprosił Panią Katarzynę Fabjańską-Góral o przedstawienie 

projektu uchwały. 

 Szanowni Państwo w § 1 punkt 1 w tabeli zaprezentowałam proponowane zmniejszenia 

planowanych na rok 2020 dochodów budżetowych. Zmniejszenie to wynika z tego, że środki 

uprzednio zaplanowane, jako dochód budżetu Gminy w 2020 roku zasiliły rachunek bankowy naszej 

Gminy w ostatnich dniach grudnia 2019r. Były to środki w wysokości 690.000,00 zł stanowiących 
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wpływ nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za miesiąc październik. Zgodnie                          

z terminem zapadalności Urząd Skarbowy był zobowiązany przekazać na rachunek bankowy Gminy 

Kroczyce w terminie do 25 stycznia 2020r. a już 30 grudnia 2019r. środki te wpłynęły na rachunek 

Gminy. Jak również środki w kwocie 1.312.000,00 zł tj. kolejna transza dofinansowania na zadanie 

pn.: „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce  - etap III i IV”. Podobnie jak w przypadku 

VAT-u - wpływu kolejnej transzy spodziewaliśmy się na początku stycznia br., a wpłynęły one                   

w ostatnich dniach grudnia 2019r. W związku z powyższym zachodzi konieczność wycofania tych 

środków z planowanych dochodów na rok 2020, gdyż były one dokonane w roku 2019. W punkcie               

2 zaprezentowane zostały zmiany w planowanych na rok 2020 wydatkach Gminy Kroczyce. Dotyczą 

one wydatków bieżących w dziale „801 Oświata i wychowanie”. Jest to zwiększenie o kwotę 

37.100,00 zł planowanych wydatków na przedsięwzięcia, które realizowane są w szkołach                          

w Kroczycach i Pradłach . Są to zadania współfinansowane z EFS i dotyczą projektów „Odkrywam 

sekrety nauki!” i „Wiedza moją potęgą!”. W § 2 niniejszego projektu uchwały skutkiem powyższych 

zmian planowany w roku 2020 deficyt budżetowy zwiększa się a źródłem jego finansowania                       

są przychody zaprezentowane w załączniku do niniejszej uchwały. 

Pani Skarbnik podziękowała za uwagę. 

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

projektu uchwały? Wobec braku pytań pełną treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Kroczyce Pan Zbigniew Biały. 

Uchwała Nr 119/XVI/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2020 rok została podjęta jednogłośnie tj. 14 głosami, „za”, 

co potwierdza wykaz imienny z głosowania stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7 

Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 100/XIII/2019 Rady Gminy 

Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019 roku. 

Projekt uchwały również przedstawiła Skarbnik Gminy Kroczyce Pani Katarzyna Fabjańska-

Góral.  

Szanowni Państwo podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie, które polegały                 

m.in. na zmianie planowanego wyniku finansowego skutkuje tym, że powinniśmy automatycznie 

skorygować wieloletnią prognozę finansową. W wieloletniej prognozie finansowej oprócz zmian 

wprowadzonych dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie uwzględnione zostały zmiany 

wykonania wyniku finansowego jak i poszczególnych pozycji budżetowych za rok 2019 wynikające 

ze złożonych sprawozdań budżetowych. W załączniku Nr 2 do niniejszego projektu uchwały 

wprowadzone zostały zmiany dotyczące przedsięwzięć. Tak, więc skoro zmiany w budżecie 

zwiększyły nam limity na zadania dotyczące projektów „Odkrywam sekrety nauki!” i „Wiedza moją 
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potęgą!” toteż koniecznym było zwiększenie limitów planowanych wydatków na te właśnie 

przedsięwzięcia. Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Utrzymanie sieci publicznych 

punktów dostępu do Internetu w Gminie Kroczyce w ramach projektu WiFi4EU”. Gmina Kroczyce          

w ubiegłym roku otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w sprawie 

przedmiotowej inwestycji.  Polegać ona będzie na tworzeniu i udostępnieniu mieszkańcom i turystom 

bezprzewodowego Internetu poprzez sieć hot-spotów na terenie Gminy Kroczyce.  Zgodnie                 

z założeniem tego przedsięwzięcia powinniśmy przez okres 36 m-cy od momentu założenia hot-

spotów utrzymywać je, tj. opłacać za nie tzw. hosting. Są to niewielkie kwoty, ale z uwagi na to,           

że wykraczają poza rok budżetowy winniśmy uwzględnić je w wieloletniej prognozie finansowej,           

co zostało uczynione w załączniku nr 2 do niniejszego projektu uchwały.  

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

projektu uchwały? Wobec braku pytań pełną treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Kroczyce Pan Zbigniew Biały. 

Uchwała Nr 120/XVI/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą                            

nr 100/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019 roku została podjęta 

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

nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 8 

Przewodniczący odczytał kolejny  punkt porządku obrad, którym było podjęcie uchwały                  

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

w 2021 roku. 

Projekt uchwały również omówiła Pani Katarzyna Fabjańska-Góral. 

Szanowni Państwo od momentu powstania funduszu sołeckiego w jednostkach samorządu 

terytorialnego w naszej Gminie regularnie nie wyrażamy zgody na jego utworzenie. Podyktowane jest 

to tym, że nasze sołectwa są nieliczne. Stawki w przypadku funduszu sołeckiego przeliczane              

są według liczby mieszkańców w danym sołectwie. Mając na względzie to, że potrzeby 

niejednokrotnie są dużo większe niżeli faktyczne limity przedmiotowego funduszu sołeckiego, wiele 

zadań, pomysłów i koncepcji finansowanych jest z budżetu Gminy, bez konieczności wyodrębniania 

funduszu sołeckiego.  Fundusz ten nie gwarantowałby realizacji wszystkich zadań, których Państwo 

oczekujecie. Dodatkowo niejednokrotnie są to kwoty na rok budżetowy mniejsze aniżeli 10.000,00 zł. 

Z posiadanej przez Państwo wiedzy wynikającej z analizy budżetu, wiele tych przedsięwzięć, które 

zostały zrealizowane (przykładowo wiaty przystankowe) przewyższają kwotę omawianego funduszu 

sołeckiego. Uchwalenie niniejszego funduszu uniemożliwiałoby realizację zadań wynikających            

z potrzeb Państwa sołectw.  Toteż wzorem lat poprzednich proponuje się, aby nie tworzyć funduszu 
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sołeckiego w budżecie Gminy Kroczyce. Taka uchwała zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim                  

na następny rok budżetowy winna zostać podjęta do końca marca, stąd też konieczność dokonania 

takiej czynności na dzisiejszej sesji Rady Gminy Kroczyce.  

Pani Skarbnik zakończyła omawianie projektu uchwały i podziękowała za uwagę. 

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

projektu uchwały? Wobec braku pytań pełną treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Kroczyce Pan Zbigniew Biały. 

Uchwała Nr 121/XVI/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 marca 2020  r. w sprawie 

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kroczyce              

w 2021 roku została podjęta jednogłośnie tj. 14 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 przebiegu 

projektowanej linii kolejowej nr 111 i 113 (ciąg nr 7) na terenie Gminy Kroczyce określonej                

w projekcie dokumentu pod nazwą: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu 

Komunikacyjnego. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Kroczyce Pan Stefan Pantak.  

Szanowni Państwo mieliśmy niecały miesiąc na konsultacje dotyczące uzgodnienia linii, która 

ma przebiegać przez naszą Gminę. Tak jak było wspomniane wcześniej odbyło się kilka spotkań,                

na których zebrało się ponad 10% mieszkańców Gminy Kroczyce. Tylko 1 osoba opowiedziała się 

„za” budową kolei i jedna osoba „wstrzymała się” od głosu. Wszystkie pozostałe 792 osoby były 

przeciwne budowie linii kolejowej. Na tych zebraniach wszyscy uczestnicy byli dokładnie 

przygotowani w temacie planowanej inwestycji. Jeden z uczestników spotkania wyliczył, że skrót 

przez dobudowę nowych linii nr 111 i 113 będzie wynosił 7 minut. Inna osoba zapytała czy dla tych                     

7 minut warto podzielić Jurę Krakowsko-Częstochowską? Podczas zebrań zwracano uwagę na 

występującą na naszym terenie roślinność czy zwierzęta. Dlatego też społeczeństwo Gminy Kroczyce 

nie życzy sobie budowy kolei.  Konkluzja jest taka, że mamy obok linię CMK i może byłoby lepiej 

zmodernizować tą linię a nie budować nowych. Byłoby to zapewne bardziej racjonalne 

przedsięwzięcie niż to, które zaplanowano. Redagowany projekt uchwały posiada uzasadnienie, które 

zawiera wszystkie argumenty będące wynikiem spotkań z mieszkańcami, jak również spotkań                        

z radnymi. Wójt Gminy Kroczyce Pan Stefan Pantak uważa, że przekazanie informacji o planowanej 

inwestycji powinno się odbyć w inny sposób. Inwestor powinien przyjechać do Gminy Kroczyce,               

aby przedstawić swoje plany, wsłuchać się w głosy mieszkańców i dopiero później dokonać pewnych 

ustaleń i uzgodnień planowanych tras. Narzucono nam swoje rozwiązania tłumacząc,                             

że w późniejszym okresie będą prowadzone konsultacje przy wydawaniu decyzji środowiskowych. 
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Jednak w ocenie Pana Wójta Gminy Kroczyce należy reagować od razu, ponieważ później może być 

za późno.    

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

projektu uchwały? Radny Robert Łągiewka zgłosił następującą uwagę:  

Wszyscy otrzymaliśmy projekt niniejszej uchwały, ale chciałbym, aby w § 2 dodano                                

pkt 2 o następującej treści: „Uchwałę należy przekazać do CPK Sp. z o.o. oraz parlamentarzystom                

z naszego regionu”. Następnie Pan Robert Łągiewka zwrócił się do wszystkich obecnych, aby nie 

obawiali się rozmawiać z naszymi parlamentarzystami w sprawie planowanej inwestycji, ponieważ 

każdy z nas ma prawo głośno wyrażać swoje zdanie.  

W związku ze zgłoszoną przez Pana Radnego uwagą, Przewodniczący zaproponował 

wprowadzenie poprawki do § 2 niniejszego projektu uchwały w następującym brzmieniu: „2. Uchwałę 

należy przekazać do CPK Sp. z o.o. oraz parlamentarzystom z naszego regionu”. Następnie 

przeprowadzono głosowanie nad proponowaną poprawką przez podniesienie ręki. Radni jednogłośnie 

tj. 14 głosów „za” przegłosowali powyższą poprawkę, co potwierdza imienny wykaz głosowania 

stanowiący Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce poprosił Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Kroczyce Pana Zbigniewa Biały o odczytanie pełnej treści uchwały.  Z kolei Pan Krzysztof 

Janikowski odczytał pełną treść uzasadnienia do niniejszej uchwały. 

Uchwała Nr 122/XVI/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 marca 2020  r. w sprawie 

przebiegu projektowanej linii kolejowej nr 111 i 113 (ciąg nr 7) na terenie Gminy Kroczyce 

określonej w projekcie dokumentu pod nazwą: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji 

Centralnego Portu Komunikacyjnego została podjęta jednogłośnie tj. 14 głosami „za”,                          

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

 

Ad. 10 

Następnym punktem porządku obrad, było podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały            

Nr 151/XVI/2004 Rady Gminy Kroczyce z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kroczyce. 

Szanowni Państwo w przesłanych materiałach sesyjnych otrzymali Państwo projekt                     

Nr 1 uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego, jednak po uzgodnieniach                    

z Nadzorem Prawnym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego została dokonana niewielka korekta jej 

treści. 

Przedmiotowa uchwała dotyczy ustalenia stawki za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu           

do urządzeń sieci kanalizacyjnej i wodociągowej umieszczanej w pasie drogowym dróg gminnych     

na terenie Gminy Kroczyce, którą ustalono na 10 groszy za każdy metr kwadratowy zajętego pasa 

drogowego. Ustawa nie dopuszcza zwolnienia podmiotowego Gminy Kroczyce bądź jej jednostek 
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organizacyjnych dla tego rodzaju opłaty. Tak, więc zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały             

w brzmieniu projektu Nr 2. 

Następnie Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy ktoś ma pytania bądź uwagi do omówionego 

projektu uchwały? Wobec braku pytań i uwag pełną treść uchwały odczytał Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Kroczyce Pan Zbigniew Biały. 

Uchwała Nr 123/XVI/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie  

zmiany uchwały Nr 151/XVI/2004 Rady Gminy Kroczyce z dnia 26 października 2004r.             

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy 

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

z głosowania stanowiący Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 11 

Następnym punktem porządku obrad było zgłaszanie wolnych wniosków: 

1. Radny Robert Łągiewka zwrócił się z zapytaniem, kiedy zostaną wyremontowane drogi                      

w miejscowości Kroczyce? 

2. Radny Zbigniew Biały prosi o interwencję w odpowiednich instytucjach w sprawie 

pozostawionych w rowach i poboczach śmieciach na odcinku drogi Kalinówka-Pradła po minionym 

okresie zimowym. 

 

Pan Wójt udzielił odpowiedzi podczas sesji: 

Ad. 1  

Prace przy odtworzeniu dróg po budowie kanalizacji III-IV etap zostały rozpoczęte. Na ul. Krótkiej               

i Cmentarnej w Kroczycach już trwają prace, polegające na wykonaniu podbudowy dróg. 

Ad. 2 

Zostaną wystosowane odpowiednie pisma w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych, 

Wojewódzkich i Krajowych. 

 

 Ad. 12 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany                    

i zamknął sesję następującymi słowami „Zamykam XVI sesję Rady Gminy Kroczyce”.  

 

 

Protokołowała: 

A. Stolarska 


