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Protokół nr XX/2020 

z sesji w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020r. 

w godzinach od 10
00

-11
15 

 

 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 126/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia                

27 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

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

wprowadzonej Uchwałą nr 100/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019 r.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie 

Gminy Kroczyce określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych                        

na terenie Gminy Kroczyce.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kroczyce w roku 

szkolnym 2020/2021. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Bajeczkowo” w Kroczycach. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku 

„Bajeczkowo” w Kroczycach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą 

Gminny Żłobek „Bajeczkowo” w Kroczycach. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w granicach administracyjnych miejscowości Siemięrzyce w Gminie Kroczyce. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w granicach administracyjnych miejscowości Huta Szklana w Gminie Kroczyce. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miejscowości Piaseczno w Gminie Kroczyce. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kroczyce. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu                                  

na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kroczyce.  

20. Zamknięcie obrad XX sesji w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący otworzył obrady XX sesji w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce słowami: 

„Otwieram XX sesję w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce”, a następnie powitał Panie i Panów 

radnych, Pana Wójta, 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            

12 radnych, co daje podstawę do podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

Ad. 2 

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

02.07.2020r. 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 XIX/2020 z sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 2 lipca 2020r. 

został przyjęty jednogłośnie tj. 12 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 XX sesji w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce zwołanej na dzień 13 sierpnia 

2020r. 

Po odczytaniu porządku obrad XX sesji Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce 

poinformował wszystkich, że do obrad sesji dołączył Pan Karol Grabowski.  

W związku z powyższym w zdalnej sesji brało udział 13 radnych. 

Ad. 4  

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

odbyła się 2 lipca 2020r. do Biura Rady Gminy Kroczyce nie wpłynęły żadne interpelacje ani 

zapytania radnych. 
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Ad. 5 

Pan Wójt przedstawił informację o swojej pracy między sesjami:  

1. w dniu 16.06.2020r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem było udzielnie zamówienia publicznego na: Zakup sprzętu 

komputerowego na potrzeby uczniów z terenu Gminy Kroczyce w ramach projektu nad nazwą 

– „ZDALNA SZKOŁA”. Wpłynęło 15 ofert. Wygrała oferta P.H.U. HORYZONT z Gorlic     

za kwotę 54.120,00 zł.  Zakupiono 20 komputerów, które będą przekazane we wrześniu br. 

uczniom naszych szkół,  

2. tego samego dnia odbył się również przetarg przeprowadzany przez jednostkę OSP Kroczyce 

na zakup nowego samochodu pożarniczego. Wpłynęła 1 oferta. Nowy samochód posiada 

zbiornik na przewóz wody pitnej. Poprzedni średni samochód pożarniczo-gaśniczy został 

przekazany jednostce OSP Gołuchowice, 

3. w dniu 18.06.2020r.  zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego 

na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy 

Kroczyce w 2020 roku”. W postępowaniu przetargowym brało udział 5 firm. Przetarg wygrała 

firma IMAK z Skierniewic za kwotę 56.772,28 zł.  Dnia 23.06.2020r. z firmą została 

podpisana umowa. Planujemy odebrać od 54 właścicieli nieruchomości 120 ton azbestu.                

Na chwilę obecną azbest został odebrany od mieszkańców miejscowości Pradła                               

i Siedliszowice. Zakończenie odbioru azbestu planowane jest na koniec sierpnia. 

4. w dniu 25.06.2020r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego               

na „Dostawa artykułów niemowlęcych i zabawek do gminnego żłobka w Kroczycach”. 

Wpłynęło 5 ofert. Wygrała oferta firmy 13P Sp. Z o. o. na kwotę 57.675,99 zł, 

5. w tym samym dniu zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Dostawę i montaż mebli do gminnego żłobka”. Postępowanie składało się z dwóch części. 

Postępowanie na dostawę i montaż mebli do gabinetu oraz szatni gminnego żłobka wygrała 

firma Drzewiarz – Bis Sp. z o. o. za kwotę 5 094,66 zł. Termin realizacji postępowania na 

dostawę i montaż mebli do sal żłobkowych wygrało PHP Zbigniew Podstawski za kwotę 

18.889,11 zł, 

6.  również tego samego dnia zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Dostawę artykułów kuchennych i łazienkowych na potrzeby gminnego 

żłobka”. Wpłynęło 5 ofert. Postępowanie przetargowe wygrała PPHU GREEN Ewa Apollo -  

Jórasz za kwotę 5.999,00 zł, 

7. także 25.06. 2020r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na 

„Dostawa sprzętu RTV i AGD na potrzeby gminnego żłobka”. Wpłynęły 4 oferty. 

Postępowanie wygrała firma SWISSPOL LTD Sp. z o. o. za kwotę 31.825,99 zł.  Z firmami na 
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dostawy wyposażenia do żłobka zostały podpisane umowy. Termin realizacji dostaw 

wyposażenia upływa w październiku br., 

8. dnia 15.07.2020r. zostało ogłoszone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Dostawę i montaż mebli kuchennych wykonanych na wymiar”. Postępowanie przetargowe 

wygrała firma Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki za kwotę 27.060,00 zł, 

9. w tym samym dniu zostało ogłoszone postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na 

„Dostawę mebli gastronomicznych do żłobka”. Wpłynęło 5 ofert. Postępowanie przetargowe 

wygrała firma Hurtownia ROBIN Danuta Robaczewska za kwotę 11.589,95zł. 

Przeprowadzono wiele przetargów z uwagi na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa 

w wysokości 80%,  

10. w dniu 28.07.2020r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach 

zadania pn.: Przebudowa drogi w Siemięrzycach. Dnia 10.08. został złożony wniosek                

o płatność ostateczną ze środków PROW na kwotę 187.445,00 zł, 

11. w dniu 07.07.2020r. dokonano końcowego odbioru kanalizacji III-IV etap. Wartość zadania 

wyniosła 14.307.975,02 zł. Dofinansowanie 9.721.526,55 zł. Został złożony wniosek                       

o płatność ostateczną w ramach RPO WSL dla powyższego zadania. Wnioskowana kwota 

wynosi 494.929,87 zł. Protokół odbioru został podpisany bez uwag, 

12. następnie w dniu 06.08.2020r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 911.374,00 zł. W ramach tych środków planujemy: 

budowę oświetlenia ulicznego na ul. Sienkiewicza, przebudowę drogi Pradła – Bugaj,                    

ul. Przybyszów, ul. Orzeszkowej w Kroczycach, ul. Polnej w Kroczycach oraz przebudowę 

drogi w miejscowości Gołuchowice. Przewidywana wartość planowanych konkursów to 

400.000,00 zł. Wymienione powyżej drogi nie będą przewyższały tej kwoty, 

13. dnia 10.08.2020r. złożone zostały dwa wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 

przebudowę i budowę drogi gminnej Pradła-Fryszerka w miejscowości Pradła o wartości 

1.483.301,00 zł. brutto oraz przebudowę drogi gminnej na działce nr 655 w miejscowości 

Lgota Murowana o wartości 638.828,00 zł. brutto,  

14. otrzymaliśmy od Wojewody Śląskiego decyzję stwierdzającą nabycie z mocy prawa działek 

zajętych pod drogami na terenie miejscowości Kroczyce tj. ul. Kopernika, ul. Szkolna oraz     

ul. Topolowa, w miejscowości Siamoszyce działki nr 183 i 392/1 tj. ul. Słoneczna i część        

ul. Edukacyjnej oraz w miejscowości Kostkowice ul. Szkolna i ul. Leśna. Łączna powierzchnia 

przekazanych gruntów wynosi 3,5031 ha.  

15. zgłosiliśmy uwagi do wykonywanego projektu gazyfikacji Gminy Kroczyce. W pierwszej 

kolejności wykonywany jest projekt gazowniczy dla miejscowości Siamoszyce, Przyłubsko,    

ul. Przybyszów w Kroczycach, Kroczyce i Podlesice. Wartość projektu wynosi 10.000.000,00 

zł. Niemniej jednak staramy się o poszerzenie zakresu miejscowości dla planowanej inwestycji 

gazyfikacji, 
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16. w dniu 31.07.2020r. odbyły się przetargi na dzierżawę nieruchomości na okres trzech lat. 

Wydzierżawiono działkę nr: 286 o pow. 3,22523 ha położoną w m. Siedliszowice, działkę      

nr 141 o pow. 1,8757 ha położoną w m. Pradła, działkę 158/4 o pow. 3,2581 ha położoną         

w  m. Pradła oraz działkę nr 1644 o pow. 0,9860 ha. Przetargi na dzierżawę nieruchomości                

nr 270 w Hucie Szklanej, 463 w Siedliszowicach oraz 2821, 2834/1, 2835 w Kroczycach 

Okupnych zakończyły się wynikiem negatywnym (nie wpłynęły żadne oferty), 

17. została zlecona wycena samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ rok produkcji 1987 oraz 

samochodu asenizacyjnego z 1986 roku. Samochody zostaną przeznaczone do sprzedaży, 

18. wydano kolejny numer gazety „Wieści z Kroczyc i okolic”. Są one dostępne w wersji 

elektronicznej i papierowej, 

19. w ostatnim czasie doszło do kilku zdarzeń wandalizmu – zniszczono wiatę przystankową oraz 

dwie wiaty na skateparku w Kroczycach. Sprawy zostały zgłoszone na policję, wszczęto 

postępowania, 

20. od maja bieżącego roku prowadzimy czynności kontrolne w zakresie zbiórki odpadów 

wytworzonych w gospodarstwach domowych na terenie naszej gminy. Czynności kontrolne 

prowadzone są podczas odbiorów odpadów w dni wyznaczone w harmonogramie wywozu 

odpadów komunalnych. Miejscowości, które zostały poddane kontroli to: Pradła, Kostkowice, 

Gołuchowice, Biała Błotna, Browarek, Siedliszowice, Siemięrzyce, Lgota Murowana, 

Piaseczno oraz część Kroczyc Starych dzielnica Przybyszów w zakresie działek letniskowych. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono następujące: 

 165 nieruchomości, dla których nie złożono deklaracji ( głownie są to nieruchomości 

przeznaczone na cele rekreacyjne),  

 13 posesji, które wystawiły bioodpady do odbioru pomimo korzystania z ulgi na 

kompostowanie, 

 81 przypadków braku lub nieprawidłowości w segregacji odpadów. 

W związku z powyższym w przypadku ujawnienia nieprawidłowości zostawiano 

informację o stwierdzeniu braku segregacji odpadów w skrzynce pocztowej lub przyklejoną w 

widocznym miejscu do kosza na odpady zmieszane. Ponowne stwierdzenie braku segregacji 

lub nieprawidłowego jej prowadzenia skutkować będzie wszczęciem postępowania w celu 

naliczenia wyższej opłaty, 

21. trwają prace przy adaptacji pomieszczeń pod żłobek. Na chwilę obecną brakuje montażu drzwi 

i ogrzewania podłogowego, 

22. kończą się prace remontowe świetlicy wiejskiej w Dzibicach. Planowany termin odbioru 

inwestycji to wrzesień br.,  

23. trwają prace przy adaptacji pomieszczeń pod GOPS i archiwum zakładowe. Przewidywany 

termin zakończenia zadania to listopad 2020r., 
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24. budowa kanalizacji II etap - do końca sierpnia br. zostanie zakończona budowa kanalizacji na 

ul. Kopernika w Kroczycach. Od miesiąca września planuje się asfaltowanie niniejszej ulicy od 

strony ul. Marianka. Również na początku września rozpoczną się prace przy budowie 

kanalizacji na ul. Jurajskiej w Kroczycach. Przy dobrych warunkach atmosferycznych prace 

przy kanalizacji powinny zakończyć się w tym roku. W kolejnym roku pozostałaby kwestia 

odtworzenia dróg po budowie kanalizacji, 

25. ostatnim tematem było przekazanie informacji na temat osiągnięcia wskaźników podłączenia 

do kanalizacji w miejscowości Kostkowice (119 podłączeń). 

Pan Wójt podziękował za uwagę.  

Ad. 6   

Kolejnym punktem 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, w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w par. 1 pkt. 1 

dokonuje się formalnego przesunięcia środków. Chodzi o kwotę 80 000 zł, które otrzymaliśmy             

z Państwowych Funduszy Celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia gminnego żłobka              

w ramach programu „MALUCH +”. W wyniku przeprowadzonych przetargów i konkursów na 

przedmiotowe zadanie okazało się, że środki przekazane z Ministerstwa nie byłyby w pełni 

wykorzystane. W związku z powyższym zwróciliśmy się do Ministerstwa z wnioskiem o przeniesienie 

pozostałych środków na realizacje zadania tj. budowy placu zabaw przy gminnym żłobku. 

Otrzymaliśmy pozytywną decyzję. Nowo budowany plac zabaw będzie wydatkiem inwestycyjnym. 

Dlatego też proponuje się przesunięcie środków w wysokości 80 000 zł. z dochodów bieżących na 

dochody majątkowe. 

 W pkt. 2 par. 1 proponujmy zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 40 000 zł. na plan zagospodarowania 

przestrzennego w związku z przewidzianym w dzisiejszym porządku obrad sporządzeniem 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 3 miejscowości położonych na terenie 

gminy Kroczyce. Rozpoczyna się cykl procedur zmierzających do uchwalenia nowych miejscowych 

planów dla miejscowości: Siemięrzyce, Huta Szklana i Piaseczno. Środki w wysokości 40 000 zł. 

planuje się przesunąć z działu 801 Oświata i wychowanie rozdział 801 13 Dowożenie uczniów do 

szkół, gdyż w tym rozdziale wygenerowano oszczędności. Skutkiem powyższych zmian nie jest 

zmiana deficytu budżetowego – pozostaje on bez zmian. Zmieniają się upoważnienia dla Pana Wójta          

i limity zobowiązań planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach. W załączniku 

do omawianego projektu uchwały zostały przedstawione przychody gminy na 2020 rok                          

z uwzględnieniem zmian kwoty pożyczki. 

Pani Skarbnik podziękowała za uwagę.  
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Pan Krzysztof Janikowski zapytał radnych czy mają jakieś uwagi do omówionego projektu? 

Wobec braku pytań odczytał pełną treść uchwały. 

 Uchwała Nr 140/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2020 rok została podjęta jednogłośnie tj. 13 głosami, „za”, 

co potwierdza wykaz imienny z głosowania stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7 

Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały                  

Nr 126/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    

w Katowicach. 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce poprosił Panią Katarzynę Fabjańską-Góral Skarbnik 

Gminy Kroczyce o zreferowanie projektu niniejszej uchwały. 

Szanowni Państwo, 27 kwietnia 2020r. została podjęta uchwała dotycząca zaciągnięcia 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

dofinansowującej nam wkład własny do budowy kanalizacji II etap. Uprzednio założono, że łączna 

kwota pożyczki planowana do zaciągnięcia w roku 2020 i w roku kolejnym będzie wynosiła 

1.813.636,02 zł. Niemniej jednak po złożeniu wniosku w wyniku weryfikacji kosztów, które 

planowaliśmy współfinansować pracownicy WFOŚiGW złożyli uwagi dotyczące zmiany kryteriów 

kwalifikowalności pewnych kosztów WFOŚiGW, niektóre z tych pozycji nie będą mogły być 

współfinansowane tą pożyczką. W związku z powyższym należy zmniejszyć kwotę wnioskowanej 

pożyczki o 38.162,17 zł. Będzie ona wynosiła 1.775.473,85 zł. Projekt niniejszej uchwały koryguje 

uprzednio podjętą uchwałę do wielkości, które mogą być współfinansowane z WFOŚiGW. Tak też 

została złożona korekta kwoty do wnioskowanej pożyczki. 

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

Wobec braku pytań odczytał pełną treść uchwały. 

 Uchwała Nr 141/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020r.                         

w sprawie zmiany Uchwały nr 126/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 2020 

roku  w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  została podjęta jednogłośnie  tj. 13 głosami 

„za”, co potwierdza wykaz imienny z głosowania stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 8 

Kolejnym 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 r. 
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 Projekt uchwały zreferowała Pani Katarzyna Fabjańska-Góral. 

Szanowni Państwo, w związku z podjęciem uchwały dotyczącej zmian kwot pożyczki na 

kanalizację II etap winniśmy zaktualizować planowane kwoty długu, które umieszczone są                          

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany te wprowadzono w załączniku nr 1 do niniejszego 

projektu uchwały. Uaktualniono również poszczególne podstawowe kategorie budżetowe, do zmian, 

które zostały dokonane od ostatniej zmiany WPF na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Kroczyce, jak 

również na podstawie podjętej w dniu dzisiejszym uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy. 

Ponadto w załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dodaliśmy przedsięwzięcie wieloletnie 

dotyczące zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce. Wstępnie                 

na przedmiotowe zadanie ustalono limit 120.000 zł.  z tego 40.000 zł na rok bieżący i 80.000 zł na rok 

2021. Początkowo planujemy opracować plany dla trzech miejscowości: Piaseczno, Siemięrzyce          

i Huta Szklana. W miarę posiadanych środków mając na względzie wnioski mieszkańców, jak również 

konieczność zabezpieczenia ładu przestrzennego na terenie gminy będą również uwzględniane w tym 

przedsięwzięciu pozostałe miejscowości gminy Kroczyce.    

Przewodniczący zapytał radnych czy mają jakieś uwagi do omówionego projektu wobec braku 

pytań odczytał pełną treść uchwały. 

 Uchwała Nr 142/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 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. 13 głosami, „za”, co potwierdza wykaz imienny z głosowania stanowiący Załącznik 

nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 9 

Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Kroczyce oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych. 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce poprosił Panią Katarzynę Wnuk-Pytlarską                   

o omówienie projektu uchwały.  

Szanowni Państwo, zasady ustalania sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 

uregulowane zostały w ustawie Prawo oświatowe. Rada Gminy ustala plan sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę a także określa granice obwodów publicznych szkół 

podstawowych. Sieci szkół podstawowych ustalone Uchwałą nr 116/XV/2020 z dnia 27 lutego 2020r. 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kroczyce nastąpiła 

jedna zmiana. Szkoła Podstawowa w Dzibicach została zlikwidowana a w jej miejsce powstała 

Filialna Szkoła Podstawowa w Dzibicach o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem 

przedszkolnym podporządkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej w Kroczycach. Śląski Kurator 
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Oświaty pozytywnie zaopiniował przedłożony uchwałą plan sieci szkół podstawowych od 1 września 

2020r. i uznał go za zgodne z warunkami określonymi w art. 39 Prawo oświatowe. Wobec 

powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

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

uchwały wobec braku pytań odczytał pełną treść uchwały. 

 Uchwała Nr 143/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Kroczyce oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych została podjęta jednogłośnie tj. 13 

głosami, „za”, co potwierdza wykaz imienny z głosowania stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 10 

Pan Krzysztof Janikowski odczytał kolejny punkt porządku obrad, którym było podjęcie 

uchwały w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy 

Kroczyce.  

Projekt uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Wnuk-Pytlarska.  

Szanowni Państwo, zasada ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych jest taka 

sama jak w przypadku sieci publicznych szkół podstawowych. W tym przypadku zastosowanie mają 

również te same przepisy Prawa Oświatowego. Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na 

utworzenie oddziału przedszkolnego w Filialnej Szkole Podstawowej w Dzibicach. 

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

uchwały? Wobec braku pytań odczytał pełną treść uchwały. 

 Uchwała Nr 144/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie 

ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Kroczyce została 

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

Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 11 

Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Kroczyce w roku szkolnym 2020/2021.   

Projekt uchwały przedstawiła również Pani Katarzyna Wnuk-Pytlarska.  

Szanowni Państwo, 3 grudnia 2019r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie zwrotu 

rodzicom kosztu dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół. Wprowadzone one wzór, według 

którego wyliczana ma być należna kwota. Uwzględnia on liczbę przejechanych kilometrów, średnie 
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zużycie paliwa danego pojazdu według danych jego producenta oraz średnią cenę jednostki paliwa                 

w danej gminie. Zgodnie z zapisem art. 39a ustawy Prawo Oświatowe średnią cenę jednostki paliwa  

w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki 

paliwa w gminie. Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021 

przyjęto średnie ceny paliw: gazu, oleju napędowego i benzyny. Średnią cenę benzyny wyliczono ze 

średnich cen benzyny bezołowiowej: Pb95 i Pb98. Mając na uwadze powyższe, konieczne jest 

podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kroczyce, w roku szkolnym 

2020/2021. 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce zapytał radnych czy mają jakieś uwagi do 

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

 Uchwała Nr 145/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kroczyce w roku szkolnym 2020/2021 

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

stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 12 

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego 

Żłobka „Bajeczkowo” w Kroczycach.  

Pan Krzysztof Janikowski poprosił Panią Katarzynę Wnuk-Pytlarską o zreferowanie projektu 

uchwały. 

Szanowni Państwo, wyremontowanie części budynku po byłej Szkole Podstawowej                        

w Kroczycach i przystosowanie jej do nowego żłobka niesie konieczność podjęcia uchwały w sprawie 

utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Żłobek „Bajeczkowo” w Kroczycach. 

Żłobek rozpocznie działalność od 1 grudnia 2020r. W celu zapewnienia właściwego przygotowania do 

rozpoczęcia działalności żłobka należy wcześniej przygotować jego organizację oraz zatrudnić 

odpowiedni wykwalifikowany personel. W związku z powyższym podjęcie uchwał w sprawie 

utworzenia przedmiotowej jednostki oraz nadania jej statutu jest konieczne i uzasadnione. 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce zapytał radnych czy mają jakieś uwagi do 

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

 Uchwała Nr 146/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie 

utworzenia Gminnego Żłobka „Bajeczkowo” w Kroczycach została podjęta jednogłośnie tj. 13 

głosami, „za”, co potwierdza wykaz imienny z głosowania stanowiący Załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 13 
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Przewodniczący odczytał kolejny punkt porządku obrad dotyczący podjęcia uchwały                     

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Bajeczkowo” w 

Kroczycach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Pan Krzysztof Janikowski zwrócił 

się do radnych z zapytaniem czy mają jakieś pytania bądź uwagi do projektu niniejszej uchwały? 

Uwag nie zgłoszono.  

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce odczytał pełną treść 

przedmiotowej uchwały. 

Uchwała Nr 147/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Bajeczkowo” w Kroczycach oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie została podjęta jednogłośnie tj. 13 głosami, „za”, 

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

  

Ad. 14 

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu 

samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Gminny Żłobek „Bajeczkowo” w Kroczycach.  

Pani Katarzyna Wnuk-Pytlarska omówiła projekt przedmiotowej uchwały w punkcie 12 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych czy mają jakieś uwagi do omówionego projektu 

uchwały? Wobec braku pytań odczytał pełną treść uchwały. 

Uchwała Nr 148/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie nadania 

statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Gminny Żłobek „Bajeczkowo”                  

w Kroczycach została podjęta jednogłośnie tj. 13 głosami „za”, co potwierdza wykaz imienny                 

z głosowania stanowiący Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 15 

Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych 

miejscowości Siemięrzyce w Gminie Kroczyce.  

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce poprosił Pana Wójta o przedstawienie projektu 

uchwały. 

Szanowni Państwo, dokonam omówienia wszystkich trzech projektów uchwał dotyczących 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Siemięrzyce, 

Huta Szklana i Piaseczno. W związku z wygospodarowaniem oszczędności podjęliśmy decyzję                         

o sporządzeniu nowych planów dla wyżej wymienionych miejscowości, gdyż poprzednie plany dla 

tych miejscowości zostały uchwalone ponad 10 lat temu. Uwzględniając potrzeby i wnioski 

mieszkańców wybraliśmy właśnie te trzy miejscowości do zmiany obowiązujących planów, ponieważ 
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te tereny posiadają uregulowane stany prawne, studium uwarunkowań i kierunków zabudowy 

dopuszcza możliwość utworzenia nowych terenów. Brano pod uwagę również rezerwy inwestycyjne.  

Huta Szklana posiada 0,5 ha terenów inwestycyjnych. W miejscowości Siemięrzyce posiadamy ponad 

8 ha gruntów ujętych w studium uwarunkowań pod działalność usługową, które w przyszłości mogą 

zainteresować jakichś inwestorów do ich zakupu. W przesłanych do Państwa materiałach sesyjnych 

dokonano pewnych zmian. Dotyczą one miejscowości Piaseczno, a dokładnie wyodrębnienia terenów 

pod Okiennikiem, dla których nie będą dokonywane zmiany w planie. 

Po zrealizowaniu przedmiotowych projektów, w miarę możliwości finansowych, zamierza się 

sporządzanie planów dla kolejnych miejscowości.  

Pan Krzysztof Janikowski przystąpił do odczytania pełnej treści uchwały. 

Uchwała Nr 149/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                  

w granicach administracyjnych miejscowości Siemięrzyce w Gminie Kroczyce została podjęta 

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

nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

 Ad. 16 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce odczytał pełną treść uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych 

miejscowości Huta Szklana w Gminie Kroczyce. 

Uchwała Nr 150/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                        

w granicach administracyjnych miejscowości Huta Szklana w Gminie Kroczyce została podjęta 

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

nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 17 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce odczytał pełną treść uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości 

Piaseczno w Gminie Kroczyce. 

Uchwała Nr 151/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu miejscowości Piaseczno w Gminie Kroczyce została podjęta jednogłośnie tj. 13 

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

protokołu. 
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Ad. 18 

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

podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kroczyce.  

Projekt uchwały został zreferowany przez Panią Gryżynę Masłyka.  

Szanowni Państwo, mieszkańcy Kroczyc Starych wystąpili z wnioskiem do Wójta Gminy 

Kroczyce o przedłużenie istniejącej ulicy Stokrotek na działkę o numerze 513/19 oraz nadanie numeru 

porządkowego dla ich nieruchomości. Uzyskano pisemną zgodę właściciela działki 513/19 na nadanie 

nazwy ulicy dla nieruchomości stanowiącej jego własność. Rada mając na względzie wniosek 

mieszkańców oraz wyrażona zgodę właściciela nieruchomości nadaje nazwę ulicy położonej                      

w obrębie Kroczyce Stare, zlokalizowanej na działce 513/19 – ul. Stokrotek.  

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

uchwały? Wobec braku pytań odczytał pełną treść uchwały. 

Uchwała Nr 152/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy w miejscowości Kroczyce została podjęta jednogłośnie tj. 13 głosami, „za”, co 

potwierdza wykaz imienny z głosowania stanowiący Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 19 

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

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Kroczyce.  

Projekt uchwały przedstawiła również Pani Grażyna Masłyka. 

Szanowni Państwo, przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na obciążenie 

nieruchomości będącej własnością gminy Kroczyce działki nr 36 położonej w miejscowości 

Siedliszowice, odpłatną służebnością przesyłu polegającej na umieszczeniu kabla energetycznego 

metodą bezwykopową na głębokości ok.1,5 m, Podjęcie przez Radę Gminy Kroczyce uchwały            

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na rzecz SILESIA    

Sp. z o. o. podyktowane jest faktem, że na przedmiotowe nieruchomości zaplanowano budowę 

urządzeń infrastruktury technicznej należących do wyżej wymienionej spółki. Wniosek spółki został 

pozytywnie zaopiniowany. Zgodnie z art. 305KC nieruchomość można obciążać na rzecz 

przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których 

mowa w art. 49 par. 1 przytoczonej ustawy, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może 

korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem tych 

urządzeń (służebność przesyłu). 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych czy mają jakieś uwagi do omówionego projektu 

uchwały? Wobec braku pytań odczytał pełną treść uchwały. 
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Uchwała Nr 153/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

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

z głosowania stanowiący Załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce zapytał czy radni 

mają jakieś pytania do Pana Wójta?. Zgłoszono chęć zabrania głosu. Jako pierwsza głos zabrała Pani 

Beata Kampa. Zwróciła się do Pana Wójta z następującym pytaniem: „ Ile dzieci będzie uczęszczało 

od 1 września br. do szkoły i przedszkola w Dzibicach?”. Kolejne pytanie zadał Radny Pan Robert 

Łągiewka: „W imieniu sołtysów zwracam się z prośbą o udostępnienie materiałów sesyjnych w formie 

elektronicznej przed każdą zwołaną sesją”. 

Pan Wójt udzielił odpowiedzi podczas sesji:  

1. W odpowiedzi na zapytanie Pani Beaty Kampa informuje, że od miesiąca września do szkoły   

i przedszkola w Dzibicach nie będzie uczęszczało żadne dziecko. Znaczna liczba dzieci będzie 

uczęszczała do Szkoły w Sokolnikach. 

2. W odniesieniu do pytania Pana Roberta Łągiewki wyrażam zgodę na udostępnienie sołtysom 

materiałów sesyjnych w formie elektronicznej. Przewodniczący Rady Gminy również 

przychylił się do stanowiska Pana Wójta.  

 

Ad. 20 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce zamknął sesję następującymi słowami „Zamykam XX 

sesję w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce”.  

 

 

 

Protokołowała: 

A. Stolarska 


