Protokół (XLIV/2010) z sesji
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 14 września 2010 roku
XLIV sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła 14 września 2010 roku w sali posiedzeń Rady Gminy
Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1 w Krupskim Młynie.
Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy. Po stwierdzeniu prawomocności sesji (obecnych 12 radnych;
lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu*) przywitał zebranych a następnie przedstawił porządek
posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności wójta i urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2010 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXXIX/300/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27
kwietnia 2010 roku.
8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2010 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie
deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn.
10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności, jakości i
przejrzystości jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Tarnogórskiego”, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet V Dobre Rządzenie, działanie 5.2. Wzmocnienie
potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzanie w administracji
samorządowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa.
11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej
działkę Nr 298/63 k.m. o pow. 0,0121 ha, KW 42180 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Leśmiana oraz
odstąpienia od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
12. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej
stanowiącej działkę Nr 373/165, k.m. 8 o pow. 0,3400 ha, KW 87943 położoną w Potępie – Żyłce.
13. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej
składającej się z działki Nr 133/17 i dz. Nr 149/4 k.m. 11 o łącznej pow. 0,0369 ha, KW 75293 położonej w
Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śląskich.
14. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Krupski Młyn a Państwowym
Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3 pomieszczenia
garażowego oznaczonego numerem 9 w budynku w Krupskim Młynie przy ul. Głównej 9.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3 na lokal użytkowy
o powierzchni 58,80 m 2 położony w budynku przy ul. Głównej 9 w Krupskim Młynie.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do lat 3 na
pomieszczenie położone w budynku przy ul. Tarnogórskiej 4A w Potępie.
18. Rozpatrzenie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców Śl. 1 w sprawie zwolnienia z opłat z
tytułu podatku od gruntu i nieruchomości.
19. Rozpatrzenie wniosku Starosty Józefa Korpaka w sprawie propozycji objęcia akcji w
Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w ramach kolejnej emisji akcji.
20. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powodzianom.
21. Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej w Tarnowskich Górach w sprawie akcji „sponsoring 2010”.
22. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z międzysesyjnej działalności biura Rady.
23. Stanowiska klubów.
24. Wnioski, interpelacje radnych i sprawy bieżące.
W sesji uczestniczyli: Wójt Gminy – Jan Murowski, Zastępca Wójta Gminy – Stefan Hajda, Skarbnik Gminy –
Lucyna Kaminska- Kwiek, mieszkańcy Gminy Krupski Młyn.
Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek obrad oraz zapytał czy do zaproponowanego
porządku są jakieś uwagi.
Zastępca Wójta Gminy zawnioskował o dokonanie następujących zmian w porządku posiedzenia o: a)
rozpatrzenie pkt 21.”Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej w Tarnowskich Górach w sprawie akcji
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„sponsoring 2010”„ jako pkt 8 A; b) rozszerzenie o pkt: „13 A. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku
p. Marii Opali w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego Nr 2 poł. przy ul. Sienkiewicza 1 w Krupskim Młynie.”
W związku z przedstawionym wnioskiem Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad zmienionym
następującym porządkiem posiedzenia:
1.
Otwarcie sesji.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy.
4.
Sprawozdanie z działalności wójta i urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.
Sprawozdanie wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2010 rok.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXXIX/300/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27
kwietnia 2010 roku.
8.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2010 rok.
8 A. Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej w Tarnowskich Górach w sprawie akcji
„sponsoring 2010” - Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą
Wojewódzką Policji w sprawie współfinansowania zakupu samochodu policyjnego
nieoznakowanego, z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Tworogu.
9
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie
deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn.
10
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności, jakości i
przejrzystości jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Tarnogórskiego”, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet V Dobre Rządzenie, działanie 5.2.
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzanie w
administracji samorządowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu
Państwa.
11
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej
stanowiącej działkę Nr 298/63 k.m. o pow. 0,0121 ha, KW 42180 położonej w Krupskim Młynie przy
ul. Leśmiana oraz odstąpienia od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
12
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej
stanowiącej działkę Nr 373/165, k.m. 8 o pow. 0,3400 ha, KW 87943 położoną w Potępie – Żyłce.
13
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej
składającej się z działki Nr 133/17 i dz. Nr 149/4 k.m. 11 o łącznej pow. 0,0369 ha, KW 75293
położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śląskich.
13 A. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku p. Marii Opali w sprawie wykupu
lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego przy ul. Sienkiewicza 1 w Krupskim Młynie.
14
Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Krupski Młyn a Państwowym
Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie.
15
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3 pomieszczenia
garażowego oznaczonego numerem 9 w budynku w Krupskim Młynie przy ul. Głównej 9.
16
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3 na lokal
użytkowy o powierzchni 58,80 m 2 położony w budynku przy ul. Głównej 9 w Krupskim Młynie.
17
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do lat 3 na
pomieszczenie położone w budynku przy ul. Tarnogórskiej 4A w Potępie.
18
Rozpatrzenie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców Śl. 1 w sprawie zwolnienia z
opłat z tytułu podatku od gruntu i nieruchomości.
19
Rozpatrzenie wniosku Starosty Józefa Korpaka w sprawie propozycji objęcia akcji w
Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w ramach kolejnej emisji akcji.
20
Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powodzianom.
21
Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej w Tarnowskich Górach w sprawie akcji „sponsoring
2010”.
21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z międzysesyjnej działalności biura Rady.
22. Stanowiska klubów.
23. Wnioski, interpelacje radnych i sprawy bieżące.
W głosowaniu udział brało 12-stu radnych.
Przy 12 głosach - za
0 głosach - przeciw
0 głosach - wstrzymujących się,
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zaproponowana zmiana porządku posiedzenia została przyjęta.
Ad. 3.
Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych, czy zapoznali się z protokołami z poprzednich sesji
Rady Gminy tj. z 30 czerwca, 15 lipca, 3 sierpnia br. oraz czy ktoś z obecnych ma do nich jakieś uwagi. Nikt z
obecnych nie wniósł uwag.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie protokołów en bloc, propozycja ta została przyjęta
pozytywnie.
Rada Gminy przystąpiła do głosowania en bloc nad protokołami z poprzednich sesji.
W głosowaniu brało udział 13-stu radnych. (Adam Łuć przyszedł na sesję).
Przy 11 głosach - za
0 głosach - przeciw
2 głosach - wstrzymujących się,
protokoły z sesji z 30 czerwca, 15 lipca i 3 sierpnia br. zostały przyjęte.
Ad. 4.
Sprawozdanie z działalności wójta i urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
Roman Wąs przyszedł na sesję (obecnych 14-tu radnych).
Zastępca Wójta Gminy przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności wójta i urzędu Gminy w okresie
międzysesyjnym. (załącznik nr 2 do protokołu*)
Adam Łuć chciał się dowiedzieć jak wygląda szczegółowo kalendarz działań związanych z likwidacją PEC
„Ciepłogaz”.
Wójt odpowiedział, że prowadzone są prace zmierzające do porozumienia się z udziałowcami Spółki oraz
opracowania procedury postępowania w celu zapewnienia dostawy ciepła dla mieszkańców gminy w przypadku
likwidacji dotychczasowego dostawcy.
Ad. 5.
Sprawozdanie wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.
Wójt Gminy Krupski Młyn przedstawił sprawozdanie z realizacji wniosków i interpelacji radnych. (załącznik nr
3 do protokołu*)
Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2010 rok.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2010 rok.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty przedstawił pozytywną opinię Komisji.
Komisja Terenowa wyraziła opinię pozytywną na temat projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na
2010 rok.
Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14-stu radnych.
Przy 14 głosach - za
0 głosach - przeciw
0 głosach - wstrzymujących się,
uchwała Nr XLIV/336/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2010 rok, została podjęta.
Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXXIX/300/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 kwietnia
2010 roku.
Komisja Budżetowa, Komisja Terenowa oraz Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Adam Łuć zarzucił Wójtowi Gminy, że dodatkowe środki pojawiły się w znacznej ilości i ich przeznaczenie
powinno być zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym wielokrotnie przez radnych gminy.
Przypomniał, że istnieje przecież plan priorytetów i to jego należy najpierw realizować. Prosił, aby następnym
razem zastanowić się i racjonalnie zaplanować przeznaczenie środków finansowych.
Wójt Gminy odpowiedział, że środki, które wpłynęły do budżetu gminy nie są dodatkowymi ale takimi, które
uzupełnią niedobór środków finansowych w budżecie gminy na 2010 rok. Lista priorytetów nadal istnieje,
jednak jej realizacja zależy w największym stopniu od realizacji dochodów. Te tzw. dodatkowe środki zapełnią
braki w budżecie, natomiast do zamknięcia budżetu trzeba znacznej ilości środków finansowych.
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Skarbnik Gminy argumentowała, że ten niespodziewany dochód pozwoli na uzupełnienie istniejących
niedoborów w budżecie gminy na bieżący rok.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXXIX/300/10 Rady
Gminy Krupski Młyn z dnia 27 kwietnia 2010 roku.
Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14-stu radnych.
Przy 14 głosach - za
0 głosach - przeciw
0 głosach - wstrzymujących się,
uchwała Nr XLIV/337/10 w sprawie zmian do uchwały Nr XXXIX/300/10 Rady Gminy Krupski Młyn z 27
kwietnia 2010 roku, została podjęta.
Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2010 rok.
Komisje Oświaty, Budżetowa i Terenowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z treścią projektu uchwały.
Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania:
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Przy 14 głosach – za
0 głosach – przeciw
0 głosach – wstrzymujących się
uchwała Nr XLIV/338/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2010 rok, została podjęta.
Ad. 8 A.
Rozpatrzenie wniosku Komendanta Policji w Tarnowskich Górach – Mirosława Tukaja w sprawie
finalizacji akcji „sponsoring 2010”.
Zastępca Wójta przedstawił obecnym pismo Komendanta Policji w Tarnowskich Górach – Mirosława Tukaja w
sprawie finalizacji akcji „sponsoring 2010” (załącznik nr 4 do protokołu*). Komisja Budżetowa, Komisja
Terenowa oraz Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowały przedstawioną propozycję Komendanta Policji.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z
Komendą Wojewódzką Policji w sprawie współfinansowania zakupu samochodu policyjnego nieoznakowanego,
z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Tworogu.
Komisja Budżetowa, Komisja Terenowa oraz Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowały projekt.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z treścią projektu uchwały. Rada Gminy przystąpiła do
głosowania:
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Przy 14 głosach – za
0 głosach – przeciw
0 głosach – wstrzymujących się
uchwała Nr XLIV/339/10 w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie
współfinansowania zakupu samochodu policyjnego nieoznakowanego, z przeznaczeniem dla Posterunku
Policji w Tworogu, została podjęta.
Karol Kordiaka podziękował radnym za podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Komendą Wojewódzką
Policji w sprawie zakupu samochodu policyjnego.
Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie
deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn.
Komisja Budżetowa, Komisja Terenowa oraz Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt
uchwały.
Adam Łuć powiedział, że będzie głosował przeciwko tej uchwale ponieważ istnieje wiele niezrealizowanych
wniosków i niewykonanych zadań, m.in. wykonanie sieci wodociągowej w Potępie.
Wójt Gminy poinformował, że nowe zadania są realizowane dlatego, że istnieje możliwość dofinansowania i to
aż w 80 % inwestycji. Jedynie 20 % środków należy zabezpieczyć w ramach środków własnych budżetu.
Natomiast dokumentacja potrzebna do przeprowadzenie modernizacji sieci wodociągowej jest już
przygotowywana.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z treścią projektu uchwały.
Rada Gminy przystąpiła do głosowania:
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Radny Kuczera przyszedł na sesję.
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Przy 12 głosach – za
2 głosach – przeciw
1 głosie – wstrzymującym się
uchwała Nr XLIV/340/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na
sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn, została podjęta.
Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności, jakości i
przejrzystości jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Tarnogórskiego”, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet V Dobre Rządzenie, działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzanie w administracji samorządowej,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa.
Przewodniczący Komisji Budżetowej, Oświaty oraz Terenowej pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z treścią projektu uchwały.
Po przedstawieniu projektu uchwały Rada Gminy przystąpiła do głosowania:
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Przy 15 głosach – za
0 głosach – przeciw
0 głosach – wstrzymujących się
uchwała Nr XLIV/341/10 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności,
jakości i przejrzystości jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Tarnogórskiego”, w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet V Dobre Rządzenie, działanie 5.2.
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzanie w
administracji samorządowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu
Państwa, została podjęta.
Ad. 10 A.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił obecnym Panią Wójcik mieszkankę gminy, która przyszła na sesję
wraz ze swoją rodziną, tj. mężem oraz niepełnosprawna córką Eweliną. Przewodniczący Rady zapytał czy radni
nie mają nic przeciwko temu aby Pani Wójcik przedstawiła obecną sytuację swojej rodziny. Rada Gminy nie
wyraziła sprzeciwu. Pani Wójcik opowiedziała, o tym, że od dwóch lat nie ma możliwości skorzystania z
rehabilitacji, która do tej pory była dostępna w ramach usług przez „CARITAS” diecezji Gliwickiej. Prosiła
radnych o wsparcie i dostęp do osoby, która mogłaby zająć się rehabilitacją osób niepełnosprawnych na terenie
gminy. Opowiedziała o trudnościach, które napotkała ze strony urzędników przy próbie zapewnienia córce
właściwej opieki. Przedstawiła informację, jak duże są potrzeby rodziny i co byłoby najbardziej potrzebne by nie
zaprzepaścić dotychczasowej pomocy.
Adam Łuć wnioskował, aby kompleksowo zająć się sprawą Eweliny, tzn. wspomóc pod kątem prawnym i
udzielić niezbędnego wsparcia.
Wójt zapewnił, że w najbliższym czasie rodzina Wójcik będzie mogła liczyć na potrzebne wsparcie, żeby jednak
je uzyskać należy zwrócić się z pismem do właściwych instytucji. Potwierdził, że istnieje również możliwość
starania się o sprzęt rehabilitacyjny potrzebny Ewelinie.
Bogdan Huczko stwierdził, że należy wyznaczyć do tych prac koordynatora, osobę, która stale będzie
„opiekowała się” rodziną Wójcik.
Jacek Kiszkis zapytał jakie bieżące potrzeby dla Eweliny są najpilniejsze.
Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej
stanowiącej działkę Nr 298/63 k.m. o pow. 0,0121 ha, KW 42180 położonej w Krupskim Młynie przy ul.
Leśmiana oraz odstąpienia od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Zastępca Wójta przedstawił obecnym treść pisma Kierownika Referatu Inwestycji w sprawie wniosku p.
Drzewieckiego, który złożył wniosek o nabycie tej nieruchomości bez przetargu (załącznik nr 5 do protokołu*).
Komisja Budżetowa, Terenowa oraz Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z treścią projektu uchwały. Rada Gminy przystąpiła do
głosowania:
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Przy 15 głosach – za
0 głosach – przeciw
0 głosach – wstrzymujących się
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uchwała Nr XLIV/342/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej
stanowiącej działkę Nr 298/63 k.m. o pow. 0,0121 ha, KW 42180 położonej w Krupskim Młynie przy ul.
Leśmiana oraz odstąpienia od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, została podjęta.
Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej
stanowiącej działkę Nr 373/165, k.m. 8 o pow. 0,3400 ha, KW 87943 położoną w Potępie – Żyłce.
Komisja Budżetowa, Terenowa oraz Oświaty pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z treścią projektu uchwały. Rada Gminy przystąpiła
do głosowania:
W głosowaniu brało udział 15 radnych
Przy 15 głosach – za
0 głosach – przeciw
0 głosach – wstrzymujących się
uchwała Nr XLIV/343/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 373/165, k.m. 8 o pow. 0,3400 ha, KW 87943 położoną w Potępie –
Żyłce, została podjęta.
Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej
składającej się z działki Nr 133/17 i dz. Nr 149/4 k.m. 11 o łącznej pow. 0,0369 ha. KW 75293 położonej w
Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.
Zastępca Wójta Gminy przedstawił treść pisma Kierownika Referatu Inwestycji dot. wniosku p. Bożeny i
Stanisława Szewczyk o wykup dzierżawionego terenu przeznaczonego pod uprawy ogrodowe (załącznik nr 6 do
protokołu*).
Komisja Budżetowa, Terenowa oraz Oświaty pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z treścią projektu uchwały. Rada Gminy przystąpiła
do głosowania:
W głosowaniu brało udział 15 radnych
Przy 15 głosach – za
0 głosach – przeciw
0 głosach – wstrzymujących się
uchwała Nr XLIV/344/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej składającej się z działki Nr 133/17 i dz. Nr 149/4 k.m. 11 o łącznej pow. 0,0369 ha, KW
75293 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl., została podjęta.
Ad. 13 A
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku p. Marii Opali w sprawie wykupu lokalu
mieszkalnego Nr 2 poł. przy ul Sienkiewicza 1 w Krupskim Młynie.
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie dot. podjęcia uchwały.
Komisja Budżetowa, Terenowa oraz Oświaty pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z treścią projektu uchwały.
Po przedstawieniu uchwały Rada Gminy przystąpiła do głosowania:
W głosowaniu brało udział 15 radnych
Przy 15 głosach – za
0 głosach – przeciw
0 głosach – wstrzymujących się
uchwała Nr XLIV/345/10 w sprawie rozpatrzenia wniosku p. Marii Opali w sprawie wykupu lokalu
mieszkalnego Nr 2 poł. przy ul. Sienkiewicza 1 w Krupskim Młynie, została podjęta.
Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Krupski Młyn a Państwowym
Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie.
Komisja Budżetowa, Terenowa oraz Oświaty pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z treścią projektu uchwały. Rada Gminy przystąpiła
do głosowania:
W głosowaniu brało udział 15 radnych
Przy 15 głosach – za
0 głosach – przeciw
0 głosach – wstrzymujących się
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uchwała Nr XLIV/346/10 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Krupski Młyn a
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie, została podjęta.
Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3 pomieszczenia
garażowego oznaczonego numerem 9 w budynku w Krupskim Młynie przy ul. Głównej 9.
Komisja Budżetowa, Terenowa oraz Oświaty pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z treścią projektu uchwały. Rada Gminy przystąpiła
do głosowania:
W głosowaniu brało udział 15 radnych
Przy 15 głosach – za
0 głosach – przeciw
0 głosach – wstrzymujących się
uchwała Nr XLIV/347/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3
pomieszczenia garażowego oznaczonego numerem 9 w budynku w Krupskim Młynie przy ul. Głównej 9,
została podjęta.
Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3 na lokal
użytkowy o pow. 58,80 m 2 poł. w budynku przy ul. Głównej 9 w Krupskim Młynie.
Adam Łuć stwierdził, że byłby przeciw uchwale o zaproponowanym brzmieniu, ponieważ zapis o trwaniu
umowy powinien brzmieć „Zawrzeć umowę na czas do 1 roku”.
Radni wyrazili zdanie, że jeśli dojdzie do likwidacji Spółki wówczas nie będzie władzom Spółki potrzebne
pomieszczenie przeznaczone na biuro, a ponadto zlikwidowana spółka nie będzie już stroną w umowie.
Wójt odpowiedział, że umowę zawartą na czas do 3 lat można będzie w każdej chwili wypowiedzieć. Natomiast
wtedy kiedy doszłoby do likwidacji Spółki lokal nie będzie potrzebny.
Komisja Budżetowa, Terenowa oraz Oświaty pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z treścią projektu uchwały. Rada Gminy przystąpiła do
głosowania:
W głosowaniu brało udział 15 radnych
Przy 14 głosach – za
1 głosie – przeciw
0 głosach – wstrzymujących się
uchwała Nr XLIV/348/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3 na lokal
użytkowy o powierzchni 58,80 m2 położony w budynku przy ul. Głównej 9 w Krupskim Młynie, została
podjęta.
Ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do lat 3 na
pomieszczenie o pow. 39,07 m2 położone w budynku przy ul. Tarnogórskiej 4 A w Potępie.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z treścią projektu uchwały.
Komisja Budżetowa postanowiła podjąć decyzję na sesji. Adam Łuć zawnioskował, aby w uchwale znalazł się
zapis zamiast: „zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do lat 3 na pomieszczenie o pow. 39,07 m 2” – „zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy do czasu likwidacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „CIEPŁOGAZ”
Stefan Hajda stwierdził, że nie ma możliwości umieszczenia takiego zapisu w uchwale bo nie pozwalają na to
przepisy prawne.
Radny Łuć w związku z przedstawionymi wyjaśnieniami wycofał złożony wcześniej wniosek.
Komisje Oświaty oraz Terenowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Rada Gminy przystąpiła do
głosowania:
W głosowaniu brało udział 15 radnych
Przy 14 głosach – za
1 głosie – przeciw
0 głosach – wstrzymujących się
uchwała Nr XLIV/349/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do lat 3 na
pomieszczenie o pow. 39,07 m2 położone w budynku przy ul. Tarnogórskiej 4 A w Potępie, została podjęta.
Ad. 18.
Rozpatrzenie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców Śl. 1 w sprawie zwolnienia z
opłat z tytułu podatku od gruntu i nieruchomości.
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Zastępca Wójta Gminy przedstawił pismo Wspólnoty (załącznik nr 7 do protokołu*).
Wyjaśnił wraz ze Skarbnikiem Gminy, że: 1) nie można dokonywać zmian tj. zwolnień podatkowych w trakcie
roku podatkowego a tego oczekują członkowie Wspólnoty; 2) w ustawie nie przewidziano zwolnień
podmiotowych lecz jedynie przedmiotowe a to oznacza, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku,
zwolnienie to należałoby rozszerzyć do wszystkich pomieszczeń piwnicznych na terenie całej Gminy. Takie
działanie mogłoby spowodować uszczuplenie i tak już ograniczonych dochodów budżetu. Zastosowanie
zwolnień mogłoby mieć miejsce dopiero w 2011 roku. Natomiast zwolnienia podmiotowe mogą być stosowane
jedynie na podstawie indywidualnego wniosku dopiero wówczas, kiedy nastąpi zaległość w płatności. Jak do tej
pory taka sytuacja nie miała miejsca.
Zbigniew Dubiel podkreślił, że nie można takiego przypadku rozpatrywać indywidualnie ale tylko i wyłącznie
globalnie.
Adam Łuć prosił o udzielenie wsparcia w staraniach u Wojewody oraz w NITROERGU, mieszkańców,
dotyczących zdobycia urządzeń do osuszania pomieszczeń, które zostały zniszczone przez powódź.
Przewodniczący Rady wnioskował do Wójta Gminy o udzielenie wsparcia członkom Wspólnoty poprzez
wypożyczenie sprzętu osuszającego z Nitroerg-u i zamontowaniu go w piwnicach zalanych budynków.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z propozycją odpowiedzi do Wspólnoty (załącznik nr 8 do
protokołu*).
Ad. 19.
Rozpatrzenie wniosku Starosty Józefa Korpaka w sprawie propozycji objęcia akcji w
Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w ramach kolejnej emisji akcji.
Zastępca Wójta Gminy przedstawił radnym wniosek Starosty (załącznik nr 9 do protokołu*)
Komisja Budżetowa, Oświaty i Terenowej negatywnie zaopiniowały przedstawiony wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie objęcia akcji w
Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach w ramach kolejnej emisji akcji.
Po przedstawieniu wniosku Rada Gminy przystąpiła do głosowania:
W głosowaniu brało udział 14 radnych (wyszedł Jacek Kiszkis)
Przy 14 głosach – za
0 głosach – przeciw
0 głosach – wstrzymujących się
uchwała Nr XLIV/350/10 w sprawie objęcia akcji w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w
Tarnowskich Górach w ramach kolejnej emisji akcji, została podjęta.
Ad. 20.
Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie udzielenia
pomocy finansowej powodzianom.
Zastępca Wójta przedstawił obecnym pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w
sprawie udzielenia pomocy finansowej powodzianom (załącznik nr 10 do protokołu*).
Radni po rozpatrzeniu na posiedzeniach komisji postanowili udzielić wyjaśnienia Przewodniczącemu,
uzasadniając, że gmina Krupski Młyn również została poszkodowana w wyniku powodzi - jej majątek uległ
zniszczeniu i nie jest obecnie w stanie udzielić pomocy innym.
Ad. 21.
Sprawozdanie Przewodniczącego rady Gminy z międzysesyjnej działalności biura Rady.
1. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił obecnym pismo anonim rzekomo w imieniu mieszkańców bl.
Nr 16 w Ziętku (załącznik nr 11 do protokołu*).
Bogdan Huczko stwierdził, że sprawa wielokrotnie była omawiana na posiedzeniach Komisji Rady jak i na
sesji i powinna być już dawno załatwiona. Należy działać szybko by zdążyć przed rozpoczęciem
sezonu
grzewczego.
Herbert Foks powiedział, że pismo, które zostało przedstawione radnym spowodowało duże zamieszanie wśród
mieszkańców i doprowadziło do skłócenia mieszkańców bloku Nr 16 w Ziętku. Mieszkańcy, którzy
odłączyli się od instalacji c.o. zasilanej z kotłowni gazowej obsługiwanej przez CIEPŁOGAZ, mają trudną
sytuację rodzinną, zrobili to po okresie nieuczciwego traktowania przez Gminę i dostawcę ciepła aby
ratować swoje budżetu rodzinne. Dwa odłączone mieszkania zużyły kilkanaście promili ogólnej ilości
ciepła wytwarzanego przez CIEPŁOGAZ i dlatego to zdarzenie nie ma wpływu na koszty ogrzewania dla
pozostałych odbiorców ciepła. Poważnym problemem jest natomiast fakt podnoszenia dużych strat ciepła
na przesyle, w rejonie ogrzewanym z kotłowni W-70. Wytwarzane jest tam około 50% ogólnej ilości ciepła
sprzedawanego przez Spółkę Ciepłogaz. Spółka ukrywa wiedzę o tych stratach, opracowując taryfy dla
ciepła obciąża kosztami wynikającymi z tych strat wszystkich odbiorców ciepła. Jest to poważny problem
powodujący podwyższenie kosztów ogrzewania dla wszystkich odbiorców ciepła. Wnioskował, aby Rada
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Gminy i władze Gminy zajęły się problemem z rejonu W-70, a nie marnowały czasu na rozpatrywanie
małego incydentu z bloku Nr 16 w Ziętku. Istotne jest to, że działania (tj. odłączenia) niektórych lokatorów
Wspólnoty z bl. Nr 16 w Ziętku stanowią jedynie promil problemu, który dotyczy całej gminy, a mianowicie
nieuczciwego traktowania odbiorców gazu na terenie gminy. Nowe odłączenia powodują wzrost kosztów gazu
dla pozostałych odbiorców gazu.
Adam Łuć podkreślił, że należy stosować jednakowe zasady w stosunku do wszystkich mieszkańców, tj.
odbiorców paliwa a nie robić nieuzasadnione wyjątki. Jednakowe normy obowiązują wszystkich mieszkańców
gminy a nie tylko niektórych.
Elżbieta Klimaszewska stwierdziła, że niedopuszczalne jest działanie w taki sposób – bez przygotowania, bez
oceny rzeczywistej sytuacji, bez prognoz na najbliższy czas a przede wszystkim bez zapoznania radnych czy
mieszkańców z rozwiązaniem istniejącego problemu.
Franciszek Sufa powiedział, że pismo nie podpisane (a takim jest przedmiotowy wniosek) nie podlega
rozpatrzeniu bo przecież nie ma wnioskodawcy – więc należy je zignorować.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że firma dostarczająca ciepło jest nieudolna.
Bogdan Huczko stwierdził, że winne są organy gminy zarówno Rada jak i Wójt Gminy, gdyż nie podjęła
żadnych czynności, które ułatwiłyby rozwiązanie problemu dostarczania ciepła w gminie.
2. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym pismo mieszkańców ul. Powstańców Śl. 1, 2 i 3 w
sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2011 rok z przeznaczeniem na wykonanie projektu
pogłębienia rowu melioracyjnego zlokalizowanego na gruncie stanowiącym własność Gminy Krupski Młyn
(załącznik nr 12 do protokołu*).
Radni zapoznali się z treścią pisma a Wójt Gminy poinformował o istniejących możliwościach zabezpieczenia
niezbędnych środków finansowych w budżecie na 2011 rok.
3. Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pismem Barbary i Władysława Janczurów dotyczącego
zakupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej Nr 129/5 o pow. 0,0446 ha (załącznik nr 13 do protokołu*).
Wójt Gminy wyjaśnił jakie są możliwości dotyczące zakupu tej nieruchomości.
Ad. 22.
Stanowiska klubów
Żaden z przedstawicieli klubów nie zabrał głosu.
Ad. 23.
Wnioski, interpelacje radnych i sprawy bieżące.
1. Wnioski i interpelacje stanowią załącznik Nr 14 do protokołu*.
2. Sprawy bieżące.
a. Rafał Kuczera chciał się dowiedzieć jak przebiegają prace przy modernizacji budynku Domu
Kultury w Potępie. Wójt Gminy przedstawił harmonogram prac.
b. Adam Łuć poinformował zebranych o postępowaniu sądowym dot. przywrócenia działalności
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie.
c. Kazimierz Duda – mieszkaniec gminy zwrócił się aby radni zastanowili się nad rozwiązaniem
problemu ogródków przydomowych.

Protokołowała: Katarzyna Michałek
*Załączniki do protokołu dostępne są w biurze Rady Gminy Krupski Młyn
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