
Protokół (II/2010) z sesji  

Rady Gminy Krupski Młyn 

z dnia 14 grudnia 2010 r. 
 

 

II sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 14 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Rady Gminy 
Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1. 

Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss. Po stwierdzeniu prawomocności 

sesji (obecnych 13-tu radnych, lista obecności – zał. nr 1 do protokołu) radny przywitał zebranych               

a następnie przedstawił porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Krupski Młyn. 

5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy  

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krupski Młyn 

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych. 

8. Wnioski i interpelacje radnych. 

9. Sprawy bieżące. 

W sesji uczestniczyli: 

Wójt Gminy – Jan Murowski 

Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy – Stefan Hajda 
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska Kwiek; 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Krupskim Młynie - Irena Nowak. 

oraz mieszkaniec gminy: Kazimierz Duda. 

 
Ad. 2.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek obrad oraz zapytał czy do 

zaproponowanego porządku są jakieś uwagi.  
Adam Łuć poprosił o poszerzenie obrad o punkty dot. informacji w sprawie działalności 

Wójta i gminy w okresie międzysesyjnym oraz działalność Przewodniczącego Rady Gminy w tym 

okresie. Radny powiedział, iż punkty obrad, które nie były omawiane na komisjach rady, nie mogą 
być przedmiotem obrad sesji.  

Stefan Hajda odniósł się do słów Adam Łucia i powiedział, że punkty nie są w porządku 

posiedzenia, ze względu na charakter sesji, która została zwołana w ciągu 7 dni od ogłoszenia 

zbiorczych wyników wyborów wójtów.  
Adam Łuć zaproponował przeniesienie pkt. 6 i 7 obrad na sesję roboczą.  

Bogdan Huczko zauważył, że sesja ta jest nadzwyczajna, ze względu na ślubowanie Wójta                  

i uważa za zasadne przeniesienie tych punktów na następną sesję Rady Gminy, poprzedzoną 
komisjami. 

Stefan Hajda zauważył, że nie ma zapisu w regulaminie, że wszystkie sprawy muszą być 

omawiane na komisjach.  

Adam Łuć zauważył, żeby stosować się do Regulaminu Rady Gminy – Regulaminu Komisji 
Rewizyjnej.  

Francisek Sufa zaproponował, żeby przyjąć zaproponowany wstępnie porządek posiedzenia.  

Bogdan Huczko wycofał swój wniosek o przeniesienie pkt. 6 i 7 na następne posiedzenie. 
            Wójt Gminy powiedział, że jest przygotowany do punktu - sprawozdanie z działalności wójta i 

urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący Rady Gminy również potwierdził 

przygotowanie do sprawozdania Przewodniczącego Rady Gminy z międzysesyjnej działalności  
biura Rady. 

Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad propozycją rozszerzenia porządku posiedzenia. 

             Przy 12 głosach za  
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             0 głosach przeciw 

             1 głosie wstrzymującym 

porządek posiedzenia został poszerzony.  
 

Przewodniczący Rady przedstawił zebranym zmieniony porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności wójta i urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym 

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z międzysesyjnej działalności  

biura Rady. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Krupski Młyn. 

7. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy  

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krupski Młyn 

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych. 

10. Wnioski i interpelacje radnych. 

11. Sprawy bieżące. 

Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad zaproponowanym porządkiem posiedzenia. 

             Przy 12 głosach za 
             0 głosach przeciw 

             1 głosie wstrzymującym 

zmieniony porządek posiedzenia został przyjęty.  

 
Ad.3. 

Sprawozdanie z działalności wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. 

Wójt Gminy Jan Murowski powiedział, że: 
- na dzień 20 grudnia br. został ogłoszony przetarg na realizację wykonania hali sportowej                                

  w Krupskim Młynie, 

- na dzień 21 grudnia br. ogłoszono przetarg na wywóz nieczystości stałych, 
- zgłoszone wnioski radnych są w realizacji i na następnej sesji zostanie przedstawione sprawozdanie                 

  z realizacji tych wniosków.  

 

Ad.4. 
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z międzysesyjnej działalności biura Rady. 

Przewodniczący Rady Gminy Janusz  Weiss powiedział radnym, że: 

- zapoznał się z funkcjonowaniem urzędu i Biura Rady 
- spotkał się z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, Skarbnikiem Gminy, Zastępcą Wójta w sprawie  

  projektów uchwał 

- dyżurował w urzędzie we wtorki od godz. 14.00 do 16.00, 

- był w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach w sprawie wyrobienia  
  podpisu elektronicznego, 

- zapoznał się z planem przestrzennego zagospodarowania gminy. 

 
Ad.5. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss zapytał radnych czy zapoznali się z protokołem  
z poprzedniej sesji Rady Gminy, tj. z 2 grudnia 2010 roku oraz czy wnoszą do niego uwagi. 

Adam Łuć odniósł się do I protokołu i powiedział, żeby trzymać się § 21 pkt.1 Regulaminu Rady  i 

żeby jego wypowiedzi nie były skracane, tylko protokołowane i dodał, że dostarczy do protokołu. na 
piśmie  streszczenie jego ustnego wystąpienia.  

Stefan Hajda powiedział, że Rada Gminy powinna ustalić formę protokołu, żeby nie były to 

stenogramy, tylko protokoły – zwięzłe i merytoryczne. 



 3 

Adam Łuć zgodził się ze słowami Zastępcy Wójta, ale uważa, że nie było w protokole z poprzedniej 

sesji niektórych, w jego przekonaniu istotnych wniosków.   

Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady 
Gminy, z uwzględnieniem wniosków radnego Adama Łuć  

Przy 13 głosach - za  

0 głosach - przeciw 
0  głosach - wstrzymujących się, 

protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. 

 

Ad. 6.  
Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Krupski Młyn. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Irena Nowak wręczyła Wójtowi zaświadczenie                   

o wyborze na Wójta Gminy. 
 

Ad. 7. 

Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy  
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o złożenie ślubowania.  

Wójt Gminy Jan Murowski w obecności wszystkich zebranych złożył ślubowanie o następującej 

treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,                             

a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 
gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.  

Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss pogratulował Wójtowi wyboru na następną kadencję              

i życzył sukcesów w pracy zawodowej. 
 

Ad. 8.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krupski Młyn 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił obecnym propozycje zawarte w projekcie uchwały                     
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krupski Młyn oraz uzasadnienie 

podjęcia uchwały, tj. wysoki wynik wyborczy, pozyskanie środków unijnych w wysokości 4 mln 700 

tys. zł., budowa hali gimnastycznej w Zespole Szkół w Krupskim Młynie,  modernizacja kolejnego 
bloku na Ziętku, modernizacja oczyszczalni ścieków, zagospodarowanie terenów wypoczynkowo-

rekreacyjnych. Zapytał czy radni mają jakieś inne propozycje, bądź uwagi . 

Adam Łuć zapytał, czy w ślad za podwyżką Wójta Gminy pójdą podwyżki dla kierowników 
referatów. 

Stefan Hajda odpowiedział, że nie ma takiej zasady, gdyż podwyżki dla kierowników są 

wtedy, gdy znajdą się w budżecie gminy fundusze przeznaczone na przeszeregowania. Dodał też, że 

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, czy kierownicy nie są wyróżniani, tylko są 
traktowani na równo ze wszystkimi pracownikami. Stefan Hajda powiedział też, że jeżeli Rada Gminy 

ustali wynagrodzenie wójta, to nie oznacza to, że w ślad za tym zastępca czy kierownicy dostaną 

podwyżkę.  
Adam Łuć zauważył, że dla Wójta jest podwyżka wynagrodzenia, natomiast diety radnych są 

obniżone.  

Janusz Weiss przypomniał, że w chwili obecnej debatują nad projektem uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta, a wysokości diet radnych będą omawiane w kolejnym 

punkcie obrad. 

Adam Łuć wyraził odmienne zadanie i uważa te dwa punkty za spójne, ponieważ dotyczą tego 

samego budżetu gminy i dodał,  że uważa, iż projekty uchwał nie są od Przewodniczącego Rady 
Gminy, tylko od Wójta Gminy. 

Przewodniczący  Rady Gminy poczuł się obrażony słowami Adama Łuć, gdyż wcześniej 

mówił, iż to on konsultował propozycje projektów uchwał z Skarbnikiem Gminy, Zastępcą Wójta                                             
i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. 

Adam Łuć wyraził odmienne zdanie niż Przewodniczący Rady i dodał, że niegodne są 

propozycje dotyczące wysokości diet radnych, gdyż stawia to radnych w takim świetle, że dobrze 

pracuje tylko Wójt Gminy, a praca radnych nie jest doceniana.  
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Przewodniczący Rady powiedział, że temat ten będzie omawiany w następnym punkcie, a co 

do wynagrodzenia Zastępcy Wójta czy Skarbnika, to nie leży to w kompetencji Rady Gminy, tylko 

Wójta Gminy, a  Rada Gminy ma pilnować budżetu. 
Adam Łuć powiedział, że przeważnie było tak, że w ślad za każdą podwyżką Wójta Gminy, 

podążała podwyżka dla kierowników Urzędu Gminy. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie ma powodu odtwarzać historii sprzed lat, tylko 
trzeba działać merytorycznie i nie ma sensu wracać do przeszłości.  

Adam Łuć powiedział, że zamierza działać merytorycznie. 

Przewodniczący Rady powiedział, że nie interesuje go podwyżka sprzed kilku lat, a interesuje 

go to, co jest na dzień dzisiejszy i żeby wszystko wykonywać zgodnie z obowiązującym prawem.  
Stefan Hajda powiedział, że tradycją było, iż wójt dostawał podwyżkę po udzieleniu 

absolutorium przez Radę Gminy, a ostatnia kadencja Rady Gminy nie podwyższała wójtowi płacy, za 

wyjątkiem podwyżki sprzed 2 lat, która wynikała z przepisów i dostosowała jego wynagrodzenie do 
minimum. 

Franciszek Sufa opowiedział się za przyjęciem uchwały z proponowanymi stawkami 

wynagrodzenia.  
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy. 

Po przedstawieniu projektu uchwały Rada Gminy przystąpiła do głosowania: 

Przy 13 głosach – za 
0 głosach – przeciw  

0 głosach – wstrzymujących się  

uchwała Nr II/4/10 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy, została podjęta.  
 

Ad. 9.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Krupski 

Młyn. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił obecnym propozycje zawarte w projekcie uchwały                     

w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Krupski Młyn. 

Adam Łuć nawiązał do Rozporządzenia Rady Ministrów z 26.07.2000 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, uchwały Rady Gminy Tworóg, jak 

również do usprawiedliwionej  nieobecności radnych na sesjach lub posiedzeniach komisji.  

Zaproponował podniesienie diet radnym i wyróżnienie przewodniczących i zastępców komisji.  
Skarbnik Gminy przedstawiła kalkulację podwyżki diet, z której wynika, że diety radnych              

w proponowanej uchwale mają wzrosnąć o  kwotę 20 tys. w stosunku rocznym i dodała, że na Radę 

Gminy w 2011 r. ma zaplanowaną kwotę w wysokości 75 tys. zł. 

Bogdan Huczko powiedział, żeby nie obniżać diet za nieobecność w pracach na sesji, czy 
komisjach. 

Janusz Weiss zaproponował wprowadzenie zapisu, że za „nieobecność nieusprawiedliwioną”.  

Franciszek Sufa poparł głos radnego B. Huczko, żeby nieobecność traktować w kontekście 
zaufania pomiędzy Panem Przewodniczącym a radnymi i jest za podniesieniem diety dla 

przewodniczącego komisji.  

Jacek Kiszkis przedstawił propozycje wysokości diet: 
a) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn50 % minimalnego wynagrodzenia 

b) dla Przewodniczącego Komisji Rady Gminy                 40 % minimalnego wynagrodzenia 

c) dla Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rady Gminy  35 % minimalnego wynagrodzenia 

e)    dla pozostałych Radnych Rady Gminy Krupski Młyn   32 % minimalnego wynagrodzenia 
Klaudiusz Kruszewski zaproponował podniesienie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy 

Krupski Młyn do wys. 110 % minimalnego wynagrodzenia. 

Adam Łuć powiedział, aby w uchwale zawrzeć „inne udokumentowane zdarzenie losowe”. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet 

przysługujących radnym Gminy Krupski Młyn. 

Po przedstawieniu projektu uchwały Rada Gminy przystąpiła do głosowania: 

Przy 13 głosach – za 
0 głosach – przeciw 
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0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr II/5/10 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Krupski 

Młyn, została podjęta. 
 

Ad. 10.  

Wnioski i interpelacje stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 

 Ad. 11. 

Sprawy bieżące. 

1) Adam Łuć zapytał Wójta Gminy czy przewiduje w roku 2011 przyjęcie ekspresowego tempa 

prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wójt Gminy powiedział, iż                  

w roku 2011 ruszą prace i będą kontynuowane w roku 2012, dodał też, że nie można 

przyspieszyć pracy komisji urbanistycznej.  
2) Franciszek Sufa poprosił o przygotowanie na sesję Rady Gminy założeń w stosunku do roku 

2011 dotyczących zadań priorytetowych, tj, m.in. „Ciepłogaz”, straty wody, ścieki. Wójt 

Gminy powiedział, że najlepszym momentem na przedstawienie to będzie informacja 
dodatkowa przyjęcia budżetu na 2011 rok. 

3) Artur Dawydzik powiedział, że w Potępie są osoby, które na umowę zlecenie mogłyby 

doraźnie odśnieżać lub wystąpić do Powiatowego Urzędu Pracy o takie osoby. Wójt Gminy 
powiedział, że od paru lat mamy ok. 7-8 osób z Powiatowego Urzędu Pracy, które pracują 10 

godz. tygodniowo przez cały rok, a osoby, które chciałyby dorobić, są ograniczone brakiem 

sprzętu specjalistycznego i ciężkiego.  

4) Adam Łuć zapytał Przewodniczącego Rady Gminy, czy jest możliwość zrobienia terminarza 
Sesji Rady Gminy na przyszły rok, jeszcze w tym roku. Janusz Weiss powiedział, że założenia 

są, aby sesje odbywały się w każdym miesiącu w ostatni wtorek o godz. 15.15, za wyjątkiem 

przerwy wakacyjnej Adam Łuć poprosił o taką informację na piśmie z konkretnymi datami          
z dopiskiem, że mogą wystąpić sesje nadzwyczajne.  

5) Franciszek Sufa zapytał Wójta Gminy, czy jest w zasobach gminnych wolne mieszkanie. Wójt 

Gminy powiedział, że nie ma w tej chwili. 

6) Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że następna sesja odbędzie się 27 grudnia br.                  
o godz. 15.15.  

7) Zastępca Wójta Gminy poinformował o planowanych wspólnych komisjach na 21 grudnia br. 

o 15.15. Adam Łuć wnioskował o przesunięcie komisji wspólnych na 20 grudnia br.  
8) Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Przewodniczący komisji są obowiązani 

przedstawić plany pracy komisji na 2011 rok do końca stycznia 2011 r.  

9) Janusz Weiss przypomniał, iż należy wybrać Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jego 
Zastępcy oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia, Pomocy 

społecznej i Sportu. 

10) Janusz Weiss powiedział o składaniu oświadczeń majątkowych do końca bieżącego roku. 

11) Franciszek Sufa poinformował o gali organizowanej przez Spichlerz Górnego Śląska.                         
W konkurencji dzieci wygrała dziewczyna, która reprezentowała gminę Krupski Młyn                                  

i proponuje  nagrodzić p. Michalską za działalność rozkrzewiania kultury śląskiej. 

12) Przewodniczący Rady Gminy Janusz Weiss odczytał życzenia świąteczne kierowane ze 
Szkoły Podstawowej w Potępie oraz z Firmy „Ciepłogaz” i życzył wszystkim zdrowych, 

spokojnych świąt. 

 
 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Magdalena Ciekot 

Anna Wojciechowska 
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Wnioski i interpelacje radnych złożone na sesji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2010 roku 

 

 

Or. 0058-10/10 

 
 

L.p. 
 

Nazwisko i imię autora 
 

czego dotyczy 
 

data skierowania  

do pracownika 

 
Odpowiedzialny 

za realizację 

 
Potwierdzenie 

skierowania 

do realizacji 

1 2 3 4 5 6 

1. Łuć Adam zaproszenie ukonstytuowaną komisję urbanistyczną na posiedzenie 

Rady Gminy 

 

   

2. Sufa Franciszek obecności kierowników referatów przy pracach nad budżetem gminy 

na 2011 rok 

 

   

3. Ochman-Szyguła Róża 

 

wprowadzenie w Potępie drugiego zasilania awaryjnego ujęcia wody 

 
   

4. Huczko Bogdan skierowanie wszystkich osób (mających problemy z 

zadłużeniem wobec gminy)  do odśnieżania przejść i poboczy 

   

5. Huczko Bogdan zakup dodatkowego  traktora do odśnieżania 

 

   

6. Huczko Bogdan 
 

zorganizowanie czasu podczas ferii dla dzieci  

 
   

7. Huczko Bogdan 

 

 

kontynuowanie wyjazdów jednodniowych na narty i snowboard     

8. Dawydzik Artur odśnieżanie parkingu przy budynku Nr 1 na ul. Mickiewicza 

 
   

9. 

 

Szewczyk Adam utworzyć lodowiska na terenie Gminy Krupski Młyn 

 
   

   

 

 
 

.............................................. 

                          Wójt Gmin 


