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Rada Gminy  

Krupski Młyn 

        Protokół (XLVII/2010) z sesji  

      Rady Gminy Krupski Młyn 

                                                                                                                       z dnia 10 listopada 2010 r. 

 

XLVII sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła 10 listopada 2010 roku w Sali Posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy 

ul. Głównej 5/1 w Krupskim Młynie. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył sesję. Stwierdził prawomocność sesji, lista obecności – zał. nr 1 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał zebranych a następnie przedstawił porządek posiedzenia: 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy. 

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

5. Sprawozdanie wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. 

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z międzysesyjnej działalności biura Rady oraz z działalności Rady 

Gminy w okresie kadencji 2006 – 2010. 

7. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Rady z działalności w okresie V kadencji. 

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie V kadencji Rady Gminy Krupski Młyn. 

9. Wnioski, interpelacje radnych i sprawy bieżące. 

10. Zakończenie kadencji – podziękowania, gratulacje, życzenia. 

11. Zamknięcie sesji. 

W sesji uczestniczyli: 

Wójt Gminy – Jan Murowski, Zastępca Wójta Gminy/Sekretarz Gminy – Stefan Hajda, Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska- 

Kwiek. 

 

Ad. 2.  

Przyjęcie porządku obrad. 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek obrad oraz zapytał  

czy do zaproponowanego porządku radni mają uwagi. Nikt nie zgłosił uwag.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przegłosowanie przedstawionego porządku posiedzenia. 

W głosowaniu udział brało 14-stu radnych. 

 Przy 14 głosach - za  

 0 głosach - przeciw 

0 głosach- wstrzymującym się, 

przedstawiony porządek posiedzenia, został przyjęty. 

 

Ad. 3.  

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji Rady Gminy i czy są do niego 

uwagi.  

W związku z brakiem uwag do protokołu Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przegłosowanie protokołu z 

poprzedniej sesji – 28 października 2010 roku. Rada Gminy przystąpiła  

do głosowania. 

W głosowaniu brało udział 14-stu radnych. 

 Przy 14 głosach - za  

 0 głosach - przeciw 

 0 głosach - wstrzymującym się, 

protokół z 28 października br. został przyjęty. 

 

Ad. 4. 

Sprawozdanie wójta z działalności wójta i urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. 
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Zastępca Wójta Gminy przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności wójta i urzędu Gminy w okresie 

międzysesyjnym. (zał. nr 2 do protokołu)  

 

Ad. 5. 

Sprawozdanie wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. 

Wójt Gminy Krupski Młyn przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji wniosków 

i interpelacji radnych. (zał. nr 3 do protokołu) 

 

Ad. 6.  

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z międzysesyjnej działalności biura Rady oraz z działalności Rady 

Gminy w okresie kadencji 2006 - 2010. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym sprawozdanie z międzysesyjnej działalności biura Rady oraz z 

działalności Rady Gminy w okresie kadencji 2006 - 2010. (zał. nr 4 do protokołu) 

 

Ad. 7. 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy z działalności w okresie V kadencji. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności w okresie 2006 – 2010 (zał. 

nr 5 do protokołu). 

Przewodniczący Komisji Oświaty przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności w okresie 2006 – 2010 (zał. nr 6 

do protokołu). 

 

Ad. 8. 

Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie V kadencji Rady Gminy Krupski Młyn.  

Wójt przedstawił radnym treść sprawozdania z V kadencji Rady Gminy Krupski Młyn (zał. nr 7 do protokołu) 

 

Ad. 9. 

Wnioski, interpelacje radnych i sprawy bieżące. 
Wnioski i interpelacji radnych stanowią załącznik do niniejszego protokołu (zał. nr 8 do protokołu). 

 

Ad. 10. 

Zakończenie kadencji – podziękowania, gratulacje, życzenia. 

Zastępca Wójta w imieniu Wójta i swoim podziękował radnym, mieszkańcom i osobom, z którym w czasie ostatniej kadencji 

współpracował oraz przekazał osobom tym życzenia dalszych sukcesów wyborach i na drodze zawodowej. 

Podziękowania złożyli radni, przewodniczący klubów oraz przewodniczący Rady Gminy.  

 

 

 
        Przewodniczący Rady Gminy 

         (-) Jacek Pyda 

 

 

Na tym protokół zakończono 
(Załączniki do protokołu dostępne są w Urzędzie Gminy Krupski Młyn). 

 

 

 
Protokołowała: 

Katarzyna Michałek 


