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Protokół z IV sesji  
Rady Gminy Krupski Młyn 
z dnia 18 stycznia 2011 r. 

 
IV sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 18 stycznia 2011 roku w sali posiedzeo Rady Gminy 

Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1. 
Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss. Po stwierdzeniu prawomocności sesji 

(obecnych 15-tu radnych, lista obecności – zał. nr 1 do protokołu) radny przywitał zebranych a 
następnie przedstawił porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie 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. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2023 
8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku p. Ryszarda Damaszka w sprawie wykupu 

lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 4 B. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej 

stanowiącej działkę nr 75 k.m. 1 Otmu o pow. 0,5870 ha KW 42750 położonej w Potępie – 
Odmuchowie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu współpracy Gminy Krupski Młyn z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej. 
13. Rozpatrzenie skargi członka wspólnoty mieszkaniowej z ul. Sienkiewicza 4 w Krupskim Młynie na 

wójta Gminy. 
14. Rozpatrzenie skargi członka wspólnoty mieszkaniowej z ul. Zawadzkiego 7 w Krupskim Młynie na 

wójta Gminy. 
15. Rozpatrzenie skargi członków wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 5 w Krupskim Młynie na 

wójta Gminy. 
16. Wnioski i interpelacje radnych. 
17. Sprawy bieżące. 
W sesji uczestniczyli: 

Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska-Kwiek; 
oraz  
mieszkaocy gminy (lista obecności – załącznik nr 2 do protokołu) 
redaktor „Dziennika Zachodniego - Krzysztof Szendzielorz; 
redaktor „Gwarka” – Jarosław Myśliwski. 
 
Ad. 2  
Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek posiedzenia i zaproponował 
autopoprawkę pkt 6, tzn., aby dotychczasową treśd pkt. 6 zastąpid treścią: „6. Sprawozdanie z 
działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.” Radni przyjęli autopoprawkę 
jednogłośnie. Następnie zapytał obecnych czy do zaproponowanego porządku są jakieś uwagi.  
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Radny Łud złożył wniosek formalny aby w związku z obecnością mieszkaoców gminy 
zainteresowanych rozpatrzeniem pkt 13, 14 i 15, tj. skarg członków wspólnoty na Wójta Gminy, 
dokonad następujących zmian w porządku posiedzenia: 

„Pkt 13, 14, 15 rozpatrzyd, jako pkt 7, 8 i 9 i wtedy pozostałe pkt ulegną odpowiednio 
przesunięciu.” 

Przewodniczący Rady Gminy natomiast wnioskował o dokonanie rozpatrzenia pkt 1 - 8 
zgodnie z porządkiem a następnie rozpatrzenia 13, 14 i 15, po czym kolejne pkt wg ustalonego 
wcześniej porządku (tj. 9-12 i 16-17). 

Nikt inny nie wniósł uwag do porządku posiedzenia, dlatego radni przystąpili do głosowania 
nad wnioskiem radnego Łucia dot. zmiany porządku. 
W głosowaniu udział brało 15-stu radnych. 
 Przy 13 głosach - za  
 1 głosie - przeciw 

1 głosie - wstrzymującym się, 
przedstawiony przez radnego Łucia wniosek został przyjęty. 

Zmieniony porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z działalności wójta i urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. 
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
7. Rozpatrzenie skargi członka wspólnoty mieszkaniowej z ul. Sienkiewicza 4 w Krupskim 

Młynie na wójta Gminy. 
8. Rozpatrzenie skargi członka wspólnoty mieszkaniowej z ul. Zawadzkiego 7 w Krupskim 

Młynie na wójta Gminy. 
9. Rozpatrzenie skargi członków wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 5 w Krupskim 

Młynie na wójta Gminy. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2023 
11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku p. Ryszarda Damaszka w sprawie wykupu 

lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 4 B. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej 

stanowiącej działkę nr 75 k.m. 1 Otmu o pow. 0,5870 ha KW 42750 położonej w Potępie – 
Odmuchowie. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu współpracy Gminy Krupski Młyn z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej. 
16. Wnioski i interpelacje radnych. 
17. Sprawy bieżące. 

Rafał Kuczera wnioskował, aby radni przegłosowali cały zmieniony porządek posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Gminy w związku z wnioskiem radnego Kuczery przedstawił do przegłosowania 
zmieniony porządek posiedzenia.  
Przy 14 głosach – za 
1 głosie – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 
zmieniony porządek posiedzenia został przyjęty.  
 
Ad. 3. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
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 Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss zapytał radnych czy zapoznali się z protokołem  
z poprzedniej sesji Rady Gminy, z 27 grudnia 2010 roku oraz czy wnoszą do niego uwagi. Radny Łud 
zwrócił uwagę, że nie otrzymał tekstu protokołu, więc nie mógł się z nim zapoznad.  
Nikt inny nie zgłosił uwag. Rada Gminy Krupski Młyn przystąpiła do głosowania: 
W głosowaniu udział brało 15-stu radnych. 
 Przy 14 głosach - za  
 0 głosach - przeciw 

1 głosie - wstrzymującym się, 
protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. 
Bogdan Huczko wnioskował, aby do protokołu z sesji przesyład radnym również załączniki (np. w 
postaci hiperłącza). 
 
Ad. 4. 
Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.  
 Zastępca Wójta Gminy – Stefan Hajda przedstawił zebranym sprawozdanie Wójta  
z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym (zał. nr  3 do protokołu). 
 
Ad. 5. 
Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.  
 Wójt Gminy Krupski Młyn – Jan Murowski przedstawił zebranym sprawozdanie Wójta  
z realizacji wniosków i interpelacji radnych (zał. nr 4 do protokołu). 

 
Adam Łud zapytał Przewodniczącego Rady Gminy dlaczego w porządku sesji nie znalazł się pkt dot. 
rozpatrzenia skargi p. Wandy Karaś, złożonej na Wójta Gminy Krupski Młyn Powinna byd ona 
rozpatrzona zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego przez Radę Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że skarga ta wpłynęła już po dniu ostatniego posiedzenia 
Komisji Rady, więc nie mogłaby byd rozpatrywana na tej sesji. Wysłano pismo do p. Karaś. 
Zastępca Wójta przeczytał skargę i poinformował, że rozpatrzenie jej należy do Wójta a dalszym 
krokiem może byd wniesienie sprawy do Sądu Pracy – to opinia prawna. Rada Gminy nie jest 
właściwa do jej rozpatrzenia.  
Radny Łud zaproponował, aby zgodnie z § 13 pkt 3 Statutu Gminy Krupski Młyn skarga rozpatrzona 
była w ramach spraw bieżących. 
Zastępca Wójta powtórzył, że skarga ta nie podlega rozpatrzeniu przez Radę.  
Na tym stwierdzeniu zakooczono dyskusję. 

 
Ad. 6. 
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o: 
- wizycie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach; 
- pełnionych dyżurach i sprawach mieszkaoców zgłaszanych podczas spotkao; 
- uczestnictwie w „Marcinowych Prezentacjach”; 
- udziale w 4 posiedzeniach komisji stałych Rady. 
 
Mieszkaocy gminy obecni na sesji poprosili o zabranie głosu, na co Rada Gminy wyraziła zgodę. 
Janina Kaczyoska powiedziała, że decyzja Rady o ustaleniu nowej wysokości diet dla radnych bardzo 
zbulwersowała mieszkaoców. Stwierdziła, że kwoty te są bardzo wysokie a pracy społecznej nie 
można zaczynad od ustalenia tak wysokiego wynagrodzenia. Najpierw należy popracowad aby móc za 
tą prace ustalid tak znaczne diety, tym bardziej, że od nowego roku mieszkaoców gminy czeka 
podwyżka cen za ciepło. Może należałoby wprowadzid kontrolę odbiorców c.o. bo problem jest 
poważny i należy go rozwiązad. Gmina miała byd gminą ekologiczną a jak się okazuje już nie jest.. 
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Przewodniczący Rady odpowiedział, że Rada Gminy dopiero zaczyna pracę, więc musi poznad 
mnóstwo nowych zagadnieo i problemów. Jak do tej pory, sytuacja przypomina węzeł gordyjski. 
Radni potrzebują trochę czasu na zapoznanie się z przedstawionymi sprawami.  
Radny Łud zauważył, że obecni są pełnomocnicy wyborczy wójta (jeden z 2006 a drugi z 2010 roku), z 
których jeden zarzuca, że radni ustalili sobie tak wysokie diety, a nie przeszkadza mu, że 
wynagrodzenie wójta wynosid będzie 9.040,00 zł. Poinformował, że komitet wyborczy Wspólna 
Gmina – Chodźmy Razem potrzebuje diet by móc wydawad gazetkę, czy też ponosid koszty 
działalności radnych.  
Franciszek Sufa zauważył, że nie ma znaczenia czy ktoś z mieszkaoców był czy nie był 
pełnomocnikiem wyborczym Komitetu Wyborczego Wójta Gminy – to nie ma najmniejszego 
znaczenia dla ważności głosu takiego mieszkaoca. Należy wysłuchad głosu mieszkaoców i uwzględnid 
te, które wnoszą coś do sprawy czy problemu.  
Stanisław Szewczyk wnioskował aby uporządkowad informacje na tablicach ogłoszeo, które znajdują 
się na terenie gminy (zdarza się, że są tam już nieaktualne dane).  
Janusz Weiss zobowiązał się, że będzie zwracał Wójtowi na ta sprawę.  
 
Ad. 7. 
Rozpatrzenie skargi członka wspólnoty mieszkaniowej z ul. Sienkiewicza 4 w Krupskim Młynie na 
wójta Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił skargę p. Janusza Lipki z 3 stycznia 2011 na działania 
Wójta Gminy (załącznik nr 5 do protokołu). Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz 
Komisji Oświaty przedstawili opinie dotyczące przedstawionej skargi. Radni postanowili rozpatrzyd 
przedmiotową skargę na sesji. Członkowie Komisji Terenowej apelowali do Wójta aby zmienił zdanie 
w sprawie wyboru zarządcy. Wójt jednak zdania nie zmienił, czego efektem jest przygotowany 
projekt uchwały w sprawie oddalenia skargi p. Janusza Lipki z 3 stycznia 2011 roku.  

Franciszek Sufa stwierdził, że przyczyną wniesienia skargi jest fakt, że dotychczasowy 
zarządca nie spełniał oczekiwao członków wspólnoty. Zaproponował, aby to sami członkowie 
wspólnoty spróbowali przekonad Wójta do swojego zdania a nie „załatwiali” sprawę za 
pośrednictwem Rady Gminy.  

Adam Łud chciał się dowiedzied jakie Wójt Gminy ma zarzuty w stosunku do 
dotychczasowego zarządcy, tj. p. Wandy Karaś. 

Wójt Murowski odpowiedział, że w związku z tym że jest odpowiedzialny za prowadzenie 
gospodarki finansowej gminy, musi pilnowad, by były przestrzegane właściwe jej zasady. Nie chce byd 
oskarżony o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i stąd taka decyzja. Opowiada się za tym, by 
zarząd prowadził nadal PEC „CIEPŁOGAZ”, jednakże należy zmienid osobę zarządcy – bo ta nie spełnia 
oczekiwao członków wspólnoty.  

Janusz Lipka (skarżący) potwierdził słowa, że dotychczasowy zarządca nie spełnia oczekiwao, 
mimo wielu obietnic, nie organizowano oczekiwanych spotkao, nie dostarczano rozliczeo, nie złożono 
wniosków o odszkodowania. Podkreślił, że wspólnota została zaniedbana i dlatego nie uzyskała np. 
oczekiwanego odszkodowania po powodzi. Członkowie wspólnoty zadecydowali, że zarząd nad ich 
wspólnotą chcą powierzyd jedynie p. Wandzie Karaś.  

Izabela Karaś (kolejny skarżący) zabrała głos i potwierdziła również, że w rozmowie z Wójtem, 
ten nie wyraził zgody na zmianę zarządcy na p. Wandę Karaś. Zarzuciła, że Wójt podejmując takie 
decyzje działa na niekorzyśd lokatorów mieszkao komunalnych, bo nie dba o ich interesy. Wspólnota 
z ul. Zawadzkiego 7 również ucierpiała w powodzi a dotychczasowy zarządca nie ubezpieczył 
nieruchomości (co powinien był zrobid wcześniej). Ubezpieczono lokale, ale dopiero po tym jak fala 
powodziowa już przeszła.  

Wójt Gminy zapoznał się z przedstawionymi argumentami i powiedział, że słowa 
mieszkaoców będą idealnym argumentem by wymóc na Przedsiębiorstwie aby dokonało zmiany 
osoby zarządcy, gdyż obecna nie realizuje decyzji i postanowieo wspólnot.  

Adam Łud przybliżył radnym informację o tym, w jaki sposób funkcjonują wspólnoty i 
podkreślił, że gdyby działalnośd zarządcy była właściwa, to nikt z mieszkaoców wspólnoty nie 
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wnosiłby uwag. Stwierdził, że Wójt jest niewiarygodny bo jest to rozgrywka osobista, ponieważ jeśli 
p. Karaś nic nie można zarzucid, to w czym jest rzecz? PEC został powołany aby zajmowad się 
dostarczaniem ciepła a nie sprawowaniem zarządu nieruchomościami. Wójt nie dopilnował 
działalności, którą zajmowała się Spółka - istnieją spore straty, które należy zmniejszyd. 

Bogdan Huczko przypomniał, że w ubiegłym roku Wójt wyraził zgodę na odłączenia do PEC 
„CIEPŁOGAZ”, co znacznie podwyższyło koszty c.o. dla pozostałych odbiorców. Widocznie Wójtowi 
nie zależy na dostarczaniu taoszego ciepła.  

Wójt odpowiedział, że sprawa odłączeo obecnie jest w Sądzie.  
Artur Dawydzik zauważył, że należy spróbowad się porozumied bez udziału trzeciego 

podmiotu. 
Adam Łud wnioskował o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi. Innych wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek o zamknięcie dyskusji. Głosowanie 

przebiegało w następujący sposób: 
za – 15 radnych 
przeciw – 0 radnych 
wstrzymujących się – 0 radnych  
dyskusja została w ten sposób zamknięta. 

Przewodniczący Rady Gminy podsumował dyskusję radnych i przedstawił zebrane wnioski: tj. 1. 
uznanie skargi za zasadnej; 2. oddalenie przedmiotowej skargi.  
Franciszek Sufa zgłosił wniosek o formalny o ogłoszenie 10-cio minutowej przerwy. Wniosek został 
jednogłośnie przegłosowany i ogłoszono przerwę. 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia (tj. przyjęcia) skargi Janusza Lipki z 3 stycznia 2011 roku na Wójta Gminy Krupski Młyn, 
następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania:  
W głosowaniu brało udział 15 radnych.  

Przy 10 głosach – za  
5 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr IV/13/11 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 stycznia 2011 roku na działania Wójta 
Gminy Krupski Młyn, została podjęta. 
 
Ad. 8 
Rozpatrzenie skargi p. Izabeli Karaś z dnia 4 stycznia 2011 roku na działania Wójta Gminy Krupski 
Młyn. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił skargę p. Izabeli Karaś z 4 stycznia 2011 roku na 
działania Wójta Gminy Krupski Młyn (zał. 6 do protokołu) oraz projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi p. Karaś – uznania jej za bezzasadną. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz Komisji Oświaty przedstawili opinie 
dotyczące przedstawionej skargi. Radni postanowili rozpatrzyd przedmiotową skargę na sesji. 
Członkowie Komisji Terenowej apelowali do Wójta, aby zmienił zdanie w sprawie wyboru zarządcy. 
Wójt jednak zdania nie zmienił, czego efektem jest przygotowany projekt uchwały w sprawie 
oddalenia skargi p. Izabeli Karaś z 4 stycznia 2011 roku.  

Adam Łud stwierdził, że zgodnie z ustawą o własności lokali należy działad skutecznie i 
odpowiedzialnie a dotychczasowe działania Wójta są niewłaściwe. Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej „CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o. działa na niekorzyśd wspólnot i to powoduje niezadowolenie 
członków wspólnoty.  

Franciszek Sufa przypomniał, że działania Wójta są zgodne z prawem a uchwała podjęta przez 
Radę najprawdopodobniej zostanie unieważniona. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi p. Izabeli Karaś. Rada Gminy przystąpiła do głosowania. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych.  
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Przy 10 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
5 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr IV/14/11 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 stycznia 2011 roku Gminy Krupski Młyn, 
została podjęta. 
 
Ad. 9. 
Rozpatrzenia skargi z dnia 7 stycznia 2011 roku na działania Wójta Gminy Krupski Młyn. 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił skargę p. Kazimierza Nowaka z 7 stycznia 2011 roku 
na działania Wójta Gminy Krupski Młyn (zał. 7 do protokołu) oraz projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi p. Nowaka. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz Komisji Oświaty przedstawili opinie 
dotyczące przedstawionej skargi. Radni postanowili rozpatrzyd przedmiotową skargę na sesji. 
Członkowie Komisji Terenowej apelowali do Wójta, aby zmienił zdanie w sprawie wyboru zarządcy. 
Wójt jednak zdania nie zmienił, czego efektem jest przygotowany projekt uchwały w sprawie 
oddalenia skargi p. Kazimierza Nowaka z 7 stycznia 2011 roku.  

Zastępca Wójta podkreślił, że Wójt Gminy ma prawo do podjęcia odrębnej decyzji i jest to 
zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Adam Łud stwierdził, że zgodnie z ustawą o własności lokali należy działad skutecznie i 
odpowiedzialnie a dotychczasowe działania Wójta są niewłaściwe. Należy stosowad również zasady 
współżycia społecznego. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o. działa na 
niekorzyśd wspólnot i to powoduje niezadowolenie członków wspólnoty. Wnioskował, aby zakooczyd 
dyskusję i przegłosowad przygotowany projekt uchwały. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił 
wniosek o zamknięcie dyskusji. Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 

za – 15 radnych 
przeciw – 0 radnych 
wstrzymujących się – 0 radnych  
Dyskusja została w ten sposób zamknięta. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi p. Kazimierza Nowaka. Rada Gminy przystąpiła do głosowania:  
W głosowaniu brało udział 15 radnych.  

Przy 10 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
5 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr IV/15/11 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 stycznia 2011 roku Gminy Krupski Młyn, 
została podjęta. 
 
Ad. 10. 
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2023. 
 Skarbnik Gminy zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2011 – 2023.  Odpowiedziała na liczne pytania radnych, że wieloletnia prognoza 
będzie ulegała zmianie w związku ze zmianą budżetu gminy na bieżący rok jak i na lata następne. 
Będzie można również wprowadzad nowe zadania do prognozy, jednak działania takie będą 
uzależnione od istnienia potrzebnych środków w budżecie gminy.  
Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz Komisji Oświaty przedstawili pozytywne opinie 
dotyczące wieloletniej prognozy finansowej. 
Radny Łud prosił o szczegółowe wyjaśnienia treści załączników do uchwały, pytał czy w ramach 
prognozy przewidziano środki finansowe na zmianę miejscowego planu zagospodarowania gminy 
(tzw. mpzp). 
Bogdan Huczko zwrócił uwagę, że brakuje mu zapisów w ramach zadao wieloletniej prognozy 
finansowej dot. modernizacji ogrzewania na terenie gminy, kompleksowej wymiany wodociągu w 
miejscowości Potępa czy stworzenia elementów tzw. „małej architektury”. 
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Zastępca Wójta odpowiedział, że środki na mpzp znajdą się w budżecie gminy ale nie jako zadanie 
inwestycyjne ale jako zadania tzw. bieżące.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Rada przystąpiła do głosowania. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych.  

Przy 15 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr IV/16/11 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2023, została 
podjęta. 
 
Ad. 11. 
Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011 rok. 
 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym informację na temat projektu uchwały  
w sprawie budżetu gminy na 2011 rok. Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz Komisji 
Oświaty przedstawili pozytywne opinie dotyczące budżetu gminy na 2011 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych.  

Przy 15 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr IV/17/11 w sprawie budżetu gminy na 2011 rok, została podjęta. 
Wójt Gminy podziękował Radzie za podjęcie uchwały a pracownikom Urzędu Gminy za współpracę 
przy tworzeniu planów finansowych na rok bieżący. 
 
Ad. 12. 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku p. Ryszarda Damaszka w sprawie wykupu lokalu 
mieszkalnego Nr 1 poł. w Krupskim Młynie – Kol. Ziętek 4 B. 
 Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z wnioskiem p. Damaszka dot. wykupu lokalu 
mieszkalnego Nr 1 poł. w Krupskim Młynie – Kol. Ziętek 4B (zał. Nr 8 do protokołu) oraz z projektem 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego wraz z 
pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie.  
Komisja Oświaty, Budżetowa oraz Terenowa pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt 
uchwały.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.  

Przy 15 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr IV/18/11 w sprawie rozpatrzenia wniosku p. Ryszarda Damaszka w sprawie wykupu 
lokalu mieszkalnego Nr 1 poł. w Krupskim Młynie – Kol. Ziętek 4 B, została podjęta. 
 
Ad. 13. 
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej działkę Nr 75 k.m. 1 Otmu o pow. 0,5870 ha KW 42750 położonej w Potępie – 
Odmuchowie. 
 Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z wnioskiem p. Elizy Sumy dot. możliwości 
wykupu nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. Nr 75, k.m. 1 Otmu o pow. 0,5877779 ha KW 
42750 położonej w Potępie – Odmuchowie (zał. nr 9 do protokołu) wraz z projektem uchwały w 
sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 75 k.m. 1 
Otmu o pow. 0,5879 ha KW 42750 położonej w Potępie – Odmuchowie. 
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Komisja Oświaty, Budżetowa oraz Terenowa pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt 
uchwały.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.  

Przy 14 głosach – za  
1 głosie – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr IV/19/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej działkę Nr 75 k.m. 1 Otmu o pow. 0,5870 ha KW 42750 położonej w Potępie – 
Odmuchowie, została podjęta. 
 
Ad. 14. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 
 Zastępca Wójta Gminy zapoznał zebranych z projektem uchwały a Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Budżetowej oraz Terenowej przedstawili pozytywne opinie tego projektu uchwały.  
Franciszek Sufa zaapelował o przeanalizowanie możliwości zorganizowania wolontariatu na terenie 
gminy.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.  

Przy 15 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr IV/20/11 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011, została podjęta. 
 
Ad. 15.  
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss przedstawił projektu uchwały w sprawie planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2011 rok a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Adam Łud uzupełnił zapisy 
uchwały o zagadnienia, które jego zdaniem powinny znaleźd się w treści uchwały. Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Budżetowej oraz Terenowej przedstawili pozytywne opinie tego projektu uchwały.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.  

Przy 14 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
1 głosie – wstrzymującym się 

uchwała Nr IV/21/11 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok, została podjęta. 
 
Ad. 16. 
Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 17. 
Sprawy bieżące. 

1. Henryk Brodziak zapytał: a) czy zostanie uprzątnięte koryto Małej Panwi po ostatniej 
powodzi? 
Wójt Murowski odpowiedział, że prace porządkowe w korycie rzeki będą wykonane w 
najbliższym czasie. 
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b) co z zamianą gruntów na terenie Osiedla Ziętek? Wójt Murowski odpowiedział, że prace są 
w toku a bliższej informacji udzieli na sesji w lutym. 
2. Jacek Kiszkis chciał się dowiedzied: a) czy prace na terenie przejazdu kolejowego w 
Krupskim Młynie zostały już zakooczone? 
Wójt Gminy wyjaśnił, że będą zakooczone w ciągu najbliższych tygodni. 
b) czy istnieje możliwośd umieszczenia na terenie gminy kamery internetowej. 
Jan Murowski odpowiedział, że istnieje taka teoretyczna możliwośd ale zagadnienie wymaga 
rozeznania a na to potrzeba trochę czasu. 
3.Rafał Kuczera prosił aby sprawę kursowania autobusów w ostatnich dniach, Wójt Gminy 
poruszył na posiedzeniu Zarządu MZKP. Wójt poinformował, że sprawa będzie jednym z pkt 
porządku posiedzenia. 
4. Przewodniczący Rady Gminy poinformował o spotkaniu z mieszkaocami Potępy z ul. Leśnej 
(p. Kopocz i p. Łukasiewicz), podczas którego zainteresowani apelowali o udrożnienie rowów 
przy drodze powiatowej. 
 

Zamknięcie sesji. 
 
Sesja zakooczyła się o godz. 20.15. 
 
Na tym protokół zakooczono. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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Załączniki do protokołu 
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