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Protokół z VI sesji 
Rady Gminy Krupski Młyn 

z dnia 29 marca 2011 r. 
 

VI sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 29 marca 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 14-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 z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2023. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2011 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krupski 

Młyn a miastem Gliwice dotyczącego organizowania nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy Krupski Młyn na lata 2011 – 2015. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca placu targowego i ustalenia jego regulaminu. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do lat 3.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/11 dot. powołania Komisji Statutowej Rady 

Gminy, ustalenia jej składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski 

Młyn z 22 lutego 2011 roku dot. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. 
18. Wnioski i interpelacje radnych. 
19. 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 „Gwarka” – Jarosław Myśliwski. 
 
Ad. 2  
Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek posiedzenia i zapytał czy ktoś z 

obecnych ma jakieś uwagi do porządku. Zastępca Wójta Gminy przedstawił obecnym 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NP/II/0911/112/11 z 22 marca 2011 roku w 

prawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/30/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 

2011 r. dot. trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w 
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Krupskim Młynie. W związku z unieważnieniem uchwały zaproponował rozszerzenie porządku 

posiedzenia o pkt. 18 o treści: ”Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krupskim Młynie oraz szczegółowych warunków 

funkcjonowania Zespołu.” Pozostałe pkt ulegną przesunięciu.  

Następnie Przewodniczący Rady zapytał obecnych czy do zaproponowanego porządku są jakieś 

inne uwagi.  

Innych uwag do porządku nie wniesiono, dlatego radni przystąpili do głosowania nad wnioskiem 
Wójta dot. rozszerzenia porządku. 

W głosowaniu udział brało 14-stu radnych. 
 Przy 14 głosach - za  
 0 głosach - przeciw 

0 głosach - wstrzymujących się, 
przedstawiony przez zastępcę Wójta 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 z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2023. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2011 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krupski 

Młyn a miastem Gliwice dotyczącego organizowania nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy Krupski Młyn na lata 2011 – 2015. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca placu targowego i ustalenia jego regulaminu. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do lat 3.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/11 dot. powołania Komisji Statutowej Rady 

Gminy, ustalenia jej składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski 

Młyn z 22 lutego 2011 roku dot. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w krupskim Młynie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu. 
19. Wnioski i interpelacje radnych. 
20. Sprawy bieżące. 

 
Przewodniczący Rady Gminy do przegłosowania zmieniony porządek posiedzenia.  
Przy 14 głosach – za 
0 głosach – 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 22 lutego 2011 roku oraz czy wnoszą do niego uwagi. Radny Łud 
powiedział, że niestety nie zdążył zapoznad się z treścią protokołu, dlatego w głosowaniu wstrzyma 
się od głosu. Nikt inny nie zgłosił uwag. Rada Gminy Krupski Młyn przystąpiła do głosowania nad 
protokołem. 
W głosowaniu udział brało 14-stu radnych. 
 Przy 13 głosach - za  
 0 głosie - przeciw 

1 głosie - wstrzymującym się, 
protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. 
 
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). 
Zastępca poinformował o postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 
odrzucającym skargę Adama Łucia, Bogdana Huczko i Elżbiety Klimaszewskiej na bezczynnośd Wójta 
Gminy w przedmiocie odtworzenia SPZOZ w Krupskim Młynie.  
Franciszek Sufa chciał się dowiedzied kiedy planowany jest remont basenu w Krupskim Młynie? 
Wójt odpowiedział, że najprawdopodobniej we wrześniu lub październiku prace będą zakooczone. 
Przedstawił również informację o spotkaniu z Zarządem NITROERGU i złożonej Gminie propozycji 
przejęcia budynku dworca kolejowego oraz parowozowni, gdzie mogłyby odbywad się próby chóru 
kościelnego i orkiestry zakładowej.  
Jacek Kiszkis pytał o szczegółowe informacje na temat planowanych prac związanych z budową kładki 
dla pieszych wzdłuż mostu betonowego. Wójt Murowski odpowiedział, że trudno w chwili obecnej 
mówid o terminie realizacji zadania bo sytuacja finansowa Starostwa jest bardzo trudna. Szczególnie 
trudno jest teraz wygospodarowad środki na remonty cząstkowe dróg. 
Zastępca Wójta poinformował o propozycji Dyrektora Rejonu Dróg Powiatowych tymczasowego 
rozwiązania problemu bezpieczeostwa na moście betonowym poprzez zwężenie jezdni.  
Radny Łud powiedział, że mieszkaocy gminy zostali poinformowani o działaniach 
przeciwpowodziowych. Zapytał na jakim etapie są prace związane z odtworzeniem rowu 
odwadniającego wzdłuż ulicy Zawadzkiego za budynkami przy ul. Powstaoców. Wójt Murowski 
odpowiedział, że odpowiedzi na to pytanie udzieli w pkt. Sprawy bieżące. 
 
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). 
Wójt Gminy poinformował o powstaniu Zespołu ds. przeciwpowodziowych. 

1. Adam Łud: 
a) pytał w jaki sposób zrealizowany został wniosek dot. zmiany formy wniosków i 

interpelacji? Nowa forma ułatwiłaby ich organizację, zwiększyłaby przejrzystośd i 
dostępnośd.  

Wójt odpowiedział, że dotychczasowa forma ich prowadzenia jest wystarczająca.  
b) Radny prosił o sprawdzenie informacji na temat terminu remontu drogi krajowej nr 11. 
 

Ad. 6.  
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o: 

a) 2 pobytach na tydzieo w Urzędzie; 
b) uczestnictwie w posiedzeniach Komisji Rady Gminy: 
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1. wyjazdowym Komisji Oświaty – 1 marca – wizycie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Potępie; 

2. Komisji Rewizyjnej – 7 marca; 
3. Komisji Statutowej – 10 marca; 
4. Komisji Terenowej – 22 marca; 

c) 4. dyżurach; jeden z dyżurów odbył Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Franciszek Sufa; 
d) udziale w Forum Przewodniczących Rad Gmin – 25 marca 2011 roku w Katowicach; 
e) spotkaniu z Wicestarostą Powiatu Tarnogórskiego oraz Dyrektorem Zarządu Dróg 

Powiatowych – p. Wesołkiem; 
f) udziale w walnym zgromadzeniu członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Krupskim Młynie 

oraz zapoznał z podziękowaniem Strażaków złożonym na ręce Przewodniczącego Rady.   
 

Ad. 7.  
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2023. 
 Skarbnik Gminy zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2011 – 2023.  Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz 
Komisji Oświaty przedstawili pozytywne opinie dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
(zał. nr 5 do protokołu). 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Rada przystąpiła do głosowania. 
W głosowaniu brało udział 14 radnych.  

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

uchwała Nr VI/32/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2023, została 
podjęta. 
 
Ad. 8. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 
 Skarbnik Gminy przedstawiła zebranym informację na temat projektu uchwały  
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz 
Komisji Oświaty przedstawili pozytywne opinie dotyczące zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 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 VI/33/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, została podjęta. 
 
Ad. 9. 
Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2012 funduszu sołeckiego.  
 Skarbnik Gminy przypomniała o obowiązku podjęcia uchwały w sprawie funduszu.  
Komisja Oświaty: 3 radni postanowili podjąd decyzję na sesji; 1 z radnych negatywnie ocenił projekt 
uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego.  
Komisja Budżetowa: wnioskowała o przedstawienie na sesji wysokości środków funduszu sołeckiego; 
radni postanowili podjąd decyzję na sesji. 
Komisja Terenowa: 3 radni postanowili negatywnie zaopiniowad projekt uchwały; 1 radny – 
postanowił podjąd decyzję na sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że fundusz sołecki byłby potrzebny, lecz może należałoby 
najpierw uchwalid Statut Sołectwa Potępa a potem dopiero podjąd uchwałę o wyodrębnieniu w 
budżecie funduszu sołeckiego. Sołtys mając do dyspozycji środki finansowe mógłby nimi dysponowad 
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zgodnie z istniejącymi potrzebami mieszkaoców sołectwa. Gdyby taki Statut powstał można byłoby 
starad się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na różne zadania.  
Jan Murowski podkreślił, że wszystkie miejscowości wchodzące w skład gminy są traktowane 
jednakowo, pracownicy Urzędu występują o dofinansowanie, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 
Ponadto wszystkie organizacje, działające na terenie gminy mogą liczyd na wsparcie, jeśli tylko o takie 
wystąpią i jeśli pozwoli na to budżet gminy.  
Zastępca Wójta Gminy przypomniał, że w gminie istnieją dwa sołectwa: jedno w Krupskim Młynie i 
tutaj mają siedzibę władze gminy – dlatego nie ma sołtysa oraz drugie w Potępie, gdzie został 
wybrany sołtys.  
Skarbnik Gminy powiedziała, że wysokośd wyodrębnionego funduszu sołeckiego dla Potępy byłoby to 
ok. 35 tys. złotych.  
Stefan Hajda stwierdził, że to spora kwota i należy się dobrze zastanowid nad utworzeniem takiego 
funduszu, w sytuacji kiedy mamy jeszcze w Potępie do realizacji inwestycje np. wymiany wodociągu. 
Radny Łud powiedział, że nie ma pretensji o wspomaganie działalności lokalnych organizacji i 
instytucji, natomiast zwrócił uwagę, że od 10 lat, odkąd zgłaszane są wnioski dotyczące uzupełnienia 
elementów małej architektury, np. koszy na śmieci czy ławek nie są one realizowane. Prowadzone są 
duże prace inwestycyjne a nie pamięta się o drobnych zadaniach. Duże zadania są realizowane 
kosztem małych. W przyszłym roku należy zastanowid się nad utworzeniem funduszu, jednak teraz 
jest jeszcze za wcześnie. Prosił o wyliczenie wysokości funduszu sołeckiego dla Krupskiego Młyna i dla 
Ziętka. Zaproponował aby wyodrębnid Ziętek, tzn. może warto byłoby jakoś uaktywnid Osiedle, bo jak 
na razie twór istniejący tam jest „martwy”; należy uzupełnid Osiedle w kosze czy ławki. By finansowad 
takie zakupy potrzebny byłby fundusz sołecki.  
Franciszek Sufa stwierdził, że może 2011 rok byłby rokiem analizy czy taki fundusz jest potrzebny i 
zastanowienia się czy należy go wyodrębnid w budżecie gminy na 2013 rok. Przypomniał, że przecież 
mieszkaocy gminy mają przecież swoich przedstawicieli w Radzie Gminy, więc za ich pośrednictwem 
można te drobne sprawy zgłaszad. W Krupskim jest siedziba władz gminy, więc wybór sołtysa jest 
zbędny.  
Bogdan Huczko powiedział, że starsi mieszkaocy gminy zgłaszali, że ławki przy drogach spacerowych 
bardzo by się przydały. Przyszedł czas, żeby ożywid park k/Kasyna czy park k/Kościoła. Części gminy 
należy potraktowad jednakowo. 
Henryk Brodziak zauważył, że prace drobne prace porządkowe są przecież realizowane; podkreślił, że 
nawet, gdyby taki fundusz był wydzielony to nie wystarczy środków na budowę np. dróg czy 
chodników. Jest przeciwny takiemu wyodrębnianiu bo przecież w każdej z miejscowości są 
przeprowadzane niezbędne prace i remonty.  
Franciszek Sufa zawnioskował, aby zamknąd dyskusję.  
Wniosek o zamknięcie dyskusji został jednogłośnie przegłosowany.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.  

Przy 11 głosach – za  
1 głosie – przeciw 
2 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr VI/34/11 w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu 
sołeckiego, została podjęta. 
Po podjęciu uchwały Przewodniczący Rady zarządził 5 minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 
Ad. 10. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krupski 
Młyn a Miastem Gliwice dotyczącego organizowania nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego. 
Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie dot. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krupski Młyn a Miastem Gliwice. 
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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 14 radnych.  

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

uchwała Nr VI/35/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krupski 
a Miastem Gliwice dotyczącego organizowania nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, została podjęta. 
 
Ad. 11. 
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowymi zasobem 
gminy Krupski Młyn na lata 2011 - 2015.  
 Zastępca Wójta Gminy zapoznał zebranych z projektem uchwały oraz z autopoprawką Wójta 
polegającą na dopisaniu do § 7 ust. 5 pkt 2 lit. d o treści: „d) brak termomodernizacji – stawka 
bazowa minus 5 %”. 
Wniesiona poprawka została przyjęta przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
Bogdan Huczko stwierdził, że może należałoby umożliwid zainteresowanym mieszkaocom wykup 
lokali mieszkalnych. Zgodnie z obowiązującym zapisem, aż 50 % najemców danego budynku musi 
złożyd wniosek o wykup mieszkania. To jest za dużo i to jest nieuczciwe wobec mieszkaoców, którzy 
chcą wykupid swoje mieszkania. 
Zastępca Wójta powiedział, że byłoby również nieuczciwe wobec mieszkaoców to, że Rada Gminy 
wyznaczyłaby zasób budynków komunalnych czy lokale socjalne, których nie wolno byłoby 
sprzedawad. Uważa, że ceny mieszkao są obecne korzystna na terenie gminy, zgodnie z zapisami 
obowiązujących uchwał Rady. Jak pokazał czas, np. na Ziętku nie ma zainteresowania wykupem 
mieszkao.  
Radny Huczko zaproponował aby wydzielid lokale socjalne, resztę pozostawid jako komunalne a jeśli 
tylko pojawi się wolny lokal to wystawiad go do sprzedaży, bo zapotrzebowanie jest ogromne i 
mnóstwo ludzi poszukuje mieszkania.  
Franciszek Sufa wnioskował, aby przyjąd program w zaproponowanej postaci a przez najbliższy rok 
przyjrzed się jak jest realizowany. Do uchwały Rada Gminy może wrócid w każdej chwili i wtedy, za 
jakiś czas ocenid czy wymaga zmian i poprawek.  
Jacek Kiszkis pytał czy są przepisy, które nakładają wyznaczenie określonej liczby lokali socjalnych na 
terenie gminy? 
Zastępca Wójta Gminy odpowiedział, że nie ma takich zapisów a ilośd lokali socjalnych wynika z 
potrzeb, które istnieją w gminie. Gmina ma obowiązek zapewnid lokale socjalne, więc zapisy projektu 
uchwały temu służą.  
Wójt podkreślił, że jeśli Rada Gminy zdecyduje się na zmianę uchwały w sprawie zasad sprzedaży 
nieruchomości komunalnych; wtedy można wrócid do uchwały w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowymi zasobem gminy Krupski Młyn. 
Henryk Brodziak zauważył, że stworzenie w bl. Nr 1 w Ziętku lokali socjalnych będzie dobrym 
pomysłem. 
Radny Łud przypomniał, że Rada Gminy uchwałą wydzieliła zasób lokali socjalnych; stwierdził ,ze 
wykup przez 50 % mieszkaoców lokali mieszkalnych to jest sporo; rozumie motywację Gminy, że jeśli 
obniżony będzie próg to zwiększy to koszty budżetu gminy. Czuje opór przed takim działaniem, który 
jest dla niego niezrozumiały. Powiedział, że może w przyszłym roku należałoby wrócid do tego 
tematu. 
Zastępca Wójta precyzując, stwierdził, że gdyby ten próg był obniżony wówczas należałoby (po 
wykupie) przeznaczyd znaczną częśd środków na tzw. fundusz remontowych dot. mieszkao 
komunalnych, co wiąże się z korzystaniem z nich w ściśle określonym okolicznościach.  
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Artur Dawydzik zauważył, że może należałoby poinformowad mieszkaoców o możliwościach wykupu 
lokali mieszkalnych – taka informacja wymaga rozpowszechnienia. Wtedy może wzrosłoby 
zainteresowanie takim zakupem.  
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 14 radnych.  

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

uchwała Nr VI/36/11 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowymi zasobem 
gminy Krupski Młyn na lata 2011 - 2015, została podjęta. 
 
Ad. 12.  
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca placu targowego i ustalenia jego regulaminu.  
Zastępca Wójta poinformował, że na terenie gminy należy wyznaczyd miejsce placu targowego jak i 
ustalid jego regulamin.  
Przewodniczący Komisji Oświaty, Budżetowej oraz Terenowej przedstawili swoje opinie i wnioski dot. 
tego projektu uchwały. Stanowią one załącznik nr 5 do protokołu. 
Członkowie Komisji po przeprowadzonej dyskusji stwierdzili, że dobrze byłoby wyznaczyd miejsce 
targowe na terenie Ziętka. Jednak obecnie nie takiego miejsca na Ziętku, żeby bezpiecznie można 
było prowadzid handel. Henryk Brodziak zaproponował, aby zastanowid się nad wyznaczeniem 
miejsca w Ziętku, np. w pobliżu boiska sportowego.  
Wójt Gminy zaproponował aby przyjąd przedstawiony projekt wraz z wniesionymi poprawkami 
Komisji.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, w którym wniesiono zaproponowane 
poprawki radnych. 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 VI/37/11 w sprawie wyznaczenia miejsca placu targowego i ustalenia jego regulaminu, 
została podjęta. 
 
Ad. 13.  
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3.  
Stefan Hajda przedstawił uzasadnienie dot. podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu 
dla p. Iwony Krośnickiej prowadzącej działalnośd pod nazwą F.H.U. „WIM”.  
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss przedstawił projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcia kolejnej umowy najmu do lat 3. 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 14 radnych.  

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

uchwała Nr VI/38/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia kolejnej umowy najmu do lat 3, została 
podjęta.  
 
Ad. 14. 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do lat 3.  
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Stefan Hajda przedstawił uzasadnienie dot. podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia umowy 
dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Głównej – Amfiteatr, na rzecz p. Grzegorza Wnuka (zał. 
nr 6 do protokołu). 
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss przedstawił projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcia kolejnej umowy dzierżawy do lat 3. 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 14 radnych.  

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

uchwała Nr VI/39/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia kolejnej umowy dzierżawy do lat 3, 
została podjęta.  
 
Ad. 15. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały V/26/11 dot. powołania Komisji Statutowej Rady 
Gminy, ustalenia jej składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania. 
W przedstawionym projekcie w sprawie zmiany uchwały uzupełniono zapis o tym, że Komisja 
Statutowa jest Komisją doraźna a nie stałą. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. powołania 
Komisji Statutowej Rady Gminy. 
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 14 radnych.  

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

uchwała Nr VI/40/11 w sprawie zmiany uchwały V/26/11 dot. powołania Komisji Statutowej Rady 
Gminy, ustalenia jej składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania, została podjęta. 
 
Ad. 16. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski 
Młyn z 22 lutego 2011 roku dot. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss przedstawił projektu 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 14 radnych.  

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

uchwała Nr VI/41/11 w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski 
Młyn z 22 lutego 2011 roku uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2011 roku, została podjęta. 
 
Ad. 17.  
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. Przewodniczący Komisji Oświaty, Budżetowej oraz Terenowej 
przedstawili pozytywne opinie tego projektu uchwały.  
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 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 VI/42/11 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok, została podjęta. 
 
Ad. 18. 
Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Krupskim Młynie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu. 
Zastępca Wójta przedstawił obecnym rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego unieważniające 
przedmiotową uchwałę (zał. nr 7 do protokołu). Wojewoda zarzucił, że uchwała ta powinna byd 
aktem prawa miejscowego a takiego charakteru nie miała, dlatego przygotowany projekt zawiera 
zapisy mówiące o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  
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 14 radnych.  

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

uchwała Nr V/30/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Krupskim młynie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu, 
została podjęta. 
 
Ad. 19. 
Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 20. 
Sprawy bieżące. 

1. Przewodniczący Rady Gminy: a) zapoznał obecnych z treścią pisma Starosty 
Tarnogórskiego w sprawie propozycji osób, które zasłużyły swoją działalnością na 
terenie powiatu na uhonorowanie ich medalem „Orła i Róży” (zał. nr 9 do protokołu). 
Przedstawił również radnym regulamin udzielania tej nagrody. Zwrócił się do radnych 
o przedstawianie propozycji takich osób. Jacek Kiszkis zaproponował p. Leona 
Kozoka. Franciszek Sufa zaproponował p. Probierz-Michalską, nauczyciela z Potępy, 
za propagowanie kultury i mowy śląskiej. Róża Ochman-Szyguła i Henryk Brodziak 
przedstawili kandydaturę p. Gerdy Ochman – dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Potępie.  
Radca prawny – Elżbieta Psiuk zwróciła uwagę, że dobrze byłoby zastanowid 
spokojnie i przygotowad lepiej do przyszłorocznej edycji konkursu. Jednak po 
przeprowadzonej dyskusji Radni stwierdzili, że kandydatami Rady Gminy Krupski 
Młyn do medalu zostaną p. Gerda Ochman i p. Leon Kozok.  
b) przypomniał o obowiązku sporządzenia oświadczeo majątkowych przez radnych 
według stanu na 31 grudnia 2010 roku. 

2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Śląskiego Nr NP/II/0911/87/11 z 22 marca 2011 roku (zał. nr 10 do 
protokołu). 

3. Henryk Brodziak pytał kiedy rozpoczną się prace polegające na budowie chodnika 
przez park w Ziętku, od bloków do przystanku autobusowego? Wójt Gminy 
odpowiedział, że prace rozpoczęte.  
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4. Róża Ochman-Szyguła zwróciła się z prośbą o przyspieszanie prac związanych ze 
zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wójt Murowski 
powiedział, że prace te są w toku. Potrzeba jednak jeszcze czasu a przede wszystkich 
zapewnienia w budżecie gminy środków na to zadanie.  

5. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Wójt wie o nowej ustawie o nowych 
zasadach systemu gospodarowania odpadami. Wójt Murowski powiedział, że wie i że 
trwają prace do jej stosowania.  

6. Stefan Hajda poinformował obecnych o terminie zamknięcia przejazdu kolejowego 
przy ul. Tarnogórskiej między 4 a 10 kwietnia 2011 r.  

7. Wiceprzewodniczący Komisji Terenowej: 
a) poinformował o terminie objazdowej komisji na 11 kwietnia o godz. 15.15.; 
b) powiedział o uchylonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  

 Katowicach w sprawie wycinki drzew na terenie nieruchomości p. Prawdy; 
c) zwrócił uwagę, że na terenie dawnego Przedszkola trwa wycinka drzew – a to 

dzieje się bez odpowiedniego zezwolenia;  
8. Zastępca Wójta: a) zauważył, że ostatnio zmieniły się przepisy dot. wycinki drzew; 

c) zaproponował aby następne posiedzenia Komisji odbyły się w jednym dniu jako jedno 
wspólne posiedzenie. Propozycja została jednogłośnie przyjęta.  
9. Henryk Brodziak poinformował o posiedzeniu Komisji Budżetowej, które odbędzie się 

5 kwietnia o godz. 15.15. 
10. Halina Wójcik – mieszkanka gminy, której udzielono głosu przedstawiła sytuację 

swojej rodziny, w jej skład wchodzi córka Ewelina, która ukooczyła już 18 rok życia ale 
wymaga stałej opieki i rehabilitacji. Przypomniała, że do obecnej chwili nie otrzymała 
odpowiedzi na pismo (z września 2010 roku) skierowane do Wójta w sprawie 
udzielenia wsparcia i pomocy. Oczekuje, że taka odpowiedź otrzyma mimo, że minęło 
już kilka miesięcy.  
Radni chcieli się dowiedzied jak można pomóc i co Rada Gminy mogłaby zrobid?  
Odpowiedziała, że oczekuje pomocy, bo jak do tej pory nie było u niej nikogo z GOPS-
u a i brak odpowiedzi też niepokoi.  
Zastępca przypomniał, że jakiś czas temu GOPS udzielał pomocy córce p. Wójcik. Z 
relacji p. Wójcik wynikało jednak że taka pomoc nie miała miejsca. Radny Brodziak 
spytał czy zwróciła się do GOPS-u o pomoc? Opowiedziała, że nie. Stefan Hajda 
podkreślił, że trzeba zgłosid się do GOPS-u z wnioskiem o udzielenie pomocy, a wtedy 
jeśli tylko pozwolą na to obowiązujące przepisy pomoc będzie udzielona.  
P. Wójcik powiedziała, że znalazła rehabilitanta gotowego podjąd się pracy z Eweliną 
ale niestety taka praca jest płatna a jej nie stad na opłacanie dwiczeo (ok. 70 zł za 
godz.) Wójt Gminy poprosił o dane kontaktowe, żeby można było ustalid szczegóły 
ewentualnej współpracy.  
Pani Wójcik podziękowała za wysłuchanie przez Radę Gminy.  

11. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o terminie i sposobie składania 
oświadczeo majątkowych z załącznikami w sekretariacie Urzędu. 

 
 

Zamknięcie sesji. 
 
Sesja zakooczyła się o godz. 19.00. 
 
Na tym protokół zakooczono. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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Zał. 4 

Wnioski i interpelacje radnych złożone na sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2011 roku 

Or.0003.2.2011 
 

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 Rozważenie możliwości zmiany formy rejestru wniosków i interpelacji 

radnych 

25 lutego 2011 r.   

      

2. Sufa Franciszek Wyjaśnienia przyczyny nie uwzględniania biletów miesięcznych w czasie ferii 

zimowych 

25 lutego 2011 r.   

      

3. Sufa Franciszek Rozważenie możliwości uzupełnienia tablic z nazwami ulic o imiona ich 

patronów 

25 lutego 2011 r.   

  Unika się stosowania nazw z pełnymi imionami patronów ze względu na 

długość napisu i rozmiar tablicy.  Przy zamawianiu nowych lub odnawianiu 

zniszczonych tablic uwzględnione będą inicjały imienia przy nazwiskach 

patrona. 

 

   

4. Sufa Franciszek Wymiana starych słupów oświetleniowych na terenie gminy  25 lutego 2011 r.   

  Po konsultacji z kierownikiem rejonu dystrybucji uzyskano informacje, iż 

Zakładu „Tauron” nie przewiduje wymiany słupów ze względów na brak 

funduszy. 

 

   

5. Sufa Franciszek Przygotowanie i rozpowszechnienie informacji dot. przeciwdziałania skutkom 

powodzi  

25 lutego 2011 r.   

  Informacja została umieszczona w Internecie oraz wysłano pismo od wójta do 

mieszkańców Krupskiego Młyna.  

   

6. Sufa Franciszek Przeanalizowanie możliwości nabycia rękawów foliowych (do napełniania 

piaskiem)  

25 lutego 2011 r.   

  Do rozważenia    

7. Łuć Adam Usunięcie suchych gałęzi z drzew na skarpie przy ul. 1 Maja 1 25 lutego 2011 r.   

  Prace przewidziane podczas prac w Parku k. Kościoła 
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8. Kuczera Rafał Zapadnięcie chodnika przy ul. Leśnej w Potępie – między domami p. Pyka i p. 

Wąs 

25 lutego 2011 r.   

  Zlecona naprawa 

 

   

9. Smaruń Marek Montaż progów spowalniających na terenie Osiedla Ziętek 25 lutego 2011 r.   

  Brak środków w budżecie na 2011 r.  

 

   

10. Smaruń Marek Sprawdzenie stanu zagospodarowania strychów w blokach na Osiedlu Ziętek 25 lutego 2011 r.   

  Skierowano pismo do zarządcy wspólnot mieszkaniowych celem uzyskania 

informacji. Sprawdzono strych w bloku 8.  

 

   

11. Szewczyk Adam Uporządkowanie terenu tzw. „stawków”  25 lutego 2011 r.   

  Zostało skierowane pismo do „Ostoja” o uprzątniecie oraz do wiadomości 

właściciela terenu tj. Nadleśnictwo Zawadzkie oraz do dzierżawców. 

 

   

12. Kruszewski 

Klaudiusz 

Interwencja w sprawie ustawienia znaku ograniczającego prędkość (lub 

zakazu wyprzedzania?) w ok. przystanku w Ziętku 

25 lutego 2011 r.   

  Pismo do ZDP  

 

   

13. Kiszkis Jacek Przegląd znaków drogowych na terenie gminy 25 lutego 2011 r.   

  Przeprowadzono inwentaryzację 

 

   

14. Kiszkis Jacek Naprawy uszkodzonego (pochylonego) znaku drogowego k/transformatora 25 lutego 2011 r.   

  Naprawione 

 

   

15. Kiszkis Jacek Rozpowszechnienie informacji na temat wykonania nakładki na ul. 

Świerczewskiego w Krupskim Młynie 

25 lutego 2011 r.   

  Informacja ukarze się w gazetce „Nowiny Zielonej Gminy” 

 

   

16. Sufa Franciszek Naprawy zapadniętego asfaltu na ul. Grzegorzewskiej  25 lutego 2011 r.   

  Przeprowadzono inwentaryzację. W najbliższym czasie będzie można 

podpisać umowę na naprawę dróg gminnych. 

 

   

17. Łuć Adam Nagrywanie sesji oraz skrupulatne sporządzanie protokołów z sesji 25 lutego 2011 r.   

  Temat będzie przedmiotem prac Komisji Statutowej 
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18. Huczko Bogdan Zwiększenie nadzoru inwestorskiego nad pracami przeprowadzanymi na 

terenie gminy 

25 lutego 2011 r.   

  Przekazane Kierownikowi Referatu Inwestycji. 

 

   

19.  Kiszkis Jacek Wyjaśnienie sprawy przejścia od ul. Głównej do ul. Buczka 25 lutego 2011 r.   

  Na zebraniu wspólnoty Główna 5, będzie przedstawiona propozycja 

przeprowadzenia ciągu pieszego przez teren wspólnoty. 

 

   

20. Kruk Wojciech Założenie lustra przy drodze wyjazdowej z Ziętka (wyjazd spod sklepu) 25 lutego 2011 r.   

  Skierowano wniosek do zarządcy o obniżenie żywopłotu i poprawienie 

widoczności na skrzyżowaniu. Jeśli te działania okażą się niewystarczające 

wtedy zamontujemy lustro.   
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Zał. 5 
Wnioski i uwagi komisji do materiałów przygotowanych na sesję w dniu 29 marca 2011 roku 

 Komisja Oświaty  Komisja Terenowa Komisja Budżetowa 
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej  pozytywnie pozytywnie Pozytywnie 

Zmiana budżetu gminy na 2011 pozytywnie pozytywnie pozytywnie 

Wyodrębnienie w b.g. funduszu 
sołeckiego 

3 radni – decyzja na sesji  
1 radny – negatywnie 

3 radni – negatywnie 
1 radny – decyzja na sesji 

Decyzja na sesji 
Przedstawienie wysokości funduszu na sesji 

Porozumienie pomiędzy gminą a 
Gliwicami dot. organizowania nauki religii 
dla uczniów Kościoła Ewangelicko – 
Augsburskiego 

pozytywnie pozytywnie Pozytywnie 

Wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 
2011 – 2015 

Pozytywnie Pozytywnie Pozytywnie  

Wyznaczenie miejsca placu targowego i 
ustalenia jego regulaminu 

Pozytywnie Przeredagowanie zapisów o udostępnieniu kabiny sanitarnej - sposób dokonywania kontroli przez Inkasentów; 
- zasady handlu obwoźnego; 
- handel zwierzętami rzeźnymi; 
- utworzenie placu targowego w Ziętku – boisko; 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy 
najmu do lat 3 – p. Krośnicka 

Pozytywnie Pozytywnie Pozytywnie 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy do lat 3 – p. Wnuk 

Pozytywnie Pozytywnie Pozytywnie 

Zmiana uchwały w sprawie powołania 
Komisji Statutowej 

Pozytywnie  Pozytywnie  Pozytywnie  

Zmiana treści załącznika do uchwały 
V/31/11 dot. uchwalenia programu ds. 
RPA i PN 

Pozytywnie Pozytywnie Pozytywnie 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Pozytywnie Pozytywnie Pozytywnie 

Tryb i sposób powoływania zespołu 
interdyscyplinarnego  – do publikacji 

pozytywnie pozytywnie pozytywnie 

Wnioski: Nie zgłoszono 1. Marek Smaruo: 
-pytał czy byłaby możliwośd zrobienia podjazdu do pasażu w 
Ziętku, jednocześnie zauważył, że wymaga on odnowienia; 
-wnioskował o przeprowadzenie pielęgnacyjnego przycięcia 
gałęzi k/placu zabaw w Ziętku. 
2. Artur Dawydzik: 
- wnioskował, aby dokonad interwencji w sprawie 
uprzątnięcia bałaganu, który powstał przy budynku Kasyna, 
gdzie od jakiegoś czasu wysypywane są śmieci; 
- naprawa wjazdu między posesjami p. Wójcik i p. 

Bogdan Huczko: a) wnioskował o naprawę tarasu przy Przedszkolu 
w Krupskim Młynie;  

b) podziękował za naprawę oświetlenia przy ul. 1 Maja;  
c) zaproponował, aby zastanowid się nad wprowadzeniem 
zakazu przejazdu przez Gminę tirów;  
d) rozplantowanie odpadów organicznych obok ogrodzenia 
działek na Ziętku; 

Radni: a) prosili o przestawienie godziny włączania i wyłączania 
oświetlenia na boisku w Ziętku; 

b) wnioskowali o uzupełnienie kostki k/mostu wiszącego; 
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Piwowarczyka przy ul. Krasickiego 7; 
- wymiana desek na kładce przy moście kolejowym przy 
NITRONIE; 
- sprzątanie śmieci między posesjami na ul. Mickiewicza 1 i 3; 
3. Adam Łud: 
- zlikwidowanie ogromnej kałuży na posesji przy ul. 
Powstaoców Śl. 1; 
7. Gerard Piegza: 
a) zgłosił zarwanie deszczówki przy ul. Buczka 6; 
b) wnioskował o pomalowanie progów spowalniających na 
terenie Os. W-70; 
 

c) zgłosili zarwanie kratek z deszczówki k/ bloku nr 2 i 4;  
d) prosili o wykonanie podjazdu na schodach pasażu w Ziętku; 
e) dokonanie przeglądu hydrantów osiedlowych 
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