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Protokół z VII nadzwyczajnej sesji 
Rady Gminy Krupski Młyn 
z dnia 11 kwietnia 2011 r. 

 
VII sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 11 kwietnia 2011 roku w sali posiedzeo Rady Gminy Krupski 

Młyn przy ul. Głównej 5/1. 
Sesję, zwołaną na wniosek Wójta Gminy (zał. nr 1 do protokołu) otworzył Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

– Franciszek Sufa. Po stwierdzeniu prawomocności sesji (obecnych 13-tu radnych, lista obecności – zał. nr 2 do 
protokołu) Wiceprzewodniczący 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 Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. III/11/10 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2010 r. 

dot.„Zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krupski Młyn na lata 2010 - 2015.” 
7. Interpelacje radnych.  
8. Zamknięcie sesji. 
W sesji uczestniczyli: 

Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
oraz  
mieszkaocy gminy (lista obecności – załącznik nr 3 do protokołu) 
 
Ad. 2  
Przyjęcie porządku obrad 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek posiedzenia i zapytał czy ktoś z obecnych 

ma jakieś uwagi do porządku.  

Rady Łud wnioskował o skreślenie z porządku posiedzenia pkt 3 o treści: ”Przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji Rady Gminy.” 
Innych uwag do porządku nie wniesiono, dlatego radni przystąpili do głosowania nad wnioskiem radnego 
Łucia dot. skreślenia pkt 3. 

W głosowaniu udział brało 13-stu radnych. 
 Przy 12 głosach - za  
 0 głosach - przeciw 

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

Zmieniony porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.  
3. Sprawozdanie Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. 
4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. III/11/10 Rady Gminy Krupski Młyn z 27 grudnia 2010 

r. dot.„Zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krupski Młyn na lata 2010 - 2015.” 
6. Interpelacje radnych.  
7. Zamknięcie sesji. 

 
Przewodniczący Rady Gminy do przegłosowania zmieniony porządek posiedzenia.  
Przy 12 głosach - za  
 0 głosach - przeciw 

1 głosie - wstrzymującym się, 
zmieniony porządek posiedzenia został przyjęty.  
 
Ad. 3. 
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 4 do protokołu). 
Rafał Kuczera zapytał Wójta czy są szanse na następny nowy autobus kursujący do Tarnowskich Gór? 
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Wójt Murowski odpowiedział, że jeśli tylko będzie taka możliwości i pozwolą na to środki finansowe, to radni 
będą o tym wiedzieli. 
Adam Łud chciał się dowiedzied czy i jak będzie zagospodarowane drewno, wycięte m.in.: w związku z budową 
hali sportowej? Czy powstaną z niego ławki? 
Wójt Gminy powiedział, że obecnie jest w tartaku a będzie wykorzystane na naprawę mostów i kładek na 
terenie gminy. Jeśli tylko zostanie jakaś częśd drewna to będą z niego ławki.  
Radny Łud pytał również czy most w pobliżu tzw. „Starej Bramy” jest gminny? Wójt potwierdził.  
 
Ad. 4.  
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował o: 

a) pełnionych przez Przewodniczącego Rady dyżurach w Urzędzie ; 
b) uczestnictwie w zebraniu sprawozdawczym Klubu Sportowego „NITRON”; 
c) obowiązku składania oświadczeo majątkowych, których termin mija 30 kwietnia 2011 roku; 
d) zaproszeniu Ks. Dr Krystiana Piechaczka z Wydziału Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Gliwicach do 

udziału w Dniu Skupienia dla pracowników samorządu terytorialnego (16 kwietnia br.) (zał. 5 do 
protokołu); 

e) sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2010 rok. 
 

Ad. 5.  
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 grudnia 2010 
roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krupski Młyn na lata 2010 - 2015. 
 Wójt Gminy przedstawił uzasadnienie dot. podjęcia uchwały. Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Krupski Młyn z 
dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krupski Młyn na lata 2010 - 
2015. 
Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Rada przystąpiła do głosowania. 
W głosowaniu brało udział 13 radnych.  

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

uchwała Nr VII/44/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 grudnia 2010 
roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krupski Młyn na lata 2010 – 2015, została podjęta. 
 
Ad. 6. 
Interpelacje radnych. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował o planowanym posiedzeniu wspólnym Komisji Rady, który 
odbędzie się 18 kwietnia (poniedziałek) o godz. 15.15 a najbliższa sesja 26 kwietnia 2011 r. (wtorek) o godz. 
15.15. 
Interpelacje radnych stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7. 
Zamknięcie sesji. 
 
Sesja zakooczyła się o godz. 15.00. 
 
 
Na tym protokół zakooczono. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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              SPRAWOZDANIE   Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  I  PRACY 
                 URZĘDU GMINY  W  OKRESIE   MIĘDZYSESYJNYM  
              -----------------------------------------------------------------------------------------------------                           
                             Data ostatniej Sesji Rady Gminy:     29 marca 2011 roku 

 

 

1) Finanse; 

- w dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie ofert w ogłoszonym przetargu na 

zaciągnięcie kredytu w kwocie 900 000,00 zł. związanego z modernizacją budynku 

Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. W ramach przetargu wpłynęły dwie oferty tj. 

oferta z Banku Spółdzielczego w Tworogu z proponowanym kosztem kredytu w 

wysokości 4,42 % oraz ING Banku Śląskiego z proponowanym kosztem kredytu w 

wysokości z 4,68 %. Obecnie komisja przetargowa bada oferty pod względem 

zgodności z ogłoszonymi warunkami przetargu. 

 
2) Inwestycje; 

                - w dniu 4 kwietnia br. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane w 

ramach projektu: „Przez sport do zdrowia-modernizacja lokalnej infrastruktury 

sportowej w Krupskim Młynie” związane z wykonaniem studni głębinowej. Koszt 

zadania wg kosztorysu inwestorskiego opiewał na kwotę 547 000,00 zł. W wyniku 

przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano 

ofertę  Zakładu Usług Studziennych Marian Wójcik, 25-026 Kielce, ul. Spacerowa 

5 na kwotę 358 323,60 zł brutto. 

        

3) Gospodarka komunalna:  

- od 4 do 10 kwietnia br. był prowadzony remont przejazdu kolejowego na drodze 

powiatowej w Krupskim Młynie. Zgodnie z otrzymaną informacją ze Starostwa 

Powiatowego przez remontowany przejazd mogły przejeżdżać tylko autobusy 

MZKP natomiast dla pozostałego taboru samochodowego został ustanowiony w 

kierunku Tarnowskich Gór objazd ul. Lubliniecką. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta 

Gminy w dniach remontu był uruchamiany w godzinach od 5ºº do 17ºº przejazd 

Kat. F w Krupskim Młynie na ul. Leśnej a ruchem drogowym kierowali, na zmianę, 

członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Potępy i Krupskiego Młyna. 

        - w dniu 8 kwietnia br. nastąpiło otwarcie ofert w ramach ogłoszonego w 
dniu 23 marca br. przetargu na roboty budowlane obejmujące usuwanie 
skutków powodzi w Pawilonie Sportowym obok stadionu. Wpłynęło 5 ofert z 
tego najtańsza oferta opiewająca na kwotę 158 980,00 zł.  została złożona 
przez Zakład Budowlany Marian Gołąbek z Lisowa. Aktualnie trwa badanie 
ofert pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia. 

 
4) Ochrona zdrowia: 

          
5) Opieka Społeczna: 

 

6) Oświata: 

 
7) Kultura; 
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8) Sport: 

- w dniu 5 kwietnia br. Wójt Gminy uczestniczył w Zebraniu 
Sprawozdawczym Klubu Sportowego „NITRON”. Tematami zebrania były 
sprawozdania Zarządu i Skarbnika Klubu oraz Komisji Rewizyjnej. W 
trakcie zebrania Wójt Gminy poinformował o planowanych pracach 
inwestycyjnych związanych z rozbudową infrastruktury sportowej na 
stadionie sportowym oraz w jego sąsiedztwie oraz o planowanych w 
budżecie na 2011 rok nakładach na sport. 

 

9) Sprawy różne; 

- w dniu 7 kwietnia br. roku w Sali Posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn  
odbyła się uroczystość wręczenia medali  za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Medale z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 
nadane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego otrzymały 
następujące pary małżeńskie: 

  1. Hildegarda i Wilhelm Janocha, 
2. Regina i Paweł Kaszuba, 
3. Elżbieta i Herman Piecuch, 
4. Danuta i Jan Szwinge, 
5. Ruta i Antoni Wanek, 
6. Izabela i Józef Wikariak. 

   Aktu wręczenia medali dokonał Wójt Gminy przy współudziale Z-cy 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Po wręczeniu medali i kwiatów oraz 
prezentów ufundowanych przez Zakłady NITROERG w Bieruniu, 
specjalnie dla jubilatów, okolicznościowy program artystyczny 
zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. Uroczystość 
zakończyła się uroczystym obiadem. 

 
 

  Spisał: 
  Z-ca Wójta Gminy 
  Stefan Hajda 
 
 

 Krupski Młyn, dnia 11 kwietnia  2011 roku. 
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