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Rada Gminy  
w Krupskim Młynie 

Protokół z VIII sesji 
Rady Gminy Krupski Młyn 
z dnia 26 kwietnia 2011 r. 

 
VIII sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 26 kwietnia 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 protokołów z poprzednich 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 zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2011 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie 

zadania inwestycyjnego w gminie Krupski Młyn. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Krupski Młyn.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do wody w Gminie Krupski Młyn 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krupski 

Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Krupski Młyn.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie formy uhonorowania jubilatów zamieszkałych na terenie gminy 

Krupski Młyn. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Ryszarda Damaszka zam. w Krupski 

Młynie – Kolonia Ziętek w kwestii dotyczącej zmiany wysokości bonifikaty przy zakupie lokalu 

mieszkalnego Nr 1. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji w związku z planowaną likwidacją Urzędu 

Pocztowego w Krupskim Młynie. 

18. Wnioski i interpelacje radnych. 
19. Sprawy bieżące. 

 

W sesji uczestniczyli: 

Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska-Kwiek 
Radca prawny – Elżbieta Psiuk 
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Ad. 2  
Przyjęcie porządku obrad. 

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

obecnych ma jakieś uwagi do porządku. Uwag do porządku nie wniesiono, dlatego radni 

przystąpili do głosowania nad przedstawionym porządkiem posiedzenia. 

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

0 głosach - wstrzymujących się, 
porządek posiedzenia został przyjęty.  
 
Ad. 3. 
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy. 

1. Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss zapytał radnych czy zapoznali się z protokołem  
z sesji Rady Gminy, z 29 marca 2011 roku oraz czy wnoszą do niego uwagi.  

Krzysztof Pilarski zwrócił uwagę i wnioskował, aby dokonad zmiany zapisu treści pkt 20. 1. a) , a 
mianowicie ostatnie dotychczasowe zdanie zastąpid zdaniem: „Jednak po przeprowadzonej dyskusji 
Radni stwierdzili, że kandydatami Rady Gminy Krupski Młyn do medalu zostaną p. Gerda Ochman i p. 
Leon Kozok.”  
Nikt inny nie zgłosił uwag do protokołu. Rada Gminy Krupski Młyn przystąpiła do głosowania nad 
protokołem wraz z wniesioną poprawką przez radnego Pilarskiego. 
W głosowaniu udział brało 14-stu radnych. 
 Przy 14 głosach - za  
 0 głosach - przeciw 

0 głosach - wstrzymujących się, 
poprawiony protokół z sesji 29 marca został przyjęty. 

2. Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss zapytał radnych czy zapoznali się z protokołem  
z sesji Rady Gminy, z 11 kwietnia 2011 roku oraz czy wnoszą do niego uwagi.  

Nikt nie zgłosił uwag do protokołu. Rada Gminy Krupski Młyn przystąpiła do głosowania nad 
protokołem. 
W głosowaniu udział brało 14-stu radnych. 
 Przy 13 głosach - za  
 0 głosach - przeciw 

1 głosie - wstrzymującym się, 
protokół z sesji 11 kwietnia został przyjęty bez uwag. 
 
Ad. 4. 
Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.  
 Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił 
Zastępca Wójta Stefan Hajda. (zał. nr 2 do protokołu). 
W dyskusji nad sprawozdaniem Adam Łud zapytał Wójta co dzieje się z odpadem asfaltowym  
złożonym przy „Starej Bramie” Nitroergu. Wójt odpowiedział, że Firma BELSPORT została 
zobowiązana do  wywiezienia asfaltu poza teren gminy i zutylizowania go zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Ponadto Radny chciał się dowiedzied co to jest beton jamisty. Wójt Murowski wyjaśnił, że 
jest rodzaj betonu o odpowiednim ciężarze i wytrzymałości, który nadaje się do zastosowania w 
terenie narażonym na podtopienia. Ponadto  Radny Łud doprecyzował swój wniosek dotyczący 
pochylonych drzew przy ul. Zawadzkiego – chodziło o mocno  nachylony dąb naprzeciwko budynku 
Banku Spółdzielczego.  
 
Ad. 5. 
 Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.  
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 Wójt Gminy Krupski Młyn – Jan Murowski przedstawił zebranym sprawozdanie Wójta  
z realizacji wniosków i interpelacji radnych (zał. nr 3 i 4 do protokołu). 
Artur Dawydzik poruszył temat parkingu przy ul. Mickiewicza, który zdaniem Radnego jest zbyt wąski.  
 
Ad. 6.  
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  
-  dwóch dyżurach;  
-  prowadzeniu wspólnego posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się 18 kwietnia br.; 
- prosił o informację, czy projekty przygotowane na sesję zostały wcześniej zaopiniowane przez 
radców prawnych? 
Zastępca Wójta odpowiedział, że wszystkie uchwały  przygotowywane przez poszczególne referaty są 
konsultowane z  radcami  prawnymi.  Jednocześnie odstąpiono od parafowania wszystkich uchwał 
przez radców prawnych w związku z ich udziałem na sesjach Rady Gminy.  
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 13 radnych. Bogdan Huczko opuścił salę obrad.  

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

uchwała Nr VIII/45/11 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. 
Bogdan Huczko wrócił na salę posiedzeo.  
W głosowaniu brało udział 14 radnych.  

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

uchwała Nr VIII/46/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, została podjęta. 
 
Ad. 9. 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego w gminie Krupski Młyn. 
 Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie dot. podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w gminie Krupski Młyn. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz Komisji Oświaty przedstawili pozytywne opinie 
dotyczące uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  
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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 VIII/47/11 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w gminie 
Krupski Młyn, została podjęta. 
 
Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Krupski Młyn.  

Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie do proponowanych  od dnia 1 czerwca 2011 roku nowych 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości 
Krupski Młyn  (załącznik nr 6 do protokołu). 
Adam Łud  prosił o wyjaśnienie skąd bierze się różnica w proponowanych stawkach za wodę i ścieki 
oraz co kierowało Wójtem aby ustalid takie opłaty? 
Wójt Murowski przypomniał, że różnice cen wody i ścieków wynikają ze zróżnicowanych kosztów 
wydobycia wody i oczyszczania ścieków  na poszczególnych ujęciach wody i oczyszczalniach ścieków 
zlokalizowanych w Krupskim Młynie, Kolonii Ziętek i Potępie. Generalnie można powiedzied, że 
stosunkowo wysoka cena wody w Krupskim Młynie wynika z faktu zakupu tej wody w Firmie 
NITROERG  a najwyższa cena oczyszczania ścieków w Potępie jest związana z tłoczeniem tych ścieków 
do oczyszczalni w Tworogu.  Z przedstawionych kalkulacji wynika niezbicie, że woda i ścieki są 
najtaosze  tam gdzie ujęcie wody i oczyszczalnia ścieków jest własnością Gminy Krupski Młyn. 
Ponadto Wójt Gminy przypomniał, że trwają prace związane z inwestycjami związanymi z 
modernizacją infrastruktury sportowej w ramach, których planowane jest  wykonanie odwiertu 
studni głębinowej przy basenie kąpielowym . Planowany odwiert powinien  w konsekwencji , poprzez 
połączenie planowanej studni z siecią wodociągową osiedla, doprowadzid do obniżenia cen wody w 
Krupskim Młynie. Ponadto wszystkie już prowadzone oraz planowane inwestycje na sieciach wodno-
kanalizacyjnych w całej gminie  mają na celu obniżenie kosztów wydobycia wody oraz  zmniejszenie 
kosztów odprowadzania ścieków. 
Zastępca Wójta stwierdził ponownie , że wzrost łącznej opłaty za wodę i ścieki w miejscowości 
Krupski Młyn nie jest związany ze wzrostem cen a  jedynie z propozycją zmniejszenia dopłaty do 
wody.  
Bogdan Huczko stwierdził, że będzie głosował przeciwko wprowadzeniu nowych taryf  ponieważ od 
lat wnioskuje o to aby  zainwestowad  kompleksowo w modernizację sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej jednak wnioski te pozostają niezauważane.  
Adam Łud pytał, czy w związku z zakooczeniem działalności Spółki  Cywilnej HYDROGAZ  została 
zwiększona  ilośd etatów w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej? 
Jan Murowski odpowiedział, że nie było potrzeby zwiększania zatrudnienia w Referacie Komunalnym   
ponieważ co prawda przybyło obowiązków  związanych z prowadzeniem gospodarki wodno-
kanalizacyjnej  jednak wcześniej  odpadły obowiązki związane z zarządzaniem wspólnotami 
mieszkaniowymi.   
Henryk Brodziak wnioskował o zakooczenie dyskusji.  
Radny Łud prosił jeszcze o informację w jaki sposób będą zagospodarowane środki finansowe 
pozostałe po zakooczeniu współpracy z Firmą HYDROGAZEM i jakie są wpływy z opłat za wodę i 
ścieki. 
Zastępca Wójta wyjaśnił, że trudno mówid zagospodarowaniu środków finansowych pozostałych po 
zakooczeniu współpracy z Firm a HYDROGAZ skoro każda działalnośd gminy w tym również 
gospodarka wodno-ściekowa nie jest działalnością dochodową. Gmina na tej działalności nie zarabia.  
Gdyby jednak pojawiły się jakieś wolne środki to przecież wszystkie zmiany w budżecie gminy są 
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szczegółowo omawiane z radnymi na posiedzeniach komisji a następnie uchwalane w formie uchwały 
na sesjach rady gminy. Wymagają tego przepisy prawa i taka procedura  jest prowadzona.  
Adam Łud stwierdził, że w latach poprzednich taryfy były przygotowany w sposób przejrzysty i 
szczegółowy i proponował żeby przy opracowywaniu następnych taryf powrócid do tej praktyki. 
Stefan Hajda poinformował, że proponowane na dzisiejszej sesji taryfy były naliczane taką sama 
metodą co w latach poprzednich. Istnieje możliwośd przedstawienia radnym tych danych – zawartych 
we wniosku Przedsiębiorstwa, jeśli tylko będzie tak wola radnych.  
Przewodniczący Rady Gminy powrócił do  przegłosowania wniosku Radnego Henryka Brodziaka o 
zamknięciu dyskusji. 
Przy 12 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
2 głosach – wstrzymujących się  
wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty. 
 
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 VIII/48/11 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Krupski Młyn, została podjęta. 
 
Ad. 11. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek.  
 Zastępca Wójta Gminy zapoznał zebranych z wnioskiem Przedsiębiorstwa (załącznik nr 7 do 
protokołu).  
 W związku z tym, że dyskusja dotycząca tego punktu porządku obrad obyła się przy okazji dyskusji 
nad punktem ad.10  Przewodniczący  Rady Gminy poprosił Przewodniczących: Komisji Oświaty, 
Komisji Budżetowej i Komisji  Terenowej o  przedstawienie  opinie  komisji na temat omawianego 
projektu uchwały.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.  

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

uchwała Nr VIII/49/11 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek, została podjęta. 

 
Ad. 12.  

Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Budżetowej oraz Terenowej przedstawili swoje opinie i wnioski dot. 

tego projektu uchwały. 

- Krupski Młyn - podwyżka za wodę i ścieki łącznie o 0,51 zł;   wraz z dopłatą do wody - 0,95 zł. 
- Ziętek - podwyżka za wodę i ścieki łącznie o 0,51 zł;  bez dopłaty, 
- Potępa - podwyżka za wodę i ścieki łącznie o 0,51 zł;  - wraz z dopłatą do ścieków - 0,40 zł; 
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  
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0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr VIII/50/11 w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn, została 

podjęta. 
 
Ad. 13.  
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  
Stefan Hajda poinformował radnych o rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody Śląskiego 
NP/II/0911/87/11 z 22 lutego 2011 roku w sprawie stwierdzenia nieważności poprzedniej uchwały w 
sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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 11 radnych. Salę posiedzeo opuścili Bogdan Huczko, Klaudiusz 
Kruszewski; Jacek Kiszkis.  

Przy 11 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr VIII/51/11 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy 

Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, została podjęta.  

 
Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Krupski Młyn.  

Stefan Hajda przedstawił uzasadnienie dot. podjęcia przedmiotowej uchwały.  
Przewodniczący Komisji Oświaty, Budżetowej oraz Terenowej przedstawili pozytywne opinie tego 
projektu uchwały. Radni wnioskowali, aby przedstawid szacunkowe dane dotyczące ilości dzieci 
uczęszczających do przedszkoli w gminie. Zastępca Wójta przedstawił takie informacje radnym. 
Po przeprowadzonej dyskusji Róża Ochman-Szyguła wnioskowała aby zaproponowad niższą stawkę za 
jedną godzinę opieki ponad obowiązkowe 5 godzin, tj. 0,75 zł. Może dobrze byłoby zaobserwowad 
jakie będzie zainteresowanie odpłatnością w takiej wysokości, po czym wrócid do tematu za kilka 
miesięcy.  
Bogdan Huczko stwierdził, ze rodzice oprócz obowiązkowych opłat dodatkowo wspomagają 
działalnośd przedszkola.  
Franciszek Sufa chciał się dowiedzied czy przeprowadzono konsultacje w sprawie zmiany odpłatności? 
Zastępca Wójta Gminy poinformował, że takie konsultacje byłoby bardzo trudno przeprowadzid 
ponieważ trudno przypuszczad, że rodzice są zainteresowani podwyżką czesnego.  Projekt uchwały 
opracowano w oparciu o analizę ekonomiczną prowadzenia przedszkoli i  aktualnie obowiązujące 
przepisy prawa w tej sprawie.  
Bogdan Huczko zaproponował aby przyjąd projekt uchwały bez wnoszenia poprawek a następnie 
wrócid do tematu za jakiś czas. Propozycję tę poparł również Adam Łud. 
Radny Huczko wnioskował, aby zamknąd dyskusję na ten temat. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych.  

Przy 7 głosach – za  
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0 głosach – przeciw 
7 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr VIII/52/11 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Krupski Młyn, została podjęta.  
 
Ad. 15. 
Podjęcie uchwały w sprawie formy uhonorowania jubilatów zamieszkałych na terenie gminy 
Krupski Młyn. 
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 13 radnych (radny Kruk nie brał udziału w głosowaniu).  

Przy 13 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr VIII/53/11 w sprawie formy uhonorowania jubilatów zamieszkałych na terenie 

gminy Krupski Młyn, została podjęta. 
 
Ad. 16. 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Ryszarda Damaszka zam. w Krupski Młynie 
– Kolonia Ziętek w kwestii dotyczącej zmiany wysokości bonifikaty przy zakupie lokalu 
mieszkalnego Nr 1. 
Zastępca Wójta przedstawił wniosek Referatu Inwestycji dot. ustalenia wysokości bonifikaty dla 
wnioskującego p. Ryszarda Damaszka (załącznik nr 8 do protokołu). 
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 13 radnych.  

Przy 12 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
1 głosie – wstrzymującym się 

uchwała Nr VIII/54/11 w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Ryszarda Damaszka zam. w Krupskim 
Młynie – Kolonia Ziętek 4 B w kwestii dotyczącej zmiany wysokości bonifikaty przy zakupie lokalu 
mieszkalnego Nr 1, została podjęta. 
 
Ad. 17.  
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji w związku z planowaną likwidacją Urzędu 
Pocztowego w Krupskim Młynie. 
Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie dot. podjęcia uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss przedstawił projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
rezolucji w związku z planowaną likwidacją Urzędu Pocztowego w Krupskim Młynie. 
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 13 radnych.  

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

uchwała Nr VIII/55/11 w sprawie przyjęcia rezolucji w związku z planowaną likwidacją Urzędu 
Pocztowego w Krupskim Młynie, została podjęta. 
 



 

8 

 

Ad. 18. 
Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 19. 
Sprawy bieżące. 

1. Przewodniczący Rady Gminy: 
a) pytał czy weszła już w życie nowa ustawa o gospodarce odpadami. Radczyni 

odpowiedziała, że nic jej na ten temat nie wiadomo; 
b) pytał kiedy będzie wylewany beton jamisty i prosił o powiadomienia o terminie 

powyższych prac z uwagi na zainteresowanie zawodowe. 
Wójt Murowski, że jak tylko zostanie ustalony termin to zainteresowani radni zostaną 
powiadomieni. 

c) zapoznał radnych z życzeniami świątecznymi; 
2. Zastępca Wójta zwrócił się z prośbą do radnych o przeanalizowanie treści otrzymanego 

Statutu Sołectwa Potępa i wniesienie ewentualnych uwag do jego zapisów.  
3. Franciszek Sufa: 

a) pytał kiedy będzie asfaltowany przejazd kolejowy? 
b) chciał się dowiedzied kiedy będzie remontowana ulica Główna? 
c) prosił o rozpowszechnienie informacji na temat wywozu śmieci wielkogabarytowych; 

4. Adam Łud pytał o inwestycje w Potępie –STAWKI 
- zaproponował spotkanie komisji rewizyjnej ok. 10 maja br.; 

Wójt Murowski wraz z Zastępcą Wójta udzielali wyczerpujących odpowiedzi na zadawane 
pytania. 

5. Bogdan Huczko poinformował o rozpoczęciu działao władz Spółdzielni Mieszkaniowej dot. 
rozpoczęcia procedury uporządkowania terenów zajętych pod garaże. 
 

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

 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Janusz Weiss 
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