Protokół z posiedzenia
Komisji Statutowej
z dnia 12 kwietnia 2011 roku
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9
w Krupskim Młynie - 12 kwietnia 2011 roku.
Obecni na posiedzeniu:
Henryk Brodziak
Artur Dawydzik
Bogdan Huczko
Adam Łud
Krzysztof Pilarski
Franciszek Sufa
W posiedzeniu wzięli udział ponadto Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss oraz Zastępca
Wójta Gminy – Stefan Hajda.
Porządek posiedzenia:
1. Przygotowanie projektu Statutu Sołectwa Potępy.
2. Rozpoczęcie prac związanych z przeredagowaniem Statutu Gminy Krupski Młyn.
3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia, następnie zapytał czy członkowie Komisji
mają uwagi do przedstawionego porządku. Nikt z obecnych nie wniósł uwag.
Ad. 1.
Przygotowanie projektu Statutu Sołectwa Potępy.
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do przesłanego radnym projektu Statutu Sołectwa
Potępa. Radny Bogdan Huczko pytał czy przedstawiony projekt statutu dotyczy wyłącznie Sołectwa
Potępa czy też może byd projektem uniwersalnym dla wszystkich sołectw w Gminie Krupski Młyn i czy
nie można by od razu uchwalid również statutu Sołectwa Krupski Młyn oraz statutu Ziętka. Zastępca
Wójta odpowiadając na postawione pytanie poinformował, że po pierwsze zgodnie z wykładnią
prawną każde sołectwo powinno mied swój statut dostosowany do specyfiki danego sołectwa
dlatego też przygotowany projekt statutu będzie dotyczył tylko Sołectwa Potępa. Po drugie
przypomniał, że od początku powstania Gminy Krupski Młyn pojawił się pogląd, że w Krupskim
Młynie jest siedziba Urzędu Gminy i w związku z tym nie ma konieczności wybierania sołtysa.
Natomiast jeśli chodzi o statut Sołectwa Ziętek to w strukturze gminy nie istnieje Sołectwa Ziętek i
dlatego Kolonia Ziętek wchodzi w skład Sołectwa Krupski Młyn. Zastępca Wójta przypomniał, że
Kolonia Ziętek ma też pewną samodzielnośd chociażby w postaci Statutu Osiedla, Przewodniczącego
Rady Osiedla i Rady Osiedla. Po trzecie jeśli chodzi o utworzenie Sołectwa Ziętek to zgodnie z
obowiązującym prawem dokonywanie zmian w istniejącej strukturze gminy może mied miejsce tyko i
wyłącznie wtedy, gdy pojawią się nowe przesłanki wymienione w ustawie przemawiające za zmiana
struktury gminy a w przypadku Kolonii Ziętek takie przesłanki nie zachodzą.
Przewodniczący Komisji – Franciszek Sufa zaproponował, żeby członkowie Komisji zajęli się na tym
posiedzeniu Komisji projektem Statutu Sołectwa Potępa a następnym krokiem, na jednym z
kolejnych posiedzeo może byd opracowanie i przygotowanie projektu statutu Sołectwa Krupski Młyn.
Komisja szczegółowo analizowała zapisy projektu i stworzyła dokument, stanowiący załącznik do
niniejszego protokołu. Zastępca Wójta zaproponował przekazanie przedmiotowego Statutu
pozostałym radnym, nie będącym członkami Komisji Statutowej. Zastępca Wójta poinformował, że
jest przygotowany projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
w sprawie opracowanego przez Komisję projektu statutu sołectwa. Po uchwaleniu uchwały projekt
Statutu Sołectwa Potępa zostanie przedstawiony do konsultacji mieszkaocom Sołectwa podczas
zebrania wiejskiego. Mieszkaocy będą mogli zapoznad się również z jego treścią w sekretariacie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie , na tablicach ogłoszeo w Potępie oraz w BIP-ie.
Bogdan Huczko podkreślił, że Sołectwa jest doskonałą formą aktywizującą mieszkaoców do
wspomagania działalności Rady Gminy. Postulował organizowanie częstych Zebrao Wiejskich
mieszkaoców ponieważ uczestnictwo w tych zebraniach integruje mieszkaoców i pozwala na
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wyrobienie poglądu zarówno wójtowi jak i radnym na temat potrzeb i oczekiwao mieszkaoców
wobec władz Gminy.
Zastępca Wójta przypomniał w dyskusji, że obowiązek organizowania spotkao z mieszkaocami nie
jest tylko obowiązkiem Wójta Gminy. Ustawa o samorządzie gminnym nakłada również na radnych
obowiązek kontaktowania się z mieszkaocami i właśnie Zebrania Wiejskie są okazją do wywiązania
się radnych z tego obowiązku.
Ad. 2.
Rozpoczęcie prac związanych z przeredagowaniem Statutu Gminy Krupski Młyn.
Przewodniczący Komisji Statutowej zapoznał obecnych z propozycjami zmian do Statucie,
przygotowanymi przez Przewodniczącego Rady Gminy (załącznik nr 1 do protokołu).
Nikt z obecnych nie wniósł uwag do treści Statutu Gminy. Przewodniczący Komisji wnioskował o
szczegółowe zapoznanie się z treścią Statutu i zgłoszenie swoich poprawek. Zaproponował kolejne
spotkanie w drugiej połowie maja br. Przedmiotem posiedzenia będzie przygotowanie projektu
Statutu sołectwa do konsultacji z mieszkaocami Sołectwa Potępa oraz zgłaszanie propozycji zmian do
treści Statutu Gminy Krupski Młyn.
Ad. 3.
Sprawy bieżące.
1. Adam Łud chciał się dowiedzied czy i kiedy zostaną usunięte odpady asfaltowe, zeskładowane
k/bramy NITROERG-u. Przypomniał o wyrównaniu terenu podwórza przy bloku Nr 1 przy ul.
Powstaoców Śl. (aby zapobiec tworzeniu się ogromnej kałuży).
2. Bogdan Huczko wnioskował o zakup stołu do Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy.
3. Adam Łud wnioskował o uzupełnienie wyposażenia do pokoju biura Rady oraz apelował o
podjęcie działao zmierzających do likwidacji Urzędu Pocztowego w Krupskim Młynie.
4. Franciszek Sufa zwrócił uwagę na schody prowadzące do budynku Poczty.
5. Henryk Brodziak wnioskował, aby dokonad przeglądu hydrantów na terenie Osiedla Ziętek
(remont). Radny Łud dopowiedział, żeby je również wyposażyd w liczniki wody.

Posiedzenie Komisji zakooczyło się o godz. 17.30.
Na tym protokół zakooczono i podpisano:
Komisja Statutowa:
Henryk Brodziak
Artur Dawydzik
Bogdan Huczko
Adam Łud
Krzysztof Pilarski
Franciszek Sufa
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…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Otrzymują:
1 x Rada Gminy
1 x Wójt Gminy
1 x a/a
Prot. K. Michałek
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