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Rada Gminy  
Krupski Młyn 

Protokół z IX sesji 
Rady Gminy Krupski Młyn 

z dnia 31 maja 2011 r. 
 

IX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 31 maja 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 z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 

rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na 2010 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2011 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za 2010 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego 

Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2010. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęd nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęd nauczycieli nie 
wymienionych art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęd nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowymi wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach, dla których 
Gmina Krupski Młyn jest organem prowadzącym. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 
Gminy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkaocami Sołectwa Potępa 
dotyczących nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Krupski Młyn. 

16. Wnioski i interpelacje radnych. 
17. Sprawy bieżące. 
 

W sesji uczestniczyli: 

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

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

obecnych ma jakieś uwagi do porządku.  

Nawiązując do ustaleo z Przewodniczącym Rady oraz Komisjami Stałymi Rady Gminy  w sprawie 

projektu uchwały o wynagrodzenia Wójta Gminy,  Zastępca Wójta Gminy wniósł o rozszerzenie 
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porządku obrad o dodatkowy punkt  dotyczący podwyżki aktualnego wynagrodzenia Wójta Gminy. 

(załącznik nr 2 do protokołu) 

W odpowiedzi na wniosek Zastępcy Wójta,  Radny Jacek Kiszkis złożył formalny wniosek o  nie 

rozszerzenie porządku obrad sesji  i podjęcie dyskusji w tym temacie w terminie późniejszym tj. 

wtedy kiedy będą widoczne już pierwsze efekty prowadzonych w naszej gminie inwestycji. (załącznik 

nr 3 do protokołu). 

Innych wniosków  do porządku nie wniesiono. 

W krótkiej dyskusji  Radny Adam Łud stwierdził, że jest co prawda za tym, aby podjecie uchwały w 

sprawie podwyższenia wynagrodzenia Wójta przesunąd na termin późniejszy  ale  uważa, że nie 

można uciekad przed tym problem  i  powinno się na ten temat  przynajmniej dyskutowad.  

Henryk Brodziak poparł wniosek p. Kiszkisa. 

Na pytanie Radnego Bogdana Huczko  dotyczące uzasadnienia wniosku o podwyższenie 

wynagrodzenia Wójta, Zastępca Wójta powiedział, że właściwie całe uzasadnienie w tej sprawie 

zostało zawarte w piśmie skierowanym do Przewodniczącego Rady Gminy. Zastępca Wójta 

przypomniał jednak, że przynajmniej od dwóch kadencji problem wynagrodzenia wójta jest 

podejmowany przez kolejne Rady bardzo niechętnie a wszystkie podwyżki w tym czasie wynikały 

jedynie ze zmiany przepisów i uchwały Rady dostosowywały wynagrodzenie Wójta do 

obowiązujących przepisów w tej sprawie.  Ponadto Zastępca Wójta uważa, że powinna wrócid 

praktyka sprzed lat, która  pozwalała Radnym dyskutowad nad wynagrodzeniem Wójta przy okazji 

każdej sesji absolutoryjnej.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania wniosek formalny p. Kiszkisa. 

W głosowaniu udział brało 15-stu radnych. 
 Przy 7 głosach - za  
 6 głosach - przeciw 

2 głosach - wstrzymujących się, 
przedmiotowy wniosek został przyjęty.  
Następnie Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania przedstawionego porządku posiedzenia: 
Przy 14 głosach – za 
 0 głosach – przeciw 
 1 głosie – wstrzymującym się  
przedstawiony porządek sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss zapytał radnych czy zapoznali się z protokołem  
z sesji Rady Gminy z 26 kwietnia 2011 roku oraz czy wnoszą do niego uwagi.  
Przewodniczący Rady Gminy wnioskował o dokonania poprawki zapisu swojej wypowiedzi o 
uczestnictwie w pracach związanych z wylewaniem betonu jamistego. Rada Gminy Krupski Młyn 
przystąpiła do głosowania nad protokołem wraz z wniesioną poprawką przez Przewodniczącego 
Rady. 
W głosowaniu udział brało 15-stu radnych. 
Przy 14 głosach - za  
 0 głosach - przeciw 

1 głosie - wstrzymującym się  
protokół z sesji 26 kwietnia został przyjęty. 
 
Ad. 4. 
Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.  
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 Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił 
Zastępca Wójta Stefan Hajda. (załącznik nr 4 do protokołu). 
Adam Łud poinformował, że 20 maja br. zapadł wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach 
oddalający powództwo Gminy Krupski Młyn przeciwko Adamowi Łuciowi, Bogdanowi Huczce, 
Elżbiecie Klimaszewskiej o ustalenie, że nie istnieje prawo żądania przywrócenia przez Gminę Krupski 
Młyn działalności SPZOZ w Krupskim Młynie. 
Franciszek Sufa chciał się dowiedzied dlaczego tylko dwa dni wyznaczono na składanie wniosków o 
dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych w ramach RPO Województwa Śląskiego. 
Zastępca Wójta wyjaśnił, że przyczyną była zmiana interpretacji przepisów dotyczących zakresu 
podmiotów starających się o dofinansowanie.  
Radny Łud chciał się dowiedzied w jaki sposób dokonywany jest odbiór koocowy inwestycji 
prowadzonych na terenie gminy oraz jaki jest termin gwarancji na prace? 
Wójt Murowski odpowiedział, że w czasie odbioru obecny jest wykonawca, inwestor oraz inspektor 
nadzoru, którzy podpisują protokół odbioru koocowego.  Gwarancja wynika ze szczegółowych 
zapisów umowy dotyczącej konkretnego zadania.  
Przewodniczący Rady Gminy pytał, czy przetarg remont budynku KS NITRON będzie obejmował 
również naprawę fundamentów? 
Zastępca Wójta wyjaśnił, że fundamenty zostały poddane ekspertyzie i nie wymagają odnowienia.   
 
Ad. 5. 
 Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.  
 Wójt Gminy Krupski Młyn – Jan Murowski przedstawił zebranym sprawozdanie  
z realizacji wniosków i interpelacji radnych (załącznik nr 5 do protokołu). 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do realizacji wniosku przez Powiat (dotyczącego 
udrożnienia rowów przy drogach powiatowych) potrzebne jest wykonanie niezbędnych prac przez 
Gminę. Chciał również wiedzied, kiedy i kto będzie powołany w skład zespołu przeciwpowodziowego.  
Wójt Murowski odpowiedział, że zespół będzie powołany w czerwcu br. 
Bogdan Huczko przypomniał o wniosku dotyczącym zaproszenia na sesję Prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „CHEMIK”. 
Wójt Murowski poinformował, że planowane jest takie zaproszenie dla Prezesa na sesję we wrześniu.  
 
Ad. 6.  
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  
-  dyżurach przeprowadzonych w dniach 10 (obecny wiceprzewodniczący), 17, 24 i 31 maja br.  
- załatwianiu spraw bieżących w dniach 27 i 29 kwietnia oraz 16 i 18 maja. 
- udziale w:  
- posiedzeniach komisji rady w dniach: 9 maja (K. Rewizyjna); 17 maja (K. Statutowa); 23 maja (K. 
Oświaty); 24 maja (K. Budżetowa); 25 maja (K. Terenowa);  
- spotkaniu z seniorami w Klubie Seniora; 
- uroczystej sesji Rady Powiatu w związku z wręczeniem Nagrody Orła i Róży; 
- obchodach Święta Konstytucji 3 maja; 
- trzech imprezach kulturalnych na terenie Gminy. 
 
Ad. 7.  
 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 
rok. 
Skarbnik Gminy przedstawiła radnym sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Krupski Młyn za 2010 rok.  
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z uchwałą V Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/V/70/2011 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta 
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Gminy Krupski Młyn sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z objaśnieniami (załącznik 
nr 6 do protokołu); 

Przewodniczący Rady poprosił o opinie przewodniczących komisji. 
Przewodniczący  Komisji Budżetowej poinformował, że członkowie Komisji pozytywnie rozpatrzyli 
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za 2010 
rok (załącznik nr 7 do protokołu). 
Przewodniczący  Komisji Oświaty powiedział, że Komisja pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie 
finansowe (załącznik nr 7 do protokołu). 
Przewodniczący Komisji Terenowej przedstawił radnym pozytywną opinię na temat rozpatrzenia 
sprawozdania (załącznik nr 7 do protokołu). 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2010 rok. 
Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania.  
W głosowaniu brało udział 14-stu radnych – Rafał Kuczera wyszedł z sali posiedzeo. 

Przy 14 głosach - za  
0 głosach - przeciw 
0 głosach - wstrzymujących się, 

uchwała Nr IX/56/11 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok, 
została podjęta. 
 
Ad. 8. 
 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu 
gminy na 2010 rok. 
Rafał Kuczera wrócił na salę posiedzeo. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił obecnym wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krupski 
Młyn w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krupski Młyna za 2010 rok (załącznik nr 8 do 
protokołu) oraz uchwałę Nr 4100/V/92/2011 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Krupski Młyn (załącznik nr 9 do protokołu). 

Przewodniczący Rady poprosił o opinie przewodniczących komisji. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej, Oświaty oraz Terenowej poinformowali, że członkowie Komisji 
zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok; sprawozdaniem finansowym; 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach; informacją o stanie mienia komunalnego 
Gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.  
Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania.  
W głosowaniu brało udział 15-stu radnych. 

Przy 15 głosach - za  
0 głosach - przeciw 
0 głosach - wstrzymujących się, 

uchwała Nr IX/57/11 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
na 2010 rok, została podjęta. 
Wójt Gminy podziękował p. Skarbnik wraz z pracownikami obsługi finansowej Urzędu Gminy oraz 
radnym za podjęcie uchwały i za ogromną świadomośd budżetową.  
 
Ad. 9.  
 Podjęcie 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.  
Adam Łud chciał się dowiedzied jaki jest koszt rehabilitacji dla dwóch niepełnosprawnych osób z 
terenu gminy – o takie działania wnioskowała p. Wójcik. 
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Zastępca Wójta odpowiedział, że to ok. 6 tys. zł do kooca 2011 roku. 
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 IX/58/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, została podjęta. 
 
Ad. 10. 
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2010.  
 Zastępca Wójta Gminy przedstawił treśd sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2010 wraz z uzasadnieniem dot. podjęcia uchwały. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz Komisji Oświaty przedstawili pozytywne opinie 
dotyczące uchwały w sprawie sprawozdania z działalności GOPS w Krupskim Młynie za rok 2010.  
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 IX/59/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krupskim Młynie za 2010 rok, została podjęta. 
 
Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego 
Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie za 2010 rok.  
Zastępca Wójta Gminy przedstawił treśd rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka 
Kultury w Krupskim Młynie za rok 2010 wraz z uzasadnieniem dot. podjęcia uchwały. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz Komisji Oświaty przedstawili pozytywne opinie 
dotyczące uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego GOK w Krupskim Młynie za rok 
2010.  
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 IX/60/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego 
Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie za 2010 rok, została podjęta. 
 
Ad. 12. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2010 rok.  
Zastępca Wójta Gminy przedstawił treśd rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2010 wraz z uzasadnieniem dot. podjęcia uchwały. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz Komisji Oświaty przedstawili pozytywne opinie 
dotyczące uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego GBP w Krupskim Młynie za rok 
2010.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  
W głosowaniu brało udział 15 radnych.  
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Przy 15 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr IX/61/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2010 rok, została podjęta. 
 
Ad. 13.  
 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęd nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęd nauczycieli nie wym. w art. 42 Karty 
Nauczyciela oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęd nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowymi obowiązkowym 
wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Krupski Młyn jest organem 
prowadzącym. 
Zastępca Wójta przedstawił treśd uchwały wraz z uzasadnieniem dot. jej podjęcia. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Budżetowej oraz Terenowej przedstawili pozytywne opinie dot. 
tego projektu 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 IX/62/11 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęd nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęd nauczycieli nie wym. w art. 42 Karty Nauczyciela oraz 

określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęd nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowymi obowiązkowym wymiarze 

godzin w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Krupski Młyn jest organem prowadzącym, 

została podjęta. 

 
Ad. 14.  
 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 
Gminy. 
Zastępca Wójta Gminy przedstawił treśd uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacji 
Mienia Komunalnego Gminy wraz z uzasadnieniem dot. podjęcia uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss przedstawił projekt uchwały a następnie zapytał czy 
kandydaci wyrażają zgodę na pracę w Komisji. Wnioskował również aby członkowie Komisji po 
zakooczeniu pracy przedstawili Radzie Gminy sprawozdanie ze swojej działalności.  
Przewodniczący Komisji Oświaty, Budżetowej oraz Terenowej przedstawili pozytywne opinie tego 
projektu.  
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 IX/63/11 w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Gminy, 
została podjęta.  
 
Ad. 15. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkaocami sołectwa Potępa 

dotyczących nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Krupski Młyn.  

Stefan Hajda przedstawił uzasadnienie dot. podjęcia przedmiotowej uchwały.  
Przewodniczący Komisji Oświaty, Budżetowej oraz Terenowej przedstawili pozytywne opinie tego 
projektu uchwały.  
Adam Łud wnioskował, aby w pracach związanych z tworzeniem Statutu Potępa nie zapominad o 
sołectwie Krupski Młyn razem czy też bez Osiedla Ziętek. Należy zastosowad taką samą procedurę do 
sołectwa Krupski Młyn i opracowad projekt Statutu Sołectwa Krupski Młyn. 
Odpowiadając na wniosek Radnego Adama Łucia, Zastępca Wójta stwierdził, że problem nie leży w 
napisaniu kolejnego projektu statutu uwzględniającego specyfikę Sołectwa Krupski Młyn ale w tym 
czy w Krupskim Młynie ma byd sołtys czy też nie. Od początku powstania Gminy Krupski Młyn w 1991 
roku w Krupskim Młynie nie powoływano sołtysa z uwagi na fakt, że w Krupskim Młynie mieści się 
Urząd Gminy. Jest to więc kwestia  ustrojowa i dlatego Rada Gminy powinna najpierw rozstrzygnąd 
czy Statut jest niezbędny i czy powołanie władz sołectwa jest konieczne. Jeśli Rada Gminy uzna, że 
jest taka potrzeba, wówczas będzie można działad dalej.  
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 IX/64/11 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkaocami sołectwa 

Potępa dotyczących nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Krupskim Młyn, została podjęta.  
 
Ad. 16. 
Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 17. 
Sprawy bieżące. 

1. Bogdan Huczko: a) zapytał czy remont ul. Głównej został już zakooczony? 
Wójt odpowiedział, że jeszcze nie jest zakooczony; 
b) chciał się dowiedzied czy będzie program na akcję LATO? 
Wójt Murowski powiedział, że jest przygotowywany taki program. 
c) pytał czy będzie powołany zespół ds. sportu, rekreacji – by zająć się nowymi obiektami 

sportowymi? 

Jan Murowski wyjaśnił, że rozpoczęto już rozmowy z osobami zainteresowanymi opieką nad 
obiektami.  Mają one na celu wyłonienie osób z najciekawszymi pomysłami.  
d) podziękował za utworzenie dwóch pierwszych klas; stwierdził, że Rada Gminy może byd 
dumna z funkcjonowania gminnych placówek oświatowych;  

2. Franciszek Sufa pytał, czy w związku z objazdem drogi krajowej nr 11 poprowadzonym przez 
gminę Krupski Młyn, będzie możliwośd wykonania ewentualnego remontu nawierzchni dróg 
gminnych? 
Wójt powiedział, że istnieje taka możliwośd.  
b) chciał się dowiedzied czy prace na moście drewnianym zostały już dokooczone? 
Jan Murowski powiedział, że jeszcze nie. 

3. Jacek Kiszkis pytał czy będzie mogło dalej funkcjonowad przejście dla pieszych przy piekarni? 
Wójt odpowiedział, że tak. 

4. Róża Ochman-Szyguła w imieniu Dyrektora GBP w Krupskim Młynie przekazała zaproszenie 
na lekcję biblioteczną dla radnych, która odbędzie się 28 czerwca 2011 roku o godz. 15.00.  

5. Adam Łud a) podziękował za zniwelowanie ogromnej dziury na podwórku przy ul. 
Powstaoców Śl. 1 przez uzupełnienie jej tłuczniem; 
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b) prosił o informację jakie będą następne działania w sprawie PEC „CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o. 
oraz pytał o to czy było jakieś spotkanie Wójta z władzami SM „CHEMIK” oraz inwestorem w  
sprawie zbycia udziałów w PEC CIEPŁOGAZ? 
Zastępca Wójta potwierdził, że takie spotkanie odbyło się ale już kilka lat temu. Podkreślił, że 
zmiana inwestora może mied miejsce ale wtedy Rada Gminy nie będzie miała żadnego 
wpływu na ustalanie ceny c.o.  

6. Przewodniczący Rady Gminy: 
 a) prosił o przeniesienie gminnej tablicy ogłoszeo w Potępie w miejsce bardziej  dostępne, 
gdzie łatwiej można będzie zapoznawad się z informacjami. 

Wójt wyjaśnił, że praca będzie wykonana jak tylko zakooczy się modernizacja budynku GOK-u 
w Potępie. 
b) poinformował o przyczynie nieobecności p. Fox – radcy prawnego podczas sesji; 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z pismem 
a) w sprawie repatriantów z Kazachstanu; 
b) Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie kooczącej się kadencji ławników. 

6. Artur Dawydzik:  
a) zaproponował aby zastanowid się nad wykorzystaniem do koszenia poboczy sprzętu, 
którym dysponuje NITROERG; 
b) zwrócił uwagę na zbyt szybko poruszające się ciężarówki po drogach gminnych; 
c) pytał czy jest już program obchodów Dni Krupskiego Młyna? 
Wójt odpowiedział, że program powstanie w ciągu najbliższych dni.  
c) chciał się dowiedzied czy w związku z obchodami 20-lecia Gminy wydana będzie gazetka 

Gminna? 
Wójt Murowski powiedział, że gazetka jest już przygotowywana.  

7. Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z pismem:  
a) Wicewojewody Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej repatriantom ze 

Wschodu (załącznik nr 11 do protokołu). Rada Gminy negatywnie rozpatrzyła 
przedmiotowe pismo. 

b) Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach w sprawie nowej kadencji ławników (załącznik nr 
12 do protokołu). 

 
 

Zamknięcie sesji. 
 
Sesja zakooczyła się o godz. 18.00. 
 
Na tym protokół zakooczono. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
 

 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
         Janusz Weiss  
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