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Protokół z XI sesji 
Rady Gminy Krupski Młyn 
z dnia 27 września 2011 r. 

 
XI sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 27 września 2011 roku w sali 

posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1. Sesję otworzył 
przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss. Po stwierdzeniu prawomocności sesji 
(obecnych 13-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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz 

spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Krupski Młyn. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Potępa. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w 

Krupskim Młynie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu 

użytkowego poł. w miejscowości Potępa przy ul. Tarnogórskiej 4 a. 

13. Wnioski i interpelacje radnych. 
14. Sprawy bieżące. 
15. Zamknięcie sesji. 

W sesji uczestniczyli: 

Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska-Kwiek 
Radca prawny – Elżbieta Psiuk 
oraz mieszkańcy zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2 do protokołu).   
 
Ad. 2  
Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek posiedzenia i zapytał 

czy ktoś z obecnych ma jakieś uwagi do porządku.  

Henryk Brodziak złożył formalny wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o pkt o 

treści: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta 

Gminy Krupski Młyn.” Uzasadnił go w następujący sposób: „Uwzględniając 

zrealizowane jak i etap rozpoczętych inwestycji na terenie gminy nie powinno być 

wątpliwości co do ich efektów i korzyści dla mieszkańców oraz uzyskany przez Gminę 
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tytuł gminy „FAIR PLAY” należy na dzisiejszej sesji rozpatrzyć kwestię zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wójta Gminy.” 

Innych wniosków  do porządku nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania wniosek formalny p. 

Brodziaka. 

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

1 głosie - wstrzymującym się, 
przedmiotowy wniosek został przyjęty wraz z propozycją Przewodniczącego Rady 
Gminy o umieszczenie go jako pkt 10 porządku.  
Róża Ochman-Szyguła przyszła na sesję. 
Następnie Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania następującego zmienionego 
porządku 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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz 

spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Krupski Młyn. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta 

Gminy Krupski Młyn.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Potępa. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w 

Krupskim Młynie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu 

użytkowego poł. w miejscowości Potępa przy ul. Tarnogórskiej 4 a. 

14. Wnioski i interpelacje radnych. 
15. Sprawy bieżące. 
16. Zamknięcie sesji. 

Przy 13 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 28 czerwca 2011 roku oraz czy wnoszą do niego uwagi.  
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Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu. Rada Gminy Krupski 
Młyn przystąpiła do głosowania nad protokołem. 
W głosowaniu udział brało 14-stu radnych. 
Przy 14 głosach - za  
 0 głosach - przeciw 

0 głosach - wstrzymujących się  
protokół z sesji 28 czerwca został przyjęty. 
 
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. (załącznik nr 3 do protokołu). 
Wójt Murowski poinformował o otwarciu zmodernizowanych obiektów sportowych 
na terenie „Oczka”, które odbędzie się 30 września 2011 roku.  
Jacek Kiszkis prosił o wyjaśnienie przyczyny zamknięcia przejazdu kolejowego przez 
ul. Leśną, chciał wiedzieć dlaczego inne przejazdy są modernizowane? Co to 
znaczy, że gmina nie może podjąć odpowiedzialności za uruchomienie przejazdu? Z-
ca Wójta przedstawił przebieg rozmów z przedstawicielami PKP Zakładu Linii 
Kolejowych w Częstochowie. Poinformował, że od chwili utworzenia na drodze 
prowadzącej na cmentarz niepublicznego przejazdu (przejścia) kolejowego kat. „F” 
zostały zmienione zasady korzystania z tego przejazdu. Główne zmiany polegały na 
tym, że po pierwsze na przejeździe tym musiały zostać zamontowane rogatki i 
korzystanie z tego przejścia mogło się odbywać jedynie w czasie kiedy przejazd ten 
był otwierany przez użytkownika tj. przez Gminę Krupski Młyn i po drugie cała 
odpowiedzialność za ruch na tym przejeździe zarówno w czasie kiedy był on otwarty 
jak i w czasie kiedy pozostawał zamknięty spadała na Gminę Krupski Młyn. Pomimo 
takich przepisów i zakazu  mieszkańcy udający się na cmentarz nagminnie łamali 
przepisy i pomimo zamkniętych rogatek korzystali z tego przejazdu. Przyjmowanie w 
dalszym ciągu pełnej odpowiedzialności za taki  stan rzeczy w sytuacji zwiększenia 
prędkości pociągów przejeżdżających przez Krupski Młyn, z dotychczasowych 
40km/godz. do 100 km/godz. stało się niemożliwe. Na ponownym spotkaniu w dniu 9 
sierpnia 2011 roku w związku z tym, że  Gmina Krupski Młyn nie była i nie jest w stanie 
wziąć odpowiedzialności za bezpieczeństwo na przejeździe w czasie, w którym 
przejazd pozostaje zamknięty, Kierownictwo PKP ZLK w Częstochowie postanowiło 
wystąpić do swojej Centrali w Warszawie o zgodę na likwidację przejazdu. Taka 
zgoda została wydana i przejazd został fizycznie zlikwidowany przez Sekcję 
Eksploatacji Linii Kolejowych w Lublińcu. Natomiast jeśli chodzi o modernizację i 
zasady korzystania z innych przejazdów np. na przeciwko „Nowej bramy”  to o 
wyposażeniu tych przejazdów i zasadach korzystania z nich decydują władze 
statutowe PKP Polskie Linie Kolejowe.   
Radni Sufa i Kiszkis proponowali podjęcie nowych rozmów, negocjacji. Radni 
przekonywali, że należy podjąć kolejne działania by przejazd był otwarty. 
Wójt Murowski odpowiedział, że po spotkaniu z Dyrektorem PKP S.A. w Częstochowie, 
a efekty rozmów przedstawi w najbliższym czasie radnym.  
 
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 4 do protokołu). 
Bogdan Huczko wnioskował aby przed wjazdem do miejscowości umieścić wysepki, 
które spowodują zmniejszenie prędkości wjeżdżających samochodów.  
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Jan Murowski wyjaśnił, że takie prace wymagają reorganizacji ruchu drogowego, 
zatwierdzonej przez Zarząd Dróg Powiatowych. 
 
Ad. 6.  
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  
a) 11 dyżurach w Urzędzie Gminy za wyjątkiem 19 i 26 lipca, kiedy to dyżur pełnił 
wiceprzewodniczący;  
b) załatwianiu spraw bieżących;. 
c) udziale: 
- 30 czerwca w zebraniu wiejskim w Potępie; 
- w spotkaniu 1 września w Starych Tarnowicach z Przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego prof. Jerzym Buzkiem ; 
- 8 września spotkaniu Koła Kobiet i Klubu Seniora w Potępie; 
- 18 września w dożynkach w Księżym Lesie wraz z radną powiatową Gerdą Ochman; 
- posiedzeniach komisji rady w dniach: 13 i 20 września (K. Budżetowa);  
- 23 i 24 września w spotkaniu i szkoleniu w ramach Śląskiego Forum 
Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. 
Nikt z radnych nie zgłosił pytań. 
Ad. 7.  
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 
lata 2011 – 2023. 
Skarbnik Gminy przedstawiła radnym uzasadnienie podjęcia uchwały. 

Przewodniczący Rady przypomniał pozytywne opinie Komisji dotyczące 
projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2023. 
Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania.  
W głosowaniu brało udział 14-stu radnych.  

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

uchwała Nr XI/72/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 
2011 – 2023, została podjęta. 
 
Ad. 8. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 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 przedstawił projekt uchwały, następnie Rada Gminy 
przystąpiła do głosowania. 
W głosowaniu brało udział 14 radnych.  

Przy 15 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr IX/73/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, została podjęta. 
 
Ad. 9. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Krupski Młyn. 
 Skarbnik Gminy zapoznała obecnych z uzasadnieniem 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 XI/74/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Krupski Młyn, została podjęta. 
 
Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta 
Gminy Krupski Młyn.  
Zastępca Wójta Gminy przypomniał obecnym dotychczasowe wynagrodzenie oraz 
poszczególne proponowane składniki wynagrodzenia:  
- wynagrodzenie zasadnicze – 5 600 zł 
- dodatek funkcyjny – 1 800 zł 
- dodatek specjalny (20 %) – 1 480 zł 
- dodatek za wieloletnią pracę (20 %) – 1 100 zł 
Franciszek Sufa stwierdził, że nie było tego punktu w porządku sesji i nie był on 
szczegółowo przedyskutowany na posiedzeniach Komisji, dlatego on wstrzymuje się 
od podjęcia decyzji. Należy poczekać do października, do następnej sesji. 
Bogdan Huczko powiedział, że takie wprowadzanie tematu „tylnymi drzwiami” jest 
niewłaściwe.  
Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że Przewodniczący resortowych Komisji 
ustalają porządek posiedzeń, w którym przedmiotowego tematu nie było. 
Henryk Brodziak powiedział, że nie ma na co czekać tyko należy przedstawić projekt 
uchwały do głosowania a Rada wypowie się w głosowaniu. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy 
przystąpiła do głosowania.  
W głosowaniu brało udział 14 radnych.  

Przy 6 głosach – za  
                         2 głosach – przeciw 

           6 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XI/75/11 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy 
Krupski Młyn, została podjęta. 
 
Ad. 11. 
 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Potępa. 
Zastępca Wójta Gminy przypomniał treść uchwały w sprawie nadania Statutu 
Sołectwu Potępa wraz z uzasadnieniem dot. podjęcia uchwały. 
Komisja Terenowa oraz Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w 
sprawie Statutu Sołectwa.  
Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił wniosek radnego Kruka dotyczący 
zmiany zapisów § 19 a mianowicie: „1.Wybory Sołtysa oraz poszczególnych członków 
Rady Sołeckiej dokonywane są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim spośród 
mieszkańców sołectwa z nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 
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2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym i 
bezpośrednim. 

3. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa a następnie członków Rady 
Sołeckiej.” 
Przewodniczący Rady Gminy chciał się dowiedzieć kiedy będzie najbliższe 
zebranie wiejskie w Potępie? Zastępca Wójta wyjaśnił, że trzeba poczekać do 
opublikowania Statutu, jak tyko publikacja nastąpi będzie można 
podejmować przewidziane prawem czynności.  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały wraz z naniesioną poprawką, 
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 XI/76/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Potępa, została podjęta. 
 
Ad. 12.  
 Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w 
Krupskim Młynie.  
Zastępca Wójta przedstawił treść uchwały wraz z uzasadnieniem dot. jej podjęcia. 
Przewodniczący Komisji Oświaty oraz Terenowej przedstawili pozytywne opinie dot. 
tego projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetowej przypomniał wniosek 
Bogdana Huczko dotyczący rozszerzenia zakresu działania Zespołu.  
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 XI/77/11 w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Krupskim 

Młynie, została podjęta. 

Ad. 13.  
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu 
użytkowego położonego w miejscowości Potępa, ul. Tarnogórska 4a.  
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie dot. podjęcia uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss przedstawił projekt uchwały.  
Przewodniczący Komisji Oświaty, Budżetowej oraz Terenowej przedstawili pozytywne 
opinie tego projektu.  
Adam Łuć przyszedł na sesję.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy 
przystąpiła do głosowania.  
W głosowaniu brało udział 15 radnych.   

Przy 12 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
3 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XI/78/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu 
użytkowego położonego w miejscowości Potępa, ul. Tarnogórska 4 a, została 
podjęta.  
 
Ad. 14. 
Wnioski i interpelacje radnych. 
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Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 15. 
Sprawy bieżące. 

1. Franciszek Sufa:  
a) prosił o informację dotyczącą obowiązujących opłat za przedszkola na 

terenie gminy. Zastępca Wójta podał wysokość opłat za przedszkole. 
b) wnioskował aby zastanowić się nad możliwością skrócenia przerwy 

wakacyjnej radnych, tak by praca Rady była regularna i cykliczna; 
c) pytał czy powstał już projekt Statutu GOKSiR-u i czy na stanowisko 

Dyrektora będzie organizowany? 
Stefan Hajda odpowiedział, że taki dokument jeszcze nie powstał. 

2. Adam Łuć a) przypomniał i poparł wniosek Jacka Kiszkisa a dotyczący 
zagospodarowania budynku dawnego SPZOZ-u na siedzibę Urzędu Gminy.  
Wójt Murowski, że każdy, kto ma świadomość budżetu zdaje sobie sprawę z 
niemożliwości wykonania takiego zadania. Środki w budżecie są bardzo 
ograniczone i nie ma ich na tyle by móc zrealizować tak ogromne zadanie, 
jakim jest remont budynku dawnego Ośrodka.  
b) podziękował za wcześniejszą informację o wyjeździe do Furth, co 
umożliwiło właściwe zorganizowanie czasu radnym w pracy zawodowej. 
Radni przedstawili argumenty, świadczące o korzyściach przeniesienia 
siedziby Urzędu do nowego miejsca. Łuć Adam chciałby aby spróbować 
zdobyć środki na modernizację niszczejącego budynku, może warto byłoby 
wystąpić o wpisanie go do rejestru zabytków? 
Wójt Murowski podkreślił, że pomysłów było już wiele, natomiast należy je 
dopasować do obowiązujących przepisów prawa. Działanie poza prawem 
nie wchodzi w grę.  
Artur Dawydzik zaproponował, aby kierownik właściwego referatu przedstawił 
radnym biznes plan dotyczący przedmiotowego przedsięwzięcia, następnie 
radni będą zastanawiali się nad jego przebiegiem. 
Jan Murowski przypomniał ponownie, że on jako gospodarz gminy musi stać 
na straży prawa i porządku, bo ponosi za to odpowiedzialność finansową. 
Pracuje i działa na rzecz mieszkańców ale musi to robić na podstawie aktów 
prawa. Ponadto taka praca wykonywana przez urzędników byłaby pracą 
dodatkową poza ogromem pracy wykonywanej w ramach obowiązków. 
Pracowników do niektórych prac jest jeszcze za mało – np. gospodarze, 
których jest tylko trzech, a praca ich obejmuje cały obszar gminy i dotyczy 
różnych dziedzin życia.  
Zastępca Wójta podkreślił, że największą i najważniejszą przeszkodą są 
pieniądze a właściwie nich niedobór.  
Jacek Kiszkis stwierdził, że należy rozmawiać by się porozumieć a pracy nikt 
nie wynajduje urzędnikom. Ich pracę ocenia dobrze i jest z niej zadowolony.  

3. Jacek Kiszkis zgłosił, że na cmentarzu mają miejsce kradzieże oraz pytał czy 
będą wystawione kosze na odpady wielkogabarytowe? 

4. Bogdan Huczko wyraził zadowolenie z tego, że mimo wielu niezrealizowanych 
jeszcze wniosków i zadań, to co zostało już wykonane napawa optymizmem. 
Ogromne rozpoczęte inwestycje, których jest obecnie kilka to jeden z 
przykładów. Ma nadzieję, na wspólne działania a nie pracę indywidualną w 
oderwaniu od innych.  

5. Róża Ochman – Szyguła przekazała prośbę mieszkańców Żyłki o poprawę 
jakości drogi do Żyłki przed zbliżającą się zimą.   
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Ad. 16. 
Zamknięcie sesji. 
 
Sesja zakończyła się o godz. 19.00. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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