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Protokół z XIII sesji 
Rady Gminy Krupski Młyn 
z dnia 29 listopada 2011 r. 

 
XIII sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 29 listopada 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 14-tu radnych, lista obecności – załącznik 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 spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 

Gminy Krupski Młyn. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: ”Szansa 

na równy start” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach”, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług 

edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia prac niezbędnych do przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

Gminy Krupski Młyn. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości 

gruntowej zabudowanej stacją transformatorową stanowiącej działkę Nr 

143/28 k.m. 12 o pow. 0.0192 ha KW GLIK/00085406/4 położonej w Krupskim 

Młynie przy ul. Dąbrowskiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Potępa. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą Krupski Młyn i Gminą Zawadzkie.  

15. Wnioski i interpelacje radnych. 
16. Sprawy bieżące. 
17. 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).   
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Ad. 2  
Przyjęcie porządku obrad. 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek posiedzenia i 

zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi lub wnioski do tak przedstawionego 

porządku obrad. Skarbnik Gminy wnioskowała o rozszerzenie porządku posiedzenia o 

pkt. dotyczący  „Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/04 Rady 

Gminy Krupski Młyn z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów 

deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie gminy Krupski Młyn.” 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Skarbnika Gminy i 

zaproponował aby dodatkowy pkt. był 10-tym punktem porządku posiedzenia.  

W głosowaniu udział brało 13-stu radnych (nieobecny Bogdan Huczko oraz Adam 
Szewczyk). 
 Przy 13 głosach - za  
 0 głosach - przeciw 

0 głosach - wstrzymujących się, 
Przedmiotowy wniosek został przyjęty. 
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 spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 

Gminy Krupski Młyn. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/04 Rady Gminy 

Krupski Młyn z dnia 30 listopada 2004 roku dot. określenia wzorów deklaracji 

podatkowych obowiązujących na terenie gminy Krupski Młyn. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: ”Szansa 

na równy start” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach”, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług 

edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia prac niezbędnych do przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

Gminy Krupski Młyn. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości 

gruntowej zabudowanej stacją transformatorową stanowiącej działkę Nr 
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143/28 k.m. 12 o pow. 0.0192 ha KW GLIK/00085406/4 położonej w Krupskim 

Młynie przy ul. Dąbrowskiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Potępa. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą Krupski Młyn i Gminą Zawadzkie.  

16. Wnioski i interpelacje radnych. 
17. Sprawy bieżące. 
18. Zamknięcie sesji. 

 
 Przy 13 głosach – za 
 0 głosach – przeciw 
 0 głosach – wstrzymujących się  
przedstawiony zmieniony 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 25 października 2011 roku oraz czy wnoszą do niego uwagi.  
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do przedstawionego protokołu. Rada Gminy Krupski 
Młyn przystąpiła do głosowania nad protokołem. 
W głosowaniu udział brało 12-stu radnych. 
Przy 12 głosach - za  
 0 głosach - przeciw 

1 głosie - wstrzymującym się  
protokół z sesji 25 października 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). 
Bogdan Huczko przyszedł na sesję. 
 
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 i 5 do protokołu). 
Adam Łuć poprosił o uzasadnienie decyzji dotyczącej ścięcia dębu przy budynku 
Klubu Sportowego NITRON. Zastępca Wójta wyjaśnił, że drzewo zostało wycięte przez 
firmę „Leśny Park” z Gliwic, po oględzinach dendrologa oraz po wydaniu decyzji 
przez Starostę Powiatowego a uzasadnieniem dla podjęcia takiej decyzji było 
zagrożenie jakie do drzewo stwarzało dla budynku sportowego.  Radny Łuć wyraził 
zdziwienie tak szybką wycinką. Przypomniał, że wiele dębów znajduje się w 
bezpośredniej bliskości budynków i jakoś nie zagrażają bezpieczeństwu tych 
budynków. 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że każda decyzja o wycince jest 
podawana do publicznej wiadomości przez wywieszanie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
i jest czas na to aby się z nią zapoznać i wnieść swoje zastrzeżenia. 
Radny Łuć powiedział, że drzewom takim należy się wyjątkowy szacunek  i usuwanie 
dębów, nie służy dobru gminy.  
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Stefan Hajda powtórzył, że przedmiotowy dąb zagrażał wyremontowanemu po 
powodzi budynkowi sportowemu i dlatego zostało wszczęte postępowanie o 
dokonanie jego wycinki. 
Jacek Kiszkis powiedział, że jego zdaniem  Starostwo zbyt szybko podjęło decyzję w 
tej właśnie sprawie, natomiast jeśli chodzi o wycinkę drzew na terenie cmentarza to 
decyzji nie można się doczekać. Wójt Gminy podkreślił, że zarówno on sam jak i 
specjaliści ze Starostwa oceniający  stan drzewostanu są odpowiedzialni i nie 
podejmują pochopnie takich decyzji. 
Franciszek Sufa stwierdził, że trudno będzie uzasadnić mieszkańcom dlaczego 
niektóre drzewa są wycinane niemal natychmiast a niektóre mimo, że zagrażają 
bezpieczeństwu nie są wycinane. Rafał Kuczera był zdziwiony, że nikt z radnych w 
sprawozdaniu Wójta nie dostrzegł  pozytywnych rzeczy np. ilości spraw i tematów  już 
zrealizowanych. Stwierdził, że niektórzy radni skupiają się naprawdę na mało 
istotnych sprawach. Zaapelował o rozsądek.  
Wójt przekazał radnym książkę autorstwa Krzysztofa Kosińskiego wydaną przez Śląski 
Związek Gmin i Powiatów pt. „Dwa światy”. 
Następnie Radni  podjęli jeszcze temat objazdu oraz wyrazili zaniepokojenie 
wypadkami jakie miały miejsce oraz fatalnym stanem nawierzchni ul. Lublinieckiej.  
Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że remonty dróg należy prowadzić w 
bardziej przyjaznych warunkach (porze roku).  
 
Ad. 6.  
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  
a) dyżurach w Urzędzie Gminy – 8, 14, 22 i 29 października;  
b) załatwianiu spraw bieżących w 27 października; 9 i 14 listopada;  
c) uczestnictwie w: 
- wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, które odbyło się 7 listopada br. w Zespole 
Szkół w Krupskim Młynie oraz w Klubie Sportowym NITRON w Krupskim Młynie; 
- posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 15 listopada 2011 roku; 
- posiedzeniu Komisji Terenowej, które odbyło się 22 listopada 2011 roku; 
- spotkaniu z Wójtem i Skarbnikiem Gminy w sprawie projektu budżetu gminy i 
projektu wieloletniej prognozy finansowej, które miało miejsce 22 listopada; 
- szkoleniu 4 i 5 listopada br., które odbyło się w ramach Śląskiego Forum 
Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów; 
- uroczystości w ramach Święta Niepodległości. 
Na zakończenie swojego sprawozdania Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do 
działań wokół Jego osoby i stwierdził, co następuje: 
„Od około czterech miesięcy prowadzona jest akcja odwołania mnie z funkcji 
przewodniczącego takowe informacje docierają do mnie od niektórych radnych i 
mieszkańców. Chciałbym przypomnieć, że pierwsze działania rozpoczęto wiosną br., 
po moim wystąpieniu na inauguracyjnym posiedzeniu Komisji Statutowej. Wtedy to, 
jasno określiłem jak widzę swoją role w Radzie Gminy. Szkoda, że nie możecie 
Państwo zapoznać się z treścią mojego wystąpienia, bo niestety nie ma go w 
protokole. Jedyne, co pozostało, to plotka, że podejmuję działania, aby jak 
najszybciej objąć władzę w gminie. Zresztą takie słowa padły z ust Radnego na 
posiedzeniu Komisji Oświaty w maju br. Ja bezpośrednio odniosłem się do tej plotki, 
informując o tym zdarzeniu pozostałe komisje Rady. 
Wysoka Rado! Uważam, ze z racji moich 40-letnich doświadczeń zawodowych, jak 
również wykształcenia, mama prawo do własnych poglądów dotyczących 
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działania Rady i Urzędu Gminy. Staram się szanować Tradycję – wszystko co się 
sprawdziło i wszystko, co służy naszemu wspólnemu dobru jako mieszkańcom. 
Chcąc również odnieść się do rozpowszechnianej informacji o gotowej liście z 
podpisami radnych, aby mnie odwołać i zacytuję: ”brakuje tylko jednego podpisu 
ale to żaden problem, bo wcześniej czy później taki radny będzie kupiony”. Uważam, 
że są to działania – łagodnie ujmując – co najmniej prymitywne, bo przecież można 
wybrać mniej „tradycyjną” formę. 
Wysoko Rado! Chcę powtórzyć, że nadal zamierzam kierować się zasadami, które 
przedstawiłem na pierwszej sesji, a mianowicie: otwartości, spójności, rozliczalności, 
partnerstwa i skuteczności. Z racji swoich doświadczeń myślę, że jeśli się za coś 
odpowiada , to nie „można płynąć pod prąd”, bo jest to demonstracją głupoty, a 
nie niezłomności. Ostatnio w rozmowie z Radnym padło stwierdzenie, że zbyt 
poważnie podchodzę do wielu spraw. Ja jednak uważam, że do nadgorliwych nie 
należę, a jako jeden z przykładów mogę podać moje starania o uchwalenie Statutu 
Sołectwa Potępa. Wiele osób uważa, że jest to mało ważne, a ja pytam retorycznie, 
jak mogły się odbywać przez 20 lat zebrania wiejskie?! Na podstawie czego 
powoływano sołtysów?!  
Wysoka Rado! Osobiście jestem zwolennikiem technokracji, co wcale nie znaczy, że 
jest mi obca demokracja. Nie lubię się kreować, ale cieszy mnie fakt, że wobec tylu 
przeciwności następują w Radzie bardzo pozytywne zmiany. Jako przykład podam 
fakt, że kiedy w styczniu br. próbowałem przekonywać niektórych Radnych odnośnie 
zmiany funkcji byłego Ośrodka Zdrowia – było to odbierane, co najmniej sceptycznie 
– a na ostatniej Sesji już głośno o tym mówiono, a wypowiedź Radnego, aby powstał 
tam Urząd Gminy znalazła się w prasie. Kończąc tę wypowiedź, zdaję sobie sprawę, 
że popełniam błędy, gdyż sytuacje bywają różne i dlatego staram się hołdować 
zasadzie, że jeśli nie wiesz jak się zachować, to staraj się zachowywać przyzwoicie.” 
Adam Łuć  wyraził oburzenie faktem zbierania podpisów i zaapelował do radnych 
słowami „Panowie nie idźcie tą drogą” i przypomniał, że jeśli ktokolwiek chciałby 
dokonać zmiany Przewodniczącego Rady powinien to merytorycznie uzasadnić. 
Podkreślił, że skrupulatność Przewodniczącego jest bardzo wskazana, a to, że 
przygląda się urzędnikom, też jest bardzo dobre.  
Zastępca Wójta stwierdził, że jest zaskoczony wypowiedzią Przewodniczącego. Co 
prawda  w wielu tematach, co jest przecież rzeczą normalną, mają z Panem 
Przewodniczącym odmienne zdania, jednak nie przyszło mu do głowy aby to miało 
być przyczyną sporządzania list poparcia o odwołanie Przewodniczącego Rady.  
Zapewnił, że nic nie wie na temat zbierania podpisów. Następnie zwrócił się do 
wszystkich radnych z pytaniem; czy spotkali się z taką listą?  Nikt z radnych nie potrafił 
udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.  
 
Ad. 7.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 
– 2023. 
 Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo przedstawiony radnym projekt uchwały 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2023. 
Bogdan Huczko wnioskował, aby w ramach budżetu gminy przewidzieć środki 
finansowe na modernizację budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Krupskim Młynie. 
Zaproponował, aby 100 tys. zł przewidzianych na termomodernizację siedziby Urzędu 
Gminy przeznaczyć na modernizację budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w 
Krupskim Młynie, po to by przenieść tam siedzibę Urzędu Gminy. Skarbnik Gminy 
przypomniała, że przedmiotem dyskusji jest zmiana w wieloletniej prognozie 
finansowej na 2011 rok a nie budżet gminy na 2012 rok.  
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Zastępca Wójta podkreślił, że pieniądze na  remont czy modernizację budynku 
dawnego Ośrodka Zdrowia  są na pewno potrzebne, jednak w tej chwili należy 
pamiętać przede wszystkim o budynku Urzędu Gminy.  Termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy jest zadaniem priorytetowym i to głównie z uwagi na fatalny stan 
dachu.  
Adam Łuć stwierdził, że jest to kolejny dobry głos dotyczący  przeniesienia siedziby 
Urzędu Gminy do budynku dawnego SPZOZ . Usytuowany w nowym miejscu Urząd 
Gminy byłby bliżej  mieszkańców, szczególnie ludzi  starszych oraz znajdował by się w 
części reprezentacyjnej miejscowości.  
Następnie radni powrócili do przedstawionego projektu uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił obecnym projekt uchwały. 
Po wysłuchaniu pozytywnych opinii przewodniczących komisji Budżetowej, Oświaty 
oraz Terenowej Rada Gminy przystąpiła do głosowania.  
W głosowaniu brało udział 14-tu radnych 
Przy 14 głosach – za 
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się  
Uchwała Nr XIII/87/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 
2011 – 2023, została podjęta. 
 
Ad. 8. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn 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 14 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XIII/88/11 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok, 
została podjęta. 
 
Ad. 9. 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy 
Krupski Młyn. 
 Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie dot. podjęcia 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 XIII/89/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy 
Krupski Młyn, została podjęta. 
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Ad. 10. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/04 Rady Gminy Krupski 
Młyn z dnia 30 listopada 2004 roku dot. określenia wzorów deklaracji podatkowych 
obowiązujących na terenie gminy Krupski Młyn. 
 Skarbnik Gminy poinformowała o tym, że 28 października br. weszła w życie 
ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, zgodnie z 
którą przedłużony został termin składania deklaracji podatku od nieruchomości z 15 
na 31 stycznia.  
Komisje Terenowa, Budżetowa oraz Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji.  
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 XIII/90/11 w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych 
obowiązujących na terenie gminy Krupski Młyn, została podjęta. 
 
Ad. 11.  
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: ”Szansa na 
równy start” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach”, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług 
edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 Zastępca Wójta przedstawił treść 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 14 radnych.  

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

uchwała Nr XIII/91/11 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: ”Szansa na 
równy start” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach”, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług 
edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, została podjęta. 
 
Ad. 12.  
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia prac niezbędnych do przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 
Krupski Młyn. 
 Zastępca Wójta szczegółowo omówił przygotowany projekt przedmiotowej 
uchwały. 
Adam Łuć wyraził zadowolenie z tego, że projekt taki został przedstawiony radnym, 
gdyż jest on pierwszym krokiem do przyjęcia w konsekwencji miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy. Jak wiadomo samo studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie wystarczy, więc 
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trzeba zrobić wszystko, aby doprowadzić do realizacji przedmiotowej uchwały. 
Mieszkańcy całej gminy (szczególnie Potępy)  oczekują z niecierpliwością na 
ustalenia  planu.  
Adam Łuć zgłosił wniosek formalny aby zaplanowana w projekcie budżetu na 2012 
rok  kwota 100 000,00 zł była wydatkowa rzeczywiście na prace związane z 
miejscowym planem i żeby nie dochodziło do prób, jak to bywało w latach 
ubiegłych,  przeznaczenia tych pieniędzy na zupełnie inny cel.  
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 14 radnych.   

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

uchwała Nr XIII/92/11 w sprawie podjęcia prac niezbędnych do przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 
Krupski Młyn, została podjęta.  
 
Ad. 13. 
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
zabudowanej stacją transformatorową stanowiącej działkę Nr 143/28 k.m. 12 o pow. 
0.0192 ha KW GLIK/00085406/4 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Dąbrowskiego. 
 Zastępca Wójta poinformował o tym, że przedmiotowa nieruchomość została 
skomunalizowana i że w konsekwencji TAURON chciałby wykupić ten teren, gdzie 
znajduje się transformator.  
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 14 radnych.  

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

uchwała Nr XIII/93/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości 
gruntowej zabudowanej stacją transformatorową stanowiącej działkę Nr 143/28 k.m. 
12 o pow. 0.0192 ha KW GLIK/00085406/4 położonej w Krupskim Młynie przy ul. 
Dąbrowskiego, została podjęta. 
 
Ad. 14.  
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Potępa. 
 Zastępca Wójta Gminy zapoznał z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Śląskiego NP/II/0911/374/11 z 28 października br., który stwierdził nieważność uchwały 
Rady Gminy w sprawie nadania Statutu Sołectwu Potępa, podjętej na sesji 27 
września br. 
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 14 radnych.   

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

uchwała Nr XIII/94/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Potępa, została podjęta.  
Adam Łuć wnioskował do Przewodniczącego Komisji Statutowej o podjęcie prac 
związanych z opracowaniem Statutu Sołectwa Krupski Młyn. 
Przewodniczący Komisji Statutowej – Franciszek Sufa poinformował, ze takie prace 
zostaną podjęte na początku przyszłego roku.  
 
Ad. 15.  
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 

Gminą Krupski Młyn i Gminą Zawadzkie.  

 Zastępca Wójta poinformował o piśmie Burmistrza Gminy Zawadzkie w 

sprawie zawarcia porozumienia dot. zgody na nieodpłatne korzystanie z przystanku 

autobusowego Krupski Młyn Słoneczna, w ramach publicznego transportu 

zbiorowego prowadzonego przez Gminę Zawadzkie. 

Radni odnieśli się bardzo przychylnie do inicjatywy Burmistrza Gminy Zawadzkie i 
postanowili pozytywnie zaopiniować przedstawiony projekt uchwały.  
Franciszek Sufa  wnioskował  o skierowanie do Gminy Zawadzkie pisma z 
podziękowaniem za przedstawioną inicjatywę.  
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 XIII/95/11 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Krupski Młyn i Gminą Zawadzkie, została podjęta.  
 
Ad. 16. 
Wnioski i interpelacje radnych. 
 Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
W związku z obecnością na sesji przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Krupskim Młynie: Piotra Wieczorka – Prezes OSP; Marcina Walczaka – członek 
Zarządu OSP i opiekun MDP oraz Romana Żyły – członek Zarządu OSP; Henryk 
Brodziak prosił o udzielenie głosu gościom. Rada Gminy bez uwag przyjęła 
przedstawioną propozycję. 
Członkowie Zarządu OSP zapoznali radnych z obecną sytuacją jednostki  w Krupskim 
Młynie Straży Pożarnej i przedstawili potrzeby jednostki. Zgłosili  potrzebę zakupu  co 
najmniej 3-ch specjalnych mundurów tzw. nomeksów oraz mundurów koszarowych i 
rękawic dla strażaków. Ponadto zgłosili potrzebę zakupu dodatkowego wyposażenia  
do otrzymanego z Piekar Śląskich, w drodze darowizny, samochodu bojowego marki  
JELCZ. Najpilniejszą potrzebą jest jednak znalezienie pomieszczenia (garażu) dla 
samochodu pozyskanego samochodu strażackiego.  
Adam Łuć stwierdził, że należy pomóc strażakom i środki finansowe muszą się na ten 
cel znaleźć. 
Henryk Brodziak przypomniał, że na Komisji Budżetowej odbyło się również spotkanie 
z przedstawicielem OSP w Krupskim Młynie.  
Jacek Kiszkis zaproponował, żeby Wójt Gminy  zwrócił się do Prezesa  Nitroergu w 
sprawie  możliwości korzystania  przez OSP Krupski Młyn z pomieszczeń po byłej 
Jednostce Zawodowej Straży  Pożarnej, która  mieściła się na terenie zakładu. 
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Roman Żyła przypomniał, że aby dostać dofinansowanie na przeprowadzenie 
remontu siedziby OSP budynek powinien być własnością Stowarzyszenia.  
Prezes OSP zaproponował aby dokonać wizji lokalnej miejsc, które mogłyby zostać 
wykorzystane na garaż dla samochodu.  
Bogdan Huczko przypomniał, aby zainteresowani zwrócili się do lokalnych 
przedsiębiorców o wsparcie finansowe.  
Stefan Hajda odnosząc się do niektórych głosów radnych  powiedział, że możliwości 
wykorzystywania budynków po byłej straży na terenie Zakładów Nitroerg  są 
praktycznie bliskie zeru z uwagi na profil produkcji Zakładów Nitroerg oraz na fakt, że 
zakłady te są terenem zamkniętym. Na poparcie swojego twierdzenia Zastępca 
Wójta poinformował, że w latach ubiegłych odbywały się już rozmowy z Zarządem 
Nitoergu  na ten temat jednakże zawsze bez oczekiwanego skutku.  Odnosząc się do  
remontu  siedziby OSP w Potępie przypomniał, że remont  ten mógł być wykonany 
dzięki pozyskanym środkom z zewnątrz na realizację zadania pn. „Rewitalizacja 
głównego placu we Wsi Potępa” współfinansowanego z funduszy unijnych.  Jeśli 
chodzi o ewentualną modernizację pomieszczeń czy rozbudowę  siedziby OSP w 
Krupskim  Młynie to nie ma w tej chwili takich programów w ramach, których można 
byłoby pozyskać fundusze na realizacje takiego zadania.   
Adam Łuć zaproponował, że gdyby udało się otrzymać dotację na remont 
pomieszczeń OSP w Krupskim Młynie, wówczas strażacy mogliby organizować różne 
uroczystości i imprezy, podczas których mogliby zdobywać kolejne środki finansowe 
na swoją statutową działalność.  
 
Ad. 20. 
Sprawy bieżące. 

1. Henryk Brodziak pytał czy prowadzone są badania jakości wody w Ziętku? 
Zastępca Wójta odpowiedział, że badania takie są prowadzona, jakość wody 
jest pod stałą obserwacją. 

2. Teresa Bogus: 
- podziękowała za uruchomienie przystanku „na żądanie” przy cmentarzu; 
-zaproponowała, aby zagospodarować budynek dawnego SPZOZ-u na dom 
pogodnej starości, argumentowała, że coraz więcej osób na terenie gminy 
potrzebuje opieki i pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności; 

3. Przewodniczący Rady Gminy: 
a) prosił o przygotowanie przez Przewodniczących Komisji sprawozdania z 

działalności Komisji i przedstawienie ich w styczniu 2012 roku do biura Rady; 
b) zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przygotowanie i 

przedstawienie projektu planu pracy - kontroli na 2012 rok, który powinien 
być zatwierdzony przez Radę Gminy w formie uchwały; 

c) poinformował o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, które 
odbędzie się 13 grudnia br. o godz. 15.15 w Sali posiedzeń Rady Gminy 
przy ul. Głównej 5 w Krupskim Młynie; 

d) przypomniał o następnej sesji, która odbędzie się 27 grudnia br. 
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Adam Łuć zwrócił się do radnych o 

zgłaszanie propozycji do planu kontroli na 2012 rok. 
5. Adam Łuć  wskazał na możliwe Jego zdaniem  dodatkowe źródła dochodów 

do budżetu Gminy Krupski Młyn na najbliższe lata, a mianowicie: 
a) szybszą prywatyzację  komunalnych zasobów mieszkaniowych; 
b) wyemitowanie obligacji komunalnych; 
c) przeanalizowanie możliwości większego zadłużenia gminy – obecnie próg 

zadłużenia jest niski. 
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6. Franciszek Sufa:  
a) zapoznał radnych z treścią zaproszenia Dyrektora Wydziału 

Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Gliwicach (załącznik nr 7 do 
protokołu); 

b) poinformował, że 1 grudnia odbędzie się spotkanie Rady Programowej 
Spichlerza Górnego Śląska. 
 

Ad. 21. 
Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.” 
 
Sesja zakończyła się o godz. 19.15. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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