
Protokół z XIV sesji 
Rady Gminy Krupski Młyn 

z dnia 13 grudnia 2011 r. 
 

XIV sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 13 grudnia 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. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek Gminy Krupski Młyn.  

3. Sprawy bieżące. 
4. Zamknięcie sesji. 

 
W sesji uczestniczyli: 

Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska-Kwiek 
 
Ad. 2  
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 
pożyczek Gminy Krupski Młyn. 
 Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Krupski Młyn. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił obecnym projekt uchwały. Następnie 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 XIV/96/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 
pożyczek Gminy Krupski Młyn, została podjęta. 
 
Ad. 3. 
Sprawy bieżące. 

1. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Franciszek Sufa zapoznał obecnych z wyjaśnieniami 
Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzania referendów lokalnych w 
sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w związku z wejściem w 
życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.), 
stanowiącymi załącznik nr 2 do protokołu. 

2. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał zebranym o kolejnej sesji Rady Gminy, która 
odbędzie się 27 grudnia br. o godz. 10.00. 

 
Ad. 4. 
Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.” 
 
Sesja zakończyła się o godz. 18.30. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 


