
Protokół z XV sesji 
Rady Gminy Krupski Młyn 

z dnia 27 grudnia 2011 r. 
 

XV sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 27 grudnia 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 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 protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z działalności wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym oraz 

sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy za 2011 rok. 
5. Sprawozdanie wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. 
6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2011 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2012 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 774/217 k.m. 2 o pow. 0,0625 ha, KW 28788 

położonej w Potępie przy ul. Sportowej. 

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

W sesji uczestniczyli: 

Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska-Kwiek 
oraz mieszkaniec Gminy – Kazimierz Duda   
 
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. Zastępca Wójta Gminy 

wnioskował w imieniu Skarbnika Gminy o rozszerzenie porządku posiedzenia o pkt o treści: „Podjęcie 

uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy Krupski Młyn.” Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie wniosek Zastępcy Wójta Gminy i zaproponował aby dodatkowy pkt był 8. punktem 

porządku posiedzenia.  

W głosowaniu udział brało 14-stu radnych (nieobecny Jacek Kiszkis). 
 Przy 14 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 protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy. 



4. Sprawozdanie z działalności wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym oraz 
sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy za 2011 rok. 

5. Sprawozdanie wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. 
6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Krupski Młyn na 2011 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Krupski Młyn. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2012 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 774/217 k.m. 2 o pow. 0,0625 ha, KW 28788 

położonej w Potępie przy ul. Sportowej. 

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

 
 Przy 13 głosach – za 
 0 głosach – przeciw 
 1 głosie – wstrzymującym się  
przedstawiony zmieniony porządek sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3. 
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy. 
1. Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss zapytał radnych czy zapoznali się z protokołem z sesji 
Rady Gminy z 29 listopada 2011 roku oraz czy wnoszą do niego uwagi. Przewodniczący Rady Gminy 
powiedział, że dotychczasowy zapis w protokole (odczytał treśd) dotyczący jego wypowiedzi w 
ramach pkt „Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.” 
jest dla niego obraźliwy, przedstawił swoją poprawkę do przedmiotowego protokołu. Stenogram 
wypowiedzi z 29 listopada br., stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Gminy, Radny Łud stwierdził, że teraz 
Przewodniczący mógł sam poczud, w jaki sposób kształtowane są protokoły sesyjne w gminie. Jest to 
problem przed, którego rozwiązaniem staną radni w 2012 roku. Powiedział, że nie może byd tak, że w 
projektach protokółów pojawiają się,  będące na rękę Panu Wójtowi, jawne manipulacje i 
przekłamania dotyczące wypowiedzi niektórych radnych. Często w projektach protokółów jest w 
sposób brutalny przeinaczane to co rzeczywiście jest merytoryczną i zwartą wypowiedzią danego 
radnego. Przypomniał, że razem z Bogdanem Huczko „przerabiali” to w poprzedniej kadencji, gdyż 
taka praktyka była nagminnie stosowana wobec nich. Powiedział również z czym spotkał się w 
Prokuraturze Rejonowej w Tarnowskich Górach; Rada Gminy przyjmuje przecież protokół, lecz zanim 
to nastąpi, radny chciałby wiedzied kto, kiedy i o której się pod nim podpisał. Wówczas taka osoba 
bierze odpowiedzialnośd karną za ten projekt. Nie może byd tak, że będą tam wprowadzane zmiany 
nie wiadomo jakie i kiedy. Protokół jest przecież przyjmowany w formie uchwały. Jest to dokument 
tworzący lokalne prawo. Należy jakoś rozwiązad ten problem, bo powtarza się to nagminnie i jest  
wykorzystywane przeciwko rzetelnej pracy radnych.  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że nie mógł doświadczyd takich zdarzeo wcześniej bo jest 
radnym gminy Krupski Młyn pierwszy raz. Należy zastanowid się jak mają wyglądad protokoły, czy to 
ma byd merytoryczne streszczenie czy też inna forma. Może to protokolant ma problemy z 
właściwym zapisywaniem wypowiedzi radnych.  
Adam Łud dopytywał, kto ma odpowiadad za merytoryczne streszczenie protokołu. Może należałoby 
głosowad za każdym razem kto ma to robid czy też będzie wyznaczał taką osobą pracownik Urzędu 
Gminy. Przypomniał, że przecież wobec pracowników Urzędu przełożonym jest Wójt Gminy. Jest on 



przecież jedynym decydentem odnośnie władztwa wobec pracowników. Wójt przecież będzie 
decydował, o tym jaki będzie rzeczywiście, fizycznie protokół, mimo, że treśd protokołu tworzy 
pracownik ds. obsługi rady.  
Zastępca Wójta powiedział, że ogromnym ułatwieniem w pracy protokolanta  byłoby, w przypadku 
Pana Przewodniczącego czy też radnych, którzy kwestionują rzetelnośd zapisów projektów 
protokołów,  dołączanie do protokołów własnych rękopisów oświadczeo czy wypowiedzi, które w 
całości powinny się znaleźd w protokole. W związku z tym, że wraz z protokolantem,  ma również  
swój wkład w kształtowaniu treści protokołów podkreślił, że w swojej pracy jest i był zawsze  daleki 
od tego aby wybiórczo i tendencyjnie przeinaczad wypowiedzi niektórych radnych. Parafrazując 
znane powiedzenie, że o odczuciach nie można dyskutowad, przeprosił Przewodniczącego Rady 
Gminy za to, że zapisy w projekcie protokołu dotyczące Jego wypowiedzi są okrojone i wypaczają ich 
sens. Ponadto wyraził przekonanie, że taka sytuacja nie powinna się więcej powtórzyd. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o tym w jaki sposób i w jakim terminie protokoły powinny 
byd przedstawiane radnym do zapoznania. Mają one dotrzed do radnych w ciągu dwóch tygodni od 
sesji, tak by wszyscy mogli się z nimi zapoznad. Przypomniał, że  wcześniej w protokołach z posiedzeo 
dokonywał drobnych poprawek, ale takich które były np. lapsusami a nie zmieniały merytorycznej 
treści wystąpieo.  
Sekretarz Gminy – Stefan Hajda powiedział, że ma świadomośd tego, iż zapisy w protokole są często 
tylko nieudolnymi streszczeniami wypowiedzi radnych i dlatego po to są właśnie te dwa tygodnie, o 
których mówił Pan Przewodniczący, aby każdy z radnych mógł się zapoznad z treścią projektu i wnieśd 
do niego swoje uwagi lub poprawki. Projekt protokołu jest przecież materiałem roboczym, który 
można zmieniad, poprawiad i udoskonalad  a obowiązującym dokumentem staje się dopiero wtedy 
kiedy  jest przyjmowany  głosami radnych na kolejnej sesji.  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy stwierdził ponownie, że poczuł się bardzo urażony takimi  
zapisami, że „nie wie jak się zachowad” oraz, że  jego „wypowiedź oparta została na plotce”. Takie 
zapisy w projekcie protokołu  to dla niego potwarz.  
Henryk Brodziak zaproponował, aby przyjąd protokół z 29 listopada wraz z poprawką wniesioną przez 
Przewodniczącego, a to powinno zamknąd sprawę. Prosił, aby wrócid do przyjętego porządku 
posiedzenia. 
Radny Łud zaapelował o to aby rozmowy i dyskusje prowadzone na sesji przyniosły wreszcie jakieś 
efekty, bo jak do tej pory nic z nich nie wynika.  
Franciszek Sufa prosił aby dołączyd do protokołu z poprzedniego posiedzenia przedmiotowy 
stenogram. Praktyką powszechnie stosowaną jest dołączanie do protokołu wypowiedzi czy wniosków 
radnych na piśmie, by nie było jakichkolwiek wątpliwości, co do ich treści. Nie należy dorabiad 
ideologii tam, gdzie jej nie ma. Protestuje przeciwko stwierdzeniu, że nagminnie wypowiedzi radnych 
Bogdana Huczko i Adama Łucia były przeinaczane. Zawsze jest możliwośd dokonania poprawki w 
protokole zarówno merytorycznej jak i np. stylistycznej. Po to przecież ustalona została określona 
procedura przyjmowania protokołów. Jest czas na zapoznanie się i skontaktowanie się z 
protokolantem by wnieśd swoje poprawki. Natomiast dorabiane do tego ideologii o pracodawcy czy o 
dokonywanych manipulacjach śmieszy go. Wnioskował, aby przygotowaną przez Przewodniczącego 
Rady pisemną wypowiedź zamieścid w protokole i w takiej formie go przegłosowad. 
Janusz Weiss powiedział, że taka formuła rzeczywiście była przyjęta zgodnie z jego wcześniejszą 
propozycją, jednak w protokole powinno znaleźd się merytoryczne streszczenie wypowiedzi. Gdyby 
radny chciał aby stenogram jego wypowiedzi znalazł się w protokole powinien zaznaczyd to na 
początku swojego oświadczenia. Może też byd sytuacja taka, że oświadczenie wcale nie musi byd 
dołączane. 
Radny Łud stwierdził, że po raz kolejny radny Sufa nadaje sobie prawo recenzowania każdej 
wypowiedzi radnego Łucia i oceniania co czuje czy jakie ma on przekonania i co radni przechodzili w 
poprzedniej kadencji. Stwierdził, że jego to nie śmieszy bo jest to merytoryka. Spotkania radnych 
odbywają się by tworzyd lokalne prawo a jeśli w nim pojawiają się przeinaczenia to może 
domniemywad, że to nie jest niedbalstwo. Zaapelował o rozwiązanie problemu - po to radni zabierają 
głos na sesji by z tych dyskusji wynikały jakieś konkretne działania.  



Wójt Murowski prosił radnych o zapoznawanie się z protokołami i wnoszenie do ich poprawek.  
Przewodniczący Rady poinformował, że wniesie w tej sprawie skargę do Wójta Gminy.  
Radny Łud wnioskował, aby w I kwartale 2012 rok zająd się na posiedzeniu Komisji Statutowej 
zmianami zapisu Statutu Gminy wraz z jego załącznikami  w części dotyczącej sporządzania 
protokołów z posiedzeo Rady Gminy. Ważne by znalazły się tam zapisy o tym kto i kiedy go sporządził 
i kto jakie poprawki wniósł do jego treści.  
Klaudiusz Kruszewski zaproponował, aby wyposażyd protokolanta w dodatkowy dyktafon, by 
umożliwid lepsze odsłuchiwanie nagrao.  
Krzysztof Pilarski zabierając głos stwierdził, że granica między stenogramem a protokołem jest bardzo 
płynna a kontrowersje dotyczące wypowiedzi mogą pojawiad się stale. Trudne jest zapisywanie słów 
mówcy, często może na tym punkcie dochodzid do konfliktów, jednak trzeba pamiętad o tym, że w 
przypadku projektu protokołów każdy radny ma czas na to aby zapoznad się z jego treścią i wnieśd 
swoje uwagi.   
Róża Ochman-Szyguła przypomniała, że kiedy miała poprawki do protokołu sesji, zostały one niemal 
natychmiast uwzględnione i wniesione do protokołu.  
Przewodniczący Rady zwrócił również uwagę, że w jednym z protokołów zapisano, że był obecny 
radny, którego na tej właśnie sesji nie było. Przypomniał, że treśd projektu protokołu nie dotarła do 
niego, więc nie mógł się wcześniej z nią zapoznad.  
Zastępca Wójta Gminy – Stefan Hajda ponownie bardzo przeprosił Przewodniczącego Rady za 
dokonane zapisy w protokole. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania protokół z sesji 29 listopada br. wraz z 
poprawką, tj. szczegółowym zapisem jego wypowiedzi.  
Rada Gminy Krupski Młyn przystąpiła do głosowania nad protokołem wraz z wniesioną do niego 
poprawką. 
W głosowaniu udział brało 14-stu radnych. 
Przy 12 głosach - za  
 0 głosach - przeciw 

2 głosach - wstrzymujących się  
protokół z sesji 29 listopada został przyjęty. 

2. Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss zapytał radnych czy zapoznali się z 
protokołem z sesji Rady Gminy z 13 grudnia 2011 roku oraz czy wnoszą do niego uwagi.  

Przewodniczący Rady Gminy wniósł swoją poprawkę do przedmiotowego protokołu – godzina 
zakooczenia sesji to 18.30 a nie 15.30.  
Rada Gminy Krupski Młyn przystąpiła do głosowania nad protokołem wraz z wniesioną do niego 
poprawką. 
W głosowaniu udział brało 14-stu radnych. 
Przy 12 głosach - za  
 0 głosach - przeciw 

2 głosach - wstrzymujących się  
protokół z sesji 13 grudnia 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). 
Następnie zapoznał obecnych ze sprawozdaniem z realizacji uchwał Rady Gminy Krupski Młyn za 
okres od 18 stycznia do 27 grudnia 2011 roku (załącznik nr 4 do protokołu). 
Adam Łud chciał się dowiedzied: 

1.  Czy Nitroerg  za wywóz  gruzu na składowisko obok przejazdu kolejowego wnosi do Gminy za 
to  jakieś opłaty?  



W odpowiedzi Wójt Gminy  stwierdził, że chod Nitroerg nie wnosi do gminy żadnych opłat to 
cała ta akcja jest dla Gminy korzystna  ponieważ  powstaje teren pod przyszłe inwestycje np. 
pod garaże dla mieszkaoców Osiedla Gwarki. 

2.  Jak zostały zrealizowane uchwały dotyczące skarg na działalnośd Wójta Gminy? 
Zastępca Wójta poinformował, że w swoich uchwałach Rada Gminy jedną z tych skarg Pani 
Wandy Karaś z uwagi na to, że sprawa poruszana w skardze nie leżała w kompetencjach Rady 
Gminy, odrzuciła natomiast pozostałe trzy skargi  uznane zostały za  zasadne. W odpowiedzi na 
te uchwały  Wójt Gminy zmienił swoje dotychczasowe stanowisko i wyraził zgodę w imieniu 
Gminy na zmianę zarządcy we Wspólnotach Mieszkaniowych w Krupskim Młynie przy ul. 
Sienkiewicza 4, ul. Zawadzkiego 7 i ul. 1 Maja 5.  

Franciszek Sufa zwrócił uwagę, że przy sprzątaniu ul. Tarnogórskiej całe błoto dostało się do 
przydrożnych bezodpływowych studzienek ściekowych, co  może spowodowad ich zatkanie. Pytał 
również o perspektywy postawienia na terenie tego wysypiska garaży dla lokatorów Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Chemik”. Wójt odpowiedział, że już od paru lat jest prowadzona korespondencja w 
tej sprawie z władzami Spółdzielni Mieszkaniowej.  
 
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). 
Radni prosili o wyjaśnienie jakie działania zostały podjęte wobec lokatorów budynku przy ul. 
Dąbrowskiego w Krupskim Młynie. Wójt powiedział, że prowadzone są tam działania przez różne 
instytucje wg posiadanych kompetencji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie 
zwoływał spotkania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w tej sprawie a także kierował zawiadomienia do Posterunku Policji w Tworogu. Swoje 
działania prowadzi również Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Tarnowskich Górach.  
Henryk Brodziak: 

1. prosił o informację na temat przejęcia gruntów pod garaże na terenie Ziętka?  
Wójt powiedział, że sprawa jest w toku i jeśli tylko będzie miał informację o jej wynikach przekaże 
ją radnym; 
2. pytał czy prowadzone są prace nad poprawą jakości wody pitnej w Ziętku? 
Wójt Gminy poinformował, że jest prowadzona ciągła obserwacja jakości wody i przed tygodniem 
została wymieniona jedna z części odżelaziacza. 

 
Ad. 6.  
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  
a) dyżurach w Urzędzie Gminy – 6 i 13 grudnia; 20 grudnia dyżur odbył Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy – Franciszek Sufa; 
b) załatwianiu spraw bieżących w 5, 12 i 19 grudnia;  
c) uczestnictwie w: 
- posiedzeniu Komisji Budżetowej, które odbyły się 6 i 13 grudnia; 
- posiedzeniu Komisji Terenowej, które odbyło się 12 i 13 grudnia; 
- posiedzeniu Komisji Oświaty, które odbyło się 13 grudnia. 
- spotkaniu przedświątecznym w siedzibie Starostwa, które miało miejsce 20 grudnia; 
Franciszek Sufa przedstawił wątpliwości mieszkaoców gminy dotyczące podziału geodezyjnego i 
właścicielskiego  działek obejmujących ul. Słowackiego i  ul. Grzegorzewskiej. Zdaniem mieszkaoców 
w kosztach utrzymania tych ulic winna partycypowad również Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 
jako ich właściciel.  
Radni przyjęli przedstawione informacje. 
 
Ad. 7.  



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. Skarbnik gminy powiedziała, że zmiana do budżetu 
będzie związana m.in.: z przygotowaną uchwałą w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie  
planowanego deficytu budżetu gminy Krupski Młyn. Przygotowana uchwała ma na celu tzw. 
„domknięcie” budżetu gminy w 2011 roku.  
Przewodniczący Komisji Budżetowej pytał o koszt takiego kredytu? Skarbnik odpowiedziała, że 
oprocentowanie takiego kredytu wynosi 7 %.  
Radny Łud przedstawił swoją wątpliwośd co do wpłynięcia środków z Urzędu Marszałkowskiego w 
Katowicach; stwierdził, że Skarbnik Gminy umie rozwiązywad różne finansowe problemy, więc 
mogłaby znaleźd środki również inne zadania inwestycyjne. 
Lucyna Kaminska-Kwiek przypomniała, że dokumentu tj. wniosek o płatnośd został przyjęty i 
zaakceptowany, więc środki będą przekazane na konto Urzędu tyle tylko, że nie znamy jeszcze 
dokładnej daty.  
Wójt powiedział, że środki będą przekazane, Urząd Marszałkowski jest związany z Gminą umową.  
Radny Łud pytał, czy ta uchwała jest jedynie techniczna? Pani Skarbnik potwierdziła.  
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 XV/97/11 w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok, została podjęta. 
 
Ad. 8. 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 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 XV/98/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Krupski Młyn, została podjęta. 
 
Ad. 9. 
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023. 
 Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo treśd uchwały.  
Komisje Terenowa, Budżetowa oraz Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  
Przewodniczący Rady Gminy wnioskował o przygotowywanie materiałów roboczych dla radnych 
według wzorów stosowanych w Tarnowskich Górach.  
Skarbnik podziękowała za pomoc przy tworzeniu materiałów i dokumentów związanych z 
powstaniem tzw. wpf.  
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 XV/99/11 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2023, została 
podjęta. 
 
Ad. 10.  
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2012 rok. 
 Skarbnik Gminy przypomniała założenia i szczegółowo przedstawiła projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Budżetowej oraz Terenowej przedstawili pozytywne opinie dot. 
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 XV/100/11 w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, została podjęta. 
Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi, Zastępcy Wójta i Skarbnikowi Gminy podjęcia 
uchwały budżetowej na 2012 rok.  
Wójt podziękował za jednogłośne przegłosowanie uchwał budżetowych.  
 
Ad. 11.  
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krupski Młyn. 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił przygotowane propozycje do planu pracy 
Komisji (załącznik nr 6 do protokołu). 
Wójt Murowski zawnioskował o zmianę zapisu pkt. 2 propozycji do planu pracy Komisji Rewizyjnej z 
dotychczasowego na nowy, o treści: „Informacje i analiza procedur przetargowych oraz zapoznanie z 
regulaminem komisji przetargowych Urzędu Gminy Krupski Młyn”. Radny Łud przyjął propozycję 
poprawki zgłoszona przez  Wójta Gminy.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały wraz z wniesioną 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 XV/101/11 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012, została podjęta.  
 
Ad. 13. 
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
stanowiącej działkę Nr 774/217 k.m. 2 o pow. 0,0625 ha, KW 28788 położonej w Potępie przy ul. 
Sportowej. 
 Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie podjęcia uchwały.  
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 XV/102/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 774/217 k.m. 2 o pow. 0,0625 ha, KW 28788 położonej w 
Potępie przy ul. Sportowej, została podjęta. 
 



Ad. 14.  
Wnioski i interpelacje radnych. 
 Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 15. 
Sprawy bieżące. 

1. Franciszek Sufa: 
a) zapoznał radnych z treścią pisma Starosty Tarnogórskiego – Lucyny Ekkert 

zawierające uchwałę XN/165/2011 z 29 listopada br. (załącznik nr 8 do protokołu); 
b) podziękował za montaż świątecznego oświetlenia ulicznego przy ul. Tarnogórskiej w 

Krupskim Młynie; 
2. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym terminy planowanych w 2012 roku Sesji 

Rady Gminy. Zaproponowane terminy to: 24 stycznia, 28 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 
29 maja, 26 czerwca, 25 września, 30 października, 27 listopada, 28 grudnia. 

3. Przewodniczący Komisji Terenowej poinformował zebranych o przebiegu spotkania z 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Krupskim Młynie, które odbyło się 12 grudnia br.  

4. Kazimierz Duda złożył radnym, w imieniu swojego małego „Studia filmowego”, życzenia 
noworoczne. 

5. Rafał Kuczera podziękował za usunięcie awarii oświetlenia oraz wycieku wody w  Potępie; 
6. Róża Ochman – Szyguła podziękowała za montaż dodatkowego oświetlenia na 

przejściach dla pieszych obok szkoły, 
7. Adam Łud dziękował za usunięcie gruzu przy budynku Ośrodka Zdrowia  SAWMED przy ul. 

Głównej.  
 

Ad. 16. 
Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy zakooczył sesję słowami: „Zamykam sesję.” 
 
 
 
Sesja zakooczyła się o godz. 13.00. 
 
 
Na tym protokół zakooczono. 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



Wnioski i interpelacje radnych złożone na sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada 2011 roku 

Or.0003.10.2011 
 

L.p. 

 

Nazwisko i imię 

autora 

 

czego dotyczy 

 

data skierowania  

do pracownika 

 

Odpowiedzialny 

za realizację 

Potwierdzenie 

skierowania do 

realizacji 

1 2 3 4 5 6 

1. Huczko Bogdan dokonania wycinki suchych drzew od Kościoła na skarpie w stronę 
piekarni 

2 grudnia 2011 r.   

  Przegląd zostanie dokonany na wiosnę     

2. Brodziak Henryk poszerzenia ciągu pieszego od Krupskiego Młyna do Ziętka 2 grudnia 2011 r.   

  Prace przewidziane na wiosnę    

3. Kiszkis Jacek zgłoszenia do Powiatu przeprowadzenia remontu mostu betonowego 2 grudnia 2011 r.   

  Pismo do ZDP wraz z dokumentacją fotograficzną     

4. Łud Adam  udzielenia pomocy strażakom OSP w Krupskim Młynie w sprawie 
pomieszczenia dla nowego wozu strażackiego 

2 grudnia 2011 r.   

  Odbyła się komisja terenowa na terenie garaży przy ul. Głównej 9    

5. Sufa Franciszek  organizacji kolejnych objazdów przez gminę z wyłączeniem ciężarówek 2 grudnia 2011 r.   

  Poszło pismo do ZDP w tej sprawie    

6. Ochman-Szyguła 
Róża 

usunięcia przyczyny wycieku na ul. Tarnogórskiej (skrzyżowanie) 2 grudnia 2011 r.   

  Gotowe    

7. Kruszewski 
Klaudiusz 

zamontowania sygnalizacji świetlnej przy przystankach - przejściach dla 

pieszych na terenie gminy (tj. w Krupskim Młynie; Ziętku i Potępie)  

2 grudnia 2011 r.   

  Poszło pismo do ZDP w tej sprawie    

8. Łud Adam  zwrócenie się do Burmistrza Miasta Lublioca o zorganizowanie 

przewozów autobusowych na trasie Lubliniec – Krupski Młyn – Lubliniec 

2 grudnia 2011 r.   

  Zostanie zorganizowane spotkanie wójta z Burmistrzem miasta Lubliniec    



9. Weiss Janusz zorganizowania spotkania Komisji Terenowej ze strażakami OSP w 
Krupskim Młynie 

2 grudnia 2011 r.   

  Odbyła się komisja terenowa na terenie garaży przy ul. Głównej 9    

10. Huczko Bogdan zwiększenia dotacji dla Klubu Sportowego NITRON w 2012 roku (jubileusz 65-

lecia) 

2 grudnia 2011 r.   

  Projekt budżetu na 2012 rok przewiduje dotację w wysokości 25 000 (wzrost)    

11. Huczko Bogdan przygotowania kalendarza imprez sportowo-kulturalnych na 2012 rok 2 grudnia 2011 r.   

  Do czasu powstania GOKSiR-u taki kalendarz może zostad przygotowany przez 

Komisję Sportu  

   

12. Huczko Bogdan zwiększenia wynagrodzeo dla pracowników administracyjno-obsługowych w 

placówkach oświatowych  

2 grudnia 2011 r.   

  W ramach możliwości budżetowych    

13. Huczko Bogdan organizacja uroczystej sesji w związku obchodami 20-lecia gminy – 
zaproszenie osób zasłużonych 

2 grudnia 2011 r.   

  Temat do rozważenia przez Przewodniczącego, Radnych i Wójta  
 

   

14. Huczko Bogdan organizacja ścieżki dydaktycznej (od cmentarza do Starego Ziętka; tzw. aleja 
dębowa) 

2 grudnia 2011 r.   

  Realizacja powyższego tematu jest uzależniona od pozyskania środków 
finansowych.   Powyższy temat będzie rozpatrywany w przypadku 
ogłoszenia nowych zasad i terminów składania wniosków o 
dofinansowanie zadao ze środków unijnych tj. z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

   

15. Sufa Franciszek naprawa ogrodzenia hotelu przy ul. Mickiewicza 1 2 grudnia 2011 r.   

  Prace zaplanowane na wiosnę. 
 

   

16. Kuczera Rafał  sprawdzenia czystości Małej Panwi  2 grudnia 2011 r.   

  Jakośd wody jest monitorowana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach. Raz do roku publikowany jest raport o stanie 

   



środowiska w województwie śląskim. Stan rzeki na rok 2010: III i IV klasa 
czystości wód powierzchniowych.  

17. Łud Adam uzupełnienia brakujących drutów – słupków wzdłuż siatki przy ul. Zawadzkiego 2 grudnia 2011 r.   

  Drut zostanie uzupełniony.    

18. Łud Adam umieszczenie piłkochwytu wokół kortów 2 grudnia 2011 r.   

  Ogrodzenie kortów zostało wykonane prawidłowo. Obniżenie terenu za 
kortami będzie systematycznie uzupełnianie ziemią. 

   

19. Łud Adam zbyt wysoko umieszczone ogrodzenie otaczające teren kortów 2 grudnia 2011 r.   

  j.w.    

20. Brodziak Henryk montażu dodatkowego oświetlenia przy wjeździe na Stary Ziętek 2 grudnia 2011 r.   

  Nie ma potrzeby. Nie świeciła jedna lampa. Została naprawiona.    

21. Kiszkis Jacek uzupełnienia ławek na terenie kortów 2 grudnia 2011 r.   

  W przyszłym roku zostaną zakupione i postawione ławki.    

22. Kiszkis Jacek  przeanalizowania zmiany rozkładu jazdy autobusów (dot. godz. 4:39  
z Tarnowskich Gór) 

2 grudnia 2011 r.   

  Do przeanalizowania z MZKP kosztów takiego rozwiązania.    

23. Huczko Bogdan interwencji wobec lokatorów z ul. Dąbrowskiego, którzy zakłócają porządek 
domowy 

2 grudnia 2011 r.   

  Są prowadzone działania w ramach posiadanych kompetencji    

24. Łud Adam udostępnienie informacji na temat wniosków radnych złożonych w 2011 roku 2 grudnia 2011 r.   

  Rejestr do wglądu w Biurze Rady    

25. Huczko Bogdan zabezpieczenie przed kotami piasku przy basenie 2 grudnia 2011 r.   

  Teren na którym znajduje się basen oraz pozostałe elementy został 
ogrodzony siatką. 

   

26. Kruszewski 
Klaudiusz 

naprawa chodników – bl. 4 i 6 w Ziętku 2 grudnia 2011 r.   

  Prace związane z ciągami pieszymi na Ziętku są zaplanowane na rok 2012    

27. Kruszewski 
Klaudiusz 

naprawa dziur przy garażach w Ziętku 2 grudnia 2011 r.   

  Prace zaplanowane na wiosnę.    

28. Duda Kazimierz Wykonanie chodnika asfaltowego za blokami Buczka 4, 6 i 8 2 grudnia 2011 r.   

  Realizacja możliwa najwcześniej w 2013 roku po wcześniejszej wymianie 
kanalizacji (w linii chodnika) 

   

               ............................................. 
                           Wójt Gminy 

















 


