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Rada Gminy 
w Krupskim Młynie 

Protokół z XVI sesji 
Rady Gminy Krupski Młyn 
z dnia 31 stycznia 2012 r. 

 
XVI sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 31 stycznia 2012 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 15-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 uchwale Nr XLI/315/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 

czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli na rok 2012. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krupskim 

Młynie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Państwa Barbary i Mirosława Juroszków w sprawie 

wykupu lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 8. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Wacława Łuczaka w sprawie wykupu lokalu 

mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 5. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Państwa Małgorzaty i Zbigniewa Zielonków w 

sprawie wykupu lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Świerczewskiego 2. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Kraków Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w 

Katowicach dot. użyczenia nieruchomości gruntowej o pow. 4 m
2
 położonej w Krupskim Młynie przy 

ul. Głównej (przy rzece Mała Panew). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy do lat 3. 

18. Informacja Przewodniczący stałych Komisji Rady na temat planów pracy Komisji na 2012 rok. 

19. Wnioski i interpelacje radnych. 
20. Sprawy bieżące. 
21. Zamknięcie sesji. 

 

W sesji uczestniczyli:  

Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Radca Prawny – Eugenia Fox 
Mieszkaniec gminy – Kazimierz Duda 
Redaktor „GWARKA” - Alicja Jurasz 
 
Ad. 2  
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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. Nikt nie wniósł uwag 

do porządku, dlatego Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania porządku posiedzenia.  

 Przy 15 głosach – za 
 0 głosach – przeciw 
 0 głosach – wstrzymujących 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 27 grudnia 2011 roku oraz czy wnoszą do niego uwagi.  
Nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania protokół z sesji 27 grudnia ub. roku.  
W głosowaniu udział brało 15-stu radnych. 
Przy 13 głosach - za  
 0 głosach – przeciw 
 2 głosach - wstrzymujących się  
protokół z sesji 27 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 2 do protokołu). 
Po otwarciu dyskusji nt.: sprawozdania Radny Franciszek Sufa chciał się dowiedzieć czy prace na 

stadionie w ramach zadania „Przez sport do zdrowia” zostały już zakończone? Również Radny Adam 

Łuć pytał co z montażem części płyt na konstrukcji zadaszenie oraz czy zamontowano już wszystkie 

krzesełka na trybunach? Wójt Murowski odpowiedział, że prace zostały już praktycznie zakończone, 

zgodnie z zawartą umową. Jedynie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie zostały 

zamontowane wszystkie płyty na zadaszeniu trybun. Prace te zostaną zakończone wtedy, kiedy 

zmienią się warunki pogodowe. Jeśli chodzi o krzesełka na trybunach, to zgodnie z umową, zostały 

zamontowane wszystkie, tj.: 200 szt. Ponadto Wójt poinformował, że uruchomienie wszystkich 

urządzeń z uwagi na trwającą obecnie zimę nastąpi wiosną br. 

 
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 3 do protokołu). 
Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego sprawozdania.  
 
Ad. 6.  
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  
a) pełnionych dyżurach w Urzędzie Gminy w dniach 3, 10, 17 i 24 stycznia; 
b) załatwianiu spraw bieżących  w dniach 29 grudnia 2011 roku oraz 3 i 9 stycznia;  
c) uczestnictwie w: 
    - posiedzeniu Komisji Budżetowej, które odbyło się 10 stycznia; 
    - posiedzeniu Komisji Terenowej, które odbyło się 24 stycznia; 
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    - Szkolnej Szopce Noworocznej pt.: „Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok!”, która odbyła się 
17 stycznia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie.  

   - spotkaniu w Mysłowicach w ramach Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gminy i Powiatów,   
które odbyło się 20 i 21 stycznia br.  

d) oddelegowaniu w dniu 18 stycznia br. w imieniu Przewodniczącego Rady Gminy radnego Henryka 
Brodziaka na  spotkanie kolędowe członków Klubu Seniora „Relaks”. 

Radni przyjęli przedstawione informacje. 
 
Ad. 7.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/315/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 
czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 
 Zastępca Wójta Gminy przedstawiając projekt zmiany uchwały poinformował, że inicjatorem 
proponowanej zmiany był Przewodniczący Rady Gminy. Następnie w związku z propozycją 
Przewodniczącego Rady Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej, na którym 
zaproponowano zmianę załącznika do uchwały nr XLI/315/10 poprzez dodanie punktu 
umożliwiającego radnym składanie swoich wniosków do projektu budżetu. 
 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały, przypominając, że Komisje Rady 
pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt. 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 XVI/103/12 w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/315/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 
30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, została 
podjęta. 
 
Ad. 8. 
 Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli na rok 2012. 
 Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie podjęcia uchwały. Komisje pozytywnie zaopiniowały 
przedstawiony projekt. Radny Łuć zaproponował, aby w załączniku do uchwały dopisać po kwocie 
przeznaczonej na dofinansowanie dodatkowo słowo: „netto”. Zastępca Wójta wyjaśnił, że w tym 
przypadku nie można mówić o kwotach „netto” czy brutto”, ponieważ zaproponowane w uchwale 
kwoty dofinansowania różnych form doskonalenia zawodowego w aktualnym stanie prawnym są 
zwolnione z VAT  i są wszystkie praktycznie kwotami „netto”. Adam Łuć przyjął przedstawione 
wyjaśnienia i wycofał swój wniosek.  
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 XVI/104/12 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli na rok 2012, została podjęta. 
 
Ad. 9. 
 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Krupskim Młynie. 
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 Zastępca Wójta Gminy przedstawił szczegółowo treść uchwały oraz poinformował,  że 
zaproponowane zmiany do  nowego  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikają ze 
zmiany przepisów oraz dodatkowych zdań nałożonych na instytucje opieki społecznej. 
Komisje Terenowa, Budżetowa oraz Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowały projekt 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 XVI/105/12 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Krupskim Młynie, została podjęta. 
 
Ad. 10.  

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Państwa Barbary i Mirosława Juroszków w 

sprawie wykupu lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. 

Zawadzkiego 8. 

Radny Adam Łuć wnioskował, aby en block szczegółowo omówić projekty uchwał w sprawie 
rozpatrzenia wniosków p. Juroszków, p. Łuczaka oraz p. Zielonków oraz przeprowadzać osobne 
głosowania nad każdym z projektów uchwał. Radny zaproponował aby zwołać odrębną komisję przed 
sesję – co będzie miało znaczenie dla osób wnioskujących o wykup lokali mieszkalnych. Należałoby 
przedyskutować i przyjąć nowe zasady sprzedaży mieszkań, żeby nie zaskakiwać wnioskujących 
zmianą zasad, które Rada uchwali w najbliższym czasie. 
Franciszek Sufa zaproponował, aby proponowane zmienione zapisy mogły obowiązywać np. od 1 
stycznia 2013 roku – po to by był czas na zapoznanie się z nimi.  
Bogdan Huczko zaproponował, aby zrobić przegląd małych wspólnot, pod kątem ilości lokali jeszcze 
nie sprzedanych. Należałoby skierować do lokatorów pismo zawierające konkretne wyliczenie 
kosztów takiego wykupu. Nie czekać na nowe zasady, lecz próbować zachęcać ludzi do nabywania 
lokali już teraz.  
Zastępca Wójta Gminy zgodnie z przyjętą propozycją przedstawił szczegółowo uzasadnienie 
projektów przedmiotowych uchwał. Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez radnych. 
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 15 radnych.  

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

uchwała Nr XVI/106/12 w sprawie rozpatrzenia wniosku Państwa Barbary i Mirosława Juroszków w 
sprawie wykupu lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 8, 
została podjęta. 
 
Ad. 11.  

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Wacława Łuczaka w sprawie wykupu 

lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 5. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Budżetowej oraz Terenowej przedstawili pozytywne opinie dot. 
projektu uchwały.  
W głosowaniu brało udział 15 radnych.   

Przy 15 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
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0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XVI/107/12 w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Wacława Łuczaka w sprawie wykupu 
lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 5, została podjęta.  
 
Ad. 12. 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku p. Małgorzaty i Zbigniewa Zielonków w sprawie 
wykupu lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Świerczewskiego 2. 
 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 XVI/108/12 w sprawie rozpatrzenia wniosku p. Małgorzaty i Zbigniewa Zielonków w 
sprawie wykupu lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Świerczewskiego 2, 
została podjęta. 
 
Ad. 13.  
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Kraków Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w 
Katowicach dot. użyczenia nieruchomości gruntowej o pow. 4 m2 położonej w Krupskim Młynie przy 
ul. Głównej (przy rzece Mała Panew). 
Zastępca Wójta Gminy przedstawił wniosek Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sprawie 
użyczenia części nieruchomości gruntowej położonej  w Krupskim Młynie przy ul. Głównej (obok  
mostu betonowego na rzece Mała Panew) w związku z działającym tam stanowiskiem 
elektronicznego pomiaru poziomu wody. 
 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 XVI/109/12 w sprawie rozpatrzenia wniosku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Kraków Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w 
Katowicach dot. użyczenia nieruchomości gruntowej o pow. 4 m2 położonej w Krupskim Młynie przy 
ul. Głównej (przy rzece Mała Panew), została podjęta. 
 
Ad. 14.  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3. 
Zastępca Wójta Gminy zapoznał radnych z wnioskiem p. Tomasza Górnicza w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu do lat 3. 
 Przewodniczący Komisji Oświaty, Budżetowej oraz Terenowej przedstawili pozytywne opinie 
dot. tego projektu uchwały. Radny Łuć przypomniał, że należy przy zawieraniu umów uwzględnić 
odpowiedni – krótszy okres wypowiedzenia umów. Radni przychylili się do wniosku.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  
W głosowaniu brało udział 15 radnych.  

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

uchwała Nr XVI/110/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3, 
została podjęta. 
 
Ad. 15. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3. 
Zastępca Wójta Gminy zapoznał radnych z wnioskiem p. Wiesława Górnicza w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu do lat 3. 
 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 XVI/111/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3,  
została podjęta. 
 
Ad. 16. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3. 
Zastępca Wójta Gminy zapoznał radnych z wnioskiem p. Pawła Maciejskiego P.H.U. MOTOTREND, ul. 
Gliwicka 73 A, Tarnowskie Góry, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
garażu do lat 3. 
 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 XVI/112/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3,  
została podjęta. 
Bogdan Huczko zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 10 min. przerwy w obradach; został on 
jednogłośnie przyjęty i Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. 
Po 10 min obrady wznowiono. 
 
Ad. 17. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy do lat 3. 
Zastępca Wójta Gminy poinformował o wniosku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „CIEPŁOGAZ” 
Sp. z o. o. w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy kotłowni do lat 3. 
 Adam Łuć prosił o wyjaśnienie jak będzie  wyglądała  sytuacja dzierżawy na kolejne 3 lata w 
przypadku np. likwidacji PEC Ciepłogaz? Zastępca Wójta odpowiedział, że w przypadku likwidacji 
spółki,  zgodnie z obowiązującym prawem w ramach postępowania likwidacyjnego muszą zostać 
zakończone bieżące sprawy spółki a więc również rozwiązane wszystkie umowy spółki z innymi 
podmiotami. Przeprowadzenie likwidacji jest bowiem warunkiem koniecznym do rozwiązania spółki i 
wykreślenia jej z rejestru sądowego.  
Przewodniczący Komisji Oświaty, Budżetowej oraz Terenowej przedstawili pozytywne opinie dot. 
tego projektu uchwały.  
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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 XVI/113/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy do lat 3,  
została podjęta. 
 
Ad. 18.  
 Informacja Przewodniczących stałych Komisji Rady na temat planów pracy Komisji na 2012 
rok. 

1) Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił plan pracy Komisji na 2012 r. (załącznik nr 4 
do protokołu). 

2) Przewodniczący Komisji Terenowej zapoznał obecnych z planem pracy  na 2012 r. (załącznik 
nr 5 do protokołu). 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby na posiedzenie Komisji Terenowej zaprosić 
radną powiatową p. Gerdę Ochman aby przedstawiła członkom Komisji informację na temat 
swojej działalności w Radzie Powiatu.  
Adam Łuć rozszerzył wniosek o zaproszenie na posiedzenie Komisji Terenowej również p. 
Andrzeja Elwarta oraz Adama Chmiela. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby na 
najbliższe wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się w lutym zaprosić wspomnianych 
wcześniej radnych powiatowych. Rada przyjęła bez uwag przedstawioną propozycję.  

3) Przewodnicząca Komisji Oświaty zapoznała radnych z planem pracy na 2012 r. (załącznik nr 6 
do protokołu). 
Radny Łuć prosił o zwołanie z wyprzedzeniem niezależnej wspólnej Komisji Rady w celu 
szczegółowego omówienia i ewentualnego uzupełnienia zapisów zawartych w projekcie 
Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.  
Franciszek Sufa podkreślił, że o powstaniu GOKSiR-u informował Wójt Gminy już kilka 
miesięcy wcześniej, więc nie jest to nowy temat.  

 
Ad. 19. 
Wnioski i interpelacje radnych. 
 Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 20. 
Sprawy bieżące. 

1. Adam Łuć pytał w okresie międzysesyjnym podjęto jakieś działania dotyczące 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o. a jeżeli tak to jakie? Jeśli 
jednak nie to dlaczego, bo przecież zmieniła się wartość udziałów gminy w Spółce. 
Wójt Murowski odpowiedział, że jak do tej pory nie podjęto konkretnych działań. 

2. Jacek Kiszkis prosił o rozpowszechnienie informacji o  przyszłych badaniach 
mammograficznych za pośrednictwem Proboszczów parafii z terenu Gminy. Zastępca 
Wójta odpowiedział, że wniosek jest dobrym pomysłem i takie działania zostaną 
podjęte. 

3. Henryk Brodziak podziękował za pomoc przy przygotowaniu lodowiska w Ziętku. 
4. Wójt Murowski poinformował, że w piątek 2 lutego weźmie udział w spotkaniu z 

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie planowanego remontu 
drogi nr 11.  

5. Radny Klaudiusz Kruszewski przedstawił zebranym treść pisma mieszkańców Ziętek o 
wyrażenie zgody na wykonanie przenośnej – składanej szopki Bożonarodzeniowej 
(załącznik nr 8 do protokołu). 
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6. Bogdan Huczko podziękował za organizację zimowiska dla dzieci i młodzieży na 
terenie gminy. 

7.  Adam Łuć pytał kto decyduje o usprawiedliwianiu nieobecności radnych  na 
posiedzeniach   Komisji i Sesjach  Rady Gminy?  Zdaniem Radnego przy sporządzaniu 
list wypłat diet  dla radnych  istnieje uznaniowość i radni są traktowani 
niejednakowo.  
Zastępca Wójta odpowiedział, że listy wypłat diet dla radnych sporządza Kierownik 
Referatu Organizacyjnego na podstawie list obecności oraz zapisów uchwały Rady 
Gminy w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Krupski 
Młyn. Zapisy uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet są na tyle precyzyjne, że 
wykluczają wszelką uznaniowość i dlatego też posądzenia radnego dotyczące 
uznaniowości  są całkowicie nieuzasadnione. Jeśli chodzi o Przewodniczącego Rady 
Gminy to Pan Przewodniczący może usprawiedliwić nieobecność radnego na 
posiedzeniu komisji czy sesji rady gminy jednakże to usprawiedliwienie nie stanowi 
wcale podstawy do wypłacenie radnemu, za taką nieusprawiedliwioną nieobecność, 
diety. 

8. Bogdan Huczko zaproponował aby wykazy potrąceń diet dla radnych  przedstawiać 
radnym do wglądu. Zaproponował, aby uregulować szczegółowo zapisy uchwały 
Rady Gminy w sprawie diet  radnych. 
Zastępca Wójta Gminy przypomniał, że diety są rekompensatą za utracone 
wynagrodzenie w związku z nieobecnością w pracy.  

9. Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował o posiedzeniu Komisji, które 
odbędzie się 14 lutego br. o godz. 15.15.  

10. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił radnym sprawozdanie z pracy Komisji 
Rewizyjnej w 2011 roku (załącznik nr 9 do protokołu). 

11. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych ze sprawozdaniem z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn (załącznik nr 10 do protokołu). 

12. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Kasprowicza 1 – 7 w Krupskim Młynie (załącznik nr 11 do protokołu). 
Wójt Murowski przypomniał o zasadach programu i zaapelował aby jednakowo 
traktować wszystkich wnioskodawców przy rozpatrywaniu przedmiotowego wniosku.  
Adam Łuć przypomniał zapis regulaminu Komisji Rewizyjnej i powiedział, że aby 
Komisja Rewizyjna mogła zająć się tą sprawą, należy  zlecić jej przeprowadzenie takiej 
kontroli. Przypomniał, że celem działania Rady jest wyjaśniać sprawy i dążyć do 
prawdy obiektywnej. Do prawdy  obiektywnej może dojść Komisja Rewizyjna  jedynie 
po szczegółowej analizie dostępnych dokumentów. 
Franciszek Sufa stwierdził, że w całej sprawie brakuje stanowiska jednego podmiotu, 
tj. zarządcy, który odpowiada za zarządzanie sprawami Wspólnoty. Franciszek Sufa 
wnioskował, aby przekazać sprawę do rozpatrzenia Wójtowi Gminy lub przekazać 
sprawę do rozpatrzenia komisjom a w ten sposób wypracować jednolite stanowisko 
Rady w tej sprawie. 
Bogdan Huczko wnioskował, aby sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna a o efektach  
swojej pracy poinformowała pozostałych radnych. Zaproponował, również aby 
przegłosować zgłoszone dwa wnioski – radnego Sufy i Huczki. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym do głosowania wniosek radnego 
Sufy. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych (radny Kiszkis opuścił salę posiedzeń): 
głosowanie nad wnioskiem radnego Sufy przedstawiało się następująco: 

przy 8 głosach – za 
4 głosach – przeciw 
2  głosach – wstrzymujących się  
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  wniosek o rozpatrzenie przez Wójta przedmiotowego wniosku został przyjęty; 
drugiego wniosku nie przegłosowano – stał się bezzasadny.  
 

Ad. 21. 
Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.” 
 
 
 
Sesja zakończyła się o godz. 18.00. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Weiss 
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Załącznik nr 4  
 
 

Plan pracy Komisji Budżetowej na 2012 rok 
 
 

  KWIECIEŃ 
1. Informacja na temat wykorzystania przez GOPS środków z budżetu Gminy za 2011 rok. 
2. Sprawozdanie z udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym za 2011 r. 

CZERWIEC  
1. Informacja na temat wykorzystania przez szkoły i przedszkola środków  budżetu Gminy za 2011 
rok. 
2. Omówienie zasad wynagradzania osób nie będących nauczycielami w szkołach i przedszkolach. 
  WRZESIEŃ 

1. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych, wykaz zadań jak i pozyskanych środków 
finansowych za I półrocze 2012 rok. 

2. Wnioski Komisji Budżetowej do zadań dotyczące budżetu na 2013 rok. 
 LISTOPAD 
Informacja oraz zapoznanie się Komisji Budżetowej z projektem budżetu Gminy na 2013 rok. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości 
Henryk Brodziak 

 
 
 

Załącznik nr 5 
 

Plan pracy Komisji Terenowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego  
na 2012 rok 

Komisja w 2012 roku będzie zajmowała się głównie sprawami będącymi w jej kompetencji i w 
zależności od aktualnych potrzeb. Priorytetem Komisji będą objazdy po Gminie – wiosną i latem. 
Planujemy też tradycyjne spotkania z przedstawicielami OSP w Potępie i Krupskim Młynie oraz z 
komendantem Posterunku Policji Tworogu na temat bezpieczeństwa w Gminie. W zależności od 
posiadanych wolnych zasobów mieszkań komunalnych Komisja także będzie spotykała się z 
oczekującymi na przydział lokali mieszkańcami. Po wizycie w OSP w Krupskim Młynie planuje się też 
wyjazd na spotkanie ze strażakami w OSP w Potępie. Na bieżąco Komisja będzie zajmowała się 
sprawami na Komisjach przedsesyjnych. 
 

Przewodniczący Komisji Terenowej  
i Bezpieczeństwa Publicznego  

Rafał Kuczera 
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Załącznik nr 6  
 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu 
na 2012 rok 

luty   zapoznanie się z przebiegiem ferii zimowych na terenie gminy 
marzec   zapoznanie się z pracą Gminnego Ośrodka Kultury oraz planem imprez na 2012 rok 
  wraz z planami związanymi z powstaniem GOKSiR-u – wstępne informacje 
kwiecień zapoznanie się z propozycjami obchodów Dni Krupskiego Młyna 
maj  wizytowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy 
czerwiec wizyta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie 
wrzesień wizyta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Gminnej Bibliotece Publicznej 
październik wizyta w Zespole Szkół w Krupskim Młynie 
listopad  wizyta w Przedszkolu Nr 1 w Krupskim Młynie z Oddziałem Zamiejscowym w Ziętku 
grudzień omówienie i podsumowanie rocznej działalności Komisji oraz przygotowanie planu 
  pracy na 2013 rok 
 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,  
Pomocy Społecznej i Sportu  

Róża Ochman-Szyguła 
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