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Rada Gminy  
w Krupskim Młynie 

Protokół z XVII sesji 
Rady Gminy Krupski Młyn 

z dnia 28 lutego 2012 r. 
 

XVII sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 lutego 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 12-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 2012 – 

2023. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok. 
10. Wnioski i interpelacje radnych. 
11. Sprawy bieżące. 
12. Zamknięcie sesji. 

 

W sesji uczestniczyli:  

Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Radca Prawny – Elżbieta Psiuk 
Mieszkaniec gminy – Kazimierz Duda 
Redaktor „GWARKA” - Alicja Jurasz 
 
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. W związku z tym, że nikt nie wniósł żadnych uwag , Rada Gminy 
przystąpiła do przegłosowania porządku posiedzenia.  
 Przy 11 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 31 stycznia 2012 roku oraz czy wnoszą do niego 
uwagi.  
Nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu.  
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania protokół z sesji 31 stycznia 
2012 r.  
W głosowaniu udział brało 11-stu radnych. 
Przy 10 głosach - za  
 0 głosach – przeciw 
 1 głosie - wstrzymującym się  
protokół z sesji 31 stycznia 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). 
Na sesję przyszedł Bogdan Huczko. 

 
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 i 4 do protokołu). 
 
Ad. 6.  
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  
a) pełnionych dyżurach w Urzędzie Gminy w dniach 7, 14, 21 i 28 lutego br. 
b) załatwianiu spraw bieżących  w dniach 2 i 20 lutego br. 
c) uczestnictwie w: 
    - posiedzeniu Komisji Statutowej  w dniu 14 lutego br. 
    - we wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy  w dniu 23 lutego br. 
    - Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Potępie w 
dniu 18 lutego br. 
    - Zebraniu Wiejskim Sołectwa Potępa w dniu 24 lutego br. 
Przedstawił radnym zagadnienia, które zostały zgłoszone przez  mieszkańców na 

Zebraniu Wiejskim:  
- remont wodociągów i kanalizacji; 
- budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie; 
- budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kol. Ziętek i Potępa; 
- pomoc przy przeprowadzeniu rozbiórki budynku przy ul. Polnej; 
- zapoznał z pismem (załącznik nr 5 do protokołu) – skargą mieszkańców Potępy na 

organy Rady Gminy w sprawie opieszałości przy uchwalaniu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn. 

Z-ca Wójta zauważył, że z treści pisma nie wynika wprost, którego organu dotyczy 
przedmiotowa skarga  i  przypomniał zapisy  art. 229 kodeksu postępowania 
administracyjnego zgodnie, z którymi właściwym organami do rozpatrzenia skargi  
są: na wójta gminy - rada gminy, a w przypadku skargi na radę gminy - wojewoda. 
Adam Łuć  stwierdził, że skargę mieszkańców należy rozpatrzyć zgodnie z 
właściwością. Przypomniał, że Rada Gminy wypracowała swoją opinię i trzeba z tą 
opinią zapoznać zainteresowanych.  
Radni przyjęli przedstawione informacje. 
 
Ad. 7.  
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 
– 2023. 
Adam Łuć wnioskował o szczegółowe omówienie en block obu projektów uchwał, 
tj. dotyczących zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2023 oraz  
zmian do budżetu gminy na 2012 rok. Wniosek został jednogłośnie zaakceptowany 
przez radnych. 
 Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo oba projekty uchwał. Omówiła 
propozycje  zmian wraz z ich uzasadnieniem. Argumentowała, że proponowane 
zmiany  wynikają z aktualnych możliwości  budżetu  gminy  w 2012 roku po stronie 
dochodów i przychodów oraz niebezpieczeństwa pogorszenia się wskaźników 
związanych  z dalszym zadłużaniem się Gminy.  Skarbik Gminy  wnioskowała o 
uchwalenie zaproponowanych zmian w tym  zmiany dotyczącej  przesunięcia  
środków budżetowych w kwocie 100 000 zł z rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania 
przestrzennego” do rozdz. 40002 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę” na realizacji zadania związanego z wymianą odcinka sieci 
wodociągowej przy ul. Głównej i przyłączenia miejscowości Krupski Młyn do nowego 
ujęcia wody przy basenie kąpielowym w Krupskim Młynie. Radny Łuć pytał jaka jest 
globalna kwota budżetu gminy na 28 lutego br. – Skarbnik Gminy odpowiedziała.  
Bogdan Huczko zaproponował, aby wprowadzić do wieloletniej prognozy 
finansowej następujące zadania:  

a) budowa ujęcia wody i studni w Odmuchowie; 
b) określenie sposobu zagospodarowania budynku po byłym Samodzielnym 

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ul. Krasickiego w Krupskim 
Młynie; 

c) realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  
Lucyna Kaminska-Kwiek wyjaśniła, że mpzp nie jest zadaniem inwestycyjnym 
ale bieżącym i nie można go umieszczać w wieloletniej prognozie finansowej.  

d) finansowanie zmiany sposobu ogrzewania na terenie gminy.  
Wyraził opinię, że zdjęcie 100 000 zł z mpzp jest niezasadne ponieważ 
umieszczenie tego zadania i  środków w budżecie gminy  było efektem 
poważnego konsensusu całej Rady Gminy oraz  Wójta.  

Radny Łuć stwierdził, że Wójt Gminy wycofuje się z dotychczasowych ustaleń 
używając do tego celu Skarbnika Gminy. Wielu mieszkańców oczekuje na miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. Nowe zapisy planu umożliwiłyby zniesienie 
monopolu jedynego dostawcy ciepła, jakim jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
„Ciepłogaz” Sp. z o.o. oraz pozwoliłyby  wyjść naprzeciw wnioskom mieszkańców 
Sołectwa Potępa dotyczących  przekwalifikowania nieruchomości  gruntowych na 
tereny budowlane. Stwierdził, że jako radny, zgodnie z zapisem § 26 Regulaminu 
Rady Gminy stanowiącego załącznik do Statutu Gminy, zgłosi w tym temacie do 
protokółu zdanie odrębne. Podkreślił ponownie, że jest przeciwny przesunięciom 
środków finansowych przeznaczonych na podjęcie prac nad miejscowym planem 
na inne zadania. Plan jest bardzo potrzebny i oczekuje, że zadanie to zostanie 
zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie.  
Wójt przypomniał, że w dalszym ciągu czekamy  na pismo  Wojewody dotyczące 
możliwości odstąpienia naszej Gminy od obowiązku wykonania map w skali 1:1000, 
niezbędnych do przystąpienia do prac nad planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy. Według zebranych ofert geodetów wykonanie takich map  
może kosztować budżet ok. 200 000,00 zł.  więc  nawet przy zaplanowanej  w 
tegorocznym budżecie kwocie 100 000,00 zł rozpoczęcie prac nad miejscowym 
planem  może być  i tak w ogóle nie możliwe. 
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Bogdan Huczko przyznał, że nie jest przeciwny przesunięciu środków z miejscowego 
planu na budowę ujęcia wody w Krupskim Młynie ponieważ zadanie to jest bardzo 
ważne ze względu na  możliwość obniżenia cen wody dla naszych mieszkańców. 
Zdaje sobie również sprawę, że miejscowy plan wymaga o wiele większych środków 
finansowych niż zaplanowane w budżecie 100 000 zł.  
Radny Łuć stwierdził, że te 100 000 zł są to niewielkie pieniądze a przeznaczanie ich 
na ujęcie wody to niepoważne traktowanie Rady Gminy. Jest to już kolejny raz, kiedy 
Wójt chce środki z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczyć  na inne zadanie. Istotne jest również jaki jest obecnie próg zadłużenia.  
Wójt podkreślił, że czym innym jest zadłużenie a czym innym są obowiązujące 
wskaźniki. Należy działać bezpiecznie i oczywiście w granicach obowiązującego 
prawa.  
Skarbnik Gminy wyjaśniła jakie są obowiązujące wskaźniki a jakie zależności 
występują w uchwalonym budżecie gminy na 2012.  
Adam Łuć podkreślił, że jeżeli wydatki budżetu nie pozwalają na wykonanie tak 
ważnego zadania jakim jest  uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  to Jego zdaniem oszczędności  należy szukać przede wszystkim w 
wysokich kosztach administracji. Nie może tak być aby nie zrealizować  tak ważnego 
zadania jak mpzp.  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – stwierdził, że dobrze byłoby ustalić kalendarium 
prac związanych z realizacją planu – po to my można było przygotować się do 
przewidzianych prawem czynności.  
Wójt  Gminy powiedział, że jeśli  już pojawią się środki budżetowe na plan 
zagospodarowania przestrzennego, wówczas wystarczą dwa lub trzy miesiące na 
opracowanie szczegółowego zakresu  i  harmonogramu prac do wykonania.  
Bogdan Huczko wnioskował o ogłoszenie 5 min. przerwy w obradach. Radni 
jednogłośnie przychylili się do zgłoszonego wniosku i przerwa została ogłoszona.  

Po 5 minutach obrady wznowiono.  
Po przerwie Radny Łuć zgłosił, zgodnie z § 26 Regulaminu Rady Gminy  zgłosi zdanie 
odrębne w związku z zamiarem  zmniejszenia wydatków na miejscowy plan 
zagospodarowania  o 100 000 zł. Uważa, że takie działanie jest szkodliwe dla 
mieszkańców zarówno Krupskiego Młyna jak i Potępy. Przypomniał, że § 43 
miejscowego planu zawiera zapisy mówiące o monopolistycznej polityce 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Ciepłogaz” Sp. z o.o. i zdaniem radnego te 
właśnie zapisy  wymagają zmiany.  
Przewodniczący Rady Gminy dokonał oceny zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej na przestrzeni roku. Stwierdził, że obecnie nie powinno wprowadzać się 
dodatkowych pozycji do wpf, bo sytuacja jest bardzo napięta. Przedstawił, jak 
ulegały zmianie łączne nakłady finansowe w wpf: 

a) ochrona dorzecza Małej Panwi, czyli oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją;  
styczeń 2011 r. – czerwiec 2011 r. 2.071.000 zł 
wybrana oferta z przetargu – 4.899.556 zł 
29 listopada 2011 r. w wpf – 5.144.000 zł 
styczeń 2012 r. w wpf – 5.618.000 zł 

b) hala gimnastyczna w Krupskim Młynie 
wybór oferty z przetargu 20.01.2011 r. – 3.634.000 zł 
styczeń 2012 w wpf – 3.864.416 zł 

c) oczyszczalnia Ziętek  
styczeń 2011 r. – styczeń 2012 r. 2.856.000 zł 
(w 2012 roku miało być 1.276.000 zł, środki zdjęto) 

d) zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Odmuchów  
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styczeń – październik 2011 r. 1.285.000 zł 
styczeń 2012 r. 596.000 zł (skąd ta kwota, zadanie przesunięto na 2013 r.) 

e) instalacja solarna 
wprowadzono do wpf w czerwcu 2011 r. i kwota 1.834.000 zł pozostała do 
stycznia 2012 r. (w grudniu podano informację, że wniosku nie rozpatrzono 
pozytywnie) 

f) sieć internetowa – wprowadzono do wpf w listopadzie 2011 r. – 434.000 zł 
g) sala gimnastyczna w Potępie  

w wpf – styczeń – październik 2011 r. – 2.100.000 zł 
obecnie 1.803.000 zł (zmiana bez uzasadnienia)  

h) wymiana wodociągu w Krupskim Młynie i Potępie 
w wpf – styczeń 2011 r. – 260.000 zł 
styczeń 2012 r. – 195.000 zł 
kosztorys inwestorski na w/w prace dla Potępy to ~ 1.400.000 zł 
Ponadto stwierdził, że łączne nakłady na budowę hali sportowej i 
termomodernizacji Zespołu Szkół w Krupskim Młynie planowane są na kwotę 
6.749.000 zł. 
Od początku kadencji podejmowana jest 11 uchwał dotycząca zmian w wpf 
a wskaźnik zadłużenia był poniżej 30% (24,02%) obecnie wynosi 45,28 %. 

Artur Dawydzik chciał się dowiedzieć jakie oszczędności można byłoby uzyskać 
uchwalając nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Co z 
działalnością PEC „CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o.?  
Zastępca Wójta Gminy wyjaśnił, że trudno stwierdzić, jakie będą korzyści. Mogą one 
dotyczyć przede wszystkim mieszkańców, którzy po przekwalifikowaniu gruntów, 
dokonają ich sprzedaży. Dla gminy ten ogromny wydatek finansowy może przynieść 
jedynie wpływ z tzw. opłaty adiacenckiej  oraz  wyższych podatków np.; podatku od 
nieruchomości.  
Bogdan Huczko powiedział, że mieszkańcy powinni sami wybrać sobie sposób 
ogrzewania ale zanim dokonają wyboru, powinni poznać wszystkie „za” i „przeciw”.  
Podjęcie dobrej decyzji na pewno przyniesie w przyszłości znaczne korzyści. Nie 
poleca używania węgla ale gazu, tyle, że w ramach lokalnych kotłowni czy 
dwufunkcyjnych pieców gazowych.  
Radny Dawydzik zaproponował poczekać z podjęciem decyzji jeszcze kilka miesięcy 
co pozwoliłoby na lepszą ocenę sytuacji i możliwości finansowych gminy.  
Wójt Gminy przypomniał, że w obecnej sytuacji finansowej budżetu nie stać gminy 
na zmianę sposobu ogrzewania.  
Janusz Weiss stwierdził, że jeśli p. Wójt wystąpił z pismem do Wojewody w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z racji, iż gmina jest mała i 
posiada obowiązujący plan, to należy mieć nadzieję, że uzyska się zgodę na 
wykorzystanie istniejących map w skali 1:500, co bardzo ograniczy koszty.  
Radny Huczko powtórzył, że należy przystąpić do sporządzenia miejscowego planu, 
jednak obecnie ważniejsze wydaje się zadanie polegające na budowie ujęcia wody 
i kanalizacji na terenie gminy.  
Franciszek Sufa stwierdził, że miejscowy plan jest potrzebny i należy podjęć 
niezbędne działania by go uchwalić do końca obecnej kadencji Rady Gminy. 
Zwrócił się do Wójta o przygotowanie i przedstawienie radnym kalendarium 
niezbędnych czynności potrzebnych do przyjęcia miejscowego planu.  
Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt 
uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania. 
W głosowaniu brało udział 12 radnych.  

Przy 10 głosach – za  
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1 głosie – przeciw (z uwzględnieniem zdania odrębnego wyrażonego przez 
radnego Adama Łucia) 

1 głosie – wstrzymującym się 
uchwała Nr XVII/114/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 
2012 – 2023, została podjęta. 
 
Ad. 8. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
 Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy 
przystąpiła do głosowania.  
W głosowaniu brało udział 12 radnych.  

Przy 10 głosach – za  
1 głosie – przeciw (z uwzględnieniem zdania odrębnego wyrażonego przez 

radnego Adama Łucia) 
1 głosie – wstrzymującym się 

uchwała Nr XVII/115/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, została 
podjęta. 
 
Ad. 9. 
 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok. 
 Zastępca Wójta Gminy omówił treść uchwały oraz przypomniał, że coroczny 
obowiązek uchwalenia przez Radę Gminy gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok, 
wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  
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 12 radnych.  

Przy 12 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XVII/116/12 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok, 
została podjęta. 
 
Ad. 10. 
Wnioski i interpelacje radnych. 
 Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 11. 
Sprawy bieżące. 

1. Franciszek Sufa:  
a) poinformował o wniosku złożonym do Urzędu Gminy przez p. Ilonę Pielkę 

dotyczącym roszczenia w związku z awarią sieci wodociągowej i przerwą 
w dostawie wody do posesji przy ul. Tarnogórskiej 2 c w Krupskim Młynie.  

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że gmina jest ubezpieczona od 
odpowiedzialności cywilnej.  
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b) pytał czy jesteśmy przygotowani do przyjścia wiosny na terenie gminy 
(podjęcia działań zabezpieczających w wypadku np. podtopień); 
zaproponował skorelowanie działań z NITROERGIEM; 

c) zapoznał radnych z treścią pisma Wojewody Śląskiego w sprawie 
wypełniania oświadczeń majątkowych (załącznik nr 7 do protokołu). 

 
Ad. 12. 
Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.” 
 
 
 
Sesja zakończyła się o godz. 18.00. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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