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Rada Gminy 
w Krupskim Młynie 

Protokół z XVIII sesji 
Rady Gminy Krupski Młyn 

z dnia 27 marca 2012 r. 
 

XVIII sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 27 marca 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 
(lista obecności stanowi 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 gminy 

na lata 2012 – 2023. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 

rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie nie/wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w 

Krupskim Młynie. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Krupski Młyn w 2012 roku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy do lat 3. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku p. Edyty Kulawik w sprawie 
wykupu lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie Kolonia 
Ziętek 13 A. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Władysława Gorańskiego 
dot. umożliwienia osiedlenia się jej wraz z rodziną na terenie gminy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Krystyny Minasjan dot. 
umożliwienia osiedlenia się jej wraz z rodziną na terenie gminy. 

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

W sesji uczestniczyli:  

Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Radca Prawny – Eugenia Fox  
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska-Kwiek 
Redaktor „GWARKA” - Alicja Jurasz 
Sołtys  Potępy – Joachim Heidenreich 
 
 
 
 
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 
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porządku obrad. W związku z tym, że nikt nie wniósł żadnych uwag, Rada Gminy 
przystąpiła do przegłosowania porządku posiedzenia. Nieobecny Adam Łuć. 
 Przy 14 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 28 lutego 2012 roku oraz czy wnoszą do niego 
uwagi.  
Nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania protokół z sesji 28 lutego 
2012 r.  
W głosowaniu udział brało 14 radnych. 
Przy 13-tu głosach - za  
 0 głosach – przeciw 
 1 głosie - wstrzymującym się  
protokół z sesji 28 lutego 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). 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za sprawną organizację wywozu 
odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy.  
Franciszek Sufa prosił o informację na temat możliwości pozyskania frezu 
asfaltowego przy okazji remontu  drogi krajowej nr 11. W odpowiedzi  Z-ca Wójta 
poinformował ponownie, że po spotkaniu z Kierownikiem Budowy Firmy DROMET w 
sprawie możliwości pozyskania frezu, jakie odbyło się w Urzędzie Gminy w Tworogu 
trudno dzisiaj stwierdzić jednoznacznie jakie będą wyniki tych zabiegów, na pewno 
jednak nie takie jakich można się spodziewać. 
 
Ad. 5. 
Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.  
 Zastępca Wójta Gminy Krupski Młyn – Stefan Hajda przedstawił zebranym 
sprawozdanie  
z realizacji wniosków i interpelacji radnych (załącznik nr 3 do protokołu). 
Bogdan Huczko wnioskował o uzupełnienie wniosku dotyczącego inwentaryzacji 
dębów o utworzenie ścieżki dydaktycznej na terenie Krupskiego Młyna. 
 
Ad. 6.  
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  
a) pełnionych dyżurach w Urzędzie Gminy w dniach 6, 13, 20 i 27 marca br. 
b) załatwianiu spraw bieżących  w dniach 5 i 13 marca br. 
c) uczestnictwie w: 
    - posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 13 marca br.; 
   - posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu oraz 

Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 20 marca br.; 
   - Walnym Zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krupskim Młynie, które odbyło się 

17 marca; 
   - spotkaniu Rady Sołeckiej w Potępie – 22 marca br. 
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 - spotkaniu informacyjnym zorganizowanym w GOK w Potępie dot. 
dofinansowania instalacji solarnych przez firmę Hetman Eko sp. z o.o. z Warszawy; 

Radni przyjęli przedstawione informacje bez uwag. 
 
Ad. 7.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 
– 2023. 
 Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo projekt uchwały. Omówiła 
propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem.  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt ten został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisje Rady.  
Henryk Brodziak zapoznał ze szczegółowymi zapisami przebiegu posiedzenia Komisji 
Budżetowej dotyczące projektu uchwały z 20 marca br.  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że proponował aby zdjąć z wieloletniej 
prognozy finansowej zadania związanego z dofinansowaniem instalacji solarnych na 
terenie gminy. Uzasadniając dodał, że gmina jest na liście rezerwowych. Uważa, że 
jeśli w tym zakresie nic nie będzie się działo to należy zdjąć to zadanie z wpf. Istnieją 
przecież nowe programy dotyczące instalacji solarnych np.: „Efektywność 
energetyczna i odnawialne źródła energii dla Polski”, gdzie w sumie alokacja wynosi 
578 mln EURO. Dotyczy to również małych gmin a termin dofinansowania upływa 30 
kwietnia 2014 roku. Nabór wniosków zacznie się już w drugim kwartale br. Powiedział, 
że Wójt wspominał o osuwiskach i szkodach powodziowych, więc można by się 
zastanowić; bo można byłoby otrzymać 100 % dotacji z WFOŚiGW w ramach 
programu „Przeciwdziałania osuwiskom ziemi i likwidowania skutków powodzi.” 
Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt 
uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania. 
W głosowaniu brało udział 14 radnych.  

Przy 13 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
1 głosie – wstrzymującym się 

uchwała Nr XVIII/117/12 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. 
Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo projekt uchwały. Omówiła propozycje 
zmian wraz z ich uzasadnieniem. Na sesję przyszedł Adam Łuć. 
 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 XVIII/118/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, została 
podjęta. 
 
Ad. 9. 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 
Sołectwie Potępa. 
Przewodniczący Rady Gminy przywitał obecnego na sesji Sołtysa Potępy a 
następnie złożył oświadczenie (apel), którego treść stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu.  
Sołtys Potępy zabierając głos podziękował za udzielenie mu głosu. Zwrócił się z do 
Rady Gminy z wnioskiem (załącznik nr 5 do protokołu) o wyodrębnienie w budżecie 
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gminy na 2013 rok środków funduszu sołeckiego, argumentując to tym, że fundusz 
taki pomógłby mieszkańcom w samorealizacji. Stwierdził, że mieszkańcy mają wiele 
pomysłów na zagospodarowanie terenu miejscowości i chętnie pomogą w realizacji 
projektów.  
 Zastępca Wójta Gminy przypomniał, że coroczny obowiązek podejmowania 
przez Radę Gminy uchwał o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu 
sołeckiego wynika z zapisów ustawy o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 r. (Dz. 
U. z dnia 31 marca 2009 r.) oświadczył, że znając gospodarność mieszkańców 
Potępy ani przez chwilę nie ośmieliłby się  twierdzić, że środki  funduszu sołeckiego 
mogłyby być źle spożytkowane oraz omówił treść projektu uchwały.  
Zabierają głos w dyskusji Zastępca Wójta przypomniał stanowisko Wójta Gminy 
zaprezentowane na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy w dniach 20 i 21 
marca br. Wójt stoi na stanowisku aby dzisiaj kiedy budżet gminy jest tak obciążony  
ważnymi dla rozwoju gminy zadaniami inwestycyjnymi, wstrzymać się z 
wyodrębnianiem funduszu sołeckiego. Niezależnie jednak  od tego należy również 
pamiętać, że planowane środki finansowe na zadania inwestycyjne związane z  
budową np.: wodociągu, kanalizacji czy oczyszczalni ścieków mają również, tak jak 
fundusz sołecki, być przeznaczone  na poprawę warunków życia  mieszkańców oraz 
mają, co najważniejsze, odciążyć portfele mieszkańców.  
Radny Łuć zwrócił się do Przewodniczącego o zapoznanie radnych z opiniami 
poszczególnych Komisji. Przewodniczący poinformował, że opinie są negatywne. 
Adam Łuć zarzucił, że jego odrębny głos nie był uwzględniony w sporządzonym 
sprawozdaniu z posiedzenia Komisji.  
Henryk Brodziak przedstawił przebieg posiedzenia Komisji Budżetowej w części 
dotyczącej wyodrębnienia funduszu sołeckiego.  
Przewodniczący Rady Gminy odnosząc się do złożonego wcześniej oświadczenia 
powiedział, że inne gminy również inwestują ale mają również wyodrębnione 
fundusze sołeckie i w ten sposób mogą również inwestować w różne zadania, ważne 
dla społeczności lokalnej. Sołectwo Potępa posiada już swój Statut i akt ten 
wywołuje dalsze określone konsekwencje działań Rady. Nie przekonują go 
tłumaczenia, że nie ma środków, bo przecież może ich nie być nigdy. 
Zastępca Wójta stwierdził, że nie wie jak  jest w innych gminach.  Z jego wiedzy 
wynika, że środki z funduszu sołeckiego wydawane są na zadania inwestycyjne ale 
cześć jest spożytkowana na festyny czy inne uroczystości. Wie natomiast jak jest w 
Gminie Krupski Młyn i dlatego powinniśmy podejmować decyzję zgodne z naszą 
strategią rozwoju gminy. Pomysłów jest mnóstwo i dużo zadań do realizacji ale należy 
liczyć się z możliwościami finansowymi budżetu. Należy wybierać.  
Franciszek Sufa przypomniał, że nie jest przeciwnikiem utworzenia funduszu 
sołeckiego i jest również zdania aby nie porównywać Krupskiego Młyna z innymi 
gminami. Teren jest specyficzny – gminę przecież tworzą tylko dwie wsie. Ponadto 
uważa, że wyodrębnienie funduszu sołeckiego dla Potępy może doprowadzić do 
konfliktu między mieszkańcami Krupskiego Młyna i Os. Ziętek oraz mieszkańcami 
Potępy, bo przecież Krupski Młyn jest również sołectwem. Gmina jest skomasowana i 
tak naprawdę bardzo mała i  nikomu nie potrzeba konfliktów. Funkcjonujące w 
gminie instytucje w pełni zabezpieczają potrzeby mieszkańców. Radny Sufa 
stwierdził, że przekonuje go stanowisko radnego Artura Dawydzika, aby wstrzymać 
się z wyodrębnianiem funduszu sołeckiego dla obu sołectw, do czasu zakończenia 
zadań inwestycyjnych.  
Janusz Weiss stwierdził, że rzeczywiście nie można porównywać nas do innych gminy 
ale nasza gmina jest ewenementem na skalę kraju jeśli chodzi o termin wyboru 
sołtysa, wszędzie wybory sołtysów odbywają się bezpośrednio po wyborach 
samorządowych. Kadencja naszej rady sołeckiej będzie trwała tylko trzy lata.  
W odpowiedzi Zastępca Wójta stwierdził, że termin wyborów wyznacza statut 
sołectwa i jeśli chodzi o statut Sołectwa Potępa to przewiduje on, że wybory sołtysa i 
rady sołeckiej winny się odbyć  w ciągu 12 m-cy od daty wyborów do rady gminy. 
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Nowe wybory w lutym 2012 roku odbyły się więc „prawie” w terminie określonym w 
statucie. Trzy miesięczne opóźnienie zostało spowodowane unieważnieniem przez 
Wojewodę Śląskiego pierwszej uchwały Rady Gminy o nadaniu statutu. Ponadto Z-
ca Wójta stwierdził, że należy docenić starania wszystkich a mianowicie 
Przewodniczącego i Radnych  przy tworzeniu nowego statutu Sołectwa Potępa 
jednakże należy również zauważyć, że wybory  sołtysa Potępy z lutego br. nie były 
pierwszymi w historii sołectwa. Wybory Sołtysa  mają swoją kilku dziesięcioletnią 
tradycję i odbywały się również wtedy kiedy Sołectwo Potępa funkcjonowało w 
oparciu o statut z tzw. „minionej epoki”.  
Bogdan Huczko po przeprowadzonej pracy w ramach Komisji Statutowej 
zaproponował aby również utworzyć sołectwo w Krupskim Młynie, przede wszystkim 
po to, by sołectwo Krupski Młyn  też mogło starać się o środki w ramach funduszu 
sołeckiego jak i ze źródeł zewnętrznych. Z jednej strony mamy dużo zadań 
inwestycyjnych, więc zakończmy ja najpierw a jeśli chcemy wyodrębniać fundusz 
sołecki to powinniśmy go wydzielić dla obu sołectw. Zgodził się z opinią 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i dodał, że brak kompleksowych działań może 
spowodować powstanie konfliktu miedzy mieszkańcami gminy. Wcześniej przecież 
przesuwaliśmy środki w budżecie na budowę nowego wodociągu. Przychylałby się 
do tego aby zakończyć zaczęte zadania inwestycyjne a przy tej okazji wnioskowałby 
o to aby od lipca br. (tj. po podłączeniu do nowego wodociągu) mogły zacząć 
obowiązywać jednolite ceny wody dla wszystkich mieszkańców.  
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zadanie inwestycyjne pn.: budowa 
wodociągu było zaplanowane już kilka miesięcy wcześniej, więc można było zająć 
się poszukiwaniem środków dużo wcześniej.  
Bogdan Huczko powiedział, że gdyby środki finansowe nie zostały przesunięte nie 
byłoby ani studni ani nowego ujęcia wody. Ucieszyła go informacja, że mamy 
pozwolenie na eksploatację studni. Wyraził nadzieję, że będzie to korzystne dla 
mieszkańców. Jeśli natomiast chodzi o wyodrębnienie funduszu sołeckiego to 
sołectwo Krupski Młyn będzie teraz poszkodowane bo przecież przesunięto prace 
nad Statutem Sołectwa Krupskiego Młyna po to by najpierw dokończyć zadania 
inwestycyjne.  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Komisja Statutowa przecież została 
powołana w 2011 roku po to aby opracować projekt Statutu Sołectwa Potępy jak i 
Krupskiego Młyna ale radni Krupskiego Młyna nie  podjęli tematu a mogli podjąć go 
równolegle z pracami nad Statutem Sołectwa Potępa.  
Adam Łuć stwierdził, że inwestycje były, są i będą a wywoływanie wrażenia, że 
budżet gminy Krupski Młyn zawali się w związku z tym, że np. z zadania pn.: 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zdjęto 100 000 zł przy budżecie 
blisko 20 mln czy znalezienie 40 tys. na wyodrębnienie funduszu sołeckiego to zawali 
budżet 20 mln to jest to poza dyskusją i wszelkie dywagacje w jego przekonaniu są 
niepoważne a jeśli jest inaczej to jest ku temu inny cel. Natomiast nie zastanawiałby 
sie czy to wywoła konflikt między mieszkańcami ale przyspieszyłby prace zmierzające 
do opracowania Statutu Sołectwa Krupski Młyn i wyodrębniłby w przyszłym budżecie 
dla Krupskiego Młyna fundusz sołecki, po to by mieszkańcy mogli zacząć działać. 
Przypomniał, że radni ciągle zmieniają budżet bo jak słyszą, że wiecznie są jakieś 
inwestycje i że nie ma pieniędzy ale jest to naturalna rzecz. Nie jest jednak 
powiedziane, że od wyodrębnienia takiego funduszu miałoby zawalić budżet Gminy 
Krupski Młyn. Zwrócił uwagę, że radni ciągle powtarzają niepoważne wnioski (np. o 
braku kosza, o spróchniałej desce czy dziurze w moście wiszącym). Natomiast Wójt je 
później realizuje. Jeśli dobrze rozumie to mając fundusz sołecki takie sprawy byłyby 
przez niego regulowane. Od lat wnioskują o kosze na śmieci czy ławki a tak 
naprawdę przybywa ich niewiele. W danym momencie nic się nie dzieje. Stwierdził, 
że nie ma co tak pazernie i tak chciwie bronić tego budżetu i przekonywać, że to 
tyko Wójt jest od wydawania tych pieniędzy. Niech władza schodzi w dół, niech 
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mieszkańcy się wykazują. Nie należy stwarzać pozorów demokracji, bo jeżeli 
tworzymy sołectwo to dajmy ludziom okazję do wykazania się.   
Jacek Kiszkis podkreślił, że celem podstawowym Rady jest tzw. „dopięcie” wszystkich 
rozpoczętych inwestycji. Takich zadań jak obecnie trwają, jeszcze nie było w historii 
gminy i trzeba zastanowić się co chcemy osiągnąć i w jakiej kolejności należy to 
zrealizować. Budżet przez niewłaściwe zadania może runąć. Wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego jest bardzo dobrym pomysłem ale nie jest to temat na dziś a 
dopiero za zakiś czas. Trzeba najpierw zakończyć rozpoczęte zadania inwestycyjne a 
potem wrócić do tematu funduszu. Najpierw niech Komisja Statutowa opracuje 
Statut Sołectwa a potem dopiero będzie można podejmować kolejne decyzje. 
Stwierdził, że będzie głosował na „nie”.  
Janusz Weiss odnosząc się do wypowiedzi Adama Łucia powiedział, że 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego mogłoby zaważyć na budżecie gminy.  
Franciszek Sufa powiedział, że daleki jest nazywania jakiegoś głosu na sali chciwym 
czy pazernym ale każdy radny ma prawo do wyrażania swoich opinii. Przypomniał, 
że radnych z Krupskiego Młyna jest 7-miu i zobowiązał się, że w pkt „Sprawy bieżące” 
zapyta Radę jakie jest ich zdanie na temat utworzenia Statutu Sołectwa. Komisja 
Statutowa powinna podjąć prace nad  Statutem Sołectwa dla Krupskiego Młyna po 
podjęciu przez Radę Gminy decyzji czy nadanie statutu jest zasadne czy też nie. Jeśli 
Rada Gminy podejmie pozytywną decyzję wówczas Komisja Statutowa będzie 
mogła zająć się tworzeniem Statutu Krupskiego Młyna zgodnie ze wzorem 
obowiązującego już Statutu Sołectwa Potępa.  
Artur Dawydzik zaproponował aby sołtys Potępy przedstawił swoje propozycje na 
rozdysponowanie tych pieniędzy. Może należałoby zacząć od mniejszych kwot na 
drobne zadania.  
Radny Łuć stwierdził ponownie, że niepoważnym jest stwierdzenie, że wyodrębnienie 
środków na fundusz sołecki spowoduje załamanie budżetu, bo przecież jak słyszał są 
inwestycje. Takie stwierdzenie odbiera jako niechęć do funduszu sołeckiego. Mówi 
tak dlatego, że Szanowna Rada co roku przyjmuje budżet gminy wraz z zawartymi w 
nim prerogatywami dla Wójta. Na Wójta przelewane jest prawo do zaciągania 
zobowiązań do odpowiedniej kwoty. W tym roku jest to chyba 600 tys., więc 
stwierdzenie, że 40 tys. na fundusz spowoduje zawalenie się budżetu 21 mln to jest to 
dla niego niepoważne i jest to stosowanie taniej demagogii. Podobnie jak 
nieracjonalnym było zaplanowanie w budżecie gminy na 2012 rok kwoty 100 000 zł 
na rozpoczęcie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a 
potem pod pretekstem realizacji wielkich zadań inwestycyjnych zdjęcie ich z 
pierwotnego zadania. Jest to niepoważne traktowanie samych siebie.  
Zastępca Wójta powiedział, że nie widzi związku w opisanej sytuacji a podjęciem 
decyzji o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Podkreślił, że sołtys nie może 
samodzielnie określić na co chciałby wydać pieniądze, bo decyduje przecież o tym 
Rada Sołecka. Gdyby dziś zadać pytanie co w tym sołectwie jest ważniejsze czy 
cena ścieków czy nowe ławki to odpowiedź nasuwa się sama. W sołectwie Potępa 
też zaplanowane są ważne zadania. Nigdy nie było tak, że robiło się coś tylko w 
jednej miejscowości ale wszędzie. Przypomniał jednocześnie, że coroczne budżety 
naszej gminy  uchwalane przez Radę Gminy pomimo tego, że nie posiadają 
wyodrębnionego funduszu sołeckiego i tak przewidują finansowanie różnych zadań i 
prac w każdej miejscowości. 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w innych gminach pieniądze są 
wydawane w różny sposób ale wynika to z decyzji właściwych organów sołectwa i 
musi być również zaakceptowane przez Radę Gminy czy Miasta.  
Radny Łuć stwierdził, że dla niego jest demagogią szantażowanie radnych 
stwierdzeniem, że przez wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz 
sołecki, ten budżet się zawali. 
Sołtys Potępy zabierając głos powiedział, że zgodnie z obowiązującą procedurą 
najpierw musi odbyć się spotkanie mieszkańców Potępy, na którym ustalone zostaną 
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zadania do realizacji a potem Sołtys wraz z Radą Sołecką złoży wniosek do Wójta o 
akceptację. Mieszkańcy chętnie pomogą w działaniu a możliwość dysponowania 
funduszem pozwoli nauczyć się jak z tych środków finansowych korzystać dobrze i 
zgodnie z wolą mieszkańców.  
Bogdan Huczko przypomniał, że działania Rady powinny dotyczyć całej gminy a nie 
tylko jej części.  Należy działać dla dobra całej gminy a nie patrzeć tylko ze swojego 
punktu widzenia. Trzeba dobrze się zastanowić nad podjęciem decyzji o 
wyodrębnieniu funduszu. Zaproponował aby wyodrębnić w następnym budżecie 
środki na fundusze sołeckie ale po tym jak stworzony zostanie Statut Sołectwa Krupski 
Młyn. Będzie wówczas czas na dobre przygotowanie się do takiego działania. W 
każdej miejscowości są przecież podejmowane jakieś prace.  
Radny Łuć zwrócił się do Skarbnika aby w projekcie budżetu na kolejny rok znalazł 
się zapis o kwocie tego funduszu. Skarbnik Gminy wyjaśniła, ze kwota to wynik 
skomplikowanego algorytmu zapisanego w ustawie o funduszu sołeckim. Wójta przy 
tworzeniu nowego budżetu obowiązuje uchwała Rady Gminy mówiąca o 
wyodrębnieniu w budżecie środków na przedmiotowy fundusz. Radny Huczko złożył 
wniosek o 5 min. przerwę w obradach. 
Przewodniczący Rady zaproponował aby było to 7 min. – propozycja została 
jednogłośnie przegłosowana przez radnych. 
Po 7 minutach obrady wznowiono.  
Artur Dawydzik zaproponował aby wyodrębnić fundusz dla Potępy w 2013 roku i 
przez ten rok przyjrzeć się jak został on zagospodarowany. W następnej kolejności 
można zająć się wyodrębnieniem funduszu dla Krupskiego Młyna.  
Adam Łuć wyraził swoją opinię mówiącą o tym, że należy pozwolić mieszkańcom na 
współdecydowanie o ważnych sprawach dla miejscowości przez wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego. Te 40 tys. zł to nie środki, które mogłyby zniszczyć budżet ale to 
dobre powiązanie miedzy władzą a mieszkańcami gminy.  
Zastępca Wójta przypomniał, że dzisiejszy projekt uchwały dotyczy wyłącznie 
sołectwa Potępa. Podkreślił po raz kolejny, że nikt nie mówił o zawaleniu się budżetu 
z powodu wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Mowa była jedynie o tym, że 
potrzebne są duże pieniądze na inne sprawy, które należy dokończyć. Nie uprawia 
demagogii i jest zwolennikiem funduszu ale w momencie kiedy będzie na to 
właściwy czas. 
Joachim Heidenreich podkreślił, że sołectwo mając wydzielone środki może 
zaangażować do pracy mieszkańców, którzy chętnie wspomogą działania dla 
dobra społeczności lokalnej.  
Klaudiusz Kruszewski zaproponował aby podjąć na tej sesji uchwałę o wyodrębnieniu 
funduszu i przez najbliższy czas obserwować w jaki sposób będzie on funkcjonował a 
następnie jeśli okaże się, że zgodnie z oczekiwaniami, wówczas będzie można 
podjąć prace zmierzające do utworzenia Sołectwa w Krupskim Młynie i wyodrębnić 
fundusz również dla tego Sołectwa.  
Radny Łuć stwierdził, że w 2012 roku należy zająć się pracą nad Statutem Sołectwa 
Krupskiego Młyna, by w Krupskim Młynie również można było wyodrębnić fundusz 
sołecki.  
Bogdan Huczko przypomniał, że Komisja Statutowa będzie pracowała nad nowym 
Statutem sołectwa ale dopiero wtedy kiedy Rada Gminy wyrazi pozytywną opinie 
na ten temat.  
Radny Łuć stwierdził, że chodzi o to, ze wtedy sołectwa będą się mogły starać o 
pozyskanie funduszy z zewnątrz. Takie działania pomogą mieszkańcom ocenić 
skuteczność pracy radnych.  
Zastępca Wójta przypomniał, że wiele zadań zostało wykonanych niezależnie od 
istnienia Sołectwa czy Sołtysa. Mnóstwo środków udało się pozyskać i to dla każdej z 
miejscowości (m.in.: place zabaw) – należy o tym pamiętać. Z dotychczasowej 
praktyki samorządowej wynika, że o wiele łatwiej jest uzyskać dofinansowanie przez 
Gminie niż samodzielnie sołectwu. Każde dofinansowanie wymaga posiadania 
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wkładu własnego a takiego sołectwo nie ma. Zwrócił się jednocześnie do 
Przewodniczącego Rady Gminy o podsumowanie wniosków i ukierunkowanie 
dyskusji zgodnej z punktem porządku obrad.  
Radny Łuć dodał, że fundusz sołecki zdecydowanie lepiej by funkcjonował, gdyby 
stworzyć gminny fundusz wsparcia. Łatwiej byłoby wówczas zdobywać środki na 
duże zadania. Należy utworzyć takie warunki, żeby Sołectwo mogło się starać o 
środki zewnętrzne.  
Przewodniczący Rady zaproponował, aby dyskusję o Statucie Sołectwa Krupski Młyn 
przełożyć do „Spraw bieżących.” Adam Łuć wnioskował, aby przegłosować 
wniosek. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z opiniami Komisji Terenowej, Budżetowej 
oraz Komisji Oświaty na temat przedmiotowego projektu uchwały.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy 
przystąpiła do głosowania.  
W głosowaniu brało udział 14 radnych (Franciszek Sufa opuścił salę posiedzeń). 

Przy 10 głosach – za  
                          4 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XVIII/119/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy środków stanowiących fundusz sołecki w Sołectwie Potępa, została podjęta. 
 
 
 
Ad. 10. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Krupskim Młynie. 

Zastępca Wójta Gminy omówił treść projektu uchwały. Następnie 
zaproponował naniesienie do przedstawionego projektu kilka autopoprawek, 
a mianowicie:  

1. w § 9 ust. 1 pkt 9) słowo „masowych” zastąpiono „plenerowych”,  
2. w § 11 pkt 5) zamiast: „półkolonie i inne formy..” zapisano „półkolonie lub inne 

formy..”. 
Zaproponował również aby organizacją półkolonii zajęły się szkoły. Ostatnio 
zorganizowane ferie dla dzieci i młodzieży przebiegły bardzo dobrze. 
Nauczyciele mają doświadczenie, mają do dyspozycji potrzebne 
pomieszczenia wraz z wyposażeniem, co znacznie ułatwia organizację takich 
form wypoczynku. Dyrektor Zespołu Szkół pozytywnie ocenił przebieg ferii w 
Szkole. Radny Łuć zaproponował aby zapis o organizacji półkolonii umieścić 
w Statucie Gminnego Zespołu Oświatowego. Radny Brodziak chciał się 
dowiedzieć czy istnieje obowiązek powoływania Dyrektora GOK-u w ramach 
konkursu? Zastępca Wójta odpowiedział, że istnieje taka możliwość i z niej 
Wójt skorzystał, zawierając taki zapis w Statucie.  
Radny Łuć zwrócił się do Dyrektora GOK z prośbą o zabranie głosu.  

Zastępca Wójta prosił aby nie stawiać Dyrektora GOK w niezręcznej sytuacji. Trudno 
sobie wyobrazić aby Dyrektor GOK-u miał opiniować czy dyskutować z 
przedstawionym projektem uchwały. Jeśli Wysoka Rada podejmie uchwałę o 
zmianie statutu to do obowiązków  Dyrektora będzie należała realizacja zapisów 
uchwały a więc opracowanie regulaminu organizacyjnego jednostki, ilości etatów, 
zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności itd.  
Adam Łuć w związku z obecnością Dyrektora GOK-u chciałby usłyszeć głos p. 
Dyrektora. 
Przewodniczący Rady powiedział, że Zastępca Wójta trafnie uzasadnił swoją 
wypowiedź. 
Bogdan Huczko wyraził zadowolenie, że udało się stworzyć projekt Statutu 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i będzie on przedmiotem obrad. Być 
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może dzięki powstaniu GOKSiR-u pojawi się również równowaga między zadaniami 
kultury oraz zadaniami sportu. Ma nadzieję, że przyniesie to korzyści mieszkańcom 
całej gminy. Podziękował za szybkie stworzenie takiego dokumentu. 
Radca prawny wyjaśnił, że Statut GOKSiR powstał dopiero teraz, ponieważ pojawiły 
się nowe przepisy (od 1 sierpnia 2011 roku), które pozwoliły na takie działanie, a 
mianowicie na rozszerzenie zakresu działalności GOK-u o zadania z zakresu sportu i 
rekreacji.  
Przewodniczący Rady Gminy wyraził swoje dwie wątpliwości co do konkursu na 
dyrektora, a mianowicie, że konkurs ten powinna wygrać osoba kompetentna, z 
doświadczeniem, wykształceniem, dorobkiem; powinna również przedstawić swoją 
strategię działania oraz odpowiednio zarządzać. Nie wie po co powoływać, tworzyć 
konkurs na zastępcę dyrektora. Dyrektor może przecież sam powołać swojego 
Zastępcę. Druga wątpliwość dotyczy faktu, że jeśli GOKSiR miałby zacząć działania 
od jesieni, to będą potrzebne większe środki finansowe. Będą nowe stanowiska a to 
wymaga większych kosztów. 
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 14 radnych.  

Przy 14 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XVIII/120/12 w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Krupskim Młynie, została podjęta. 
 
Ad. 11. 
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski 
Młyn w 2012 roku. 
 Zastępca Wójta Gminy omówił treść uchwały. 
Adam Łuć wnioskował o rozwiązanie problemu, który pojawił się na terenie basenu 
w Krupskim Młynie. W miejscu tym gromadzą się koty, które są dokarmiane przez 
osoby dzierżawiące tereny sąsiadujące z basenem. Zaproponował, aby zastanowić 
się nad możliwością wypowiedzenia umów dzierżawy osobom, które nie 
przestrzegają zapisów umowy.  
Radca prawny podkreślił, że zgodnie z przedstawionym projektem uchwały Wójt 
Gminy zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu opiekę nad 
bezdomnymi zwierzętami, więc działania mogą być ograniczone wyłącznie do tych 
przewidzianych prawem.  
Zastępca Wójta podkreślił, że w każdej umowie dzierżawy zawarte są zapisy 
mówiące o zasadach korzystania z nieruchomości jak i obowiązkach dzierżawcy.  
Bogdan Huczko powiedział, że problem dokarmiania bezdomnych kotów dotyczy 
również ogródków działkowych w Ziętku.  
Adam Łuć stwierdził, że teren basenu jest zmodernizowany i należy o niego 
właściwie zadbać. Zbliża się sezon letni a bezdomne zwierzęta mogą stanowić 
zagrożenie dla dzieci i młodzieży, korzystających z basenu.  
Jacek Kiszkis zaproponował odławianie zwierząt, żeby nie stwarzały zagrożenia dla 
ludzi.  
Klaudiusz Kruszewski wyraził zaniepokojenie tym, że projekt uchwały zakłada ochronę 
zwierząt a odławianie to bardzo kosztowny zabieg, na który nie mamy 
zaplanowanych środków w budżecie gminy.  
Radca Prawny podkreśliła, że takie działania osób dokarmiających mogą 
doprowadzić do niekontrolowanego rozwoju zwierząt. Opieką nie jest dokarmianie 
stada bezdomnych zwierząt ale troska o nie przez odpowiedzialność. Zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami prawa umowę można wypowiedzieć wtedy kiedy 
dzierżawca nie dotrzymuje jej warunków.  
Adam Łuć powiedział, że należy poprzeć Wójta Gminy w działaniach podejmując 
uchwałę intencyjną w tej właśnie sprawie. 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby przygotować projekt takiej 
uchwały intencyjnej na najbliższą sesję tj. w kwietniu a po przeprowadzonej dyskusji 
zająć się przegłosowaniem przygotowanego projektu uchwały w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami. 
Bogdan Huczko przypomniał, że zgodnie z planowanym zagospodarowaniem tego 
terenu, umowy dzierżawy nie powinny być przedłużane, po to by w naturalny sposób 
można było odzyskać teren, który powinien być przeznaczony na sport czy 
rekreację. Zastępca Wójta zauważył, że większość dzierżawców to osoby starsze, dla 
których praca w ogródku ma ogromne znaczenie i pozwala na odpoczynek i 
sprawia mnóstwo przyjemności.  
Jacek Kiszkis powiedział, że można wygospodarować nowe tereny do użytku dla 
działkowców. 
Radny Łuć zaproponował aby w sprawach bieżących powrócić do dyskusji bo 
problem jest ważny i należy go pilnie rozwiązać.  
Klaudiusz Kruszewski stwierdził, że może należałoby karać za nieprzestrzeganie 
regulaminu porządku.  
Komisje Terenowa, Budżetowa oraz Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały.  
Przewodniczący Rady Gminy po przeprowadzonej dyskusji odczytał projekt uchwały, 
następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania.  
W głosowaniu brało udział 13 radnych (Radny Kuczera opuścił salę posiedzeń). 

Przy 13 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XVIII/121/12 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski 
Młyn w 2012 roku, została podjęta. 
 
Ad. 12. 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy do lat 3. Zastępca Wójta Gminy omówił treść uchwały. 
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 13 radnych.  

Przy 13 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

          0  głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XVIII/122/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy do lat 3, została podjęta. 
 
Ad. 13.  
 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku p. Edyty Kulawik w sprawie 
wykupu lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie Kolonia Ziętek 13 A. 
 Zastępca Wójta Gminy omówił treść uchwały. 
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 13 radnych.  
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Przy 13 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XVIII/123/12 w sprawie rozpatrzenia wniosku p. Edyty Kulawik w sprawie 
wykupu lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie Kolonia Ziętek 13 A, 
została podjęta. 
 
Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Władysława Gorańskiego 
dot. umożliwienia osiedlenia się jej wraz z rodziną na terenie gminy. 

 Zastępca Wójta Gminy zapoznał obecnych z treścią pisma Starostwa 
Powiatowego w Tarnowskich Górach OR.Z.1511.2.2012 z 28 lutego br. (załącznik nr 6 
do protokołu) w sprawie rozpatrzenia wniosku p. Władysława Gorańskiego oraz 
omówił treść uchwały. 
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 13 radnych.  

Przy 13 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XVIII/124/12 w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku 

Władysława Gorańskiego dot. umożliwienia osiedlenia się jej wraz z rodziną na 
terenie gminy, została podjęta. 
 
Ad. 15. 
 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Krystyny Minasjan dot. 
umożliwienia osiedlenia się jej wraz z rodziną na terenie gminy. 
 Zastępca Wójta Gminy zapoznał radnych z treścią pisma Starostwa 
Powiatowego w Tarnowskich Górach OR.Z.1511.1.2012 z 28 lutego br. (załącznik nr 7 
do protokołu) oraz omówił treść uchwały. 
 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 13 radnych.  

Przy 13 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XVIII/125/12 w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku 
Krystyny Minasjan dot. umożliwienia osiedlenia się jej wraz z rodziną na terenie 
gminy, została podjęta. 

 
Ad. 16. 
Wnioski i interpelacje radnych. 
 Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad. 17. 
Sprawy bieżące. 

1. Bogdan Huczko: 
- poinformował o termomodernizacji budynków przy ul. Dąbrowskiego 3 i 5 w 
Krupskim Młynie; 
- poinformował o sukcesach odnoszonych przez młodzież z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Mistrzostwach Polski w narciarstwie alpejskim; 
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biegach sztafetowych; planowanych rozgrywkach w piłce siatkowej oraz 
jubileuszu Klubu Modelarskiego „IKAR” 
- oraz zwrócił się o: 
a) wyjaśnienie czy są w Ziętku takie osoby, które płacą za media a nie 

ponoszą kosztów eksploatacyjnych; 
b) informację na temat postępowania PEC „CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o. wobec 

lokatorów, który odłączyli się od gazowego centralnego ogrzewania. 
Wójt powiedział, że wyjaśni sprawę i przedstawi informację radnym na 
najbliższej sesji. 

2. Przewodniczący Rady Gminy: 
a) zapoznał obecnych z treścią pisma p. Alfreda Kraina (załącznik nr 9 do 

protokołu). Rada Gminy po dyskusji upoważniła Przewodniczącego Rady 
do przygotowania odpowiedzi do p. Kraina, w której podtrzymuje 
wcześniejsze stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy zawarte w piśmie 
z dnia 5 marca br.; 

b) przedstawił radnym zaproszenie ks. Dr Krystiana Piechaczka na Dzień 
Skupienia dla samorządowców i pracowników urzędów gmin z terenu 
Diecezji Gliwickiej (załącznik nr 10 do protokołu).  

 
Ad. 18. 
Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.” 
 
 
 
Sesja zakończyła się o godz. 19.00 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Weiss 
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Wnioski i interpelacje radnych złożone na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2012 roku 
 

 
Or.0003.3.2012 

 
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 utworzenia ścieżki dydaktycznej wzdłuż tzw. „alei 

dębowej”  
30 marca 2012 r.   

2.  Huczko Bogdan interwencji w sprawie naprawy dróg powiatowych na 
terenie gminy  

30 marca 2012 r.   

3.  Huczko Bogdan ustalenia jednolitej ceny za wodę w całej gminie dla 
wszystkich mieszkańców 

30 marca 2012 r.   

4. Huczko Bogdan przygotować do dyskusji na posiedzeniach Komisji 
temat byłego SPZOZ 

30 marca 2012 r.   

5.  doposażenie placu zabaw k/Zespołu Szkół w 
Krupskim Młynie 

30 marca 2012 r.   

6. Weiss Janusz  przygotowania projektu uchwały intencyjnej w 
sprawie wsparcia działań Wójta dotyczących 
uporządkowania terenu basenu w celu uniknięcia 
powstania niekontrolowanej hodowli bezdomnych 
zwierząt  

30 marca 2012 r.   

7. Smaruń Marek wybudowania boiska do piłki siatkowej w Ziętku 30 marca 2012 r.   

8. Kruszewski 
Klaudiusz 

wybudowania boiska do badmintona w Ziętku 30 marca 2012 r.   

9. Kruszewski 
Klaudiusz 

ustawienia ławek i koszy na śmieci wzdłuż ścieżki z 
Krupskiego Młyna do Ziętka 

30 marca 2012 r.   

10. Kruszewski 
Klaudiusz 

naprawa zarwanych studzienek przy drodze do Ziętka 
za przejazdem kolejowym  

30 marca 2012 r.   

11. Kruszewski 
Klaudiusz 

utwardzenie poboczy wzdłuż drogi powiatowej z 
Krupskiego Młyna do Ziętka (przy piaskowni) 

30 marca 2012 r.   

12. Kruszewski 
Klaudiusz 

Utwardzenie poboczy wzdłuż drogi powiatowej z 
Krupskiego Młyna do Ziętka przy zjeździe do Starego 
Ziętka 

30 marca 2012 r.   

13. Kruszewski 
Klaudiusz 

utwardzenie drogi do garaży w Ziętku 30 marca 2012 r.   

14. Kruszewski 
Klaudiusz 

Interwencja w sprawie remontu parkingu k/LUX-a 30 marca 2012 r.    

15. Szewczyk Adam udzielenia pomocy w organizacji turnieju tenisa na 
terenie gminy 

30 marca 2012 r.   

16. Szewczyk Adam uzupełnienia piasku na kortach tenisowych 30 marca 2012 r.   

17. Kiszkis Jacek interwencji w sprawie usunięcia topoli przy ul. 
Głównej w Krupskim Młynie 

30 marca 2012 r.   

18. Kiszkis Jacek wymiany poluzowanych gniazd elektrycznych w 
pomieszczeniach byłego SPZOZ przy ul. Krasickiego 
wykorzystywanych przez „Caritas”  

30 marca 2012 r.   

19. Kiszkis Jacek Wykonanie przejazdu  kolejowego na ul. Leśnej 
Krupskim Młynie i wyposażenie w kamerę, oświetlenie 
oraz automatyczną obsługę z przejazdu przy 
Tarnogórskiej 

30 marca 2012 r.   

20. Kiszkis Jacek zabezpieczenie wejścia do budynku poczty 
(zniszczony murek) 

30 marca 2012 r.   

21. Pilarski Krzysztof dokonania przeglądu placów zabaw na terenie 
gminy 

30 marca 2012 r.   

22. Pilarski Krzysztof naprawy nie świecącej lampy na skrzyżowaniu w 
Potępie  

30 marca 2012 r.   

23. Dawydzik Artur wystąpienia do Rejonowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Opolu w celu wyrażenia zgody na 
utworzenie wału wzdłuż Małej Panwi 

30 marca 2012 r.   

24. Dawydzik Artur porządkowania terenu, na którym znajdują się 
pojemniki na śmieci   przy ul. Mickiewicza 1 np. 
ogrodzenia ich i zamykanie 

30 marca 2012 r.   

25. Piegza Gerard pomalowania ławek, wymiany zniszczonych desek w 
ławkach na terenie Osiedla W-70 

30 marca 2012 r.   

26. Piegza Gerard pomalowania konstrukcji do suszenia prania 30 marca 2012 r.   

27. Heidenreich 
Joachim 

interwencji w sprawie odtworzenia rozsuniętych 
płytek chodnika obok Domu Nauczyciela w Potępie 

30 marca 2012 r.   

28.  Heidenreich 
Joachim 

naprawy studzienek kanalizacyjnych między dwoma 
stawami w lesie  w Potępie  

30 marca 2012 r.   

            
  

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