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Protokół z XIX sesji 
Rady Gminy Krupski Młyn 
z dnia 24 kwietnia 2012 r. 

 
XIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 24 kwietnia 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 zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Krupski Młyn.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej składającej się z działki Nr 134/17 i dz. Nr 150/4 k.m. 11 o łącznej pow. 
0,0572 ha, KW GL1T/00075294/2 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śląskich.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej składającej się z działki Nr 140/17 k.m. 11 o pow. 0,0122 ha, KW 75288 
położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śląskich.  

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

W sesji uczestniczyli:  
Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Radca Prawny – Eugenia Fox  
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska-Kwiek 
Redaktor „GWARKA” - Alicja Jurasz 
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. W związku z tym, że 
nikt nie wniósł żadnych uwag, Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania porządku posiedzenia. 
Nieobecny Wojciech Kruk. 
 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. 
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Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss zapytał radnych czy zapoznali się z protokołem z sesji 
Rady Gminy z 27 marca 2012 roku oraz czy wnoszą do niego uwagi. Poinformował, że dokonywał 
zmian w protokołach ze stycznia i lutego br. natomiast w protokole z marca zwrócił jedynie uwagę na 
zapisy wymagające poprawienia z uwagi na to, że nie były one merytorycznym streszczeniem Jego 
wypowiedzi. Przypomniał, że protokół powinien zawierać syntetyczne streszczenie słów radnych. 
Zwracał uwagę, że protokół jest bardzo ważnym dokumentem, który może stanowić dowód np.: w 
przypadku postępowania sądowego. Poinformował, że złożył pisemny wniosek do Wójta Gminy o 
zakup dyktafonu, który będzie do dyspozycji radnych podczas posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy.  
Adam Łuć zaproponował, aby na posiedzeniu Komisji Statutowej doprecyzować zapisy w Regulaminie 
Rady Gminy mówiące o sporządzaniu protokołu i o jego elementach.  
Przewodniczący Komisji Statutowej – Franciszek Sufa powiedział, że ceni sobie pracę protokolanta i 
podkreślił, że nie było takiej sytuacji aby protokolant nie naniósł poprawek, po ich wniesieniu przez 
radnego. Każda uwaga była przyjęta i tekst był poprawiany.  
Przewodniczący Rady zaproponował, że może przedstawić radnym treść ostatniego protokołu przed 
dokonaniem poprawek jak i po ich wniesieniu.  
Rafał Kuczera zauważył, że sprawa dotyczy jedynie grupy dwóch czy trzech radnych, więc nie rozumie 
skąd wziął się taki temat. 
Przewodniczący Rady powiedział, że oczekuje rzetelnego streszczenia a takiego nie otrzymuje. 
Zastępca Wójta stwierdził, że nie za bardzo rozumie pojawiających się praktycznie na każdej sesji 
emocji i dyskusji na temat sporządzania protokołów z posiedzeń Rady Gminy.  Przecież, dyskutowana 
już tyle razy, sprawa pisania protokołów jest uregulowana w Regulaminie Rada Gminy. Na podstawie 
zapisów Regulaminu Rady Gminy oraz ustnych ustaleń z Panem Przewodniczącym utarła się praktyka, 
że najpierw Pan Przewodniczący Rady Gminy a następnie każdy z radnych otrzymuje na dwa tygodnie 
przed kolejną sesją Rady Gminy protokół. W ciągu tych dwóch tygodni każdy z radnych ma 
możliwość, a właściwie obowiązek, zapoznania się z zapisami protokołu. W ciągu tych dwóch tygodni 
każdy radny ma również możliwość wniesienia swoich poprawek do protokołu. Finałem prac nad 
protokołem jest punkt porządku obrad każdej sesji - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Następnie stwierdził, że sporządzanie protokołu jest zajęciem trudnym oraz, że nie da się w tej 
materii wszystkiego unormować zapisami regulaminu.  Gdyby protokoły z tej samej sesji pisało więcej 
osób to jestem pewny, że będą się one miedzy sobą różniły. Każdy słuchający wypowiedzi drugiej 
osoby może przecież, i to wcale nie z braku rzetelności czy dobrej woli, w inny  sposób 
zinterpretować usłyszane słowa. 
Przewodniczący Rady poinformował, że w protokole z 27 marca br. wskazał dziewięć miejsc z 
błędami. Błędy te zostały poprawione jednak zacytowane wypowiedzi nie są ich streszczeniem lecz  
stenogramem. 
Franciszek Sufa wyraził nadzieję, że dobrze byłoby gdyby wnioski radnych mogły być realizowane 
niezależnie od tego w jaki sposób zostały one zapisane czy sformułowane, chyba nie chodzi tu o 
sposób zapisu a raczej o to jakie te zapisy przyniosą skutek. 
Przewodniczący Rady przypomniał, że chodzi o rzetelne streszczenie wypowiedzi radnych.  
Adam Łuć powiedział, że jakiś czas temu problem nierzetelnych zapisów był już poruszany a dotyczył 
wypowiedzi radnego Łucia i Huczko. Wiele wypowiedzi był przekształcanych czy też nadmiernie 
wykreślanych.   
Po przeprowadzonej dyskusji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu.  
Wojciech Kruk przyszedł na sesję. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania protokół z sesji 27 marca 2012 r.  
W głosowaniu udział brało 15 radnych. 
Przy 10-ciu głosach - za  
 0 głosach – przeciw 
 5 głosie - wstrzymujących się  
protokół z sesji 27 marca został przyjęty. 
 
Ad. 4. 
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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). 
 
Ad. 5. 
Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.  
 Wójt Gminy – Jan Murowski przedstawił zebranym sprawozdanie  
z realizacji wniosków i interpelacji radnych (załącznik nr 3 do protokołu). 
Franciszek Sufa zaapelował, aby Wójt w ramach posiadanych możliwości zajął się rozwiązaniem 
problemu kotów, które zanieczyszczają piasek na plaży piaszczystej na terenie basenu przy ul. 
Głównej w Krupskim Młynie. Wójt odpowiedział, że może podjąć jedynie działania, na które pozwala 
obowiązujące prawo i oczekuje na wsparcie ze strony Rady Gminy. 
Marek Smaruń chciał się dowiedzieć czy płytki chodnikowe demontowane w czasie remontu w Ziętku 
zostaną wykorzystane w innych miejscach na terenie gminy. Wójt potwierdził, że tak się stanie.  
Bogdan Huczko zwrócił się do Wójta o rozszerzenie wniosku dot. kotów o teren ogródków 
działkowych w Potępie i przygotowanie informacji dla mieszkańców o obowiązkach właścicieli 
zwierząt.  Eugenia Fox poinformowała radnych, że problem jest analizowany i aktualnie obowiązujący 
regulamin nie pozwala na podjęcie innych, zaproponowanych przez radnych rozwiązań.  Najpierw 
należałoby dokonać zmiany regulaminu a potem można działać. Należy jednak pamiętać aby działania 
były dobrze przygotowane i zgodne z obowiązującym prawem. Zaproponowała, aby informację dla 
mieszkańców uzupełnić o dane dotyczące zagrożeń, które mogą powodować chore zwierzęta. Rada 
powinna działać konsekwentnie mimo, że pewne decyzje mogą się okazać niepopularne politycznie. 
Adam Łuć stwierdził, że może dobrym rozwiązaniem byłoby wypowiedzenie umów dzierżawy na 
ogródki. Rada Gminy z pewnością pomoże i poprze działania Wójta. Należy zwiększyć ilość środków 
na to zadanie. Zadania takie wymagają ostrożności ale jednocześnie powinny być skuteczne. 
Jacek Kiszkis poparł wniosek p. Łucia oraz zaapelował o zwiększenie budżetu na „Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą na terenie Gminy Krupski Młyn w 
2012 roku.” i dokonanie o zmianę regulaminu korzystania z ogródków działkowych, co ułatwi 
egzekwowanie istniejących zapisów.  
Adam Łuć pytał czy jest szansa na podjęcie decyzji o wyłapaniu kotów? Zastępca Wójta odpowiedział, 
że potrzeba byłoby na to ok. 30 tys. zł, a tyle w budżecie niestety nie ma na to zadanie.  
Franciszek Sufa ponowił swój apel o zajęcie się problemem bezdomnych zwierząt na terenie gminy.  
 
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, 24 kwietnia br. 
b) załatwianiu spraw bieżących 2 i 9 kwietnia oraz 10 kwietnia br. spotkaniu z Wójtem Gminy w 
sprawie działalności biura Rady; 
c) uczestnictwie w: 
    - spotkaniu wielkanocnym w Klubie Seniora  w dniu 12 kwietnia br.; 
    - plenerze malarskim Leona Kozoka w Pałacu w Brynku w dniu 12 kwietnia br;  
    -„Marcinowych Prezentacjach” w dniu 11 kwietnia br; (wyraził jednocześnie żal z powodu 

nieobecności na przedstawieniu uczniów z Gimnazjum); 
    - posiedzeniu Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 10 kwietnia br; 
    - wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, które odbyło się 23 kwietnia br.; 
Radni przyjęli przedstawione informacje bez uwag. 
 
Ad. 7.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2023. 
 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.  
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Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt ten został zaopiniowany pozytywnie przez 
Komisje Rady.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił 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 XIX/126/12 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 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 XIX/127/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, została podjęta. 
 
Ad. 9. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Krupski Młyn. 
Zastępca Wójta Gminy omówił treść projektu uchwały i zapoznał radnych z wnioskiem o 
zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 
miejscowości Krupski Młyn.  
Przewodniczący Rady Gminy pochwalił wniosek Bogdana Huczko dotyczący ustalenia jednolitej ceny 
wody i ścieków na terenie gminy.  Stwierdził, że jeżeli obniżenie cen ma na celu ujednolicenie opłat to 
dziwi go argumentacja przedstawiana przez Wójta, że jest to związane z wykonaniem nowego ujęcia 
wody, przecież wyznaczony termin realizacji inwestycji może okazać się nierealny. 
Bogdan Huczko przypomniał, że należy ustalić plan działania, zmierzający do ujednolicenia cen wody 
dla wszystkich mieszkańców. Ceny wody i ścieków są zróżnicowane i należy je ujednolicić. 
Przewodniczący Rady Gminy wnioskował, aby przygotować uchwałę intencyjną dot. zobowiązania 
Wójta do przygotowania jednolitej ceny.  
Henryk Brodziak wyraził opinię, że należy najpierw wykonać inwestycje a potem zająć się 
ujednolicaniem cen. Mając własne ujęcia będzie można ocenić w jaki sposób działają i jakie są koszty 
tego działania. 
Franciszek Sufa powiedział, że należy merytorycznie podejść do tematu by wspólnie opracować 
jednolitą taryfę. 
Adam Łuć poparł ten wniosek, tylko pytał jak można uzasadnić wzrost cen wody dla mieszkańców? 
Bogdan Huczko stwierdził, że trzeba czasu na obserwację, kalkulację by ustalić właściwą taryfę. 
Należy dążyć do wyrównania cen podejmując niezbędne do tego prace.  
Zastępca Wójta przypomniał, że oprócz cen wody mieszkańcy będą musieli ponieść również koszty 
dodatkowe, niezbędne do funkcjonowania ujęcia. Celem prowadzonej inwestycji jest właśnie 
posiadanie własnego ujęcia i bycie niezależnym od Spółki Nitroerg, co w konsekwencji powinno 
doprowadzić do obniżenia a następnie ujednolicenia cen wody.   
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z proponowanymi stawkami za wodę i ścieki na terenie 
Krupskiego Młyna tj. 5,08 zł woda i 2,87 ścieki. 
Bogdan Huczko podkreślił, że po raz pierwszy od kilku lat będzie głosował „za” – uważa, że działania 
podejmowane obecnie są korzystne i należy je kontynuować. 
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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 XIX/128/12 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Krupski Młyn, została podjęta. 
 
Ad. 10. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek. 
Zastępca Wójta Gminy omówił treść projektu uchwały i zapoznał radnych z wnioskiem o 
zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 
miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek. Adam Łuć wyraził zaniepokojenie znacznymi stratami wody w 
miejscowości Potępa. Przypomniał, że zgodnie z danymi z ostatnich lat, straty w Krupskim Młynie to 
ok. 20 %, w Ziętku ok. 15 % a w Potępie ok. 50 %. Należałoby zintensyfikować działania zmierzające 
do wymiany sieci wodociągowej w Potępie. Straty są znaczne. Należy opomiarować wszystkie ujęcia 
wody – bo straty spowodowane być mogą dziurawą siecią albo tym, że mieszkańcy są nieuczciwi. 
Bogdan Huczko zaproponował aby dokonać wymiany liczników na bardziej dokładne. 
Wójt Murowski poinformował, że wniosek o dokonanie wymiany sieci w Krupskim Młynie i Potępie 
został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW i czeka na ocenę. Działania są 
podejmowane ale do ich realizacji potrzeba czasu. 
Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że w 2011 roku było dużo awarii na sieci a rok 2012 jest 
spokojniejszy pod tym względem. 
Jacek Kiszki stwierdził, że być może dokonanie wymiany sieci pozwoliłoby na zmniejszenie tak dużych 
strat. 
Radny Łuć powiedział, że to dobrze, że jakieś działania są podejmowane.  
Franciszek Sufa wnioskował, aby podczas przygotowania kalkulacji umieszczać też informację o 
awariach (ich kosztach, miejscu czy długości wymienianego odcinka). 
Przewodniczący Rady Gminy wyraził nadzieję, że na nowym ujęciu uda się zamontować agregat, co 
ułatwi korzystanie z wody w przypadku awarii prądu. 
Bogdan Huczko wnioskował, aby przygotować i przedstawić radnym jak wygląda szczegółowo ilość 
ścieków przekazywanych do oczyszczalni w Tworogu. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał proponowane stawki, tj. w Ziętku: woda – 2,61 zł; ścieki 
2,28 zł a w Potępie: woda 3,62 zł; ścieki 6,98 zł; następnie odczytał projekt uchwały.  
Rada Gminy przystąpiła do głosowania.  
W głosowaniu brało udział 15 radnych.  

Przy 15 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XIX/129/12 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzenia ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek, została podjęta. 
Klaudiusz Kruszewski opuścił salę posiedzeń. 
 
Ad. 11. 
 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn. 
 Zastępca Wójta Gminy omówił treść uchwały i przypomniał wnioski radnych: 
Jacek Kiszkis wnioskował aby dokonać dopłaty do wody na terenie Krupskiego Młyna w wysokości 
0,10 zł. 
Róża Ochman-Szyguła wraz z Rafałem Kuczerą wnioskowali aby dokonać dopłaty do ścieków na 
terenie Potępy w wysokości 0,67 zł. 
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Wnioski zostały przyjęte przez pozostałych radnych.   
Przewodniczący Rady Gminy po przeprowadzonej dyskusji 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 XIX/130/12 w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn, została 
podjęta. 
 
Ad. 12. 
 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej składającej się z działki Nr 134/17 i dz. Nr 150/4 k.m. 11 o łącznej pow. 0,0572 ha, 
KW GL1T/00075294/2 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.  
Adam Łuć zawnioskował, aby omówić projekty uchwały (pkt 12 i 13) w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich „en block”, natomiast głosowania 
przeprowadzić osobno. Radni przyjęli propozycję bez uwag.  
Zastępca Wójta Gminy omówił treść uchwał. 
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 XIX/131/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej składającej się z działki Nr 134/17 i dz. Nr 150/4 k.m. 11 o łącznej pow. 0,0572 ha, 
KW GL1T/00075294/2 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl., została podjęta. 
 
Ad. 13.  
 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej składającej się z działki Nr 140/7 k.m. 11 o pow. 0,0122 ha, KW 75288 położonej w 
Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śląskich.  
 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 XIX/132/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej składającej się z działki Nr 140/7 k.m. 11 o pow. 0,0122 ha, KW 75288 położonej w 
Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śląskich, została podjęta. 
 
Ad. 14. 
Wnioski i interpelacje radnych. 
 Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 15. 
Sprawy bieżące. 

1. Bogdan Huczko wyraził zaniepokojenie stanem: 
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a) budynku dawnego „SZAHA”,  
b) inwestycją k/poczty,  

oraz pytał kiedy nastąpi otwarcie Kasyna i czy sklep „OD i DO” zostanie zagospodarowany. 
Zastępca Wójta wyjaśnił, że sprawa „SZAHA” jest w toku natomiast nie posiada wiedzy dlaczego 
inwestycja k/poczty nie została dokończona. Prace w Kasynie trwają a sklep przy ul. Tarnogórskiej 
zostanie niebawem otwarty. 

2. Franciszek Sufa: 
a) pytał czy znany jest termin objazdu do Lublińca?  
b) prosił o interwencję w sprawie uporządkowania terenu wzdłuż drogi do Lublińca ; 

Zastępca Wójta Gminy odpowiedział, że jeszcze nie jest znany termin objazdu do Lublińca ponieważ 
zależy on od dokonanie wszystkich uzgodnień przez wykonawcę. 
Jeśli chodzi o teren wzdłuż drogi do Lublińca to Stefan Hajda wyjaśnił, że teren jest własnością 
Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” i, że to ona jest odpowiedzialna za utrzymanie porządku na tym 
terenie. Bogdan Huczko potwierdził, że na początku maja odbędzie walne zgromadzenie władz 
Spółdzielni i, że temat ten będzie tam poruszony. 
3. Dawydzik Artur zwrócił uwagę, że należałoby: 

a) wyznaczyć opiekuna terenu przy budynku Klubu Sportowego NITRON;  
b) zastanowić się nad wyznaczeniem miejsca na kawiarnię czy punktu gastronomicznego na 

terenie nowopowstałych obiektów.  
 Wójt wyjaśnił, że zadanie to będzie spoczywać na organie zarządzającym terenem. Zgodnie z podjętą 
uchwałą będzie je realizował GOKSiR. 
Bogdan Huczko zauważył, że będzie można Ośrodkowi powierzyć również opiekę na terenem 
stawków w Ziętku i Potępie. Potrzebny tu będzie skutecznie działający animator.  
4. Przewodniczący Rady Gminy pytał w jaki sposób zostanie rozwiązany problem Straży Pożarnej w 

Krupskim Młynie związany ze znalezieniem miejsca garażowania samochodu pożarniczego. 
Wójt wyjaśnił, że być może udało by się zagospodarować tzw. „blaszankę” k/Starej Bramy na 
potrzeby Straży. 
Franciszek Sufa zaapelował o współpracę OSP w Krupskim Młynie i Potępie. 

5. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych 
przez radnych. 

Wiceprzewodniczący zapoznał z apelem I Wicewojewody Śląskiego dotyczącego udzielania pomocy 
repatriantom (załącznik nr 5 do protokołu). Rada Gminy zapoznała się z przedmiotowym pismem. 
Radni z przykrością stwierdzili, że z uwagi na brak możliwości finansowych, lokalowych, a także 
możliwości zapewnienia gwarancji socjalnych utrzymania się wnioskodawców w gminie Krupski Młyn 
nie mogą podjąć uchwały zapraszającej repatriantów.  

6. Franciszek Sufa przypomniał radnym o dokumencie przygotowanym przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie (Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla 
Gminy Krupski Młyn – załącznik nr 6 do protokołu), z którego treścią Rada jest zobowiązana 
się zapoznać.  

 
Ad. 16. 
Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.” 
 
 
Sesja zakończyła się o godz. 19.00 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 



8 

 

 
 

 

 

 



9 

 

 
 

 

 

 



10 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 
 

 

 



13 

 

 
 

 

 

 



14 

 

Wnioski i interpelacje radnych złożone na sesji Rady Gminy w dniu 24 kwietnia 2012 roku 

Or.0003.4.2012 
 

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 wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie skarpy przy ul. 
Głównej  

30 kwietnia 2012 r.   

2.  Łuć Adam zwiększenia środków budżetowych na realizację zadań wynikających z 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2012 roku 

30 kwietnia 2012 r.   

3.  Huczko Bogdan przygotowania informacji dla mieszkańców gminy o obowiązkach 
właścicieli i opiekunów zwierząt (wraz z informacją o zagrożeniach) 

30 kwietnia 2012 r.   

4. Weiss Janusz przygotowania uchwały intencyjnej w sprawie ujednolicenia opłat za 
wodę i ścieki dla wszystkich mieszkańców 

30 kwietnia 2012 r.   

5. Sufa Franciszek podczas przygotowania kalkulacji umieszczać też informację o awariach 
(ich kosztach, miejscu czy długości wymienianego odcinka) 

30 kwietnia 2012 r.   

6. Huczko Bogdan przygotować i przedstawić radnym jak wygląda szczegółowo ilość 
ścieków przekazywanych do oczyszczalni w Tworogu 

30 kwietnia 2012 r.   

7. Huczko Bogdan  uporządkowanie terenu k/kontenera przy działkach w Potępie 30 kwietnia 2012 r.   

8. Huczko Bogdan wsparcia finansowego klubu modelarskiego „IKAR” działającego przy 
MOW w Krupskim Młynie 

30 kwietnia 2012 r.   

9. Kiszkis Jacek współpracy Gminy, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w 
Tworogu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w celu pilnego opracowania 
sposobu zagospodarowania placu przy piekarni i wyznaczenia 
bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ulicę Główną w Krupskim 
Młynie 

30 kwietnia 2012 r.   

10. Weiss Janusz właściwego oznakowania pionowego przy moście betonowym 30 kwietnia 2012 r.   

11. Kuczera Rafał uprzątnięcie śmieci na poboczach dróg na terenie gminy 30 kwietnia 2012 r.   

12. Kuczera Rafał  uzupełnienia kosza na śmieci przy ul. Leśnej w Potępie (za budynkami)  30 kwietnia 2012 r.   

13. Kuczera Rafał wykoszenia terenu przy stawkach w Potępie (droga i nad stawem) 30 kwietnia 2012 r.   

14. Sufa Franciszek naprawy chodnika do Kościoła od ul. Mickiewicza 30 kwietnia 2012 r.   

15. Sufa Franciszek  przyspieszenia prac modernizacyjnych drogi na cmentarz 30 kwietnia 2012 r.   

16. Sufa Franciszek udrożnienie spływu wody z ul. Dąbrowskiego w Krupskim Młynie 
(kontynuacja) 

30 kwietnia 2012 r.   
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17. Łuć Adam interwencji dot. trudności kierowców MZKP przy wyjeździe z 
przystanków przy ul. Tarnogórskiej w Krupskim Młynie 

30 kwietnia 2012 r.   

18. Łuć Adam interwencji dot. uzupełnienia ubytków w drodze do Kielczy 30 kwietnia 2012 r.   

19. Dawydzik Artur wyznaczenia opiekuna terenu przy budynku Klubu Sportowego NITRON  30 kwietnia 2012 r.   

20. Dawydzik Artur napięcia siatki wokół kortów 30 kwietnia 2012 r.   

21. Dawydzik Artur wycinki suchego, niebezpiecznego drzewa za blokiem nr 16 w Ziętku 30 kwietnia 2012 r.   

22. Dawydzik Artur  przeglądu klonów tamże 30 kwietnia 2012 r.   

23. Dawydzik Artur naprawy drogi za blokiem nr 16 w Ziętku 30 kwietnia 2012 r.   

24. Dawydzik Artur wyrównania drogi na Kanol 30 kwietnia 2012 r.   

25. Dawydzik Artur rozważenia możliwości budowy „Orlika” w Potępie 30 kwietnia 2012 r.   

26. Dawydzik Artur  wyznaczenia na terenie gminy ścieżek rowerowych 30 kwietnia 2012 r.   

27.  Piegza Gerard uzupełnienia ubytków przy wjeździe na most wojskowy 30 kwietnia 2012 r.   

28. Weiss Janusz zmiany lokalizacji tablicy ogłoszeń Urzędu w Potępie  30 kwietnia 2012 r.   

29. Weiss Janusz zorganizowania spotkania z dyrektorem ZDP w Tarnowskich Górach w 
sprawie: - naprawy chodnika przy drodze powiatowej (Tarnogórska) 
między ul. Sportową a Mokrą; - podniesienia wpustu ulicznego i 
wyrównania nawierzchni przy ul Tarnogórskie k/Mokrej;  - wykonania 
koniecznych napraw mostu betonowego (główna belka górnego pasa 
mostu jest uszkodzona) 

30 kwietnia 2012 r.   

 Duda Kazimierz zmiany ustawienia reflektorów oświetlających boiska przy KS NITRON 30 kwietnia 2012 r.   
              

             

 

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