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Rada Gminy  
w Krupskim Młynie 

Protokół  XX sesji 
Rady Gminy Krupski Młyn 

z dnia 29 maja 2012 r. 
 

XX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 29 maja 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2011 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 

rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Krupskim Młynie za 2011 rok.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury 

w Krupskim Młynie za 2011 rok.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Krupskim Młynie za 2011 rok. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krupskim Młynie.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2012 roku.” 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3.  
17. Zapoznanie się z treścią pisma dzierżawców działek oraz podjęcie uchwały intencyjnej w 

sprawie egzekwowania przez Wójta Gminy regulaminu korzystania z terenów komunalnych  
 przeznaczonych pod uprawy ogrodowe. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia budynku po byłym SPZOZ w Krupskim Młynie.  
19. Wnioski i interpelacje radnych. 
20. Sprawy bieżące. 
21. Zamknięcie sesji. 

 
W sesji uczestniczyli:  
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Radca Prawny – Elżbieta Psiuk  
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska-Kwiek 
Redaktor „GWARKA” - Alicja Jurasz 
oraz mieszkańcy gminy zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 2  
Przyjęcie porządku obrad. 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek posiedzenia i zawnioskował o wykreślenie  z 
porządku posiedzenia pkt 7 o treści:” Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej gminy na lata 2012 – 2023.” oraz pkt 8 o treści:” Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy Krupski Młyn na 2012 rok.” Ponadto zaproponował aby pkt. 15 „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
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„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Krupski Młyn w 2012 roku.”” rozpatrzyć przed pkt. „19. Wnioski i interpelacje radnych.” Radny Łuć prosił o 
wyjaśnienie dlaczego pkt 7 i 8 zostały wykreślone z porządku. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił , że  
temat zdjęcia wyżej wymienionych punktów z porządku obrad sesji był  już zapowiadany przez Z-cę Wójta w 
trakcie posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy.  Na sesję przyszedł Bogdan Huczko.  
Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy któryś  z radnych ma uwagi lub wnioski do tak przedstawionego 
porządku obrad.  

W związku z tym, że innych uwag nie zgłoszono Rada Gminy przystąpiła do przyjęcia zmienionego porządku 
posiedzenia, który przedstawiał się następująco:  

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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2011 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 

rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Krupskim Młynie za 2011 rok.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury 

w Krupskim Młynie za 2011 rok.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Krupskim Młynie za 2011 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krupskim Młynie.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3.  
14. Zapoznanie się z treścią pisma dzierżawców działek oraz podjęcie uchwały intencyjnej w 

sprawie egzekwowania przez Wójta Gminy regulaminu korzystania z terenów komunalnych  
 przeznaczonych pod uprawy ogrodowe. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia budynku po byłym SPZOZ w Krupskim Młynie.  
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2012 roku.” 
17. Wnioski i interpelacje radnych. 
18. Sprawy bieżące. 
19. Zamknięcie sesji.  

 
 Przy 14 głosach – za 
 0 głosach – przeciw 
 1 głosie – wstrzymującym się  
zmieniony 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 
dnia 24 kwietnia 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 24 kwietnia 2012 r.  
W głosowaniu udział brało 15 radnych. 
Przy 14 głosach - za  
 0 głosach – przeciw 
 1 głosie - wstrzymującym się  
protokół z sesji 24 kwietnia został przyjęty. 



3 

  

 
Ad. 4. 
Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.  
 Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił Zastępca Wójta 
Stefan Hajda (załącznik nr 3 do protokołu). 
 
Ad. 5. 
Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.  
 Zastępca Wójta – Stefan Hajda przedstawił zebranym sprawozdanie  z realizacji wniosków i interpelacji 
radnych (załącznik nr 4 i 5 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 15 i 22 maja oraz 29 maja br. do 14.45.; 8 maja dyżur w 
Urzędzie pełnił Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Franciszek Sufa; 
b) uczestnictwie: 
-  9 maja w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej; 
- 10 maja w objazdowym posiedzeniu Komisji Terenowej; 
- 22 maja w posiedzeniu Komisji Budżetowej; 
- 11 maja na zaproszenie Starosty Tarnogórskiego i przewodniczącego Rady Powiatu w uroczystościach nadania 

Nagrody Orła i Róży. 
Zapoznał z przebiegiem spotkania oraz zaproponował Komisji Oświaty i Kultury zapoznać się z regulaminem 

przyznawania nagród i gdyby wyłoniono kandydata do nagrody to procedury należy zamknąć do końca stycznia 
przyszłego roku.  

- 25-26 maja spotkaniu i szkoleniu w ramach Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. 
Radni przyjęli przedstawione informacje bez uwag. 
 
Ad. 7. 
 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 
Skarbnik Gminy przedstawiła radnym sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Krupski Młyn za 2011 rok.  
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z uchwałą III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/III/82/2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski 
Młyn sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z objaśnieniami (załącznik nr 6 do protokołu); 

Przewodniczący Rady poprosił o opinie przewodniczących komisji. 
Przewodniczący  Komisji Budżetowej poinformował, że członkowie Komisji pozytywnie rozpatrzyli sprawozdanie 
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za 2011 rok. Przewodnicząca Komisji 
Oświaty powiedziała, że Komisja pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie finansowe. 
Przewodniczący Komisji Terenowej przedstawił radnym pozytywną opinię na temat rozpatrzenia sprawozdania. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2011 rok. 
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 XX/133/12 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok, została 
podjęta. 
 
Ad. 8. 
 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy na 2011 rok. 
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił obecnym wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krupski Młyn w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krupski Młyna za 2011 rok (załącznik nr 7 do protokołu) oraz uchwałę z 15 
maja 2012 roku Nr 4100/III/113/2012 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Krupski Młyn (załącznik nr 8 do protokołu). 

Przewodniczący Rady poprosił o opinie przewodniczących komisji. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej, Oświaty oraz Terenowej poinformowali, że członkowie Komisji zapoznali się ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2011 rok; sprawozdaniem finansowym; opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach; informacją o stanie mienia komunalnego Gminy oraz stanowiskiem Komisji 
Rewizyjnej oraz pozytywnie je zaopiniowali. 
Radny Łuć pozytywnie ocenił finansową strukturę budżetu gminy ale zwrócił uwagę, że środki finansowe 
przeznaczone na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostały przesunięte na inne zadania. Jako 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował Skarbnikowi Gminy oraz służbie finansowej, którzy pilnowali, aby 
środki były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu na 2011 rok.  
Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania.  
W głosowaniu brało udział 15-stu radnych. 

Przy 15 głosach - za  
0 głosach - przeciw 
0 głosach - wstrzymujących się, 

uchwała Nr XX/134/12 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 
rok, została podjęta. 
Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi Gminy uzyskania absolutorium. Zastępca Wójta w imieniu 
Wójta Gminy podziękował radnym za udzielenie absolutorium za 2011 rok oraz udział w tworzeniu budżetu gminy 
przez ostatni rok. Następnie podziękował p. Skarbnik, całej służbie finansowej oraz kierownikom referatów za pracę 
przy tworzeniu i realizacji budżetu. 
Radny Łuć zawnioskował o 5 minut przerwy – wniosek został przyjęty przez aklamację.  
Po 5 minutach obrady wznowiono. 
 
Ad. 9. 
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krupskim Młynie za rok 2011.  
 Zastępca Wójta Gminy przedstawił treść sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krupskim Młynie za rok 2011 wraz z uzasadnieniem dot. podjęcia uchwały. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz Komisji Oświaty przedstawili pozytywne opinie dotyczące 
uchwały w sprawie sprawozdania z działalności GOPS w Krupskim Młynie za rok 2011.  
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 XX/135/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krupskim Młynie za 2011 rok, została podjęta. 
 
Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury 
w Krupskim Młynie za 2011 rok.  
Zastępca Wójta Gminy przypomniał treść rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w 
Krupskim Młynie za rok 2011 wraz z uzasadnieniem dot. podjęcia uchwały. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz Komisji Oświaty przedstawili pozytywne opinie dotyczące 
uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego GOK w Krupskim Młynie za rok 2011.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania.  
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W głosowaniu brało udział 15 radnych.  
Przy 15 głosach – za  

                          0 głosach – przeciw 
            0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XX/136/12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury 
w Krupskim Młynie za 2011 rok, została podjęta. 
 
Ad. 11. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Krupskim Młynie za 2011 rok.  
Zastępca Wójta Gminy przypomniał treść rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Krupskim Młynie za rok 2011 wraz z uzasadnieniem dot. podjęcia uchwały. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz Komisji Oświaty przedstawili pozytywne opinie dotyczące 
uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego GBP w Krupskim Młynie za rok 2011.  
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 XX/137/12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Krupskim Młynie za 2011 rok, została podjęta. 
 
Ad. 12. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krupskim Młynie.  
Zastępca Wójta zapoznał radnych z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody znak:  NPII/4131.1.156.2012 z 4 maja 
2012 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/120/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 marca 
2012 roku w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie (załącznik nr 9 
do protokołu). W związku z powyższym przedstawił radnym projekt nowej uchwały uwzględniającej zarzuty 
Wojewody dotyczące niezgodności z prawem niektórych zapisów unieważnionej uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy wyraził swoje stanowisko z marca br. a mianowicie takie, że wicedyrektor GOKSiR nie 
powinien być powoływany w drodze konkursu. 
Zastępca Wójta przypomniał, że w przypadku powoływania głównej księgowej Ośrodka był też przeprowadzony 
konkurs.  
Franciszek Sufa wyraził swoje wątpliwości, co do zapisów w Statucie a dotyczących powołania w drodze konkursu; 
prosił o uwzględnienie reprezentatywności Rady w przypadku tego konkursu a po drugie aby nie stracić kolejnego 
nowego stanowiska na terenie gminy. Po trzecie zwrócił uwagę, że osoba, która będzie wicedyrektorem powinna 
być dobrze przygotowana do tego rodzaju pracy.  
Jacek Kiszkis pytał ilu będzie w Ośrodku pracowników? Zastępca Wójta wyjaśnił, że zależeć to będzie od regulaminu 
organizacyjnego przygotowanego sporządzonego przez Dyrektora Ośrodka. Dokument ten będzie zawierał dane 
dotyczące funkcjonowania placówki.  
Franciszek Sufa pytał czy Gmina jest przygotowana do uruchomienia basenu w najbliższym sezonie? Stefa Hajda 
potwierdził, że przygotowania trwają. Do czasu powołania GOKSiR-u basen ma być prowadzony przez KS „NITRON”. 
Bogdan Huczko wnioskował aby zastępca dyrektora był zatrudniony na ½ etatu jako urzędnik a druga połowa to np. 
funkcja animatora, będąca osobą, która aktywnie i prężnie zadziała, w taki sposób by zachęcić mieszkańców gminy 
do udziału w różnego rodzaju imprezach. Zastępca Wójta przypomniał, że ustalenie zakresu obowiązków 
pracowników GOKSiR należy do Dyrektora placówki. Założenie jest właśnie takie aby taka osoba pełniła 
wnioskowane funkcje.  
Franciszek Sufa podkreślił, że w Gminie Krupski Młyn jest wiele osób chętnych do pracy na rzecz gminy, które z 
przyjemnością podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z nowym wicedyrektorem.  
Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz Komisji Oświaty przedstawili pozytywne opinie dotyczące 
uchwały w sprawie zmiany i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krupskim Młynie.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania.  



6 

  

W głosowaniu brało udział 15 radnych.  
Przy 14 głosach – za  

                         0 głosach – przeciw 
            1 głosie – wstrzymującym się 

uchwała Nr XX/138/12 w sprawie zmiany i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krupskim Młynie, 
została podjęta. 
 
Ad. 13. 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3. 
Zastępca Wójta poinformował o wniosku p. Andrzeja Bronowickiego w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu do 
lat 3. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz Komisji Oświaty przedstawili pozytywne opinie dotyczące 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3. 
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 XX/139/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia kolejnej umowy najmu do lat 3, została podjęta. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do rozpatrzenia pkt-u  dotyczącego zapoznania się z treścią pisma 
dzierżawców ogródków działkowych dotyczącego przestrzegania regulaminu użytkowania terenów pod uprawy 
ogrodowe. Zastępca Wójta przypomniał, że na sesję na godzinę 17.00 zostali zaproszeni użytkownicy ogródków 
działowych i po ustaleniach z Przewodniczącym Rady Gminy postanowiono rozpatrzyć ten pkt. porządku obrad w 
czasie obecności zaproszonych. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy złożył formalny wniosek o 
zmianę porządku posiedzenia tj.; rozpatrzenie punktów dotyczących  „Programu opieki nad zwierzętami” i projektu 
uchwały w sprawie zagospodarowania budynku po byłym SPZOZ rozpatrzyć najpierw a pkt. dotyczący zapoznania 
się z pismem dzierżawców ogródków działkowych rozpatrzyć  przed  wnioskami i interpelacjami. 
Adam Łuć złożył wniosek dalej idący, aby kontynuować obrady do godz. 17.00 zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad ale bez  pkt-u  dot. dzierżawców, natomiast po przyjściu na sesję zainteresowanych dzierżawców ogródków 
działkowych  przerwać dyskusję i wrócić do rozpatrywania pkt-u  dot. dzierżawców. 
Przewodniczący Rady Gminy wycofał swój wcześniejszy wniosek dot. zmiany porządku. A Rada przystąpiła do 
głosowania nad wnioskiem radnego Łucia w sprawie zmiany porządku.  
Przyjęto go po przeprowadzonym głosowaniu: przy 13 głosach – za; 0 głosach – przeciw i 2 głosach – 
wstrzymujących się.  
 
Ad. 14.  
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2012 roku.” 
Zastępca Wójta przedstawił obecnym rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody znak: NPII.4131.1.110.2012 z 30 
kwietnia 2012 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/121/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 
27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy krupski Młyn w 2012 roku. (załącznik nr 10 do protokołu). W związku z 
powyższym przedstawił radnym projekt nowej uchwały uwzględniającej zarzuty Wojewody.  
Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz Komisji Oświaty przedstawili pozytywne opinie dotyczące 
uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2012 roku.” 
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 



7 

  

uchwała Nr XX/140/12 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2012 roku.”, została podjęta. 
 
Ad. 15.  
 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia budynku po byłym SPZOZ w Krupskim Młynie.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym przygotowany w porozumieniu z radcą prawnym projekt uchwały 
w sprawie przedstawienia przez Wójta Gminy propozycji zagospodarowania budynku po byłym Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie.  
Przewodniczący przypomniał wniosek Bogdana Huczko dotyczący umieszczenia w uchwale zapisu o przeznaczeniu 
budynku po SPZOZ na siedzibę Urzędu Gminy.  
Radny Łuć przypomniał swój wniosek zgłoszony na Komisji Terenowej a dotyczący umieszczenia w uchwale zapisu 
mówiącego o przeznaczeniu byłego SPZOZ na siedzibę Urzędu na pierwszym miejscu. Wyraził nadzieję, że zapis o 
przeprowadzonej dyskusji znajdzie się również w protokole Komisji Terenowej.  
Franciszek Sufa zaproponował aby rozważyć możliwość pozyskania środków zewnętrznych na remont budynku 
ponieważ wymaga ona dużych nakładów finansowych, a takich w budżecie gminy nie ma.  
Zastępca Wójta Gminy zaproponował, aby podjąć na sesji uchwałę intencyjną zawierającą zobowiązanie Wójta do 
przygotowania niezbędnych dokumentów finansowych na temat kosztów utrzymania i zagospodarowania budynku 
po byłym SPZOZ.  
Bogdan Huczko stwierdził, że centrum gminy jest praktycznie martwe a mieszkańcy chcieliby mieć bliżej siedzibę 
Urzędu Gminy. Zaproponował, że dotychczasowy budynek Urzędu można było przeznaczyć na różne cele; np. 
sprzedać czy przeznaczyć na jakieś inne potrzeby zdrowotne. Trzeba o niego zadbać a uchwała intencyjna pozwoli 
na uzyskanie od Wójta informacji na temat kosztu utrzymania czy remontu budynku. 
Artur Dawydzik powiedział, że dobrze byłoby przedyskutować zagadnienie z mieszkańcami a na sesji w czerwcu 
zebrać wnioski.  
Radny Łuć powiedział, że przedstawianie danych ekonomicznego w połączeniu z propozycjami 
zagospodarowywania nie jest najlepszym pomysłem. Potwierdził, że pomysł przeniesienia siedziby Urzędu do 
budynku po byłym SPZOZ jest dobry a finansowanie zadania można byłoby rozłożyć na kilka lat, po tym jak 
podejmiemy decyzje o takiej inwestycji.  
Zastępca Wójta pochwalił pomysł radnych dotyczących przeniesienia Urzędu ale najważniejszą sprawą jest to aby 
ocenić czy w budżecie będzie wystarczająca ilość środków na tak ogromne zadanie. Należy zacząć od podjęcia 
intencyjnej uchwały a następnie będzie można się zastanawiać nad możliwościami przeznaczenia budynku. 
Podkreślił, że obecnie nie ma możliwości dofinansowania takiego zadania ze środków zewnętrznych  
Bogdan Huczko powiedział, że należy nie zmarnować szansy na właściwe zagospodarowanie budynku, tak jak stało 
się w przypadku Kasyna czy budynku Przedszkola. Oczekiwania mieszkańców dotyczące tych budynków nie zostały 
spełnione. Nie można kierować się wyłącznie czynnikiem ekonomicznym. 
Rozkładanie na raty remontu nie jest dobrym pomysłem – dodał Przewodniczący Rady Gminy.  
 
Radny Łuć zaproponował, aby zadanie zostało rozłożone w latach a przenosiny mogłyby następować częściowo np.: 
referatami.  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał wniosek radnego Huczko: umieszczenie zapisu w uchwale o 
„przeznaczeniu SPZOZ na siedzibę Urzędu Gminy.” 
Rafał Kuczera wnioskował aby przyjąć projekt bez zmiany, w formie zaproponowanej przez Wójta Gminy.  
Nie zgłoszono innych wniosków, więc przystąpiono do przegłosowania zgłoszonych, tj.: 1. Rafała Kuczery: wyniki 
głosowania przedstawiają się następująco: 
za – 6 radnych 
przeciw - 8 radnych 
wstrzymał się - 1 radny 
a następnie 2. Bogdana Huczko: 
za - 8 radnych 
przeciw – 5 radnych 
wstrzymało się - 2 radnych 
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W związku z przegłosowaniem wniosku radnego Huczko Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania 
projekt uchwały wraz z wniesioną poprawką tj.: w par. 1 ust. 1 pkt c) zmienić zapis z: „przeznaczenia budynku na 
inne potrzeby gminy” na „przeznaczenia budynku na siedzibę Urzędu Gminy.”  
W głosowaniu brało udział 15 radnych.  

Przy 9 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            6 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XX/141/12 w sprawie przeznaczenia budynku po byłym SPZOZ w Krupskim Młynie, została podjęta. 
 
Ad. 16. 
 Zapoznanie się z treścią pisma dzierżawców działek oraz podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie 
egzekwowania przez Wójta Gminy regulaminu korzystania z terenów komunalnych przeznaczonych pod uprawy 
ogrodowe. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z treścią pisma dzierżawców działek: p. Ireny Kozłowskiej, p. 
Elżbiety i Janusza Laprusów oraz p. Kazimierza Kidy wyrażającej stanowisko w sprawie podjętej uchwały dotyczącej 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt” oraz wiążącym się z tą 
uchwałą kontrowersyjnym problemem dokarmiania przez  tych dzierżawców bezdomnych kotów (załącznik nr 11 
do protokołu). 
Przewodniczący Rady Gminy przywitał zaproszonych na sesję użytkowników ogródków działkowych na terenie 
Krupskiego Młyna przy ul. Głównej oraz poinformował o przygotowanym w porozumieniu z radcą prawnym projekt 
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy poparcia dla działań mających na celu wyegzekwowanie 
przestrzegania przez dzierżawców regulaminu ogródków działkowych.  
Adam Łuć powiedział, że na posiedzeniu Komisji Terenowej Zastępca Wójta Gminy poinformował radnych, że 
planowana jest zmiana regulaminu użytkowania terenów pod uprawy ogrodowe, która miałaby pomóc w 
uporządkowaniu pojawiającego się problemu.  
Zastępca Wójta potwierdził, że kiedy zostanie opracowany zmieniony regulamin będzie one rozesłany do 
użytkowników ogródków działkowych a następnie będzie można zająć się egzekwowaniem jego zapisów.  
Alicja Łaniewska zabierając głos prosiła o sprecyzowanie o jakiej ilości kotów jest mowa i czy uchwała jest 
intencyjna? Nigdzie nie stwierdzono jakiej ilości kotów dotyczy problem prosiła zatem o uszczegółowienie 
informacji. Zastępca Wójta potwierdził, że uchwała ma charakter intencyjny, jest pierwszym etapem rozwiązania 
problemu.  
Pani Łaniewska jest dzierżawcą działek od 3 lat i przy podpisywaniu umowy otrzymała regulamin użytkowania 
działki, którego przestrzega, czego nie można powiedzieć o innych dzierżawcach. Stwierdziła, że każdy kto podpisał 
umowę dzierżawy powinien przede wszystkim przestrzegać zapisów regulaminu a potem można rozmawiać na 
temat wspomnianego problemu z kotami. Potwierdziła, że koty którymi się opiekuje są wysterylizowane i są pod 
opieką weterynarza. Powiedziała, że niestety część kotów została wytruta. Zażądał egzekwowanie istniejącego 
regulaminu.  
Jacek Kiszkis stwierdził, że problem, o którym jest mowa to koty, które zaznaczają swoje terytorium, niszczą nasiona 
i uprawy. Nie ma znaczenia ile jest kotów bo czy są trzy czy piętnaście problem jest tak samo ważny.  
Radny Huczko zwrócił uwagę na przestrzeganie Regulaminu Rady Gminy.  
Adam Łuć złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie projektu uchwały intencyjnej. 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby najpierw przeprowadzić dyskusję a potem przystąpić do 
przegłosowania uchwały. Radny Łuć zaoponował, twierdząc, że prowadzona dyskusja niczego nie wnosi do 
przedstawionego zagadnienia, bo przecież jak usłyszał koty nie są bezdomne. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy powiedział, że należy pomóc mieszkańcom w rozwiązaniu problemu. Nowy 
regulamin jest przygotowywany więc będzie można zapoznać się z jego treścią. 
Bogdan Huczko jest zbulwersowany stwierdzeniem p. Łaniewskiej o wytruwaniu kotów i prosił o odpowiedzialność 
za zwierzęta podlegające opiece. Oskarżenia są bulwersujące, on też jest użytkownikiem ogródka działkowego i też 
zna problem bezdomnych czy dzikich zwierząt niszczących uprawy ogrodowe.  
Przewodniczący Rady Gminy po przeprowadzonej dyskusji przedstawił do głosowania projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz Komisji Oświaty przedstawili pozytywne opinie dotyczące 
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy poparcia w działaniach.  
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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 XX/142/12 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy poparcia da działań mających na celu 
wyegzekwowanie przestrzegania przez dzierżawców regulaminu ogródków działkowych, została podjęta. 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 5 min. przerwy w obradach.  
Po 5 minutach obrady wznowiono. 
Irena Kozłowska będąca użytkownikiem działek prosiła o uważne czytanie treści pisma od dzierżawców. 
Przypomniała, że koty na terenie ogródków działkowych pojawiły się już kilka lat temu, kiedy zostały tam 
przyniesione przez użytkowników działek. Działkowcy chcieli w ten sposób pozbyć się szkodników takich jak myszy 
czy nornice. Koty, o których mowa zostały w 2011 roku wysterylizowane, na którą nie otrzymano dofinansowania. 
Gmina nie musiała ponosić tych kosztów a obecnie na działkach dokarmiane jest zaledwie pięć kotów a nie 
dwadzieścia czy trzydzieści, tak twierdzą inni działkowcy. Wiele kotów znalazło swój dom a ich opiekunowie nadal 
szukają dla pozostałych stałej opieki.  
Bogdan Huczko przypomniał, że w sąsiedztwie ogródków powstał obiekt o znacznej wartości i należy się o niego 
troszczyć a dokarmiane koty korzystają z piasku, który znajduje się przy basenie. Problem dotyczy całej gminy a 
opieka nad zwierzętami to odpowiedzialność za nie.  
Pani Kozłowska powiedziała, że na basen mogą się dostać również inne zwierzęta, bo teren nie jest odpowiednio 
zabezpieczony. Koty rzeczywiście mogą powodować niszczenie  roślin ale są one stale pod opieką. Sprawa nie 
dotyczy jedynie terenu ogródków działkowych, bo przede wszystkim problem na terenie basenu, gdzie koty z plaży 
zrobiły sobie „mega kuwetę”. Problem wymaga rozwiązania i trzeba to zrobić jak najszybciej. Gmina zrealizowała 
dużą inwestycję za ogromne pieniądze, tj. modernizacja basenu i budowa ujęcia wody. Bezsensowne jest 
tolerowanie istniejącej sytuacji, kiedy to koty zanieczyszczają teren i niszczą uprawy. Nie rozumie że można nie 
stosować zapisów regulaminu. Dobrze, że zwierzęta mają opiekę, ale trzeba znaleźć im inne miejsce. Podstawową 
zasadami obowiązującymi w społeczeństwie są zasady współżycia społecznego, które znaczą minimum powszechnie 
przyjmowanych zasad poprawności i uczciwości w relacjach z innymi osobami. Rada Gminy oraz Wójt Gminy pragną 
rozwiązać problem mimo niepopularności tematu. 
Pani Kozłowska stwierdziła, że problem został już w pewnym stopniu rozwiązany, bo wiele zwierząt już znalazło 
stałą opiekę.  
Jacek Kiszkis przypomniał, że koty są zwierzętami łownymi, które potrafią same zatroszczyć się o pożywienie, a 
dokarmiając je krzywdzi się je bo powoduje nienaturalne zachowania.  
Wiceprzewodniczący powiedział, że nie ma znaczenia ile jest kotów, problem będzie rozwiązany, tylko należy się 
zastanowić jak to zrobić.  
Henryk Brodziak podkreślił, że problem również dotyczy działek w Ziętku, nie tylko w Krupskim Młynie. 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  
 
Ad. 17. 
Wnioski i interpelacje radnych. 
 Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 18. 
Sprawy bieżące. 

1. Franciszek Sufa: pytał czy w budżecie gminy na 2012 rok zaplanowane środki na remont mostu wiszącego?  
Zastępca Wójta odpowiedział, że remont jest zaplanowany ale nie ma środków w budżecie na bieżący rok.  

2. Henryk Brodziak podziękował za założenie siatki ogrodzeniowej przy boisku w Ziętku. 
3. Klaudiusz Kruszewski pytał czy została zgłoszona interwencja do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie 

obniżenia studzienek na drodze powiatowej między Krupskim Młynem a Ziętkiem. Zastępca Wójta Gminy 
powiedział, że wniosek został przekazany do rozpatrzenia do Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich 
Górach.  

4. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z treścią: 
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a) pisma Wójta Gminy w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek naliczonych od zaległości w 
opłatach za najmowane lokale mieszkalne (załącznik nr 13 do protokołu); 

b) pisma Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Krupskim Młynie – Piotra Wieczorka w sprawie 
przeznaczenia środków  na działalność organizacji (załącznik nr 14 do protokołu); 
Przewodniczący poinformował o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych do 30 kwietnia 
2012 roku.  

5. Bogdan Huczko poinformował o działaniach podjętych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „CHEMIK” w 
związku z decyzją o zmianie sposobu ogrzewania w lokalach spółdzielczych.  

6. Jacek Kiszkis pytał czy istnieje możliwość przeciwdziałania dezorganizacji imprez na terenie Amfiteatru przez 
Klub Kajakowy „KAJNAR”, tak jak miało to miejsce w czasie obchodów Dni Chemika w dniach 26 i 27 maja 
br.  
Zastępca Wójta podkreślił, że działka jest własnością Klubu i nie można nikomu ograniczać dostępu do 
swojej własności. Można zaproponować Klubowi włączenie się do imprez, które odbywają się na terenie 
Amfiteatru. Stanowiłyby one niewątpliwie atrakcję dla uczestników.   
Artur Dawydzik stwierdził, że decyzja o sprzedaży działki Klubowi KAJNAR była złą decyzją można było 
nieruchomości wydzierżawić i wtedy można byłoby mieć większy wpływ na sposób jej użytkowania.  

7. Zastępca Wójta poinformował, że porozumienie energetyczne, o którym informował radnych na 
posiedzeniach Komisji Rady, to inicjatywa gmin zrzeszonych w „Porozumieniu gospodarczo-turystycznym 
Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty” by utworzyć Grupę Zakupową Energii Elektrycznej mającą na celu 
przygotowanie i przeprowadzenie wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.  

8. Adam  Łuć:  
a) przypomniał, że umowy na dzierżawę terenów ogródków miały być nie przedłużane a nadal zawierane 

są nowe, mimo licznych wniosków radnych. Zaproponował, aby tereny nie użytkowane regularnie 
wykaszać; 

b) zwrócił uwagę, że PEC „CIEPŁOGAZ” dokonał podwyżki ciepła o ok. 18 %, co jest znaczną podwyżką. Jak 
do tej pory nie podjęto żadnych działań dotyczących działalności PEC; 

c) wniósł zastrzeżenie do zapisów w protokole ostatniego posiedzenia Komisji Terenowej z 23 maja br. 
Brakuje tam jego wypowiedzi. Zaapelował do Wójta o podjęcie właściwych działań, by słowa radnego 
znalazły się w protokole Komisji. Jeśli Wójt nie podejmie skutecznych działań wówczas on podejmie 
odpowiednie działania prawne.  
Zastępca Wójta wyjaśnił, że poprawki do protokołu można wnosić przed jego podpisaniem i wówczas 
będą one uwzględniane. Każdy radny może to zrobić, zgodnie z procedurą ustaloną wspólnie przez 
radnych na jednej z poprzednich sesji.  
Radny Łuć stwierdził, że radni nie są po to by ślęczeć godzinami nad protokołami z Komisji czy Sesji.  
Prosił aby jego wypowiedzi nie były pomijane.  

 
Ad. 19. 
Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.” 
 
 
Sesja zakończyła się o godz. 19.00. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Janusz Weiss 

Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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Wnioski i interpelacje radnych złożone na sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 2012 roku 

Or.0003.5.2012 
 

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. Sufa Franciszek zniwelowanie kałuży przy budynku byłego SPZOZ przy ul. Krasickiego w 
Krupskim Młynie  

31 maja 2012 r.   

2.  Sufa Franciszek uzupełnienie brakującego kosza na śmieci k/mostu wiszącego 31 maja 2012 r.   

3. Sufa Franciszek kontrola stanu siatki ogrodzeniowej boiska od strony ul. K. Miarki 31 maja 2012 r.   

4.  Huczko Bogdan posadzić tuje wzdłuż ogrodzenia basenu od strony ulicy Głównej 31 maja 2012 r.   

5. Huczko Bogdan posiać trawę na terenie basenu 31 maja 2012 r.   

6. Huczko Bogdan na stadionie założyć łapacz od strony ogrodzenia k/p. Opali 31 maja 2012 r.   

7. Huczko Bogdan rozważyć zakup dwóch bramek do piłki nożnej 2 x 5 m 31 maja 2012 r.   

8. Huczko Bogdan interwencja w sprawie naprawy schodów przy poczcie przy ul. 
Zawadzkiego 

31 maja 2012 r.   

9. Dawydzik Artur uruchomienie przystanku „na żądanie” przy ul. Mickiewicza 31 maja 2012 r.   

10. Kiszkis Jacek rozważyć możliwość ustawienia automatu do sprzedaży wkładów i 
zniczy przy cmentarzu w Krupskim Młynie 

31 maja 2012 r.   

11. Łuć Adam  interwencja w sprawie prowadzenia prac budowlanych na działce nie 
należącej do p. Prawdy  

31 maja 2012 r.   

12. Łuć Adam interwencja w sprawie niszczenia terenu parowozowni 31 maja 2012 r.   

13. Szewczyk Adam ustalenie godzin oświetlenia kortów  31 maja 2012 r.   

14. Brodziak Henryk uzupełnienie brakującej kostki brukowej przy bloku Nr 6 w Ziętku  31 maja 2012 r.   

15. Ochman-Szyguła Róża wykoszenie działki przy ul. Tarnogórskiej naprzeciwko Szkoły w Potępie  31 maja 2012 r.   

16. Ochman-Szyguła Róża wykoszenie poboczy przy drogach na terenie Potępy 31 maja 2012 r.   

                …………………… 

                                Wójt Gminy 
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