Protokół z posiedzenia
Komisji Statutowej
z dnia 8 stycznia 2013 roku
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy
ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie – 8 stycznia 2013 roku.
Obecni na posiedzeniu:
Przewodniczący Komisji – Franciszek Sufa
Wiceprzewodniczący Komisji – Krzysztof Pilarski
Członek Komisji – Henryk Brodziak
Członek Komisji – Artur Dawydzik
Członek Komisji – Bogdan Huczko
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss
Zastępca Wójta Gminy – Stefan Hajda
Porządek posiedzenia:
1. Przygotowanie wstępnego projektu sołectwa Krupski Młyn.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2013 rok.
3. Sprawy bieżące
Przewodniczący Komisji przywitał obecnych, przedstawił porządek posiedzenia, następnie
zapytał czy członkowie Komisji mają uwagi do przedstawionego porządku. Nikt z obecnych
nie wniósł uwag.
Ad. 1.
Przygotowanie wstępnego projektu sołectwa Krupski Młyn.
Przewodniczący Komisji Statutowej zaproponował, aby przy pracy nad projektem Statutu
Sołectwa Krupski Młyn posłużyć się Statutem Sołectwa Potępa. Wystarczy zastanowić się
tylko nad koniecznością przeredagowania niektórych jego zapisów tak aby można go było
dostosować do warunków Krupskiego Młyna. Przypomniał, że do Sołectwa Krupski Młyn
należą miejscowości Krupski Młyn i Kolonia Ziętek co sprawia, że struktura tego sołectwa
jest inna niż w przypadku Potępy. W związku z tym, że Krupski Młyn zamieszkuje ok. 1 600
mieszkańców a Kolonię Ziętek ok. 700 poddał pod rozwagę członkom Komisji propozycję
umieszczenia w Statucie Sołectwa Krupski Młyn zapisu o reprezentatywności. Zaproponował
aby w Radzie Sołeckiej Sołectwa Krupski Młyn było 5 osób, przyjmując zasadę (po konsultacji
z radcami prawnymi), aby 3 osoby były mieszkańcami Krupskiego Młyna i 2 osoby
mieszkańcami Kolonii Ziętek.
Prosząc o głos Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że jest zdziwiony i zniesmaczony
kilkoma sprawami. Przypomniał, że był jednym z inicjatorów powołania Komisji Statutowej,
w 2011 roku. Głównym zadaniem Komisji Statutowej miało być dokonanie zmian Statutu
Gminy Krupski Młyn oraz Regulaminu Rady Gminy. Pomimo kilku posiedzeń Komisji
Statutowej oraz zgłoszonych propozycji zmian do tej pory nie dokonano żadnych korekt w
przedmiotowych dokumentach i w związku tym wycofuje swoje 11 propozycji zmian Statutu
i Regulaminu Rady Gminy. Kolejnym tematem, którym zajmowała się, na wniosek
Przewodniczącego Rady, Komisja Statutowa było opracowanie projektu Statutu Sołectwa
Potępa. Istniejąca do tego czasu Rada Sołecka działała nieprawnie, bo na podstawie
dokumentów sprzed 1990 roku i dlatego została uruchomiona procedura uchwalenia Statutu
Sołectwa Potępa. Następnie przy okazji dyskusji nad projektem uchwały w sprawie
wydzielenia w budżecie gminu funduszu sołeckiego dla Sołectwa Potępa pojawiły się głosy
aby opracować Statut Sołectwa Krupski Młyn. W związku z tym Przewodniczący rozmawiał z
radnymi m.in.; z Radnymi Dawydzikiem, Kiszkisem, Łuciem oraz Huczko i żadna z tych osób
nie była za tym aby w najbliższym czasie powoływać Radę Sołecką w Krupskim Młynie. Sam
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Przewodniczący Komisji Statutowej argumentował, że nie ma sensu powoływać Sołectwa
Krupski Młyn a utworzenie funduszu sołeckiego może doprowadzić do konfliktu miedzy
sołectwami Potępą a Krupskim Młynem. Rozpoczęte wielkie inwestycje
są teraz
priorytetem.
Franciszek Sufa powiedział, że poruszona sprawa jest tematem, który można było
przedyskutować w ramach pkt. „Sprawy bieżące”. Jest zbulwersowany, tym co usłyszał,
ponieważ jest zobligowany, tym co ustali Rada Gminy. Należał do sceptyków, jeśli chodzi o
tworzenie sołectwa Krupski Młyn. Nie ma sobie za złe bieżących kontaktów z mieszkańcami
gminy Krupski Młyn. Poczuł się zobligowany przez radnych Huczko i Łucia do podjęcia działań
zmierzających do powstania kolejnego Sołectwa. Przypomniał, że rozmawiał z p. Skarbnik i że
się dopytywał czy rozpoczęcie prac nad statutem nie spowoduje zbytniego zamieszania
finansowego. Otrzymał odpowiedź przeczącą. Dodał jeszcze, że jeżeli udałoby się osiągnąć
określoną reprezentatywność to wiadomo, że obowiązkiem radnych jest tworzenie
społeczeństwa obywatelskiego. Jedną z dróg aktywizacji społeczeństwa jest utworzenie
sołectwa Krupski Młyn. Skoro powstało Sołectwo w Potępie, powołano Radę Sołecką i
wybrano Sołtysa to dlaczego nie podjąć czynności zgodnych z obowiązującymi zasadami
sprawiedliwości społecznej i nie rozpocząć postępowania zmierzającego do powołania
Sołectwa Krupski Młyn. Gdyby po uchwaleniu Statutu Sołectwa Rada Gminy wyraziła zgodę
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, to dotyczyłby on dopiero roku 2014. Istnieje spora
grupa ludzi, której zależy na pozyskiwaniu środków finansowych a jednym z potrzebnych
elementów do ich pozyskiwania jest powstanie Sołectwa i unormowanie jego istnienia, jak i
stworzenie funduszu sołeckiego dla nowego Sołectwa.
Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że nie ma nic przeciwko takiej, czy innej inicjatywie
obywatelskiej. Tylko nie rozumie niekonsekwencji p. Sufy w tym wszystkim. Przypomniał, że
żaden z radnych, z którymi rozmawiał nie byli za tym aby Sołectwo powstało.
Franciszek Sufa po wysłuchaniu wypowiedzi p. Weissa złożył na ręce Przewodniczącego Rady
Gminy rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Statutowej. Dodał, że nie rozumie
postępowania Przewodniczącego, który przychodzi na posiedzenie Komisji i zabierając głos
neguje wszystko od początku do końca twierdząc przy tym, że radni, z którymi rozmawiał, są
przeciwko. Ponownie przypomniał, że od początku sam należał do sceptyków, ale w sytuacji,
kiedy po wysłuchaniu różnych informacji i argumentów różnych stron postanowił zadziałać,
aby nie być posądzonym m.in. o chowanie głowy w piasek. Ponowił prośbę o przyjęcie przez
członków Komisji rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Statutowej.
Przypomniał, że Przewodniczący Rady Gminy nie rozmawiał z nim na ten temat wcześniej
choć było ku temu wiele okazji.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że jeżeli powstałaby Rada Sołecka w Krupskim
Młynie to nie byłby jej przeciwny. Nie będzie się wycofywał, bo jest zwolennikiem
wyodrębnienia funduszu sołeckiego dla Krupskiego Młyna. Jego głos nie jest wrogim
przeciwko nikomu, ale chodzi mu o konsekwencje w działaniu. Przypomniał, że już 10
miesięcy trwają prace nad Statutem Sołectwa, które nie przyniosły jeszcze żadnych efektów.
Gdyby Statut był uchwalony, wówczas w marcu można byłoby wyodrębnić fundusz sołecki
dla Krupskiego Młyna.
Franciszek Sufa przypomniał, że był sceptykiem, ale przemyślał sprawę i przedyskutował ją z
mieszkańcami i stąd propozycja spotkania Komisji i ustalenia sposobu dalszego
postępowania. Mieszka w Krupskim Młynie od 1969 roku i bardzo wiele znaczy dla niego
Krupski Młyn jak i dobro jego mieszkańców. Argumentował, dlaczego doszedł do innych
wniosków i przypomniał, skąd wzięła się zmiana decyzji na ten temat.
Bogdan Huczko powiedział, że przecież Komisja może przygotowywać swoje propozycje w
różnych kwestiach i poddawać je ocenie Rady i to ona zadecyduje co dalej. Były różne
propozycje i dyskusje na temat powstania Sołectwa, ale teraz nic nie stoi na przeszkodzie,
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żeby podjąć działania zmierzające do uchwalenia Statutu i utworzenia Sołectwa Krupski
Młyn.
Franciszek Sufa prosił Zastępcę Wójta aby skonsultować z radcami możliwość wprowadzenia
do statutu zapisów na temat reprezentatywności; tak aby 3 osoby reprezentowały Krupski
Młyn a 2 były z Ziętka.
Przypomniał, że projekt Statutu będzie jeszcze przed podjęciem przez Radę Gminy
konsultowany z mieszkańcami.
Bogdan Huczko ponownie powiedział, że temat należy przygotować i przedstawić radnym.
Pozwoliłoby to na wybicie argumentów z ręki tych osób, które są zwolennikami takiego
pomysłu.
Ad. 2.
Plan pracy Komisji Statutowej na 2013 rok.
1. Przyjęcie projektu Statutu Sołectwa Krupski Młyn.
2. Dopracowanie wniosków dotyczących zmian w Regulaminie Rady Gminy w celu
przedłożenia Radzie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że obecnie jest przeciwny dokonywaniu
zmianom w Regulaminie Rady Gminy. Teraz są one już nieaktualne. Jako
wnioskodawca proponuje je wycofać.
Ad. 3.
Sprawy bieżące.
Franciszek Sufa pytał czy podjęto jakieś decyzje w sprawie kładki nad Małą Panwią?
Zastępca Wójta poinformował, że nie ma jeszcze informacji na ten temat.

Posiedzenie Komisji zakończyło się o godz. 16.00.
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Komisja Statutowa:
Henryk Brodziak
Artur Dawydzik
Bogdan Huczko
Krzysztof Pilarski
Franciszek Sufa

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Otrzymują:
1 x Rada Gminy
1 x Wójt Gminy
1 x a/a
Prot. K. Michałek
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