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Protokół z XXVII sesji  
Rady Gminy Krupski Młyn  

z 29 stycznia 2013 roku 
 
XXVII sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 29 stycznia 2013 roku w sali 

posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1. Sesję otworzył 
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss, który po stwierdzeniu prawomocności 
sesji (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) przywitał przybyłych na 
sesję: Zastępcę Wójta Gminy, urzędników, przedstawicielkę prasy oraz radnych Rady 
Gminy Krupski Młyn.  
Nieobecni na sesji:   

Bogdan Huczko 
Jacek Kiszkis 
Adam Łuć 
Krzysztof Pilarski 

W związku ze śmiercią Prof. Michała Kuleszy jednego z głównych twórców reformy 
administracji samorządowej Przewodniczący Rady Gminy, po przedstawieniu 
krótkiego wspomnienia o Profesorze,  poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci 
zmarłego Michała Kuleszy. 
Następnie Przewodniczący przedstawił zebranym proponowany porządek 
posiedzenia, który przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich 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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2013 – 2024. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok. 
9. Rozpatrzenie wniosku Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości w 

sprawie  wynagrodzenia Wójta Gminy Krupski Młyn. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia powierzchni użytku ekologicznego 
„Torfowisko w Kotach”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy (W. Łyniewska). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy (D. Szewczyk). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy (B. Huczko). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy (Ł. Wojtunik). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy (J. Truch). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy (Ł. Brol). 
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18. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z działalności Komisji Stałych Rady 
Gminy w 2012 rok. 

19. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Gminy na temat planów pracy 
Komisji w 2013 rok. 

20. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

21. Informacja o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia 
wolności oraz prace społecznie użyteczne. 

22. Wnioski i interpelacje radnych. 
23. Sprawy bieżące. 
24. Zamknięcie sesji. 

 
W sesji uczestniczyli:  
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska-Kwiek 
Radca Prawny – Eugenia Fox 
Sołtys Potępy – Andrzej Janus 
 
Ad. 2  
 Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek posiedzenia. W 
związku z tym, że nikt nie wniósł żadnych dodatkowych uwag ani wniosków do 
porządku sesji, Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania zaproponowanego 
porządku posiedzenia.  

Przy 11 głosach – za 
           0 głosach – przeciw 
           0 głosach – wstrzymujących się  
porządek obrad  sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3 
              Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss zapytał radnych czy zapoznali się z 
protokołami z sesji Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2012 roku oraz z dnia 4 stycznia 
2013 roku oraz czy wnoszą do nich swoje uwagi. Nikt nie wniósł uwag. 
              Przy 11 głosach – za  
                        0 głosach – przeciw  
                        0 głosach – wstrzymujących się  
protokoły z sesji z dnia 20 grudnia 2012 roku oraz z dnia 4 stycznia 2013 roku zostały 
przyjęte. 
 
Ad. 4. 
             Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie 
międzysesyjnym.  
Zastępca Wójta przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta i pracy Urzędu Gminy 
w okresie międzysesyjnym (załącznik nr 2 do protokołu). 
 
Ad. 5. 
             Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.  
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Zastępca Wójta przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji wniosków i 
interpelacji radnych zgłoszonych na sesji  w dniu 20 grudnia br. (załącznik nr 3 do 
protokołu). 
Franciszek Sufa zwrócił uwagę, że inicjatywa nadania nazwy nowej Szkole 
Podstawowej oraz Hali Sportowej powinna należeć  do Dyrekcji, Rady 
Pedagogicznej, Rodziców i młodzieży Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. 
 
Ad. 6.  
              Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  

a) załatwianiu spraw bieżących w dniach 27 grudnia 2012 r. i  7 stycznia 2013 r. 
b) pełnionych dyżurach w Urzędzie Gminy w dniach 8, 15, 22 oraz 29 stycznia br. 

do 14.30; 
c) prowadzeniu nadzwyczajnej sesji  w dniu 4 stycznia 2013 roku; 
d) udziale w spotkaniach w ramach Śląskiego Forum Przewodniczących Rad 

Gminy i Powiatów  w dniach 18 i 19 stycznia br.  
e) udziale w posiedzeniach Komisji Stałych, tj.: 

- Komisji Statutowej  w dniu 8 stycznia br. 
              -Komisji Terenowej  w dniu 15 stycznia br.; 
              -  Komisji Oświaty w dniu 22 stycznia br.; 
          f)  udziale w spotkaniach: 
              -  z OSP Krupski Młyn w dniu 22 grudnia 2012 r. 
              -  w noworocznym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie 8 stycznia 
2013 roku; 
              -  z Sołtysem i Radą Sołecką w Potępie – 17 stycznia br.  
   Radni przyjęli przedstawione informacje bez uwag. 
 
Ad. 7. 
               Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 

lata 2013 - 2024. 
Skarbnik Gminy w krótkim wystąpieniu omówiła proponowane zmiany do  
wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok. Przewodniczący Rady Gminy 
przypomniał, że projekt uchwały szczegółowo omawiany na posiedzeniach Komisji 
Rady został pozytywnie zaopiniowały przez wszystkie Komisje. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozie finansowej na 2013 rok.  
                   Przy 11 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXVII/190/13 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 
lata 2013 – 2024 rok, została podjęta. 
 
Ad. 8.  
                Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 
Skarbnik Gminy przypomniała Radnym, czego dotyczą proponowane zmiany w 
budżecie gminy na 2013 rok. W związku z tym, że wszystkie Komisje zaopiniowały 
pozytywne przedstawiony projekt, Przewodniczący Rady poddał go pod 
głosowanie. 
                    Przy 11 głosach – za  
                              0 głosach – przeciw 
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                              0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXVII/191/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, została 
podjęta. 
 
Ad. 9. 
                Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta 

Gminy Krupski Młyn.  
Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego o zapoznanie radnych z 
treścią wniosku Komisji Budżetowej w spawie ustalenia nowego wynagrodzenia 
Wójtowi Gminy Janowi Murowskiemu, który zakłada podwyżkę ogółem o 10%  brutto 
(załącznik nr 4 do protokołu). 
Zastępca Wójta przedstawił treść projektu uchwały w tej sprawie w rozbiciu na 
poszczególne składniki wynagrodzenia. 
Franciszek Sufa stwierdził, że argumenty Komisji Budżetowej w sprawie podwyżki 
wynagrodzenia Wójta są bardzo podobne do tych, którą radni usłyszeli podczas sesji 
absolutoryjnej w 2011 roku. Podkreślił, że docenia starania Wójta jednak Jego 
zdaniem, realizacja tak wielu zadań inwestycyjnych jest  również efektem pracy 
wielu innych osób – pracowników Urzędu Gminy. Zaproponował, aby Wójt w 
odpowiedni sposób docenił pracę tych urzędników. Wiceprzewodniczący 
podziękował wszystkim urzędnikom za ogrom wykonanej pracy. Zapowiedział 
jednocześnie, że będzie głosował przeciwko uchwale.  
W odpowiedzi na wystąpienie Wiceprzewodniczącego Rady w części dotyczącej 
użytych przez Komisję Budżetową argumentów przemawiających za podwyżką 
wynagrodzenia Wójta, Zastępca Wójta w ramach sprostowania odczytał treść pisma 
z dnia 18 maja 2011 roku skierowanego do Przewodniczącego Rady Gminy 
wnioskującego o zmianę wynagrodzenia w związku z udzielonym przez Radę Gminy 
absolutorium Wójtowi Gminy. Głównym argumentem za podwyższeniem 
wynagrodzenia w 2011 roku było porównanie płacy Wójta Jana Murowskiego z 
płacami wójtów sąsiednich gmin. 
Henryk Brodziak poparł radnego Sufę jeśli chodzi o docenienie przez Wójta Gminy  
pracy urzędników. Artur Dawydzik pytał o jaką gratyfikację wnioskowałaby Komisja, 
gdyby można było wypłacić Wójtowi Gminy nagrodę? Przewodniczący Komisji – 
Henryk Brodziak, odpowiedział, że byłoby to ok. 5 tys. zł. W związku z tym Radny 
Dawydzik chciał się dowiedzieć skąd zatem propozycja wzrostu wynagrodzenia o 
10%?  Radny Brodziak wyjaśnił, że taka była propozycja i decyzja Komisji Budżetowej.  
Rafał Kuczera wnioskował o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie przygotowanego 
projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że telefonował do Wójta Gminy i pytał 
go o to czy wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia. Wójt Gminy – Jan 
Murowski zgodził się na zmianę wynagrodzenia. Następnie Przewodniczący Rady 
Gminy przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
wynagrodzenia Wójta Gminy.  
Artur Dawydzik zaproponował aby podwyżka wynagrodzenia wyniosła tyle ile 
wyniesie wskaźnik inflacyjny. 
Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania wniosek dalej idący, tj. radnego 
Kuczery o zamknięciu dyskusji i przegłosowaniu proponowanego projektu uchwały.  
                   Przy 9 głosach – za 
                           0 głosach – przeciw 
                           2 głosach – wstrzymujących się 
dyskusja została zakończona i przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały. 
Następnie Przewodniczący przedstawił do przegłosowania projektu uchwały: 
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                   Przy 8 głosach – za 
                           1 głosie – przeciw 
                           2 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XXVII/192/13 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta 
Gminy Krupski Młyn, została podjęta. 
Po głosowaniu przybył na sesję Bogdan Huczko (obecnych 12 radnych), który 
wnioskował o 5 minut przerwy – radni przyjęli jednogłośnie przedstawiony wniosek. 
 
Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.  

Zastępca Wójta Gminy przedstawił projekt zmienionej uchwały w sprawie wzoru 
deklaracji, w związku z unieważnieniem poprzedniej przez Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach.  
Na sesję przyszedł Krzysztof Pilarki – obecnych 13 radnych.  
Komisje Rady Gminy pozytywne zaopiniowały przedstawiony projekt.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

        Przy 13 głosach – za  
        0 głosach – przeciw 
       0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXVII/193/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, została podjęta. 
 

 
Ad. 11. 

Podjęcie uchwały  w  sprawie  zwiększenia powierzchni użytku ekologicznego 
„Torfowisko w Kotach”. 

Zastępca Wójta poinformował, że Nadleśnictwo Brynek wystąpiło do Rady Gminy 
Krupski Młyn o poszerzenie granic istniejącego już w granicach administracyjnych 
Gminy Tworóg użytku ekologicznego „Torfowisko w Kotach”. W związku z tym, że 
poszerzenie użytku ekologicznego nastąpi o treny leżące w granicach Gminy Krupski 
Młyn, Rada Gminy Krupski Młyn jest organem właściwym do podjęcia 
przedmiotowej uchwały. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną 
Dyrekcję  Ochrony Środowiska w Katowicach. Komisje pozytywne zaopiniowały 
przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

     Przy 13 głosach – za  
                0 głosach – przeciw 
              0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXVII/194/13 w sprawie zwiększenia powierzchni użytku ekologicznego 
„Torfowisko w Kotach”, została podjęta. 
 
Ad. 12. – Ad. 17. 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby projekty uchwały dotyczące umów 
dzierżawy przedyskutować „en bloc” a następnie przystąpić do głosowania kolejno 
nad projektami uchwał. Przypomniał, że projekty uchwał zostały szczegółowo 
omówione i zaopiniowane pozytywnie na posiedzeniach Komisji Stałych Rady 
Gminy. Rada Gminy przychyliła się do wniosku Przewodniczącego. Następnie Z-ca 
Wójta przypomniał uzasadnienie do przedmiotowych projektów uchwał.  
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Franciszek Sufa pytał czy istnieje koncepcja dot. zagospodarowania terenu przy ul. 
Głównej  w Krupskim Młynie. Zastępca Wójta powiedział, że na dzień dzisiejszy 
szczegółowej koncepcji dla tych terenów nie ma. Zgodnie jednak z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny te są przeznaczone 
pod działalności rekreacyjną i uprawa ogródków mieści się w tej kategorii. Zmiana 
dotychczasowego zagospodarowania tego terenu wymaga podjęcia odważnej 
decyzji. Franciszek Sufa zwrócił również uwagę na  tereny pod garażami przy ul. 
Prusa w Krupskim Młynie. 
Następnie Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania kolejno następujących 
uchwał: 
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 1 roku (W. Łyniewska). 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

          Przy 13 głosach – za  
                     0 głosach – przeciw 
                   0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXVII/195/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 1 roku, została podjęta. 
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 1 roku (D. Szewczyk). 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

           Przy 13 głosach – za  
                      0 głosach – przeciw 
                    0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXVII/196/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 1 roku, została podjęta. 
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres do 3 lat (B. Huczko). 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

          Przy 13 głosach – za  
                     0 głosach – przeciw 
                   0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXVII/197/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres do 3 lat, została podjęta. 
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 1 roku (Ł. Wojtunik). 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

             Przy 13 głosach – za  
                        0 głosie – przeciw 
                      0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXVII/198/13 w sprawie podziału wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy na okres 1 roku, została podjęta. 
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 1 roku (J. Truch). 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

             Przy 13 głosach – za  
                        0 głosach – przeciw 
                      0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXVII/199/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 1 roku, została podjęta. 
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- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 1 roku (Ł. Brol). 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

Przy 13 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXVII/200/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 1 roku, została podjęta. 
 
Ad. 18. 

Sprawozdania Przewodniczących Komisji z działalności Komisji stałych rady 
gminy w 2012 roku.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej – Henryk Brodziak przedstawił obecnym 
sprawozdanie z działalności Komisji w 2012 roku. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty – Róża Ochman-Szyguła zapoznała radnych z 
treścią sprawozdania z działalności Komisji w 2012 roku.  
Przewodniczący Komisji Terenowej – Rafał Kuczera przedstawił informację o pracy w 
Komisji Terenowej i Bezpieczeństwa Publicznego w 2012 roku. 
(załączniki nr 5 do protokołu). 
 
Ad. 19. 

Informacje Przewodniczących Komisji Rady Gminy na temat placów pracy 
Komisji w 2013 roku. 

Henryk Brodziak zapoznał obecnych z planem pracy Komisji na 2013 rok (załącznik nr 
6 do protokołu) oraz listę priorytetów do zadań na 2013 rok (załącznik nr 7 do 
protokołu). 
Franciszek Sufa pytał czy będą w 2013 roku zrealizowane wnioski, które zgłaszał 
wcześniej?  
Rafał Kuczera przedstawił radnym plan pracy Komisji na I półrocze 2013 roku 
(załącznik nr 8 do protokołu). 
Róża Ochman-Szyguła zapoznała obecnych z planem pracy na 2013 rok  (załączniki 
nr 9 do protokołu). 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby w 2013 roku Komisje Budżetowa i 
Terenowa  Rady Gminy zajęły się tematem dot. gospodarowaniem zasobami 
mieszkaniowymi gminy.  
 
Ad. 20. 
                Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych  stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Z-ca Wójta przedstawił informację na temat wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli. Jednocześnie poinformował Radnych o treści pisma Wójta Gminy  
skierowanego do Dyrektorów placówek oświatowych w sprawie bardziej 
efektywnego wykorzystywania środków budżetowych przeznaczonych na 
wynagrodzenia nauczycieli. (załącznik nr 10 do protokołu). 
 
Ad. 21. 

Informacja o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia 
wolności oraz prace społecznie użyteczne. 

Zastępca Wójta Gminy poinformował o obowiązkach Gminy wynikających z 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest 



 

8 
 

wykonywana kara ograniczenia wolności oraz poinformował o wyznaczeniu, przez 
Wójta Gminy, Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do nadzorowania 
wykonania tych kar.  
 
Ad. 22. 
              Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad. 23. 
 Sprawy bieżące. 

1. Rafał Kuczera pytał do kogo należy teren przed budynkiem Gminnego 
Ośrodka Kultury w Potępie? 
Zastępca Wójta wyjaśnił, że  odpowiedź na to konkretne pytanie nie jest 
prosta. Generalnie funkcjonuje zasada, że tereny wokół budynków należą 
do właścicieli nieruchomości.  

2. Franciszek Sufa podziękował i pochwalił pracowników Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za ich zaangażowanie przy 
odśnieżaniu gminy. 

3. Bogdan Huczko pytał jak wyglądają przygotowania do zimowiska? 
Poinformował, że władze Spółdzielni Mieszkaniowej rozdysponowały środki 
finansowe dla organizacji działających na terenie gminy, tj. OSP, Zespół 
Szkół w Krupskim Młynie, Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie, 
Przedszkole w Krupskim Młynie i Klub Sportowy „NITRON”. 
Zastępca odpowiedział, że tradycyjnie już na czas ferii zimowych jest 
przygotowywany program przez GOKSiR. Jeśli  chodzi o zimowisko 
stacjonarne, to z uwagi na brak zainteresowani dzieci i młodzieży taka 
formą wypoczynku zimowisko w tym roku się nie odbędzie. 

4. Artur Dawydzik pytał o postęp prace zmierzających do poprawy jakości 
wody pitnej w Krupskim Młynie.  
Stefan Hajda poinformował o stanie prac i o działaniach podejmowanych 
w celu poprawy jakości wody. 
Bogdan Huczko prosił aby płukania sieci dokonywać na wszystkich 
newralgicznych odcinkach a nie tylko na wodociągu przy ul. Mickiewicza i 
Głównej.  
Z-ca Wójta potwierdził, że jeśli metoda czyszczenia sieci wodociągowej 
sprężonym powietrzem powiedzie się to zostanie ona zastosowana również 
na innych odcinkach sieci.  

5. Zastępca Wójta zwrócił się do radnych o wniesienie swoich spostrzeżeń i 
uwag do „Inwentaryzacji cennych przyrodniczo drzew rosnących na 
terenie gminy Krupski Młyn”. 

6. Róża Ochman-Szyguła prosiła o podjęcie działań w związku z zaistniałą 
sytuacją losową dotyczącą Fabiana Kulawika z Potępy. 

7. Sołtys Potępy zabierając głos powiedział, że przyłącza się do wniosku p. 
Ochman-Szyguły oraz podziękował za dotychczasową pomoc przy 
sprawowaniu funkcji sołtysa.  
 

Ad. 24. 
 Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.” 
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Sesja zakończyła się o godz. 18.00 

 

Na tym protokół zakończono. 

 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek  
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