
 

1 

 

Protokół z XXVIII sesji  
Rady Gminy Krupski Młyn  

z 25 lutego 2013 roku 
 
XXVIII sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 25 lutego 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: Wójta Gminy, urzędników, przedstawicielkę prasy oraz radnych Rady Gminy Krupski Młyn.  
W sesji uczestniczyli:  
Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Radca Prawny – Elżbieta Psiuk 
Sołtys Potępy - Andrzej Janus  
Kazimierz Duda – mieszkaniec gminy 
Alicja Jurasz – redaktor „GWARKA” 
 
Ad. 2  
 Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek posiedzenia.  
Zastępca Wójta Gminy wniósł o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy pkt 11  o treści: „Podjęcie 
uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy do lat 3.” 
Adam Łuć wnioskował o rozszerzenie porządku obrad o pkt 12 o treści: „Sprawozdanie z pracy 
Komisji Rewizyjnej w 2012 r.” oraz o pkt. 13 o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.” 
W związku z tym, że innych uwag ani wniosków do porządku posiedzenia nie wniesiono,  
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie rozszerzonego  porządku obrad. 
Nowy porządek obrad przestawiał 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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2024. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Krupski Młyn na lata 2013 – 2015. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 

zabudowanej stanowiącej działkę Nr 18 k.m. 12 o pow. 0,1415 ha oraz dz. Nr 19 k.m. 12 o 
pow. 0,1273 ha KW GL1T/00048229/8 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego 2. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy do lat 3. 
12. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2012 r. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2013 rok.  
14. Wnioski i interpelacje radnych. 
15. Sprawy bieżące. 
16. Zamknięcie sesji. 

 
Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania zaproponowanego porządku posiedzenia.  

Przy  15 głosach – za 
            0 głosach – przeciw 
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           0 głosach – wstrzymujących się  
porządek obrad  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 29 stycznia 2013 roku oraz czy wnoszą do nich swoje uwagi. Nikt z radnych nie wniósł 
uwag. 
               Przy 13 głosach – za  
                         0 głosach – przeciw  
                         2 głosach – wstrzymujących się  
protokóły z 29 stycznia 2013 roku został przyjęty. 
 
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). 
Adam Łuć pytał o wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadanie pn.: 
„Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Krupskim Młynie.” Wójt odpowiedział, że 
przewidziana kwota na realizację tego zadania to 850 000,00 zł. 
 
Ad. 5. 
        Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.  
Wójta Gminy przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji wniosków i interpelacji radnych 
zgłoszonych na sesji  w dniu 29 stycznia br. (załącznik nr 3 do protokołu). 
Radni przyjęli sprawozdanie bez uwag. 
 
Ad. 6.  
        Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  

a) załatwianiu spraw bieżących w dniach 4, 13, 18 i 25 lutego 2013 r.; 
b) pełnionych dyżurach w Urzędzie Gminy w dniach 5, 12, 19 lutego br.; 
c) udziale w posiedzeniach Komisji Budżetowej i Komisji Terenowej  w dniu 12 lutego br.; 
d) prowadzeniu wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 21 lutego br.; 

Radni przyjęli przedstawione informacje bez uwag. 
 
Ad. 7. 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby pkt 7 i 8 rozpatrzyć łącznie. Radni przychylili się do 
propozycji Przewodniczącego Rady.                
           Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2024. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady został pozytywnie zaopiniowały przez wszystkie Komisje. Następnie 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej na 2013 rok.  
                   Przy 15 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXVIII/201/13 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. 
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Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady został pozytywnie zaopiniowały przez wszystkie Komisje, następnie 
poddał go pod głosowanie. 
                    Przy 15 głosach – za  
                              0 głosach – przeciw 
                              0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXVIII/202/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, została podjęta. 
 
Ad. 9. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Krupski Młyn na lata 2013 – 2015. 
Zastępca Wójta Gminy przypomniał, że projekt uchwały w sprawie  Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Krupski Młyn na lata 2013 – 2015 został zaprezentowany przez Marię Bania 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie oraz przedyskutowany na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 
Franciszek Sufa wnioskował, aby: 

a) gminny program uzupełnić o statystykę dotyczącą rodzin wielodzietnych;  
b) rozpatrzyć: 

- możliwość ponownego uruchomienia Świetlicy Socjoterapeutycznej; 
- możliwość zakładania kart dla rodzin wielodzietnych; 

c) zwiększyć zasięg monitorowania życia osób potrzebujących pomocy; 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że w czerwcu 2012 roku znowelizowano ustawę o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zakłada zatrudnianie specjalistów tzw. 
„asystentów rodzinnych” mających wspierać rodziny w pokonywaniu trudności życiowych, zwłaszcza 
dotyczących opieki i wychowania dzieci. W takiej sytuacji ogromną rolą samorządów jest pomoc 
takim osobom. Sytuacją idealną byłoby gdyby instytucja „pieczy zastępczej” mogła funkcjonować w 
całym kraju i to w skuteczny sposób.  
Adam Łuć zauważył, że społeczność gminy jest na tyle mała, że nie jest trudno dotrzeć do ludzi, którzy 
takiej pomocy potrzebują.  
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że rolą asystenta będzie ciągłe przebywanie z ludźmi 
starszymi, niepełnosprawnymi czy niezaradnymi życiowo.  
Radny Łuć wnioskował aby rozpatrzyć możliwość rozszerzenia współpracy z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Tarnowskich Górach w zakresie zatrudniania jak największej liczby młodych osób z terenu 
gminy, które spełniałyby wymogi nowych zapisów ustawy.  
Wójt Gminy przypomniał, że Gmina regularnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy  w 
Tarnowskich Górach co pozwala od wielu już lat na zatrudnianie osób w ramach prac społecznie 
użytecznych oraz  robót publicznych.  
Komisje Rady Gminy pozytywne zaopiniowały przedstawiony projekt. Przewodniczący Rady Gminy 
przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

        Przy 15 głosach – za  
                   0 głosach – przeciw 
                 0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXVIII/203/13 w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Krupski Młyn na lata 2013 – 2015, została podjęta. 
 
Ad. 10. 
 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
zabudowanej stanowiącej działkę Nr 18 k.m. 12 o pow. 0,1415 ha oraz dz. Nr 19 k.m. 12 o pow. 
0,1273 ha KW GL1T/00048229/8 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego 2. 
Zastępca Wójta Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę Nr 18 k.m. 12 o pow. 0,1415 ha oraz dz. 
Nr 19 k.m. 12 o pow. 0,1273 ha KW GL1T/00048229/8 położonej w Krupskim Młynie przy ul. 
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Krasickiego 2, wraz z wypracowaną, na wspólnym posiedzeniu Komisji, poprawką dotyczącą 
wykreślenie zapisu ograniczającego przeznaczenie budynku na działalność opiekuńczo – leczniczą. 
Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. Przewodniczący Rady Gminy 
przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

        Przy 15 głosach – za  
                   0 głosach – przeciw 
                 0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXVIII/204/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
zabudowanej stanowiącej działkę Nr 18 k.m. 12 o pow. 0,1415 ha oraz dz. Nr 19 k.m. 12 o pow. 
0,1273 ha KW GL1T/00048229/8 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego 2, została podjęta. 

 
Ad. 11. 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy do lat 3. 
Zastępca Wójta Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy do lat 3, z p. Katarzyną Szreniawą. Komisje Rady Gminy pozytywne zaopiniowały 
przedstawiony projekt. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

        Przy 15 głosach – za  
                   0 głosach – przeciw 
                 0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXVIII/205/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy do lat 3, z p. 
Katarzyną Szreniawą została podjęta. 
 
Ad. 12. 

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2012 r. 
Radny Adam Łuć przedstawił obecnym sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok 
(załącznik nr 4 do protokołu). 
 
Ad. 13.  
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2013 rok. 
Adam Łuć przedstawił propozycje poszerzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok o 
następujące kontrole: 

1. Kontrola załatwiania skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do Wójta Gminy  w 2012 
roku; 

2. Kontrola funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu        
i Rekreacji w Krupskim Młynie za 2012 rok; 

3. Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy przez Wójta Gminy za 2012 rok; 
4. Kontrola zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy w II półroczu 2012 roku; 
5. Analiza wykonania remontów i inwestycji w placówkach oświatowych w okresie 2011 -2012 

rok. 
6. Inne kontrole zlecone przez Radę Gminy. 

Zastępca Wójta Gmin wnioskował o wykreślenie w § 1 ust. 7  słowa „remontów” z uwagi na to, że w 
latach 2011-2012 nie było remontów w placówkach oświatowych. Poprawka została przyjęta bez 
uwag przez radnych. 
Bogdan Huczko opuścił salę posiedzeń. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

        Przy 14 głosach – za  
                   0 głosach – przeciw 
                 0 głosach – wstrzymujących się 
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uchwała Nr XXVIII/206/13 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2013 rok, została podjęta. 
 
Ad. 14. 
              Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 13. 
 Sprawy bieżące. 

1. Rafał Kuczera chciał się dowiedzieć, czy w 2013 roku możliwe będzie rozpoczęcie 
budowy oczyszczalni w Potępie. 
Wójt Murowski potwierdził, że Gmina otrzymała na to zadanie z PROW-u 
dofinansowanie w wysokości 4 mln zł. Realizacja tego zadania jest przewidziana na 
lata 2014-2015.  
Jan Murowski poinformował o działaniach w sprawie budowy kładki nad Małą 
Panwią. Jak zapewnia Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, wniosek o 
dofinansowanie budowy kładki został złożony i czeka na realizację.  
Rafał Kuczera podziękował za zgłoszenie awarii oraz szybką reakcję  TAURONu. 

2. Henryk Brodziak pytał, kiedy rozpoczną się prace związane z remontem chodnika do 
przystanku oraz budową placu zabaw na dzieci. 
Wójt Murowski wyjaśnił, że w budżecie gminy na 2013 rok przewidziane są pewne 
środki na te zadania. W związku z tym, że wnioski o dofinansowanie tego zadania 
można zacząć składać dopiero od września br.  realizacja prac może rozpocząć się 
dopiero w 2014 roku.  

3. Zastępca Wójta poinformował o pracach mających na celu poprawę jakości wody 
pochodzącej z nowego ujęcia wody. 

4. Przewodniczący Rady Gminy: 
a) przypomniał radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych za 2012 r.;  
b) poinformował o komentarzu prof. Regulskiego dot. raportu Hausnera (m.in.: dot. 
ograniczenia kompetencji samorządom gminnym). 

 
Ad. 15. 
 Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.” 
 
 
Sesja zakończyła się o godz. 17.00 

 

Na tym protokół zakończono. 

 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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