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Protokół z XXIX sesji  

Rady Gminy Krupski Młyn  
z 26 marca 2013 roku 

 
XXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 26 marca 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: urzędników z  Wójtem Gminy na czele, przedstawicielkę prasy, 
mieszkańca oraz radnych Rady Gminy Krupski Młyn.  
W sesji uczestniczyli:  
Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Radca Prawny – Eugenia Fox 
Sołtys Potępy - Andrzej Janus  
Błaszczyk Edward - mieszkaniec gminy 
Kazimierz Duda – mieszkaniec gminy 
Alicja Jurasz – redaktor „GWARKA” 
 
Ad. 2  
 Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek obrad oraz 
wnioskował o zmianę treści pkt. 17, a mianowicie  w miejsce  ”Informacji na temat 
akcji społecznej pn.: Limuzyna na szynach.” wprowadzić: „Podjęcie uchwały w 
sprawie poparcia koncepcji budowy linii kolejowej z Katowic do lotniska w 
Pyrzowicach przez Tarnowskie Góry”. Przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu 
stałych Komisji, które odbyło się 19 marca 2013 roku, radni postanowili wyrazić, w 
formie uchwały, poparcie dla koncepcji budowy linii kolejowej z Katowic do lotniska 
w Pyrzowicach przez Tarnowskie Góry. W związku z tym, że innych dodatkowych 
wniosków do porządku obrad nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy 
zaproponował przegłosować porządek posiedzenia wraz ze zgłoszoną poprawką. 
Nieobecny Rafał Kuczera. 

Przy 14 głosach – za;  
           0 głosach – przeciw;  
           0 głosach – przeciw  
porządek posiedzenia został przyjęty.  

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 w wieloletniej prognozie finansowej na 

lata 2013 - 2024. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 

rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego 

Ośrodka Pomocy  Społecznej w Krupskim Młynie  za rok 2012. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 
Gminą Tworóg oraz Gminą Zbrosławice w sprawie wspólnego przystąpienia 
do realizacji projektu polegającego na opracowaniu „Programu efektywności 
energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gmin: 
Krupski Młyn, Tworóg i Zbrosławice.” 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/157/12 z dnia 30 
października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2013 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nie/wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego dla sołectwa Potępa.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Krupski Młyn w 2013 roku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XX/138/12 z 
dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Krupskim Młynie.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/170/12 Rady Gminy 
Krupski Młyn z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości 
opłaty targowej na 2013 rok.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/185/12 Rady Gminy 
Krupski Młyn z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie określenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia koncepcji budowy linii kolejowej z 
Katowic do lotniska w Pyrzowicach przez Tarnowskie Góry.  

18. Wnioski i interpelacje radnych. 
19. Sprawy bieżące. 
20. Zamknięcie sesji. 

 
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 25 lutego 2013 roku oraz czy wnoszą do nich swoje 
uwagi. Nikt z radnych nie wniósł uwag. 
               Przy 13 głosach – za  
                         0 głosach – przeciw  
                         1 głosie – wstrzymującym się  
protokóły z 25 lutego 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). 
Franciszek Sufa pytał o wynik głosowania w konkursie na Zastępcę Dyrektora 
GOKSiR-u wyrażając jednocześnie opinię, że Jego zdaniem na takie stanowisko 
należało wybrać osobę cieszącą się opinią lidera w naszym środowisku.  Wójt 
poinformował radnego o przebiegu głosowania. 
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Adam Łuć pytał jaka będzie struktura wydatków budżetu gminy pochodzących z 
tzw. „kapslowego” i czy znalazły się tam środki na wyposażenie siłowni przy hali 
sportowej w Krupskim Młynie.  
Wójt Gminy potwierdził, że takie są zamierzenia. 
Franciszek Sufa – członek Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przypomniał jakie są zasady podziału środków finansowych pochodzących z 
„kapslowego” i będących w dyspozycji Komisji.  
 
Ad. 5. 
        Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.  
Wójta Gminy przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji wniosków i interpelacji 
radnych zgłoszonych na posiedzeniu Komisji w dniu 21 lutego br. oraz na sesji w dniu 
25 lutego br. (załącznik nr 3 i 4 do protokołu). 
 
Ad. 6.  
        Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  

a) załatwianiu spraw bieżących w dniach 27 lutego, 18 marca 2013 r.; 
b) pełnionych dyżurach w Urzędzie Gminy w dniach 26 lutego, 5, 12, 19 i 26 

marca br. (do godz. 14.45); 
c) udziale w dniu 12 marca br. w Zebraniu Wiejskim w Potępie tematem, którego 

było zapoznanie mieszkańców z nowymi zasadami gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Przewodniczący Rady podziękował Pani Beacie 
Plaza – Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 
zrozumiałe, wyczerpujące i rzetelne przekazanie informacji na ten temat 
mieszkańcom Potępy;  

d) udziale w dniu 16 marca br. w zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Krupskim Młynie, gdzie podsumowano działalności Straży w 2012 roku; 

e) prowadzeniu w dniu 19 marca br. wspólnego posiedzenia Komisji Stałych 
Rady; 

f) wizycie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w celu złożenia 
oświadczenia majątkowego za 2012 rok;  

g) uczestnictwie wraz z radnymi Potępy w dniu 25 marca br. w Zebraniu Rady 
Sołeckiej w Potępie; 

h) niemożności uczestniczenia w spotkaniu Klubu Seniora „Relaks” działającego 
przy GOKSiR w Krupskim Młynie. Przy okazji tej informacji wyraził żal, że nie 
znalazł nikogo kto mógłby reprezentować Przewodniczącego na tym 
spotkaniu. 

Radni przyjęli przedstawione informacje bez uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby pkt 7 i 8 rozpatrzyć łącznie, 
natomiast głosowanie przeprowadzić osobno. Radni przychylili się do propozycji 
Przewodniczącego Rady.                
 
Ad. 7. 
           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.  
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Skarbnik Gminy poinformowała o zmianie przepisów dotyczących wieloletniej 
prognozy finansowej. Od kwietnia br. w wpf będą mogły się znaleźć jedynie wydatki 
inwestycyjne, które dotyczyć będą zadań zaplanowanych na więcej niż jeden rok a 
jednocześnie Wójt Gminy będzie upoważniony przez Radę Gminy do samodzielnego 
zaciągania zobowiązań w ustalonej wysokości.  
Henryk Brodziak pytał dlaczego w wpf na 2013 rok nie ma zadań dotyczących 
remontu chodników ani modernizacji bloków Nr 3 i 5 w Ziętku.  
Skarbnik wyjaśniła, że wydatki na te zadania są zaplanowane na rok bieżący i 
dlatego nie znalazły się w wpf.  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zauważył, że inwestycje w Kolonii Ziętek w latach 
ubiegłych pochłonęła ogromne środki finansowe i nie można o tym zapominać. 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2024. 
                   Przy 14 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXIX/207/13 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. 
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 14 głosach – za  
                              0 głosach – przeciw 
                              0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXIX/208/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, została 
podjęta. 
Salę posiedzeń opuścił Marek Smaruń. 
 
Ad. 9. 
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy  Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2012. 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda poinformował, że zgodnie z art. 110 ustawy o 
pomocy społecznej, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne ma 
obowiązek przedstawienia Radzie Gminy do 31 marca br. sprawozdanie z 
działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za 2012 rok. Komisje 
Rady Gminy pozytywne zaopiniowały przedstawiony projekt. Franciszek Sufa prosił, 
aby zastanowić się nad problemem finansowania pobytu mieszkańców naszej 
Gminy w Izbie Wytrzeźwień w Bytomiu.  Zaapelował, aby poszukać innych rozwiązań 
systemowych, które nie pochłaniałyby takich dużych środków z naszego budżetu. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

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

uchwała Nr XXIX/209/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2012, została podjęta. 
 
Ad. 10. 



 

5 
 

 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 
Gminą Tworóg oraz Gminą Zbrosławice w sprawie wspólnego przystąpienia do 
realizacji projektu polegającego na opracowaniu „Programu efektywności 
energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gmin: Krupski 
Młyn, Tworóg i Zbrosławice.” 
Zastępca Wójta Gminy poinformował Radnych, że zgodnie z ustawą – Prawo 
energetyczne, Gmina ma obowiązek opracowania programu efektywności 
energetycznej w gminie. Projekt przedmiotowej uchwały zakłada zawarcie 
porozumienia z Gminami Tworóg i Zbrosławice w celu wspólnego wystąpienia do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o 
dofinansowanie w formie dotacji opracowania programu. Całkowity koszt 
opracowania programu efektywności energetycznej  wynosi 20 295,00 zł. W wyniku 
zawartego porozumienia udział gminy  wyniesie 4 059,00 zł brutto.  
Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

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

uchwała Nr XXIX/210/13 w sprawie projektu polegającego na opracowaniu 
„Programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł 
energii dla Gmin: Krupski Młyn, Tworóg i Zbrosławice” została podjęta. 

 
Ad. 11. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/157/12 z dnia 30 
października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2013 rok. 
Zastępca Wójta Gminy poinformował, że w związku ze zmianą  Sołtysa Potępy 
zaistniała potrzeba zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 
rok w części dotyczącej wyznaczenia inkasenta. Następnie przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/157/12 z dnia 30 października 2012 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok i 
wyznaczeniu inkasenta w osobie Pani Małgorzaty Dawczak. 
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 XXIX/211/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/157/12 z dnia 30 
października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2013 rok, została podjęta. 
 
Ad. 12. 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego dla sołectwa Potępa.  
Zastępca Wójta Gminy poinformował, że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, 
Rada Gminy ma obowiązek w terminie do 31 marca każdego roku podjąć decyzję o 
wyodrębnieniu funduszu  sołeckiego na kolejny rok budżetowy.  Następnie Z-ca 
Wójta zapoznał radnych z  treścią pisma Rady Sołeckiej w Potępie zawierające 
prośbę o wyodrębnienie środków finansowych na taki fundusz (załącznik nr 5 do 
protokołu) oraz zgłosił wniosek o wykreślenie z preambuły i z § 1 projektu uchwały 
słów: „dla sołectwa Potępa”. 



 

6 
 

Bogdan Huczko pytał jaka kwota jest przewidziana na ten cel. Skarbnik 
odpowiedziała, że w 2012 roku było to ok. 40 000 zł i teraz kwota powinna być 
podobna. 
Adam Łuć przypomniał, że radni wnioskowali o rozpoczęcie prac nad statutem 
Sołectwa Krupski Młyn.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

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

uchwała Nr XXIX/212/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego, została podjęta. 
Sołtys Potępy - Andrzej Janus zabierając głos, podziękował za jednomyślne podjęcie 
uchwały, biorąc odpowiedzialność za małą ojczyznę, którą jest Potępa.  
 
Ad. 13.  
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krupski 
Młyn w 2013 roku. 
Zastępca Wójta Gminy poinformował o obowiązku uchwalenia co roku przez Radę 
Gminy w terminie do 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 
Następnie poinformował, że projekt uchwały w stosunku do ubiegłorocznego 
programu różni się treścią zapisu § 9 pkt 2, gdzie dokonano wyboru nowego  
podmiotu odbierającej bezdomne zwierzęta gospodarskie.  
Projekt uchwały został przesłany w celu zaopiniowania do Fundacji „SOS dla 
Zwierząt”, Lokalnego Koła Myśliwskiego oraz Powiatowego Inspektora Weterynarii. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
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 XXIX/213/13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Krupski Młyn w 2013 
roku, została podjęta. 
 
Ad. 14. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XX/138/12 z 
dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Krupskim Młynie. 
Zastępca Wójta Gminy poinformował o wniosku Dyrektora GOKSiR dotyczącego 
wykreślenia w całości ust. 2 w § 22 załącznika do uchwały Nr XX/138/12 z dnia 29 
maja 2012 roku w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Krupskim Młynie. 
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 XXIX/214/13 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XX/138/12 z 
dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Krupskim Młynie, została podjęta. 
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Ad. 15.  
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/170/12 Rady Gminy 
Krupski Młyn z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości opłaty 
targowej na 2013 rok. 
Zastępca Wójta Gminy poinformował o propozycji zmiany uchwały w sprawie 
określenia wysokości opłaty targowej na 2013 rok, zaproponowanej przez radnego 
Sufę oraz Łucia, w zakresie zmiany stawki z 3 zł za 1 m2 powierzchni na 2 zł. 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 XXIX/215/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/170/12 Rady Gminy 
Krupski Młyn z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości opłaty 
targowej na 2013 rok, została podjęta. 
 
Ad. 16. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/185/12 Rady Gminy 
Krupski Młyn z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych.  
Zastępca Wójta Gminy poinformował o dokonaniu zmiany zapisu § 2 ust. 3 uchwały 
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zmiana 
będzie polegała na zmianie dotyczącej pojemności pojemnika z 240 l na 1100 l.  
 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 XXIX/216/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/185/12 z dnia 20 grudnia 
2012 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, została 
podjęta. 
 
Ad. 17. 

Podjęcie uchwały w sprawie poparcia koncepcji budowy linii kolejowej z 
Katowic do lotniska w Pyrzowicach przez Tarnowskie Góry.  

Zastępca Wójta Gminy przypomniał radnym o szczegółach akcji społecznej – 
„Limuzyna na szynach” i zaproponował, aby dopisać do wykazu podmiotów do 
których należy wysłać uchwałę Radę Miasta Tarnowskie Góry. 
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 
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uchwała Nr XXIX/217/13 w sprawie poparcia koncepcji budowy linii kolejowej z 
Katowic do lotniska w Pyrzowicach przez Tarnowskie Góry, została podjęta. 
 
Ad. 18.  
              Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 19 
 Sprawy bieżące. 

1. Franciszek Sufa:  
a) podziękował za utworzoną stronę www.niezwyklagmina.eu, która 

przedstawia walory Gminy;  
b) podziękował za prace porządkowe przy moście wiszącym i zaapelował do 

p. Prawdy o uporządkowanie terenu swojej nieruchomości w sąsiedztwie 
mostu wiszącego;  

2. Artur Dawydzik wnioskował, aby zastanowić się na możliwością uruchomienia 
przewozów do Lublińca i zaproponował dofinansowanie z budżetu gminy. 
Wójt wyjaśnił, że niestety nie ma obecnie możliwości sfinansowania dojazdów 
w ramach budżetu na 2013 rok.  

3. Adam Łuć pytał czy rozpoczęły się już prace nad dokumentacją  dotyczącą 
odwodnienia rowów. Wójt Gminy odpowiedział, że jeszcze się nie zaczęły.  

4. Przewodniczący Rady Gminy: 
a) zapoznał obecnych z pismem mieszkańców posesji przy ul. Krasickiego 3, 5 

i 7 w Krupskim Młynie (załącznik nr 7 do protokołu). 
Bogdan Huczko powiedział, że naprawa drogi to niezwykle kosztowne 
zadanie a na terenie gminy jest wiele takich miejsc. 
b) przekazał życzenia od wójtów, burmistrzów, przewodniczących Rad 

sąsiednich gmin oraz posłów, następnie złożył obecnym życzenia 
wielkanocne.  

 
Ad. 20. 
 Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.” 
 
 
 
Sesja zakończyła się o godz. 18.00. 

Na tym protokół zakończono. 

 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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