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Protokół z XXXI sesji Protokół z XXXI sesji Protokół z XXXI sesji Protokół z XXXI sesji     
Rady Gminy Krupski Młyn Rady Gminy Krupski Młyn Rady Gminy Krupski Młyn Rady Gminy Krupski Młyn     

z 28 maja 2013 rokuz 28 maja 2013 rokuz 28 maja 2013 rokuz 28 maja 2013 roku    
 
XXXI sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 maja 2013 roku w sali posiedzeń Rady Gminy 

Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.  
 
Ad. 1  
                                            Otwarcie Otwarcie Otwarcie Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sei stwierdzenie prawomocności sei stwierdzenie prawomocności sei stwierdzenie prawomocności sesji.sji.sji.sji.    
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 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  
Alicja Jurasz – redaktor „GWARKA” 
(załącznik 1 a)  
Ad. 2  
    Przyjęcie porządku obradPrzyjęcie porządku obradPrzyjęcie porządku obradPrzyjęcie porządku obrad....    
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek obrad. W związku z tym, że nikt nie 
zgłosił innych  wniosków do porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby 
przegłosować zaproponowany porządek obrad. 
Nieobecni: Rafał Kuczera, Róża Ochman-Szyguła.    
Następnie przystąpiono do przegłosowania porządku obrad:  

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 2013 – 

2024. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy 

za 2012 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2012 rok.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego 

Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za 2012 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2012 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/232/97 Rady Gminy Krupski Młyn z 

dnia 18 grudnia 1997 roku w sprawie sposobu poboru podatku rolnego oraz podatku leśnego 
od osób fizycznych na terenie Sołectwa Potępa. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/159/12 z dnia 30 października 2012 
roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów na 
2013 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
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specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom Gminy 
Krupski Młyn. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 
1 roku. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 wraz z 
ułamkowym udziałem 391/10000 w częściach wspólnych gruntu i budynku, położonego w 
Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 17 c. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 wraz z 
ułamkowym udziałem 3961/10000 w częściach wspólnych gruntu i budynku, położonego w 
Krupskim Młynie ul. Norwida 3. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 123/15 k.m. 11 o pow. 0,0713 ha, KW 48553 
położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego. 

21. Zapoznanie się z wnioskiem radnych w sprawie uchwały dot. opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  

22. Informacja na temat jakości wody w Gminie.  
23. Wnioski i interpelacje radnych. 
24. Sprawy bieżące. 
25. Zamknięcie sesji. 

   Przy   13 głosach – za 
                0 głosach – przeciw  
                0 głosach – wstrzymujących się  
porządek obrad został przyjęty. 
Róża Ochman-Szyguła przyszła na sesję (obecnych 14-stu radnych). 

Ad. 3    
         Przyjęcie proto         Przyjęcie proto         Przyjęcie proto         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.kołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.kołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.kołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.    
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss zapytał radnych czy zapoznali się z protokołem z sesji 
Rady Gminy z 23 kwietnia 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  
protokół z dnia 23 kwietnia 2013 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4. 
        Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie         Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie         Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie         Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. międzysesyjnym. międzysesyjnym. międzysesyjnym.  
Zastępca Wójta przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta i pracy Urzędu Gminy w okresie 
międzysesyjnym (załącznik nr 2 do protokołu). 
Rafał Kuczera przyszedł na sesję (obecnych 15-stu radnych). 
Franciszek Sufa przypomniał, że odwołany Dyrektor GOKSiR-u – Piotr Gruszka reprezentował Gminę 
w Radzie Programowej Spichlerza Górnego Śląska, dlatego należy zastanowić się nad jego 
zastępstwem.  
Jacek Kiszkis pytał jaki jest wynik przetargu na odbiór odpadów komunalnych. 
Zastępca Wójta wyjaśnił, że postępowanie przetargowe jest w toku. Już dzisiaj można powiedzieć, iż 
wszystko wskazuje na to, że zaproponowane przez firmy wywozowe ceny pozwolą na ustalenie nowych 
niższych opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jeśli te przypuszczenia się potwierdzą będziemy 
prosili Przewodniczącego Rady Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji w dniu 10 czerwca 2013 roku o godz. 
15.30. w celu uchwalenia nowych stawek opłat. 

Bogdan Huczko opuścił salę posiedzeń (obecnych 14-tu radnych). 
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Radny Sufa pytał, czy w najbliższym czasie będzie spotkanie z Zastępcą Dyrektora GOKSiR-u oraz 
poruszył temat  jakości wody na terenie Krupskiego Młyna.  
Następnie salę posiedzeń opuścił Adam Łuć (obecnych 13-tu radnych). 
Ad. 5. 
        Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i i        Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i i        Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i i        Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. nterpelacji radnych. nterpelacji radnych. nterpelacji radnych.     
Wójta Gminy przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji wniosków i interpelacji radnych 
zgłoszonych na posiedzeniu Komisji w dniu 16 kwietnia br. oraz na sesji w dniu 23 kwietnia br. 
(załącznik nr 3 i 4 do protokołu).  
 
Ad. 6.  
                 Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.     Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.     Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.     Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.    
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  

a) załatwianiu spraw bieżących w Urzędzie Gminy 25 kwietnia oraz  12 maja 2013 r.; 
b) pełnionych dyżurach w Urzędzie Gminy 7, 14, 21 maja oraz 28 maja do godz. 14.45; 
c) uczestnictwie 8 maja 2013 roku w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej,  
d) uczestnictwie 21 maja 2013 roku w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy 

Społecznej i Sportu,  
e) udziale 14 maja br. w naradzie na zaproszenie Starosty Tarnogórskiego, której tematem była 

restrukturyzacja Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach, 
f) udziale 13 maja br. w objeździe Potępy wraz z sołtysem Potępy, 
g) udziale w zebraniu Rady Sołeckiej w Potępie, które odbyło się 16 maja. 

Radni przyjęli sprawozdanie bez uwag. 
 
Ad. 7. 
                                                    Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej naw sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej naw sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej naw sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata  lata  lata  lata 2012012012013333    ---- 2024 2024 2024 2024....    
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady został pozytywnie zaopiniowały przez wszystkie Komisje.  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w 
wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2024. 
                   Przy 13 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXI/224uchwała Nr XXXI/224uchwała Nr XXXI/224uchwała Nr XXXI/224/1/1/1/13333 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2024 
rok, została podjęta. 
 
Ad. 8.Ad. 8.Ad. 8.Ad. 8.    
    Podjęcie uchwały w Podjęcie uchwały w Podjęcie uchwały w Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.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  13 głosach – za  
                               0 głosach – przeciw 
                               0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXI/225/13uchwała Nr XXXI/225/13uchwała Nr XXXI/225/13uchwała Nr XXXI/225/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, została podjęta. 
 
Ad. 9Ad. 9Ad. 9Ad. 9. . . .     
    Podjęcie uchwaPodjęcie uchwaPodjęcie uchwaPodjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za ły w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za ły w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za ły w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 
2012 rok.2012 rok.2012 rok.2012 rok.    
 Skarbnik Gminy przedstawiła radnym sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za 2012 rok.  
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z uchwałą IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/IV/84/2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta 
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Gminy Krupski Młyn sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z objaśnieniami (załącznik 
nr 5 do protokołu); 

Przewodniczący Rady poprosił o opinie przewodniczących komisji. 
Przewodniczący  Komisji Budżetowej poinformował, że członkowie Komisji na posiedzeniu 22 maja 
br. pozytywnie rozpatrzyli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Krupski Młyn za 2012 rok. Przewodnicząca Komisji Oświaty powiedziała, że Komisja na 
posiedzeniu 21 maja br. pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie finansowe. 
Przewodniczący Komisji Terenowej przedstawił radnym przygotowaną na posiedzeniu 20 maja br. 
pozytywną opinię na temat rozpatrzenia sprawozdania. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2012 rok. 
Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania.  
W głosowaniu brało udział 13-tu radnych. 

Przy 13 głosach - za  
0 głosach - przeciw 
0 głosach - wstrzymujących się, 

uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XNr XNr XNr XXXXXXIXIXIXI////226226226226/1/1/1/13333    w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 
rok, , , , została podjętazostała podjętazostała podjętazostała podjęta. 
 
Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójudzielenia Wójudzielenia Wójudzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania towi Gminy absolutorium z tytułu wykonania towi Gminy absolutorium z tytułu wykonania towi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2012 rok.budżetu za 2012 rok.budżetu za 2012 rok.budżetu za 2012 rok.    
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił obecnym wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krupski 
Młyn w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krupski Młyna za 2012 rok (załącznik nr 6 do 
protokołu) oraz uchwałę z 16 maja 2013 roku Nr 4100/IV/97/2013 roku w sprawie zaopiniowania 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krupski Młyn (załącznik nr 7 do protokołu). 

Przewodniczący Rady przedstawił o opinie przewodniczących komisji. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej, Oświaty oraz Terenowej poinformowali, że członkowie Komisji 
zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok; sprawozdaniem finansowym; 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach; informacją o stanie mienia komunalnego 
Gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz pozytywnie je zaopiniowali. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok.  
Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania.  
W głosowaniu brało udział 13-tu radnych. 

Przy 13 głosach - za  
0 głosach - przeciw 
0 głosach - wstrzymujących się, 

uchwała uchwała uchwała uchwała Nr Nr Nr Nr XXXXXXXXXIXIXIXI////227227227227/1/1/1/13333    w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu na 2012 rok, , , , została podjętazostała podjętazostała podjętazostała podjęta. 
Przewodniczący Rady Gminy pogratulował podjęcia uchwały a Wójt Gminy podziękował radnym za 
udzielenie absolutorium za 2012 rok. 
 
Ad. 11.  

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i RekreacjiOśrodka Kultury, Sportu i RekreacjiOśrodka Kultury, Sportu i RekreacjiOśrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za 2012 rok.  w Krupskim Młynie za 2012 rok.  w Krupskim Młynie za 2012 rok.  w Krupskim Młynie za 2012 rok.     
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt był przedmiotem posiedzenia Komisji Rady 
Gminy w maju i został pozytywnie zaopiniowany. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz Komisji Oświaty przedstawili pozytywne opinie 
dotyczące uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego GOKSiR w Krupskim Młynie za rok 
2012.  
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Franciszek Sufa pytał o wynagrodzenie dla tenora, który występował w czasie obchodów Dni 
Krupskiego Młyna? Skarbnik Gminy odpowiedziała, że kwoty te będą znane po przedstawieniu 
sprawozdania GOKSiR za I półrocze 2013 roku. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  
W głosowaniu brało udział 13-tu radnych.  

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

uchwała uchwała uchwała uchwała Nr Nr Nr Nr XXXI/228XXXI/228XXXI/228XXXI/228/1/1/1/13333 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za 2012 rok, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
 
Ad. 12. 
 Podjęcie Podjęcie Podjęcie Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2012 rok. Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2012 rok. Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2012 rok. Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2012 rok.     
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt był przedmiotem posiedzenia Komisji Rady 
Gminy w maju i został pozytywnie zaopiniowany. 
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 13-tu radnych.  

Przy 13 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XXXI/229Nr XXXI/229Nr XXXI/229Nr XXXI/229/1/1/1/13333 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2012 rok, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
    
Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVI/232/97 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVI/232/97 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVI/232/97 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVI/232/97 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 18 
grudnia 1997 roku w sprawie sposobu poboru podatku rogrudnia 1997 roku w sprawie sposobu poboru podatku rogrudnia 1997 roku w sprawie sposobu poboru podatku rogrudnia 1997 roku w sprawie sposobu poboru podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób lnego oraz podatku leśnego od osób lnego oraz podatku leśnego od osób lnego oraz podatku leśnego od osób 
fizycznych na terenie Sołectwa Potępa. fizycznych na terenie Sołectwa Potępa. fizycznych na terenie Sołectwa Potępa. fizycznych na terenie Sołectwa Potępa.     
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt był przedmiotem posiedzenia Komisji Rady 
Gminy w maju i został pozytywnie zaopiniowany. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  
W głosowaniu brało udział 13-tu radnych.  

Przy 13 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XXXI/230Nr XXXI/230Nr XXXI/230Nr XXXI/230/1/1/1/13333 w sprawie zmiany uchwały XXXVI/232/97 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 18 
grudnia 1997 roku w sprawie sposobu poboru podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób 
fizycznych na terenie Sołectwa Potępa, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
    
Ad. 14.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIII/159/XXIII/159/XXIII/159/XXIII/159/12121212 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia  Rady Gminy Krupski Młyn z dnia  Rady Gminy Krupski Młyn z dnia  Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 30 30 30 
października 2012 roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokopaździernika 2012 roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokopaździernika 2012 roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokopaździernika 2012 roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania ści rocznej opłaty od posiadania ści rocznej opłaty od posiadania ści rocznej opłaty od posiadania 
psów na 2013 rok.psów na 2013 rok.psów na 2013 rok.psów na 2013 rok.        
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt był przedmiotem posiedzenia Komisji Rady 
Gminy w maju i został pozytywnie zaopiniowany. 
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  
W głosowaniu brało udział 13-tu radnych.  

Przy 13 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XXXI/231Nr XXXI/231Nr XXXI/231Nr XXXI/231/1/1/1/13333 w sprawie zmiany uchwały XXIII/159/12 Rady Gminy Krupski Młyn z 

dnia 30 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości rocznej opłaty od 
posiadania psów na 2013 rok, , , , została podzostała podzostała podzostała podjęta.jęta.jęta.jęta.    
    
Ad. 15. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad szczegółowych warunków przyznawania i Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad szczegółowych warunków przyznawania i Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad szczegółowych warunków przyznawania i Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi orusług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi orusług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi orusług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego az warunków częściowego lub całkowitego az warunków częściowego lub całkowitego az warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.    
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt był przedmiotem posiedzenia Komisji Rady 
Gminy w maju i został pozytywnie zaopiniowany. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  
W głosowaniu brało udział 13-tu radnych.  

Przy 13 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XXXI/232Nr XXXI/232Nr XXXI/232Nr XXXI/232/1/1/1/13333 w sprawie określenia zasad szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
    
Ad. 16. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom Gminy Krupski Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom Gminy Krupski Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom Gminy Krupski Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom Gminy Krupski 
Młyn. Młyn. Młyn. Młyn.     
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt był przedmiotem posiedzenia Komisji Rady 
Gminy w maju i początkowa propozycja wynosiła 10 %, jednak ostatecznie propozycja została 
zmieniona na 12 % i w tej wysokości pozytywnie zaopiniowana.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  
W głosowaniu brało udział 13-tu radnych.  

Przy 13 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XXXI/233Nr XXXI/233Nr XXXI/233Nr XXXI/233/1/1/1/13333 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom Gminy Krupski 
Młyn, zostałazostałazostałazostała podjęta. podjęta. podjęta. podjęta.    
    
Ad. 17. 
    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 1 
roku.roku.roku.roku.    
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt był przedmiotem posiedzenia Komisji Rady 
Gminy i został pozytywnie zaopiniowany. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  
W głosowaniu brało udział 13-tu radnych.  

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

uchwała uchwała uchwała uchwała NrNrNrNr XXXI/234 XXXI/234 XXXI/234 XXXI/234/1/1/1/13333 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 
1 roku, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
    
Ad. 18.  
    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 wraz z Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 wraz z Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 wraz z Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 wraz z 
ułamkowym udziałem 391/10000 w częściach wspólnycułamkowym udziałem 391/10000 w częściach wspólnycułamkowym udziałem 391/10000 w częściach wspólnycułamkowym udziałem 391/10000 w częściach wspólnych gruntu i budynku, położonego w Krupskim h gruntu i budynku, położonego w Krupskim h gruntu i budynku, położonego w Krupskim h gruntu i budynku, położonego w Krupskim 
Młynie Młynie Młynie Młynie –––– Kolonia Ziętek 17c. Kolonia Ziętek 17c. Kolonia Ziętek 17c. Kolonia Ziętek 17c.    
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt był przedmiotem posiedzenia Komisji Rady 
Gminy w maju i został pozytywnie zaopiniowany. 
Artur Dawydzik pytał o koszty wyceny lokalu mieszkalnego. Wójt Gminy wyjaśnił, że kwota to ok. 
1200 zł/m2. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  
W głosowaniu brało udział 13-tu radnych.  

Przy 13 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XXXI/235Nr XXXI/235Nr XXXI/235Nr XXXI/235/1/1/1/13333 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 wraz z 
ułamkowym udziałem 391/10000 w częściach wspólnych gruntu i budynku, położonego w Krupskim 
Młynie – Kolonia Ziętek 17c,,,, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
 
Ad. 19.  
    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 wraz z Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 wraz z Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 wraz z Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 wraz z 
ułamkowym udziałem 3961/10000 w częściach wspólnych gruntu i budynku, położonego w Krupskim ułamkowym udziałem 3961/10000 w częściach wspólnych gruntu i budynku, położonego w Krupskim ułamkowym udziałem 3961/10000 w częściach wspólnych gruntu i budynku, położonego w Krupskim ułamkowym udziałem 3961/10000 w częściach wspólnych gruntu i budynku, położonego w Krupskim 
Młynie ul. Norwida 3.Młynie ul. Norwida 3.Młynie ul. Norwida 3.Młynie ul. Norwida 3.    
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt był przedmiotem posiedzenia Komisji Rady 
Gminy w maju i został pozytywnie zaopiniowany. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  
W głosowaniu brało udział 13-tu radnych.  

Przy 13 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XXXI/236Nr XXXI/236Nr XXXI/236Nr XXXI/236/1/1/1/13333 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 wraz z 
ułamkowym udziałem 3961/10000 w częściach wspólnych gruntu i budynku, położonego w Krupskim 
Młynie ul. Norwida 3, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
 
Ad. 20.  
    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 123/15 k.m. 11 o pow.niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 123/15 k.m. 11 o pow.niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 123/15 k.m. 11 o pow.niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 123/15 k.m. 11 o pow. 0, 0, 0, 0,0713 ha, KW 48550713 ha, KW 48550713 ha, KW 48550713 ha, KW 48553 położonej w 3 położonej w 3 położonej w 3 położonej w 
Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego.Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego.Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego.Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego.    
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt był przedmiotem posiedzenia Komisji Rady 
Gminy w maju i został pozytywnie zaopiniowany. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  
W głosowaniu brało udział 13-tu radnych.  

Przy 15 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
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uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XXXI/237Nr XXXI/237Nr XXXI/237Nr XXXI/237/1/1/1/13333 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 123/15 k.m. 11 o pow. 0.0713 ha, KW 48553 położonej w 
Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
 
Ad. 21. 
    Zapoznanie się z wnioskiem radnych w sprawie uchwały dot. opłat za gospodarowanie Zapoznanie się z wnioskiem radnych w sprawie uchwały dot. opłat za gospodarowanie Zapoznanie się z wnioskiem radnych w sprawie uchwały dot. opłat za gospodarowanie Zapoznanie się z wnioskiem radnych w sprawie uchwały dot. opłat za gospodarowanie 
oooodpadami komunalnymi.dpadami komunalnymi.dpadami komunalnymi.dpadami komunalnymi.    
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił obecnym wniosek dotyczący zmiany wysokości stawki opłat 
za gospodarowanie komunalnymi (załącznik nr 8 do protokołu). 
Wójt Gminy wyjaśnił, że wniosek jest możliwy do realizacji ale dopiero po rozstrzygnięciu 
postępowania przetargowego i po podjęciu uchwał na sesji, która odbędzie się na początku czerwca 
br. Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy w obradach. 
Po przerwie Rada Gminy powróciła do obrad. 
 
Ad. 22. 
    Informacja na temat jakości wInformacja na temat jakości wInformacja na temat jakości wInformacja na temat jakości wody w Gminie.ody w Gminie.ody w Gminie.ody w Gminie.    
Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sebastian Hadryś, 
przedstawił informację na temat jakości wody w Krupskim Młynie.  
Poinformował o odbywających się dwa razy w tygodniu płukaniach sieci wodociągowej oraz o 
regularnych badaniach wody pobieranej w różnych punktach poboru wody. Prowadzone płukania 
sieci wodo ciągowej wydają się być w obecnej chwili skuteczną formą poprawy jakości wody.  
W przypadku sieci wodociągowej na terenie Krupskiego Młyna trudności z jakością wody  pojawiają 
się ze względu na różnorodne materiały użyte do budowy zarówno sieci jak i przyłączy oraz ze 
względu na nagromadzone w rurociągach, na przestrzeni wielu lat, osady.  
Inną, bardziej skuteczną formą poprawy jakości wody jest wymiana sieci wodociągowej – takie 
rozwiązanie jest jednak bardzo kosztowne a w budżecie Gminy nie ma środków pozwalających na 
taką inwestycję.  
Wszystkie wyniki mieszczą się w normach i woda jest dopuszczona przez Sanepid do spożycia. Oprócz 
badań wody wykonywanych regularnie przez Sanepid, jakość wody jest badana ponadto przez 
akredytowane laboratorium zgodnie z ustalonym z Sanepidem harmonogramem oraz przez 
pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.  
W posiedzeniu sesji brali udział mieszkańcy Krupskiego Młyna, zgodnie z listą obecności. 
Przewodniczący Rady Gminy udzielał kolejno głosu mieszkańcom. 
Jerzy Ziaja prosił o wyjaśnienie skąd gorsza jakość wody u odbiorców, jeśli na ujęciu badania wskazują 
na jej dobrą jakość. Powiedział, że mieszkańcy gminy dokupują wodę pitną, ponieważ woda z kranu 
jest wątpliwej jakości. Podejrzewa, że zła jakość wody może wpłynąć niekorzystnie na stan zdrowia 
ludzi, jeśli nie od razu to na pewno w przyszłości. 
Arkadiusz Orlik pytał czy w ramach uruchamiania nowego ujęcia była wymieniona instalacja 
wodociągowa? Podkreślił, że woda dostarczana do mieszkań powoduje powstawanie osadów, 
których bardzo trudno jest usunąć.  
Pan Hadryś wyjaśnił, że wymienione zostały tylko niektóre jej fragmenty. 
Jerzy Ziaja zarzucił radnym, że nie troszczą się o dobro mieszkańców a powinni o nie dbać.  
Jacek Kiszkis powiedział, że problem jest zauważony i monitorowany, radni dostrzegają problem i na 
bieżąco zgłaszają swoje wątpliwości.  
Franciszek Sufa przypomniał, że problem został zauważony już około dwa miesiące temu a radni 
przecież są wybrani po to aby takie sprawy rozpatrywać. Proponuje, aby w przypadku braku poprawy 
jakości wody po przeprowadzonych płukaniach dokonać przełączenia wody z poprzedniego ujęcia tj. z 
NITROERG-u.  
Pan Ziaja podkreślił, że spożywanie takiej wody może być niebezpieczne, może zagrozić zdrowiu ludzi. 
Powiedział, że nawet jeśli woda jest zdatna do picia na ujęciu to niestety nie znaczy, że jest dobra i 
zdrowa dla odbiorców.  
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Wójt Murowski wyjaśnił, że urzędnicy kontrolują sytuację, sprawdzają jakość wody i szukają różnych 
rozwiązań tego problemu. Można spróbować przełączyć wodę z poprzedniego ujęcia ale trzeba 
najpierw uzgodnić szczegóły takiego przełączenia. Mieszkańcy pytali kiedy to nastąpi i jak długo 
będzie trwał ten stan? 
Wójt wyjaśnił, że zasady będą ustalane i obecnie trudno sprecyzować terminy.   
Teresa Jankowiak poinformowała, że jej stan zdrowia się pogarsza a przyczyną może być właśnie zła 
jakość wody.  
Wójt Gminy powiedział, że trwają poszukiwania przyczyn takiej sytuacji i ma nadzieję, ze uda się tego 
dokonać w najbliższym czasie. 
Artur Dawydzik zaproponował, aby dokonać wymiany jakiegoś krótkiego odcinka sieci i wtedy 
sprawdzić jaka tam jest jakość wody. 
Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że koszty wymiany sieci wodociągowej to ogromna suma. 
Franciszek Sufa przypomniał, że Wójt wraz z urzędnikami podejmuje różnorodne działania jednak 
tego rodzaju czynności wymagają sporo czasu.  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że w ciągu kilku następnych dni podejmie rozmowy w celu 
przyłączenia wody z poprzedniego ujęcia i wówczas będzie szczegółowo analizowana i porównywana 
jej jakość z dotychczasowymi wynikami.  
Jacek Kiszkis wyraził swoje obawy dotyczące braku poprawy jakości wody po zmianie ujęcia. 
Wówczas należałoby jeszcze dokładniej problem przeanalizować i poszukać przyczyn złej jakości 
wody pitnej.  
Radny Dawydzik przypomniał,  że złożony został wniosek o bardziej szczegółowe badania wody pod 
względem zawartości żelaza.  
Wójt Gminy potwierdził, że temat wody jest niezwykle istotny i nie jest ignorowany ani zapomniany. 
Stale trwają prace nad poprawą jej jakości, bo mnóstwo środków finansowych zostało wydanych na 
uruchomienie nowego ujęcia i nie można o tym zapominać.  
Przewodniczący Rady potwierdził, że problem pojawił się już w listopadzie ubiegłego roku i od tej 
poru radni monitują i wnioskują o jej załatwienie.  
Zastępca Wójta wyjaśnił, że badania prowadzone są w akredytowanym laboratorium, trwają 
regularne płukania sieci, woda badana jest pod względem zawartości manganu i żelaza oraz 
dopuszczona do spożycia przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Po tych działaniach nastąpiła 
poprawa jakości wody. Woda rzeczywiście wydziela specyficzny zapach, jednak ten problem również 
analizujemy i szukamy jego przyczyn. Wyraził nadzieję, że prowadzone prace przyniosą skutki, jednak 
zdaje sobie sprawę, że wymagają one czasu, środków i specjalistycznej wiedzy, która jest niezbędna 
w takim przypadku. Problem jest diagnozowany i szczegółowo dyskutowany, mimo tego jednak nie 
do końca udaje się go rozwiązać.  
Teresa Jankowiak zwróciła uwagę, że woda, z której korzysta nie jest pełnowartościowa, ponieważ 
pojawia się w niej dziwny, czarny osad, niewiadomego pochodzenia. Prosiła o sprawdzenie tego 
faktu.  
Arkadiusz Orlik wnioskował o sprawdzenie stanu liczników i wyczyszczenie filtrów, które być może są 
zatkane.   
Radni wraz z mieszkańcami dyskutowali nad dalszymi możliwymi rozwiązaniami, zastanawiając się 
również w ostateczności nad możliwością wymiany wodociągu. Dostrzegają, że jakieś działania są 
podejmowana i jednocześnie wyrazili nadzieję, że sytuacja się poprawi i to w najbliższym czasie. 
Wójt Murowski zobowiązał się, że podejmie niezbędne i możliwe do wykonania działania, po to by 
poprawić jakość wody w zdawalajacym stopniu. 
 
Ad. 23. 
    Wnioski i interpelacje radnych.Wnioski i interpelacje radnych.Wnioski i interpelacje radnych.Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 24. 
 Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.    
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1. Artur Dawydzik pytał czy będzie naprawiona niecka basenu, na której pojawiły się liczne 
pęknięcia i szczeliny. 
Wójt Murowski odpowiedział, że zgodnie z zapisami umowy z firmą wykonującą remont 
basenu na wykonane prace przysługuje gwarancja i poprawki będą realizowane w 
najbliższym czasie.  

2. Adam Szewczyk pytał, czy basen będzie otwarty w sezonie letnim?  
Wójt Gminy potwierdził.  

3. Przewodniczący Rady Gminy poinformował o: 
a) złożonych oświadczeniach majątkowych radnych gminy za 2012 rok; 
b) zaproszeniu na sesję Rady Powiatu w Tarnowskich Górach, która  odbyła się 28 maja o 

godz. 10.00; 
c) piśmie Wicewojewody w sprawie zaproszenia repatriantów do Gminy – radni po 

rozpatrzeniu negatywnie ocenili możliwości finansowe budżetu i postanowili wystosować 
negatywną odpowiedź do Wicewojewody  w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 10 do 
protokołu); 

d) piśmie Wicemarszałka Województwa  Opolskiego dot. protestu w sprawie wyłączenia z 
eksploatacji linii kolejowej nr 144 na odcinku Zawadzkie – Fosowskie (załącznik nr 11 do 
protokołu); 

e) uchwale Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XXXIV/331/13 podjętą na sesji w dniu 24 kwietnia 
2013 r. (załącznik nr 12 do protokołu); 

f) uchwale Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr XL/444/2013 w sprawie wolności 
słowa i pluralizmu środków społecznego przekazu w Polsce (załącznik nr 13 do 
protokołu); 

g) uchwale XXXI/305/2013 Rady Miasta  Radzionków w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa 
zdrowotnej mieszkań miasta Radzionków oraz Powiatu Tarnogórskiej w związku z 
niepokojącą sytuacją w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich 
Górach podjętą na XXXI/sesji w dniu 26 kwietnia 2013 roku (załącznik nr 14);  

h) pismem posła PIS – Wojciecha Szaramy skierowanym do Lucyny Ekkert – Starosty 
Powiatu Tarnogórskiego a dot. sytuacji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. 
w Tarnowskich Górach (załącznik nr 15); 

i) pismem mieszkańców zaniepokojonych niszczeniem upraw działkowych przy ul. Głównej 
w Krupskim Młynie (załącznik nr 16); 

4. Przewodniczący Rady Gminy poinformował o terminie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która 
odbędzie się 10 czerwca o godz. 15.30. 

5. Artur Dawydzik poinformował o obchodach Dnia Chemika, które odbędą się 8 czerwca br. 
6. Róża Ochman-Szyguła  poinformowała o pikniku rodzinnym, który odbędzie się 23 czerwca 

2013 roku o godz. 15.00 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie. 
 
Ad. 25. 
 Zamknięcie sesji.Zamknięcie sesji.Zamknięcie sesji.Zamknięcie sesji.    
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.”    
    
    
    
Sesja zakończyła się o godz. 18.30. 

Na tym protokół zakończono. 

 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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