
Protokół z XXXIII sesji Protokół z XXXIII sesji Protokół z XXXIII sesji Protokół z XXXIII sesji     
Rady Gminy Krupski Młyn Rady Gminy Krupski Młyn Rady Gminy Krupski Młyn Rady Gminy Krupski Młyn     

z 25 czerwca 2013 rokuz 25 czerwca 2013 rokuz 25 czerwca 2013 rokuz 25 czerwca 2013 roku    
 
XXXIII sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 25 czerwca 2013 roku w sali posiedzeń Rady Gminy 

Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.  
 
Ad. 1  
                                            Otwarcie Otwarcie Otwarcie Otwarcie i stwierdzenie prawomi stwierdzenie prawomi stwierdzenie prawomi stwierdzenie prawomocności sesji.ocności sesji.ocności sesji.ocności sesji.    
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, radnych Rady Gminy Krupski Młyn, sołtysa i redaktor „Gwarka” Alicję Jurasz. 
W sesji uczestniczyli:  
Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Radca Prawny – Eugenia Fox 
Sołtys Potępy - Andrzej Janus  
Alicja Jurasz – redaktor „GWARKA” 
 
Ad. 2  
    Przyjęcie porządku Przyjęcie porządku Przyjęcie porządku Przyjęcie porządku obrad.obrad.obrad.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. 
Nieobecny Rafał Kuczera i Jacek Kiszkis (obecnych 13-tu radnych). 
Następnie przystąpiono do przegłosowania porządku obrad:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów 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 budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów przejazdu w formie zakupu biletów dla uczniów 

uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Krupski Młyn (gdy droga 
ucznia z domu do szkoły przekracza odległość 3 kilometrów). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Fundacji Lokalna Grupa 
Działania  „Spichlerz Górnego Śląska”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek 
Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego. 
12. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Krupski Młyn w zakresie 

telekomunikacji. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 1 

roku. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 

lat.  
15. Wnioski i interpelacje radnych. 
16. Sprawy bieżące. 
17. Zamknięcie sesji. 

   Przy   13 głosach – za 
                0 głosach – przeciw  



                0 głosach – wstrzymujących się  
porządek obrad został przyjęty. 

 
Ad. 3    
         Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji Rady Gminy.         Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji Rady Gminy.         Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji Rady Gminy.         Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji Rady Gminy.    
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss zapytał radnych czy zapoznali się z protokołami z sesji Rady 
Gminy z 28 maja oraz z 10 czerwca 2013 roku, oraz czy wnoszą do nich swoje uwagi. Nikt z radnych nie 
wniósł uwag. 
Głosowaniem nad protokołem z 28 maja przebiegało następująco: 
       przy  12 głosach – za  
                                     0 głosach – przeciw  
                                     1 głosie – wstrzymującym się  
protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 28 maja br. został przyjęty. 
Głosowanie nad protokołem z  dnia 10 czerwca 2013 roku przebiegało następująco: 
                          przy 11 głosach – za 
                                    0 głosach – przeciw 
                                    2 głosach – wstrzymujących się  
protokół z dnia 10 czerwca br. został przyjęty. 
 
Ad. 4. 
        Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gmi        Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gmi        Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gmi        Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. ny w okresie międzysesyjnym. ny w okresie międzysesyjnym. ny 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, czy znane są przyczyny ostatniego gwałtownego zalewania gminy przez Małą 
Panew. 
Zastępca Wójta Gminy wyjaśnił, że sytuacja była stale monitorowana przez Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego a informacje regularnie przekazywane do Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Główną przyczyną były 
gwałtowne i długotrwałe opady deszczu. Informacje uzyskiwane w Urzędzie Miasta w Kaletach nie 
potwierdzały gwałtownego opróżniania zbiornika w miejscowości Kalety Zielona. Pomimo takich 
informacji obserwowaliśmy jednak w dniu 12 czerwca br. ciągły wzrost (ok. 5 cm/godz.) poziomu wody 
w rzece Mała Panew.  
Wójt Gminy dodał, że pierwszy i jedyny w Województwie Śląskim wodowskaz na rzece Mała Panew 
znajduje się dopiero w Krupskim Młynie, co nie pozwala na monitorowanie  stanu rzeki zanim dotrze do 
naszej Gminy. Poinformował, że zostało wystosowane pismo do Burmistrza Gminy Kalety z zapytaniem o 
zrzutach wody  w dniach 11 i 12 czerwca br. zbiornika wodnego w Kaletach Zielonej oraz jest w 
przygotowaniu wniosek do Wojewódzkiego Zarządu Gospodarki Wodnej, o montaż wskaźnika na Małej 
Panwi w Gminie Kalety. O wniosku zostaną poinformowane również gminy województwa opolskiego.  
Adam Łuć pytał o nową koncepcję działalności PEC „CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o. 
Wójt wyjaśnił, że nowy Prezes Zarządu – p. Mariusz Guga, został wybrany przez Radę Nadzorczą i należy 
dać mu czas na opracowanie nowej strategii rozwoju Przedsiębiorstwa.  
Artur Dawydzik zarzucił, że podczas ostatniej akcji powodziowej brakowało dobrej informacji dla 
mieszkańców na temat aktualnej sytuacji, były trudności z kontaktem z Urzędem Gminy, brakowało 
dostępu do worków i piasku, potrzebnych do zabezpieczenia terenów zalewowych.  
Jan Murowski zapewnił, że sytuacja była monitorowana, strażacy jak i pracownicy Urzędu działali w 
ramach stałych dyżurów oraz zapewniono odpowiednią ilość piasku jak i worków; poziom wody był 
regularnie sprawdzany, a informacje przekazywano na bieżąco do sztabu zarządzania kryzysowego w 
Tarnowskich Górach.  
Zastępca Wójta powiedział, że stale współpracowano ze Sztabem Kryzysowym Powiatu, natomiast 
największe straty odnotowano na terenach rekreacyjnych w Żyłce. Na szczęście woda nie zalała rejonu 
ulicy Piecucha w Potępie ani budynków sąsiadujących z rzeką w Krupskim Młynie. Potwierdził, że 
problem nie został zbagatelizowany, jak twierdzą niektórzy mieszkańcy. Obiekty najbardziej zagrożone 



zostały odpowiednio zabezpieczone przez zalaniem, nadzorowano sytuację w terenie jak i szczegółowo 
analizowano prognozy pogody.  
Franciszek Sufa zwrócił się do Wójta Gminy aby zainterweniować do Zarządu Dróg Powiatowych, aby 
rozważyć ograniczenie nośności mostu betonowego.  
Artur Dawydzik zwrócił się do Wójta aby pracownicy Urzędu działali w bardziej widoczny sposób, by 
lepiej wspierać mieszkańców w przypadku działań nadzwyczajnych.  
Wójt Murowski podkreślił, że celem działania Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego ma na celu 
skuteczne działanie i pomoc mieszkańcom a nie działania marketingowe. Dodał, że gdyby most był 
zagrożony podjęto by decyzję o jego zamknięciu, lecz taka sytuacja nie miała miejsca.  
Klaudiusz Kruszewski przypomniał o wniosku Jacka Kiszkisa, który apelował o udrożnienie kanału ulgi. 
Wójt Murowski wyjaśnił, że dokonano wstępnej wyceny strat, które miały miejsce na terenie gminy i 
przesłano do Wojewody Śląskiego. Analiza takich wniosków wymaga czasu, dlatego trzeba poczekać na 
podjęcie ostatecznej decyzji dot. przyznania środków na wyrównanie strat. 
Adam Łuć poinformował o przebiegu objazdowego posiedzenia Komisji Terenowej, które odbyło się 19 
czerwca br., przypomniał wnioski radnych, zgłaszane na poprzednich posiedzeniach komisji. Wracając do 
wniosku p. Dawydzika zwrócił uwagę na zaniepokojenie mieszkańców i wnioskował o sprawdzenie 
sytuacji stawu przy tzw. „bance”; Pytał czy będzie przeprowadzana akcja odkomarzania na terenie 
gminy? Wójt wyjaśnił, że planowane są dwie takie akcje, tj. w czerwcu i jeszcze jedna w lipcu.  
 
Ad. 5. 
        Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.         Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.         Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.         Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.     
Wójta Gminy przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji wniosków i interpelacji radnych 
zgłoszonych na posiedzeniach Komisji w dniu 20-22 maja br. oraz na sesji w dniu 28 maja br. (załącznik 
nr 3 i 4 do protokołu).  
Rafał Kuczera przyszedł na sesję (obecnych 14-tu radnych). 
Radny zapytał, czy po awarii przy kapliczce w Potępie będzie dokonana naprawa chodnika przy drodze 
powiatowej?  
Wójta wyjaśnił, że prace te zostaną wykonane w najbliższym czasie. 
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy. Po przerwie obrady wznowiono. 
 
Ad. 6.  
        Sprawozdani        Sprawozdani        Sprawozdani        Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.e z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.e z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.e z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.    
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  

a) załatwianiu spraw bieżących w Urzędzie Gminy 3 i 10 czerwca 2013 roku; 
b) pełnionych dyżurach w Urzędzie Gminy 4, 11, 18 i 25 czerwca do godz. 14.45; 
c) prowadzeniu sesji nadzwyczajnej – 10 czerwca oraz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy 

które odbyło się 18 czerwca 2013 roku,  
d) udziale w dniu 6 czerwca br. na zaproszenie Nadleśnictwa Zawadzkie w Przeglądzie Piosenki 

Leśnej i Przyrodniczej na terenie Leśnictwa Dębie; 
e) reprezentowaniu Rady Gminy w dniu 7 czerwca br. na uroczystościach pogrzebowych p. 

Pozdzieja – męża p. marszałek Marii Pańczyk-Pozdziej; 
f) uczestnictwie w dniu 12 czerwca br. godzinach popołudniowo-wieczornych, w akcji 

przeciwpowodziowej, wnioski z obserwacji na temat zagrożeń powodziowych zostaną 
przedstawione na najbliższym posiedzeniu Komisji Terenowej; 

g) uczestnictwie w dniu 23 czerwca br. w  festynie rodzinnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Potępie, zorganizowany z okazji 210-lecia szkoły; 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował nauczycielom, uczniom oraz wszystkim osobom 
organizującym tą uroczystość oraz w niej uczestniczącym. 
Radni przyjęli sprawozdanie bez uwag. 

 
Ad. 7. 
    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rPodjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rPodjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rPodjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.ok.ok.ok.    



Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowały przez wszystkie Komisje, następnie poddał 
go pod głosowanie. 
                    Przy  14 głosach – za  
                               0 głosach – przeciw 
                               0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXIII/240/13uchwała Nr XXXIII/240/13uchwała Nr XXXIII/240/13uchwała Nr XXXIII/240/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, została podjęta. 
 
Ad. 8.  
    Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów przejazdu w formie zakupu biletów dla uczniów Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów przejazdu w formie zakupu biletów dla uczniów Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów przejazdu w formie zakupu biletów dla uczniów Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów przejazdu w formie zakupu biletów dla uczniów 
uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Krupski Młyn (gdy droga ucznia z uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Krupski Młyn (gdy droga ucznia z uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Krupski Młyn (gdy droga ucznia z uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Krupski Młyn (gdy droga ucznia z 
domu do szkoły przekracza odległość 3 kilometrów). domu do szkoły przekracza odległość 3 kilometrów). domu do szkoły przekracza odległość 3 kilometrów). domu do szkoły przekracza odległość 3 kilometrów).  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały szczegółowo omawiany na posiedzeniach 
Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowały przez wszystkie Komisje, następnie poddał go pod 
głosowanie. 
                    Przy  14 głosach – za  
                               0 głosach – przeciw 
                               0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XNr XNr XNr XXXXXXIIIXIIIXIIIXIII////241241241241/1/1/1/13333    w sprawie zwrotu kosztów przejazdu w formie zakupu biletów dla uczniów 
uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Krupski Młyn (gdy droga ucznia z 
domu do szkoły przekracza odległość 3 kilometrów), została podjęta. 
 
Ad. 9. 
Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Fundacji Lokalna Grupa Działania przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Fundacji Lokalna Grupa Działania przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Fundacji Lokalna Grupa Działania przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Fundacji Lokalna Grupa Działania 
„Spichlerz Górnego Śląska”.„Spichlerz Górnego Śląska”.„Spichlerz Górnego Śląska”.„Spichlerz Górnego Śląska”.    
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na 
posiedzeniach Komisji Rady, gdzie został pozytywnie zaopiniowany. Kandydatem do Spichlerza została p. 
Justyna Psiuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w  Krupskim Młynie. 
Kandydatura została pozytywnie zaopiniowana przez radnych. 
Następnie poddał go pod głosowanie. 
                    Przy  14 głosach – za  
                               0 głosach – przeciw 
                               0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr Nr Nr Nr XXXXXXXXXIIIXIIIXIIIXIII////242242242242/1/1/1/13333    w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Fundacji Lokalna Grupa 
Działania „Spichlerz Górnego Śląska”, , , , została podjętazostała podjętazostała podjętazostała podjęta. 
 
Ad. 10.  

Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek 
Gmin i Powiatów SuGmin i Powiatów SuGmin i Powiatów SuGmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicachbregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicachbregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicachbregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach. . . .     
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.  

Przy 14 głosach – za  
            0 głosach – przeciw 
            0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała uchwała uchwała uchwała Nr Nr Nr Nr XXXIII/243XXXIII/243XXXIII/243XXXIII/243/1/1/1/13333 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek 
Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach, została została została została 
podjęta.podjęta.podjęta.podjęta.    
 
Ad. 11. 
 Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Gminy Krupski Młyn dotyczącego uwag do przyjęcia stanowiska Gminy Krupski Młyn dotyczącego uwag do przyjęcia stanowiska Gminy Krupski Młyn dotyczącego uwag do przyjęcia stanowiska Gminy Krupski Młyn dotyczącego uwag do 
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014201420142014----2020202020202020....            



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 14-tu radnych.  

Przy 14 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XXXIII/244Nr XXXIII/244Nr XXXIII/244Nr XXXIII/244/1/1/1/13333 w sprawie przyjęcia stanowiska Gminy Krupski Młyn dotyczącego uwag do 
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, została 
podjęta. 
    
Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego.zawarcia porozumienia komunalnego.zawarcia porozumienia komunalnego.zawarcia porozumienia komunalnego.        
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt był przedmiotem posiedzenia Komisji Rady Gminy i 
został pozytywnie zaopiniowany. Zastępca Wójta poinformował o proponowanych zmianach w tekście 
projektu, które zostały przesłane przez Urząd Miejski w Gliwicach. Zostały one przyjęte bez uwag przez 
radnych. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania.  
W głosowaniu brało udział 14-tu radnych.  

Przy 14 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XXXIII/245Nr XXXIII/245Nr XXXIII/245Nr XXXIII/245/1/1/1/13333 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
    
Ad. 13.  

Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Krupski Młyn w zakresie wyrażenia zgody na działalność Gminy Krupski Młyn w zakresie wyrażenia zgody na działalność Gminy Krupski Młyn w zakresie wyrażenia zgody na działalność Gminy Krupski Młyn w zakresie 
telekomunikacji.telekomunikacji.telekomunikacji.telekomunikacji.    
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 14-tu radnych.  

Przy 14 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XXXIII/246Nr XXXIII/246Nr XXXIII/246Nr XXXIII/246/1/1/1/13333 w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Krupski Młyn w zakresie 
telekomunikacji, , , , została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta. 
    
W związku z tym, że przedmiotem obu uchwał jest dzierżawa terenu pod uprawy ogrodowe, W związku z tym, że przedmiotem obu uchwał jest dzierżawa terenu pod uprawy ogrodowe, W związku z tym, że przedmiotem obu uchwał jest dzierżawa terenu pod uprawy ogrodowe, W związku z tym, że przedmiotem obu uchwał jest dzierżawa terenu pod uprawy ogrodowe, 
Przewodniczący RaPrzewodniczący RaPrzewodniczący RaPrzewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby rozpady Gminy zaproponował, aby rozpady Gminy zaproponował, aby rozpady Gminy zaproponował, aby rozpatrzyć przedmiotowe projekty en btrzyć przedmiotowe projekty en btrzyć przedmiotowe projekty en btrzyć przedmiotowe projekty en block, następnie lock, następnie lock, następnie lock, następnie 
zagłosować osobno nad każdą uchwałą.zagłosować osobno nad każdą uchwałą.zagłosować osobno nad każdą uchwałą.zagłosować osobno nad każdą uchwałą.    
    
Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 1 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 1 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 1 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 1 
rokurokurokuroku....    
Zastępca Wójta poinformował o wniosku Referatu Inwestycji dot. złożenia wniosku o dzierżawę terenu 
przeznaczonego pod uprawy ogrodowe, przez p. Elżbietę Laprus. 
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 14-tu radnych.  

Przy 13 głosach – za  
                          1 głosie – przeciw 



            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XXXIII/247Nr XXXIII/247Nr XXXIII/247Nr XXXIII/247/1/1/1/13333 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 1 
roku, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta. 
    
Ad. 15. 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 
lat.lat.lat.lat.    
Zastępca Wójta poinformował o wniosku Referatu Inwestycji dot. złożenia wniosku o dzierżawę terenu 
przeznaczonego pod uprawy ogrodowe, przez p. Barbarę Rzeźniczek. 
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 14-tu radnych.  

Przy 14 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XXXIII/248Nr XXXIII/248Nr XXXIII/248Nr XXXIII/248/1/1/1/13333 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 
lat, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta. 
 
Ad. 16. 
Wnioski i interpelacje radnych.Wnioski i interpelacje radnych.Wnioski i interpelacje radnych.Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 17. 
 SprawySprawySprawySprawy bieżące. bieżące. bieżące. bieżące.    

1. Franciszek Sufa: 
a) podziękował p. Hadrysiowi za dokonanie prac porządkowych przy moście wiszącym; 
b) zwrócił uwagę na akcję odkomarzania na terenie gminy; 
c) podziękował za organizację i zaangażowanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie 

festynu rodzinnego w przedszkolach w Krupskim Młynie i w Potępie; 
2. Bogdan Huczko: 

a) poparł wniosek p. Sufy dotyczący rozpropagowania akcji sprzątania terenów naszej gminy; 
b) pytał na jakim etapie są prace związane z modernizacją drogi dojazdowej do budynków przy 

ul. Krasickiego 7; 
Wójt Gminy wyjaśnił, że gromadzony jest niezbędny materiał oraz jest opracowywany  
zakres prac do wykonania.  

c) prosił o informację na temat ewentualnego przełączenia wody z ujęcia w NITROERG-u; 
Wójt poinformował, że decyzje w tej sprawie zapadną po zapoznaniu się z wynikami analizy 
wody przeprowadzonej przez pracowników Zakładu Technologii Wody i Ścieków Politechniki 
Śląskiej.  

d) pytał, czy Grzegorz Ziaja otrzymał odpowiedź na skargę, którą złożył?  
Wójt potwierdził, że odpowiedź została przygotowana; 

e) prosił aby po podjęciu decyzji mieszkaniowych w czasie posiedzenia Komisji Terenowej, 
przedstawiać informację na ten temat radnym; 

f) pytał czy wiadomo, kiedy nastąpi otwarcie obiektów p. Prawdy? 
Wójt nie podjął się odpowiedzi na ten temat.  

3. Rafał Kuczera podziękował p. Beacie Plazie – Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej za skuteczne działanie związane z usunięciem awarii w Potępie, która miała 
miejsce 15 czerwca br.  

4. Henryk Brodziak podziękował za wykoszenie trawy na cmentarzu. 
5. Adam Łuć: 



a)  zwrócił się z prośbą o informację na temat stanu prac związanych z  odtworzeniem rowów 
odwadniających  przy ul. Zawadzkiego w Krupskim Młynie. 
Wójt Murowski odpowiedział, że prace są w toku a szczegółowe informację będą dostępne 
we wrześniu br. 

b) pytał, kiedy będą znane decyzje Wójta na temat wniosków Komisji Mieszkaniowej o 
przydziały lokali mieszkalnych podjętych na posiedzeniu Komisji Terenowej w dniu 19 
czerwca br.  
Wójt poinformował, że jeszcze nie podjął decyzji. 

c) chciał się dowiedzieć, czy Wójt rozważał przełączenie wody z ujęcia z NITROERG-u.  
Wójt gminy wyjaśnił, że najpierw należy dokonać szczegółowych badań i analiz, a potem 
dopiero można rozpatrywać kwestię przełączenia. 

d) odtworzenia stopnia wodnego na Małej Panwi k/Starej Bramy NITROERG-u (można byłoby 
go wykorzystać jako źródło oświetlenia np. ulic gminnych).  
Wójt Murowski poinformował, że jak tylko pojawia się możliwość zdobycia środków  
zewnętrznych to takie działania mogą być podejmowane. Dodał, że ostatnio pojawiła się 
możliwość dofinansowania budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy, szczegółowe 
informację będą przedstawione radnym w najbliższym czasie. 

6. Artur Dawydzik zaapelował o poprawę jakości wody, w związku z pojawiającym się w niej 
osadem i niszczeniem się sprzętów gospodarstwa domowego (m.in.: pralek, zmywarek, 
umywalek itp.).  

7. Andrzej Janus zwrócił uwagę na niewłaściwe zachowania młodzieży szkolnej oraz na 
niewłaściwą, jego zdaniem, organizację ruchu drogowego w Potępie (parkowanie przy ul. 
Szkolnej). 

8. Przewodniczący Rady Gminy poinformował o kolejnej sesji Rady Gminy, która planowana jest na 
24 września br. oraz o tym, że w czasie wakacji będzie pełnił dyżury we wtorki w godz. 14.00 – 
16.00. Jednocześnie życzył obecnym wspaniałych urlopów.  

 
 
Ad. 18. 
 Zamknięcie sesji.Zamknięcie sesji.Zamknięcie sesji.Zamknięcie sesji.    
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.”    
    
    
    
Sesja zakończyła się o godz. 18.00. 

Na tym protokół zakończono. 

 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
 

















 
 


