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Protokół z XXXIV sesji  
Rady Gminy Krupski Młyn  

z 24 września 2013 roku 
 
XXXIV sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 24 września 2013 roku w sali posiedzeń Rady 

Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.  
 
Ad. 1  
           Otwarcie i stwierdzenie prawomocności 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 i redaktora „Gwarka” Panią Alicję Jurasz. 
W sesji uczestniczyli:  
Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska-Kwiek 
Radca Prawny – Eugenia Fox 
Sołtys Potępy - Andrzej Janus  
Alicja Jurasz – redaktor „GWARKA” 
 
Ad. 2  
 Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek obrad. W związku z tym, że nikt nie 
zgłosił wniosków do porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby przegłosować 
zaproponowany porządek obrad. 
Nieobecny: Adam Łuć, Klaudiusz Kruszewski, Adam Szewczyk (obecnych 12-tu radnych). 
Następnie przystąpiono do przegłosowania następującego 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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2024. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie 

Gminy Krupski Młyn przyjętego uchwałą Nr XXV/182/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 
20 grudnia 2012 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/180/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku 
sprawie regulaminu wynagradzania, ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze 
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Krupski Młyn. 

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

12. Podjęcie uchwały 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. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego w sprawie powierzenia 
Miastu Gliwice zadania publicznego polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
wspólnoty samorządowej w dziedzinie telekomunikacji.  
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14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu 
gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej (KONKURS Nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: Remont dróg 
gminnych ul. Ciołkowskiego i ul. Mieszka I w Hanusku Gmina Tworóg. 

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Krupski Młyn a 
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 25/1000 części nieruchomości 
gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę dz. Nr 199/112 k.m.13 o pow. 0,1530 ha, KW 
51401 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Leśmiana. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 
do 3 lat. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 
do 3 lat. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 
do 3 lat. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 
do 3 lat. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 
do 3 lat. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 
do 3 lat. 

25. Dyskusja na temat możliwości wykupu akcji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. 
B. Hagera w Tarnowskich Górach.  

26. Wnioski i interpelacje radnych. 
27. Sprawy bieżące. 
28. Zamknięcie sesji. 

   Przy   12 głosach – za 
                0 głosach – przeciw  
                0 głosach – wstrzymujących się  
porządek obrad został przyjęty. 

 
Ad. 3 
         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss zapytał radnych czy zapoznali się z protokołem sesji Rady 
Gminy z 26 czerwca 2013 roku, oraz czy wnoszą do niego swoje uwagi. Nikt z radnych nie wniósł 
uwag. 
Głosowaniem nad protokołem przebiegało następująco: 
       przy  11 głosach – za  
                                     0 głosach – przeciw  
                                     1 głosie – wstrzymującym się  
protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 26 czerwca br. 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). 
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Adam Łuć i Klaudiusz Kruszewski przyszli na sesję  (obecnych – 14 radnych). 
W dyskusji nad sprawozdaniem Wójta Franciszek Sufa zgłosił wnioski dotyczące zrewitalizowanego 
stawu tzw. „bajorka”, aby: 
-  rozważyć możliwość poszerzenia ścieżki (nazywanej przez niektórych mieszkańców wstążką) wokół 
zbiornika; 
-  wykarczować teren pomiędzy bajorkiem a Małą Panwią (odsłonić ten teren); 
- regularnie utrzymywać czystość wokół zbiornika (m.in.: zapewnienie pojemników na odchody 
zwierzęce);  
Radny Sufa zarzucił Zastępcy Wójta, że w sprawozdaniu zabrakło informacji na temat aktywności 
sekcji tenisowej oraz o wyprawie rowerowej na Litwę. 
Adam Łuć przeprosił za swoje spóźnienie i podziękował za doprowadzenie do realizacji zadania pn.: 
„Budowa kładki pieszo-rowerowej”. 
Franciszek Sufa powiedział, że budowa kładki to żaden sukces. Kładka należała się gminie od dawna. 
Zwrócił również uwagę na zaangażowanie w sprawę budowy kładki  Radnej Powiatowej – Gerdy 
Ochman i Wójta Gminy.  
Radny Łuć dodał, że kładka to również zasługa radnego powiatu – Andrzeja Elwarta. 
Bogdan Huczko wyraził zadowolenie z powstania tak atrakcyjnej bazy sportowej i stwierdził, że należy 
docenić fakt, że udało się stworzyć tak ciekawe obiekty i urządzenia, z których będą mogli korzystać 
mieszkańcy gminy jak i osoby spoza gminy. Rada Gminy jak i Wójt powinni być dumni z tych 
osiągnięć.  
 
Ad. 5. 
        Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.  
Wójta Gminy przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji wniosków i interpelacji radnych 
zgłoszonych na wspólnym posiedzeniu Komisji 18 czerwca br. oraz na sesji w dniu 26 czerwca br. 
(załącznik nr 3 i 4 do protokołu).  
Franciszek Sufa wnioskował o dokonanie następujących prac na terenie i w obrębie cmentarza: 

a) oświetlenie cmentarza; 
b) wycinka suchych i zagrażającym bezpieczeństwu drzew; 
c) przeorganizować usytuowanie kontenerów na śmieci, przede wszystkim w czasie Wszystkich 

Świętych; 
Jacek Kiszkis przypomniał o cięciach pielęgnacyjnych (suche konary) lipy k/kapliczki przy ul. 
Mickiewicza; Wójt Murowski odpowiedział, trwa procedura w tej sprawie. 
 
Ad. 6.  
              Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  

a) załatwianiu spraw bieżących w Urzędzie Gminy 1 i 12 lipca oraz 24 sierpnia; 
b) pełnionych 13-tu dyżurach w Urzędzie Gminy podczas wakacji;  
c) prowadzeniu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy które odbyło się 19 września 2013 

roku; 
d) przyjęciu w dniu 5 lipca br. interwencji mieszkańców w sprawie uciążliwości związanych z 

pracą oczyszczalni ścieków, 
e) udziale w dożynkach powiatowych w Nakle Śląskim w dniu 1 września br.; 

Radni przyjęli sprawozdanie bez uwag. 
Na sesję przyszedł Pan Adam Szewczyk (obecnych 15-tu radnych). 
 
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 wspólnym  
posiedzeniu Komisji Rady został pozytywnie zaopiniowały przez wszystkie Komisje.  
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w 
wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2024. 
                   Przy 15 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXIV/249/13 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 był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowały przez wszystkie Komisje, następnie 
poddał go pod głosowanie. 
                    Przy  15 głosach – za  
                               0 głosach – przeciw 
                               0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXIV/250/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, została podjęta. 
 
Ad. 9.  
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Krupski Młyn przyjętego uchwałą Nr XXV/182/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 
20 grudnia 2012 r. 
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  15 głosach – za  
                               0 głosach – przeciw 
                               0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXIV/251/13 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  
Gminy Krupski Młyn przyjętego uchwałą Nr XXV/182/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 20 grudnia 
2012 r., została podjęta. 
 
Ad. 10 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/180/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku 
sprawie regulaminu wynagradzania, ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze 
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Krupski Młyn. 
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. 
Bogdan Huczko stwierdził, że będzie głosował przeciw tej uchwale ponieważ w placówkach 
oświatowych obowiązują również inne dodatki, jednak ich wysokość nie była od wielu lat  zmieniana.  
                    Przy  10 głosach – za  
                               1 głosie – przeciw 
                               4 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXIV/252/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/180/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku 
sprawie regulaminu wynagradzania, ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i 
gimnazjum prowadzonych przez gminę Krupski Młyn, została podjęta. 
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Ad. 11.  
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom Gminy 
Krupski Młyn. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowały przez wszystkie Komisje i dodał, że 
przygotowany projekt obowiązuje z mocą od 1 czerwca br. Następnie poddał go pod głosowanie: 

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

uchwała Nr XXXIV/253/13 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom Gminy 
Krupski Młyn, została podjęta. 
 
Ad. 12. 
 Podjęcie uchwały 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. 
 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  15 głosach – za  
                               0 głosach – przeciw 
                               0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXIV/254/13 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. 
 
Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie 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, zostały one przyjęte bez uwag przez radnych. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  
W głosowaniu brało udział 15-tu radnych.  

Przy 15 głosach – za  
0 głosach – przeciw 

          0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXIV/255/13 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego w sprawie powierzenia 
Miastu Gliwice zadania publicznego polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej w dziedzinie telekomunikacji, została podjęta. 
 
Ad. 14. 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania 
planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura 
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej (KONKURS Nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-
2013. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt był przedmiotem posiedzenia Komisji Rady 
Gminy i został pozytywnie zaopiniowany.  
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  
W głosowaniu brało udział 15-tu radnych.  

Przy 15 głosach – za  
0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XXXIV/256/13 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania 
planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej (KONKURS Nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, została podjęta. 
 
Ad. 15. 
 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: Remont dróg 
gminnych ul. Ciołkowskiego i ul. Mieszka I w Hanusku Gmina Tworóg. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt był przedmiotem posiedzenia Komisji Rady 
Gminy i został pozytywnie zaopiniowany. Franciszek Sufa zwrócił się do Wójta Gminy, aby do podjętej 
uchwały dołączyć jej uzasadnienie i wyjaśnienie dla mieszkańców Gminy, zawierające informację na 
temat współpracy międzygminnej.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  
W głosowaniu brało udział 15-tu radnych.  

  Przy 15 głosach – za  
                           0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XXXIV/257/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: Remont dróg 
gminnych ul. Ciołkowskiego i ul. Mieszka I w Hanusku Gmina Tworóg, została podjęta. 
 
Ad. 16.  
 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Fundacji Lokalna Grupa 
Działania „Spichlerz Górnego Śląska”. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na 
posiedzeniach Komisji Rady, gdzie został pozytywnie zaopiniowany. Kandydatem do Spichlerza nie 
może być p. Justyna Psiuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w  Krupskim 
Młynie, ze względu na brak wymaganego doświadczenia, dlatego nowym kandydatem została p. 
Gerda Ochman – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie. Nowa kandydatura została 
pozytywnie zaopiniowana przez radnych. 
Następnie poddał projekt pod głosowanie. 
                    Przy  13 głosach – za  
                               0 głosach – przeciw 
                               2 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXIV/258/13 w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Fundacji Lokalna Grupa 
Działania „Spichlerz Górnego Śląska”, została podjęta. 
 
Ad. 17.  
 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Krupski Młyn a 
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie. 
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 15 głosach – za  
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0 głosach – przeciw 
            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XXXIV/259/13 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Krupski Młyn 

a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie, została podjęta. 
 
Ad. 18. 
 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 25/1000 części nieruchomości 
gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę dz. Nr 199/112 k.m.13 o pow. 0,1530 ha, KW 51401 
położonej w Krupskim Młynie przy ul. Leśmiana. 
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 15-tu radnych.  

Przy 15 głosach – za  
0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XXXIV/260/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 25/1000 części nieruchomości 
gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę dz. Nr 199/112 k.m.13 o pow. 0,1530 ha, KW 51401 
położonej w Krupskim Młynie przy ul. Leśmiana, została podjęta. 
 
Ad. 19. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat. 
Zastępca Wójta poinformował o wniosku Referatu Inwestycji dot. złożenia wniosku o dzierżawę 
terenu przeznaczonego pod uprawy ogrodowe, przez p. Joannę Czerwonkę. 
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 15-tu radnych.  

 Przy 15 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

           0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XXXIV/261/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat, została podjęta. 
 
Ad. 20. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat. 
Zastępca Wójta poinformował o wniosku Referatu Inwestycji dot. złożenia wniosku o dzierżawę 
terenu przeznaczonego pod uprawy ogrodowe, przez p. Adama Foksa. 
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 15-tu radnych.  

  Przy 15 głosach – za  
                           0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XXXIV/262/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat, została podjęta. 
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Ad. 21. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat. 
Zastępca Wójta poinformował o wniosku Referatu Inwestycji dot. złożenia wniosku o dzierżawę 
terenu przeznaczonego pod budynek gospodarczy, przez p. Barbarę i Władysława Janczurów. 
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 15-tu radnych.  

  Przy 15 głosach – za  
                           0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XXXIV/263/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat, została podjęta. 
 
Ad. 22. 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat. 
Zastępca Wójta poinformował o wniosku Referatu Inwestycji dot. złożenia wniosku o dzierżawę 
terenu przeznaczonego pod uprawy ogrodowe, przez p. Leszka Ławnickiego. 
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 15-tu radnych.  

  Przy 15 głosach – za  
                           0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XXXIV/264/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat, została podjęta. 
 
Ad. 23.  
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat. 
Zastępca Wójta poinformował o wniosku Referatu Inwestycji dot. złożenia wniosku o dzierżawę 
terenu przeznaczonego pod uprawy ogrodowe, przez p. Krzysztofa Nosala. 
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 15-tu radnych.  

  Przy 15 głosach – za  
                           0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XXXIV/265/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat, została podjęta. 
 
Ad. 24. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat. 
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Zastępca Wójta poinformował o wniosku Referatu Inwestycji dot. złożenia wniosku o dzierżawę 
terenu przeznaczonego pod uprawy ogrodowe, przez p. Marzenę Rutkowską. 
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 15-tu radnych.  

  Przy 15 głosach – za  
                           0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XXXIV/266/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat, została podjęta. 
 
Ad. 25. 
 Dyskusja na temat możliwości wykupu akcji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego 
im. B. Hagera w Tarnowskich Górach.  
Po przeprowadzeniu dyskusji na temat możliwości wykupu akcji Wielospecjalistycznego Szpitala 
Powiatowego im. B. Hagera w Tarnowskich Górach, radni Gminy Krupski Młyn negatywnie 
zaopiniowali przedstawioną propozycję. Opinię tą uzasadnili:  
1. niedoborem środków finansowych w budżecie gminy na 2013;  
2. brakiem wpływu na jakąkolwiek sferę działalności szpitala.  
 
Ad. 26. 
 Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 27. 
 Sprawy bieżące. 
I. F. Sufa zwrócił się do radcy prawnego o przedstawienie wykładni prawnej na temat podstawy 
prawnej dot. udziału w pracach komisji przetargowej radnych gminy Krupski Młyn oraz wyjaśnienia 
czy nie istnieje w takiej sytuacji sprzeczność interesów władzy wykonawczej z interesami władzy 
uchwałodawczej; zależy mu na czystości i transparentności działania władzy. 
Eugenia Fox – radca prawny, wyjaśniła, że udział radnych w komisji jest dopuszczalny i zgodny z 
obowiązującymi przepisami, ustawa o samorządzie gminnym nie zabrania takich czynności ani ustawa 
o zamówieniach publicznych również. Radni w komisjach przetargowych pełnią funkcję wyłącznie 
opiniodawczą a nie wykonawczą. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że rola radnych w komisjach ogranicza się do sprawdzenia 
procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych oraz z zapisów w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
Radny Łuć zwrócił uwagę, że udział radnych w tych komisjach stanowi dobry obyczaj i jest to rodzaj 
kontroli pracy Wójta Gminy.  
II. Marek Smaruń pytał Wójta Gminy czy i kiedy będzie dokończona modernizacja bloków 3 i 5 w 
Osiedlu Ziętku. 
Wójt wyjaśnił, że modernizacja bloków Nr 3 i 5 jest zaplanowana, jednak realizacja tego zadania 
zależeć będzie od  możliwości pozyskania w latach następnych środków z zewnątrz  
III. Adam Łuć: 
a) pytał jaka  jest sytuacja prawna  budynku sklepu na rynku w Potępie. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że teren został sprzedany, zmienił się dotychczasowy właściciel nieruchomości i 
być może uda się zrealizować plany gminy związane z dostosowaniem wyglądu budynku sklepowego 
do architektury otoczenia 
b) prosił o życzliwe podejście do potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Krupskim Młynie; 
c) chciał się dowiedzieć czy będzie organizowany konkurs na zastępcę Dyrektora GOKSiR-u; 
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Wójt Murowski odpowiedział, że obecnie działalność GOKSiR-u nie jest sprzeczna z zapisami Statutu a 
jeśli będzie potrzeba powołania Zastępcy Dyrektora to zostanie on powołany w ciągu najbliższych 
miesięcy. 
IV. Franciszek Sufa zadeklarował, że od 1 listopada br. może zająć się prowadzeniem zajęć koszykówki 
dla najmłodszych przez 2 godziny tygodniowo. Wyraził jednocześnie zdziwienie, że p. Dyrektor nie 
zechciała pojawić się na sesji, w celu przedstawienia swoich założeń i celów działalności.                                                              
V. Przewodniczący Rady Gminy: 
a) poinformował o sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach, która odbędzie się 1 października o 
godz. 10.00; 
b) zapoznał z treścią uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z 25 czerwca 2013 roku w sprawie 
apelu do Wojewody Śląskiego oraz do Marszałka Województwa Śląskiego o negatywnie 
zaopiniowanie przedłożonej przez PKP Polskie Linie kolejowe S.A. propozycji optymalizacji sieci 
kolejowych poprzez wyłączenie z ruchu niektórych odcinków linii kolejowych na terenie 
województwa śląskiego; 
c) poinformował radnych  o kolejnych podpisach, złożonych w celu poparcia pomysłu zabezpieczenia 
środków finansowych w budżecie gminy na wykonanie przystanku na żądanie k/basenu w Krupskim 
Młynie oraz przypomniał treść pisma dotyczącego zabezpieczenia środków w budżecie gminy Krupski 
Młyn na wykonanie przystanku na żądanie, w miejscu wykonywanego parkingu przy ul. Głównej w 
Krupskim Młynie;   
Wójt Gminy wyjaśnił, że we wskazanym miejscu nie ma możliwości budowy przystanku przy drodze 
powiatowej – nie pozwalają na to przepisy ruchu drogowego; 
d) zapoznał z informacją na temat oświadczeń majątkowych za 2012 roku złożonych na ręce 
Wojewody Śląskiego przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy; 
e) zapoznał z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z 5 lipca 2013 roku w 
sprawie rozpatrzenia zgodnie z zakresem kompetencji anonimowego pisma w sprawie skargi na 
działanie władz Gminy Krupski Młyn 
Radni postanowili pozostawić anonimowe pismo bez rozpatrzenia, zgodnie z rozdz. 3 § 8 ust. 1 
rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i  rozpatrywania skarg i 
wniosków (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r. wydanego na podstawie art. 226 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.  
f) zapoznał z treścią pisma mieszkańców Krupskiego Młyna w sprawie przeznaczenia środków 
finansowych z tegorocznego budżetu gminy na przeprowadzenie skutecznego zabiegu dezynsekcji na 
terenie osiedli mieszkaniowych; 
Przewodniczący Rady dodał, że ponowny zabieg odkomarzania był przeprowadzony na większym 
terenie niż dotychczasowy oraz z użyciem środka o większej mocy; 
g) pismem p. Jędrzejewskiego dotyczącym wyjaśnienia przyczyn podwyżki ceny wody i ścieków; 
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że podwyżka cen wody i ścieków wynika z podjętej przez Radę 
Gminy uchwały zmieniającej cenę. Rozliczenie wody następuje zgodnie z zapisami regulaminu 
rozliczania wody zimnej i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie gminy; 
VI. Bogdan Huczko powiedział, że trwają rozmowy Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w sprawie 
naprawy chodnika od ul. Prusa do ul. Lublinieckiej w Krupskim Młynie. 
VII. Adam Łuć pogratulował Adamowi Szewczykowi zajęcia I miejsca w turnieju Masters (tenis). 
Następnie Pan Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu mieszkańcowi gminy. 
Jan Kołtonik zabierając głos, podziękował za udzieleniu mu głosu i opowiedział o uciążliwościach 
związanych z sąsiedztwem piekarni. Zwrócił uwagę na duże ilości sadzy oraz zarzucił Prezesowi 
Spółdzielni, że komin piekarni jest zbyt rzadko czyszczony. Podkreślił, że kilkukrotnie zwracał uwagę 
Panu Prezesowi na zaistniałą sytuację, jednak bezskutecznie. Ocenił sytuację jako zaniedbanie i 
zaapelował o udzielenie mu przez Radę Gminy pomocy w działaniu. Prosił również o zajęcie się 
sprawą przez Wójta Gminy. 
 
Ad. 28. 
 Zamknięcie sesji. 
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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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