Protokół z posiedzenia
Komisji Statutowej
z dnia 19 listopada 2013 roku
Posiedzenie Komisji odbyło się w Sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy
ul. Głównej 5 w Krupskim Młynie – 19 listopada 2013 roku.
Obecni na posiedzeniu:
Przewodniczący Komisji – Krzysztof Pilarski
Członek Komisji – Henryk Brodziak
Członek Komisji – Artur Dawydzik
Członek Komisji – Bogdan Huczko
Członek Komisji – Adam Łuć
Członek Komisji – Franciszek Sufa
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss
Zastępca Wójta Gminy – Stefan Hajda
Porządek posiedzenia:
1. Dyskusja na temat projektu Statutu Sołectwa Krupski Młyn.
2. Sprawy bieżące
Przewodniczący Komisji przywitał obecnych, przedstawił porządek posiedzenia, następnie
zapytał czy członkowie Komisji mają uwagi do przedstawionego porządku.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do porządku.
Ad. 1.
Dyskusja na temat projektu sołectwa Krupski Młyn.
Przewodniczący Komisji – Krzysztof Pilarski zaproponował, aby przedyskutować czy Komisja
Statutowa będzie zajmowała się przygotowaniem wstępnego projektu sołectwa Krupskiego
Młyna, opierając się na wzorcowym statucie Sołectwa Potępa. Prosił o deklarację członków
Komisji na temat zasadności tworzenia takiego dokumentu.
Adam Łuć wnioskował o przygotowanie projektu statutu Sołectwa Krupski Młyn ze względu
na to, że dokument taki byłby pomocny w staraniach o dofinansowanie zadań
inwestycyjnych, ze środków zewnętrznych. Ponadto coraz więcej gmin opracowuje tzw.
budżet obywatelski, który stanowi zachętę do działania mieszkańców gminy i powoduje
zwiększone zaangażowanie w działalność władz gminy.
Bogdan Huczko przypomniał o wniosku, aby rozważyć możliwość podjęcia działań by Ziętek
mógł stać się odrębną miejscowością.
Zastępca Wójta Gminy wyjaśnił, że nie ma obecnie takiej możliwości prawnej, ponieważ żeby
Osiedle Ziętek stało się odrębną miejscowością, muszą zajść określone przepisami prawa
przesłanki. Takich przesłanek obecnie nie ma, więc wykluczona jest możliwość
wyodrębnienia Ziętka z Krupskiego Młyna.
Odpowiadając radnemu Łuciowi wyjaśnił, że przygotowując wnioski o dofinansowanie zadań
inwestycyjnych Wójt Gminy realizuje zadania ważne dla całej gminy, zgodnie z wnioskami
mieszkańców, radnych oraz w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie gminy
na dany rok budżetowy. Zastępca Wójt Gminy przypomniał, że o dofinansowania występują
już nie pojedynczo jednostki samorządowe ale działają w ramach tzw. subregionów,
ponieważ wtedy łatwiej jest uzyskać pomoc finansową z zewnątrz na określone zadania.
Radny Łuć podkreślił, że brakuje środków finansowych na tzw. „małą infrastrukturę” i
utworzenie sołectwa, mogłoby pomóc w pozyskaniu środków na tego typu zadania.
Przewodniczący Rady Gminy prosił o zastanowienie się czy Komisja powinna zajmować się
statutem sołectwa Krupski Młyn. Podkreślił, że mnóstwo samorządów decyduje się na
tworzenie budżetu obywatelskiego, partycypacyjnego, w którego tworzeniu biorą udział
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mieszkańcy. Ponadto przygotowywane są zmiany ustawy o samorządzie pod kątem
konsultacji z mieszkańcami decyzji władz gminnych.
Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Komisji zwrócił się do członków o ostateczną
opinię na temat pracy nad utworzeniem Sołectwa Krupski Młyn.
Obecni na posiedzeniu radni postanowili większością głosów nie zajmować się Statutem
Sołectwa Krupski Młyn, pozostawiając zagadnienie do rozpatrzenia radnych następnej
kadencji.
Ad. 2.
Sprawy bieżące.
Adam Łuć wnioskował aby dokonać zmiany formy rejestru wniosków i interpelacji radnych,
tworząc książkę wniosków i interpelacji.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że wszystkie potrzebne dane znajdują się w prowadzonym w
obecnej formie rejestrze, można jednak dokonać jego modyfikacji, bez potrzeby zmiany
Statutu Gminy. Radni przychylili się do propozycji Zastępcy Wójta.

Posiedzenie Komisji zakończyło się o godz. 18.00.
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Komisja Statutowa:
Henryk Brodziak
Artur Dawydzik
Bogdan Huczko
Krzysztof Pilarski
Adam Łuć
Franciszek Sufa
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Otrzymują:
1 x Rada Gminy
1 x Wójt Gminy
1 x a/a
Prot. K. Michałek
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