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Protokół z XXXVIII sesji  
Rady Gminy Krupski Młyn  

z 30 grudnia 2013 roku 
 
XXXVIII sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 30 grudnia 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, Sołtysa Potępy i Panią Redaktor „Gwarka”. 
W sesji uczestniczyli:  
Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska-Kwiek 
Sołtys Potępy - Andrzej Janus (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 
Redaktor „GWARKA” - Alicja Jurasz  
Nieobecny na sesji: Adam Łuć i Rafał Kuczera (obecnych 13-tu radnych). 
 
Ad. 2  
 Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek obrad. 
Zastępca Wójta Gminy wnioskował o rozszerzenie porządku posiedzenia o pkt.: „Podjęcie 
uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krupskim Młynie do wydawania decyzji administracyjnych.” Projekt uchwały przygotowany 
został w oparciu o obowiązujące przepisy, które nakładają na Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie nowe obowiązki związane z rozpatrywaniem 
wniosków o wypłatę dodatku energetycznego i wydaniem decyzji w tej sprawie. 
W związku z tym, że nikt nie zgłosił innych wniosków do porządku obrad, Przewodniczący 
Rady Gminy zaproponował, aby przedmiotowy projekt rozpatrzyć jako pkt 14 a 
dotychczasowe pkt 14 – 18 otrzymałyby odpowiednio nr 15 – 19. Następnie przedstawił 
zmieniony porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym oraz 

sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy za 2013 rok. 
5. Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. 
6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 

– 2024. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2024. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2014 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/279/13 w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli na rok 2014. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 145/20 k.m. 11 o pow. 0,0563 ha KW 75283 
położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krupskim Młynie do wydawania decyzji administracyjnych 

15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 
16. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z działalności Komisji Rady oraz plany pracy 

Komisji na 2014 rok. 
17. Wnioski i interpelacje radnych. 
18. Sprawy bieżące. 
19. Zamknięcie sesji. 

W wyniku głosowania: 
   przy   13 głosach – za 
                0 głosach – przeciw  
                0 głosach – wstrzymujących się  
zmieniony porządek obrad został przyjęty. 

 
Ad. 3 
         Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss zapytał radnych czy zapoznali się z protokołami 
sesji Rady Gminy z 26 listopada i 17 grudnia 2013 roku oraz czy wnoszą do nich swoje uwagi. 
Nikt z radnych nie wniósł uwag. 
Głosowaniem nad protokołami przebiegało następująco: 

1. Protokół z 26 listopada: 
      Przy  13 głosach – za  

                          0 głosach – przeciw  
                          0 głosach – wstrzymujących się  
protokół z sesji Rady Gminy z 26 listopada 2013 roku został przyjęty. 

2. Protokół z 17 grudnia: 
 Przy 13 głosach – za 
 0 głosach – przeciw 
 0 głosach – wstrzymujących się 

protokół z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z 17 grudnia 2013 roku został przyjęty. 
Na sesję przyszedł Adam Łuć. (obecnych 14 –tu radnych). 
 
Ad. 4. 
 Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie 
międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy za 2013 rok.  
Zastępca Wójta przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta i pracy Urzędu Gminy                        
w okresie międzysesyjnym (załącznik nr 3 do protokołu). 
Adam Łuć pytał o zakres zadania pn.: Wymiana wodociągu w Potępie. Wójt odpowiedział, że 
zakres zadania obejmuje wymianę wodociągu wraz z przywróceniem terenu i chodnika do 
stanu pierwotnego. Koszt zadania wynosi  109 tys. zł. 
Franciszek Sufa wnioskował, aby w związku z odejściem na emeryturę Burmistrza Gminy 
Furth, Rada Gminy Krupski Młyn nadała Panu Dieterowi Gewiesowi tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Krupski Młyn. Uzasadnił swój wniosek tym, że przez ostatnie 12 lat Gmina 
Furth była Gminą partnerską Gminy Krupski Młyn.  
Ponadto zaapelował o rozważenie możliwości nazwania mostu  wiszącego „Mostem 
Partnerstwa”. Obchody mogłyby odbywać się na terenie Hali Sportowej przy Zespole Szkół w 
Krupskim Młynie.  
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Następnie Zastępca Wójta zapoznał obecnych ze sprawozdaniem z realizacji uchwał Rady 
gminy w okresie od 31 stycznia do 26 listopada 2013 roku (załącznik nr 4 do protokołu). 
Radni przyjęli sprawozdanie bez uwag. 
 
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 19 listopada br. oraz na sesji w dniu 26 
listopada br. (załącznik nr 5 i 6 do protokołu).  
Franciszek Sufa chciał się dowiedzieć o zakres prac do wykonania w Ziętku w 2014 roku. Wójt 
Gminy wyjaśnił, jakie zadania są zaplanowane. 
Adam Łuć pytał jaką kwotę udało się zaoszczędzić w związku z brakiem śniegu? Wójt 
odpowiedział, że nie można kwot tych nazwać oszczędnościami, ale jedynie cieszyć się, że nie 
musieliśmy wydać środków na przykład na paliwo. Gospodarze mają co robić przez okrągły 
rok i zajmują się oprócz odśnieżania wieloma innymi zadaniami, m.in.: utrzymaniem czystości 
i porządku.  
 
Ad. 6.  
              Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  

a) pełnionych dyżurach w Urzędzie Gminy 3, 10, 17 grudnia; 
b) załatwianiu spraw bieżących w Urzędzie w dniach 28 listopada, 5, 18 i 30 grudnia br.; 
c) udziale w posiedzeniu Komisji Oświaty i Terenowej – 3 grudnia; 
d) prowadzeniu wspólnego posiedzenia Komisji Rady - 17 grudnia; 
e) udział w spotkaniu opłatkowym w Kole Gospodyń w Potępie – 17 grudnia; 
f) reprezentowaniu przez p. Henryka Brodziaka Rady Gminy na spotkaniu opłatkowym 

w Klubie Seniora w Krupskim Młynie w dniu 12 grudnia br. 
Radni przyjęli sprawozdanie bez uwag. 

 
Ad. 7.  
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2013 - 2024. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały omówiono szczegółowo na 
wspólnym  posiedzeniu Komisji Stałych Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez 
wszystkie Komisje. 
Adam Łuć zwrócił uwagę, że nie zrealizowano części dochodów budżetu oraz że może to 
wynikać z liczby zgonów w gminie. Zaapelował do członków Komisji Mieszkaniowej aby w 
przypadku przydziału komunalnych lokali mieszkalnych pamiętać o rodzinach wielodzietnych.  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2024. 
                   Przy 14 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXVIII/306/13 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2013 – 2024 rok, została podjęta. 
 
Ad. 8. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały omówiony szczegółowo na 

wspólnym  posiedzeniu Komisji Stałych Rady  został pozytywnie zaopiniowany przez 
wszystkie Komisje. 
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Bogdan Huczko zaapelował aby zintensyfikować działania zmierzające do sprzedaży mienia 
komunalnego. 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013.  
                   Przy 14 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXVIII/307/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, została 
podjęta. 
 
Ad. 9. 
 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2024. 
Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę Nr 4100/IV/204/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku IV 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie pozytywnej 
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn projekcie uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2024. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały omówiony szczegółowo na 
wspólnym  posiedzeniu Komisji Stałych Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez 
wszystkie Komisje. 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2024. 
                   Przy 14 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXVIII/308/13 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2024 
rok, została podjęta. 
 
Ad. 10.  
 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2014 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Stałych Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie 
Komisje.  
Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę Nr 4100/IV/203/2012 z dnia 5 grudnia 2013 roku IV 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie pozytywnej 
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski Młyn projekcie uchwały budżetowej na 
2014 rok wraz z uzasadnieniem. 
Zabierając głos Radny Franciszek Sufa przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu stałych 
Komisji Rady Gminy zgłosił wniosek o umieszczenie w projekcie budżetu gminy na 2014 rok 
kwoty 80 000,00 zł i przeznaczenie jej na uchwalenie zmian do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Krupski Młyn. Liczył bardzo, że środki takie 
znajdą się w projekcie budżetu. Tak się jednak nie stało. Wyraził przekonanie, że większość 
radnych jest również za tym, aby to zadanie znalazło się w budżecie 2014 roku. Stwierdził, że 
planowana na to zadanie kwota nie wpłynie negatywnie na wskaźniki budżetowe oraz, że nie 
widzi problemu ze  wskazaniem źródeł sfinansowanie tego zadania. Jednym ze sposobów jest 
szukanie oszczędności poprzez obniżanie kosztów utrzymania administracji. Zauważył, że 
Gmina Krupski Młyn ma charakter bardziej osiedlowy niż wiejski i dlatego też nie jest  
dociążona zadaniami  typowymi dla  wsi. Patrząc na ilość zadań spoczywających na gminie to 
na przestrzeni lat jej funkcjonowania można zauważyć, że ich liczba ciągle spada. 
Obserwujemy to m.in.: w sferze gospodarki komunalnej gdzie ilość zadań zmalała. Zdaniem 
Radnego należy dokonać przeglądu kadrowego. Przypomniał również, że jedną z deklaracji 
Wójta na początku obecnej kadencji była likwidacja stanowiska Zastępcy Wójta. Zapowiedź ta 

http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/7921/204.pdf
http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/7921/204.pdf
http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/7921/204.pdf
http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/7921/204.pdf
http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/7920/203.pdf
http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/7920/203.pdf
http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/7920/203.pdf
http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/7920/203.pdf
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została zrealizowana tylko w  50 % bo stanowisko pozostało a Z-ca Wójta został zatrudniony 
na ½ etatu.  
Powiedział, że był kiedyś świadkiem dyskusji, w trakcie której twierdzono, że w bardzo 
małych gminach takich jak np. nasza Gminie nie można godzić się na tak rozbudowaną 
administrację. Zakwestionował zasadność zatrudniania księgowych w Gminnej Bibliotece 
Publicznej, Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji oraz w innych jednostkach 
organizacyjnych gminy. Nie zna opinii RIO na ten temat ale jest przerażony tak rozbudowaną 
administracją w tak małych jednostkach. Sądzi, że jest to kilkanaście osób.  
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dane te są przesadzone bo w rzeczywistości jest to 
zdecydowanie mniej osób. 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że jest mu przykro, bo spodziewał się, że 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy po swojej deklaracji na wspólnym posiedzeniu Komisji w 
dniu 17 grudnia, złoży wniosek formalny o umieszczenie w przyszłorocznym budżecie zadania 
wraz  ze wskazaniem źródła jego sfinansowania.  
Radny Sufa powiedział, że kiedy słyszał wnioski Komisji Budżetowej był przekonany, że 
projekt budżetu będzie zmieniony, zgodnie z wnioskami Komisji, jednak tak się nie stało.  
Przewodniczący Rady podkreślił, że jest formalistą i pamięta słowa Pana Sufy ze wspólnego 
posiedzenia Komisji i dlatego też chciałby się do nich odnieść. Dziwi się, że Radny przedstawia 
inne informacje na posiedzeniu Komisji i inne na sesji Rady Gminy.  
Adam Łuć przypomniał, że Wójt Gminy zobowiązał się, że rozezna sytuację dotyczącą kosztów 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jak tylko pozna te koszty to 
poinformuje o tym radnych. Radny Łuć chciał się upewnić, czy takie dane dotrą do Radnych 
by można było wrócić do dyskusji na temat planu.  
Wójt Gminy wyjaśnił, że 9 stycznia 2014 roku odbędzie się posiedzenie Gminnej Komisji 
Urbanistycznej, po którym będzie można wrócić do tematu. Zabierając głos na temat kosztów 
administracji Wójt Gmin poinformował radnych, że wszystkie decyzje kadrowe są 
podejmowane zgodnie z przepisami i zgodnie z potrzebami wynikającymi z zadań 
nakładanych na gminy. Następnie dodał, że jeszcze niedawno było tak, że jednostki 
organizacyjne gminy były obsługiwane przez pracowników gminy, teraz jednak, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, takiej możliwości nie ma.  
W związku z powoływaniem się Radnego Sufy na treść protokołu Komisji Budżetowej z dnia 5 
grudnia br., Przewodniczący Komisji Budżetowej - Henryk Brodziak odczytał protokół i 
zawarte w nim wnioski Komisji  dotyczące projektu budżetu Gminy na 2014 rok.  
Zastępca Wójta Gminy potwierdził, że Radny Sufa zapowiadał na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Stałych Rady Gminy w dniu 17 grudnia br., że przygotuje, korzystając z pomocy Pani 
Skarbnik, wniosek o umieszczenie w projekcie budżetu zadania związanego z uchwaleniem 
zmian mpzp wraz ze wskazaniem źródeł sfinansowania tego zadania.  
Następnie Z-ca Wójta powiedział, że wypowiedź Pana Radnego Sufy to przede wszystkim 
słowa, słowa i tylko słowa. Niestety słów wypowiedzianych raz publicznie, a szczególnie tych, 
które mijają się z prawdą, nie można zawrócić bowiem zaczynają one żyć swoim życiem. 
Odniósł się w ten sposób do stwierdzeń Radnego Sufy o rozbudowanej administracji. Pytał 
retorycznie; czy wprowadzenie nowych zasad utrzymania czystości w gminie wiązało się ze 
zmniejszeniem zatrudnienia czy wręcz odwrotnie z jego wzrostem. Podobnie było z 
przejęciem przez gminę zadań związanych z gospodarką wodno – ściekową. Chociaż 
wszystkich zadań, których przybyło nie sposób dzisiaj wymienić, to jednak wiadomo nie od 
dzisiaj, że gminy obarczane są co chwilę nowymi zadaniami. 
Przypomniał, że w placówkach oświatowych również powinny być zatrudnione księgowe, 
jednak ze względów oszczędnościowych decyzja w tej sprawie jest odsuwana na czas 
późniejszy. Zarzut o przeroście zatrudnienia jest bezpodstawny i krzywdzący. Stefan Hajda 
odniósł się również do pełnionej  przez siebie funkcji Zastępcy Wójta. Stwierdził, że zbliża się 
powoli do wieku emerytalnego i niedługo problem rozwiąże się sam i z czego się bardzo 
cieszy, przestanie być „solą w oku” dla niektórych osób. Prosił o jeszcze trochę cierpliwości.  
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Zwracając się do Radnego Sufy stwierdził, że radny nie powinien ograniczać się tylko do 
powtarzania tego co usłyszy „pod sklepem” czy na „ławeczce pod ciucholandem”. Uważa, że 
obowiązkiem radnego jest również dogłębne zbadanie usłyszanej informacji, zanim zostanie 
ona poruszona publicznie.  
Adam Łuć przypomniał, że temat stanowiska Zastępcy Wójta był ważnym tematem w 
poprzedniej kadencji Rady Gminy, jednak został on rozwiązany w sposób satysfakcjonujący 
wnioskodawców. Obecnie stanowisko sekretarza Gminy połączone jest ze stanowiskiem 
Zastępcy Wójta, zgodnie z wymogami prawa i na podstawie obowiązujących przepisów.  
Jeśli natomiast chodzi o środki przeznaczane w budżecie na mpzp to wyraził radość z realizacji 
licznych zadań inwestycyjnych i stwierdził, że może zdarzyć się tak, że w wyniku przetargów 
na kolejne zadania okaże się, że kwota, która wygra jest znacznie mniejsza niż ta 
zaplanowana. Wówczas będzie można tą „nadwyżkę” wykorzystać na częściową zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to zadanie bardzo istotne 
dla mieszkańców przede wszystkim Potępy. Jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
stwierdził, że budżet gminy na 2014 rok jest rozwojowy a obecna Rada jest dobrą i zgodną 
Radą, która dobrze ze sobą współpracuje. Wójt Murowski po wyborach dobrał sobie ekipę, 
która realizuje liczne zadania samorządowe. W Gminie nie ma zakładu usług komunalnych ani 
firmy obsługującej wodociągi i kanalizację. Własnymi zasobami realizowane są wszystkie 
trudne zadania, np.: odśnieżanie, sprzątanie, czy wiele innych. Wyraził zadowolenie z 
istniejącej sytuacji. 
Bogdan Huczko podkreślił, że wiele zadań można byłoby realizować ale należy najpierw 
zgromadzić na to niezbędne środki. Przypomniał o terminach składania wniosków do budżetu 
na kolejny rok, których należy przestrzegać. Gdyby w odpowiednim czasie zostały złożone 
wnioski, wówczas można byłoby się nimi szczegółowo zająć. Zauważył, że na wspólnym 
posiedzeniu Komisji padły deklaracje dotyczące wskazania środków na mpzp ale dopiero po 
rozeznaniu tematu, najwcześniej w styczniu przyszłego roku. Po uzyskaniu informacji Rada 
Gminy będzie mogła wrócić do dyskusji na ten temat. Jest dumny z ogromnej liczby 
realizowanych zadań. Jest zdania, że należy poczekać na możliwości pozyskania środków z 
zewnątrz, co pomoże w realizacji kolejnych inwestycji. Wiadomo też, że nowa Hala Sportowa 
do dobrej działalności potrzebuje osób ją obsługujących, w tym instruktorów i innych 
pracowników.  Trudno oczekiwać, aby osoby te pracowały za darmo. Wiadomo, że nowe 
obiekty wymagają kolejnych kosztów, których nie da się pominąć. Z jego doświadczenia 
wynika, że mimo komputeryzacji i licznych ułatwień w pracy, zadań administracyjnych jest 
coraz więcej. Dzieje się tak w każdej sferze zawodowej.   
Radny Sufa wyraził rozczarowanie, bo liczył na dobry gest Urzędu jeśli chodzi o mpzp. Jeśli 
natomiast chodzi o wypowiedź dotyczącą Zastępcy Wójta to dotyczyła ona stanowiska a nie 
osoby p. Hajdy. Dziwi się, że Adam Łuć zmienił swoje poglądy i stał się adwokatem Wójta. 
Jego zdziwienie wywołał również fakt, że cenzorem jego pracy jako radnego stał się Zastępca 
Wójta. Dodał, że jeśli chodzi o jego pracę jako radnego to, który z radnych jest tak częstym 
gościem w Urzędzie Gminy jak on,  żeby nie powiedzieć codziennym.  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że aby w budżecie znalazły się dodatkowe wydatki 
należy wskazać źródło ich finansowania. Przypomniał, że Wójt ma przedstawić radnym 
informację na temat kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania pn.: mpzp. Jeśli będzie 
wiadomo jakiej wysokości są to środki wówczas będzie można przedyskutować ponownie 
temat. 
Wójt podkreślił, że nie można umieszczać w budżecie zadań nie mających źródeł pokrycia, bo 
za gospodarkę finansową gminy odpowiada Wójt Gminy. 
Adam Łuć zgłosił formalny wniosek o zamknięcie dyskusji.  
Zabierając po raz kolejny głos Radny Franciszek Sufa wnioskował ponownie o umieszczenie w 
budżecie gminy środków w wysokości 80 tys. zł na zmianę mpzp.  
W odpowiedzi na wniosek Radny Łuć prosił o wskazanie źródła finansowania zadania, bo 
takiej informacji Radny Sufa nie przedstawił.  
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że każdy radny ma prawo zgłaszać na sesji wnioski 
formalne, które powinny być przegłosowane.  
Zastępca Wójta Gminy wraz ze Skarbnikiem Gminy przypomnieli treść zapisów ustawy o 
finansach publicznych, z której wynika, że taki wniosek jest bezpodstawny, jeśli nie zawiera 
on wskazania środków finansowych na to zadanie.  
Wniosek może być przegłosowany jeśli będzie wiadomo skąd zabrać środki na sfinansowanie 
konkretnego zadania.  
Adam Łuć powiedział, że jest już za późno do dokonywania zmian w budżecie gminy na 
przyszły rok. Czas na takie działania był do 15 września 2013 roku. Wówczas wniosek taki 
mógłby być zgłoszony bez wskazania źródła jego finansowania. Obecnie wskazanie źródła 
finansowania jest wymagane.  
Przewodniczący Rady Gminy:  

1) przypomniał, że budżet gminy nie musi być uchwalony do końca roku 
poprzedzającego a może być również przyjęty na początku kolejnego roku; 

2) powiedział, że ustalono, że najpierw Wójt przedstawi informację na temat 
potrzebnych środków a potem Rada Gminy powróci do dyskusji na temat 
ewentualnych zmian w budżecie.  

Adam Łuć przypomniał, że był autorem wniosku, który został zrealizowany a dotyczył 
umieszczenia w budżecie środków na dokonanie zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Był czas aby zgłosić wniosek o mpzp ale we wrześniu a 
nie teraz. Jest przeciwny takiemu załatwianiu sprawy.  
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został zgłoszony zgodnie z zapisami Statutu 
Gminy i Regulaminu Rady, więc można poddać go pod głosowanie.  
Skarbnik zacytowała zapisy ustawy o finansach publicznych, które obligują do wskazania 
źródła finansowania zadania.  
Zastępca Wójta zaoponował przeciwko głosowaniem nad wnioskiem radnego Sufy.  
Adam Łuć przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu radny Sufa zobowiązał się do 
przygotowania kompletnego wniosku ze wskazaniem źródła finansowania ale tego nie zrobił. 
Jeśli takiego uzasadnienia nie będzie radny odmówi głosowania. Przewodniczący Rady Gminy 
zapytał czy są inne wnioski formalne. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił do 
głosowania wniosek o nie dokonywanie zmian w projekcie budżetu na 2014 rok. 
Jacek Kiszkis wyraził zrozumienie dla wniosku radnego Sufy i zaproponował, aby ten wycofał 
się ze swojego wniosku. Podkreślił, że Rada Gminy wykonała dużą pracę i jest najbardziej 
zgodną Radą spośród wszystkich dotychczasowych kadencji. Apeluje o utrzymanie dalszej 
dobrej współpracy między radnymi.  
Artur Dawydzik zaproponował, aby dla pogodzenia „obydwu stron”, zaplanować w budżecie 
symboliczną kwotę która pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z mpzp. 
Skarbnik wskazała dział, gdzie taka „symboliczna” kwota została już  zaplanowana: jest to 
dział 71004 z kwotą 7 000 zł. W ciągu całego roku istnieje przecież możliwość dokonania 
zmiany kwot zaplanowanych w budżecie. Uwarunkowane jest to pojawiającymi się 
możliwościami finansowymi w trakcie roku budżetowego. 
Zabierając głos Bogdan Huczko zauważył, że Komisja Budżetowa jasno i przejrzyście 
sformułowała swoje wnioski, nie wymagając dokonania zmiany w budżecie na etapie jego 
uchwalenia ale dopiero po pojawieniu się dodatkowych środków. 
Wójt zaapelował do radnych aby pamiętali o tym, że przygotowanie i opracowanie budżetu 
gminy wymagało od niego samego, Pani Skarbnik i pracowników dużo czasu, zaangażowania i 
wysiłku. Przygotowując budżet trzeba liczyć się z możliwościami finansowymi i realną 
sytuacją budżetową. 
Adam Łuć stwierdził, że zadanie znalazło się w budżecie wraz z kwotą 7 tys. zł co jego 
satysfakcjonuje. Radny Sufa nie wskazał  źródła finansowania zadania ani nie złożył wniosku 
do Komisji Budżetowej zgodnie z obowiązującą procedurą. Po uzyskaniu informacji od Wójta 
Rada Gminy może wrócić do dyskusji.  
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Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy przedstawił obecnym do 
przegłosowania wniosek, jako dalej idący, o nie dokonywanie zmian w budżecie gminy na 
2014 rok. 
Przy  12 głosach – za  
             1 głosie – przeciw 
             1 głosie – wstrzymującym się  
Wniosek został przyjęty przez co wniosek radnego Sufy stał się bezzasadny. 
Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad uchwałą w sprawie budżetu Gminy 
Krupski Młyn na 2014 rok. 
Przy 13 głosach – za 
1 głosie – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XXXVIII/309/13 w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyna na 2014 rok, została 
podjęta. 
 
Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi, Pani Skarbnik Gminy oraz Z-cy Wójta za 
przygotowanie i opracowanie budżetu gminy na 2014 rok. 
Wójt podziękował za podjęcie uchwały i przypomniał, że prawie 100% inwestycji na terenie 
gminy zostało wykonanych z udziałem środków zewnętrznych. Następnie podziękował za 
współpracę Zastępcy  Wójta oraz Skarbnikowi Gminy. 
 
Adam Łuć zgłosił wniosek o 10 minut, przerwy, który został przyjęty jednogłośnie,  
Po 10 min. obrady wznowiono.  
 
Ad. 11.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/279/13 w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli na rok 2014. 

Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje.  
Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  

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

uchwała Nr XXXVIII/310/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/279/13 w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia, 
na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli na rok 2014, została podjęta. 
 
Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2014 
rok. 

Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały oraz poinformował o 
korekcie poprawek zgłoszonych do jego treści.   
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt wraz ze zgłoszonymi poprawkami. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXXVIII/311/13 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok, została 
podjęta. 

 
Ad. 13.  
  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 145/20 k.m. 11 o pow. 0,0563 ha, KW 75283 
położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza.  
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXXVIII/312/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 145/20 k.m. 11 o pow. 0,0563 ha, KW 75283 
położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza,  została podjęta. 
 
Ad. 14. 
  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krupskim Młynie do wydawania decyzji administracyjnych.  
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXXVIII/313/13 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krupskim Młynie do wydawania decyzji administracyjnych,  została podjęta. 
 
Ad. 15. 
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  zapoznał radnych z projektem uchwały zawierającym 
plan pracy Komisji na 2014 rok. Zastępca Wójta Gminy wnioskował o uzupełnienie zapisów o 
pkt o treści:” Wydanie opinii o wykonaniu budżetu Gminy za 2013 rok oraz sporządzenie 
wniosku do Rady Gminy dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Krupski Młyn.” Wniosek 
został przyjęty pozytywnie wraz z poprawką.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXXVIII/314/13 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,  została 
podjęta. 
 
Ad. 16. 

1. Przewodniczący Rady Gminy, w związku z nieobecnością Przewodniczącego 
Komisji Terenowej, przedstawił radnym sprawozdanie z działalności Komisji 
Terenowej i Bezpieczeństwa Publicznego za 2013 rok oraz plan pracy Komisji na  
2014 rok (załącznik nr 7 do protokołu). 
Radni przyjęli przedstawione propozycje bez uwag. 
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2. Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił obecnym sprawozdanie Komisji 
Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2013 (załącznik nr 8 do 
protokołu). Poinformował o planie pracy Komisji na 2014 rok, który przedstawia 
się następująco: 
a) - Informacja o wykorzystaniu środków z budżetu gminy przez placówki 

oświatowe w 2013 roku – kwiecień. 
b) - Informacja na temat wykorzystania środków budżetowych w 2013  

w GOPS-ie – kwiecień  
- Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku – 
wrzesień.  
Radni przyjęli przedstawione propozycje bez uwag. 

3. Przewodnicząca Komisji Oświaty zapoznała radnych z treścią sprawozdania z 
działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu za rok 
2013 wraz z planem pracy Komisji na 2014 rok (załącznik nr 9 i 10 do protokołu).  

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił obecnych z treścią sprawozdania 
z pracy Komisji Rewizyjnej za 2013 rok (załącznik nr 11 do protokołu).  

 
Ad. 17.  
 Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 18. 
 Sprawy bieżące. 

1. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z planowanymi na 2014 rok 
terminami sesji Rady Gminy: 

a) 21 stycznia 
b) 18 lutego 
c) 25 marca 
d) 15 kwietnia  
e) 20 maja  
f) 24 czerwca  
g) 23 września  
h) 21 października  
i) 18 listopada. 
2. Sołtys Potępy podziękował za prace Rady Gminy i za przychylność radnych 

Krupskiego Młyna oraz Ziętka, którzy wspierają inicjatywy mieszkańców 
Potępy.  

3. Róża Ochman-Szyguła zaprosiła radnych na spotkanie noworoczne z 
Jasełkami przygotowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie, które 
odbędzie się 8 stycznia 2014 roku w Domu Kultury w Potępie.  
 

Ad. 19. 
 Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.” 
 
Sesja zakończyła się o godz. 13.30. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 
Katarzyna Michałek  
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