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Protokół z XXXIX sesji  
Rady Gminy Krupski Młyn  

z 28 stycznia 2014 roku 
 
XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 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 redaktora „Gwarka”. 
W sesji uczestniczyli:  
Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska-Kwiek 
Radca prawny – Eugenia Fox  
Sołtys Potępy - Andrzej Janus (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 
Redaktor „GWARKA” - Alicja Jurasz  
Nieobecni: Wojciech Kruk, Adam Szewczyk, Rafał Kuczera. 
 
Ad. 2  
 Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek obrad a następnie zapytał czy 
ktoś z obecnych ma do niego uwagi. 
W związku z tym, że nikt nie zgłosił innych wniosków do porządku obrad, Przewodniczący 
Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. 
6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2014 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Krupskim Młynie. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów 

i akcji. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 68/20 k.m. 11 o pow. 0,0317 ha KW 48554 
położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Koła PZW Nr 84 w Kokotku – 
Krupski Młyn dot. użyczenia nieruchomości gruntowych położonych w Potępie – 
Odmuchowie, na których znajduje się zbiornik wodny i budynek klubowy.  

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

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

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

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

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

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

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

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania podziału Powiatu Tarnogórskiego na 
okręgi wyborcze. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów przyznawania stypendium dla 
uczniów zdolnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniów 
szczególnie utalentowanych. 

22. Wnioski i interpelacje radnych. 
23. Sprawy bieżące. 
24. Zamknięcie sesji. 

 
W wyniku głosowania: 
   przy   12 głosach – za 
                0 głosach – przeciw  
                0 głosach – wstrzymujących się  
przedstawiony 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 30 grudnia 2013 roku oraz czy wnoszą do niego swoje uwagi. Nikt z 
radnych nie wniósł uwag. 
    Przy 11 głosach – za 

0 głosach – przeciw 
1 głosie – wstrzymującym się 

protokół z sesji Rady Gminy z 30 grudnia 2013 roku został przyjęty.  
Na sesję przyszli Wojciech Kruk, Rafał Kuczera, Adam Szewczyk (obecnych 15 –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). 
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 17 grudnia 2013 rok oraz na sesji w dniu 30 
grudnia 2013 roku (załącznik nr 4 i 5 do protokołu).  
 
Ad. 6.  
              Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  
a) pełnionych dyżurach w Urzędzie Gminy 31 grudnia 2013 r. oraz  7, 14, 21 i 28 stycznia 

2014 roku do godz. 14.45; 
b) załatwianiu spraw bieżących w Urzędzie w dniach  6 i 15 stycznia 2014 r.; 
c) prowadzeniu wspólnego posiedzenia Komisji Rady - 21 stycznia 2014 r.; 
d) udział w spotkaniu noworocznym, zorganizowanym przez społeczność szkolną, w 

Domu Kultury w Potępie;  
e) uczestnictwie w zebraniu sprawozdawczym OSP w Potępie – 25 stycznia 2014 r. 

Radni przyjęli sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy bez uwag. 
 
Ad. 7.  
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały został omówiony szczegółowo 
przez Z-cę Wójta na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady. Projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie Komisje. 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2014.  
                   Przy 14 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             1 głosie – wstrzymującym się  
uchwała Nr XXXIX/315/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, została 
podjęta. 
 
Ad. 8. 
 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Krupskim Młynie. 

                Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały omówiony szczegółowo na 
wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady i został przez te Komisje zaopiniowany 
pozytywnie. 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nadania Statutu Gminnego Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie. 
                   Przy 15 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXIX/316/14 w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Krupskim Młynie, została podjęta.  
Ad. 9.  
 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania     
udziałów i akcji. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje. 
Zastępca Wójta dodał, że projekt uchwały został przygotowany  po tym jak Wydział Nadzoru 
Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadomił o wszczęciu postępowania 
nadzorczego wobec podjętej wcześniej uchwały w sprawie upoważnienia Wójta do negocjacji 
dotyczących sprzedaży akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach. 
Zarzut nadzoru prawnego dotyczył nie uchwalenia, przed podjęciem przedmiotowej uchwały,  
przez Radę Gminy zasad zbywania udziałów i akcji. 
Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad uchwałą w sprawie określenia zasad 
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji. 
                      Przy 15 głosach – za 
                                0 głosach – przeciw 
                                0 głosach – wstrzymujących się 
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uchwała Nr XXXIX/317/14 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów i akcji, została podjęta. 
 
Ad. 10.  
 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 68/20 k.m. 11 o pow. 0,0317 ha KW 48554 położonej  
w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza. 
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 15 głosach – za   
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXXIX/318/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 68/20 k.m. 11 o pow. 0,0317 ha KW 48554 położonej w 
Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza, została podjęta. 
 
Ad. 11. 
 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Koła PZW Nr 84 w Kokotku – 
Krupski Młyn dot. użyczenia nieruchomości gruntowych położonych w Potępie – 
Odmuchowie, na których znajduje się zbiornik wodny i budynek klubowy.  
Zastępca Wójta Gminy przypomniał uzasadnienie do projektu uchwały. 
Franciszek Sufa pytał, czy członkowie PZW będą zobowiązani do jakichś prac na rzecz Gminy 
w ramach przedmiotowej  umowy. Wyraził wątpliwości co do zasadności użyczenia obiektów 
wnioskodawcom. Wójt Gminy wyjaśnił, że umowa w sprawie dzierżawienia  terenu zbiornika 
w Odmuchowie obejmuje również opiekę nad zbiornikiem wodnym i zabudowaniami, w tym 
utrzymanie czystości. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXXIX/319/14 w sprawie rozpatrzenia wniosku Koła PZW Nr 84 w Kokotku – 
Krupski Młyn dot. użyczenia nieruchomości gruntowych położonych w Potępie – 
Odmuchowie, na których znajduje się zbiornik wodny i budynek klubowy, została podjęta. 

 
Ad. 12.  
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres do 3 lat.  
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXXIX/320/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres do 3 lat, została podjęta. 
 
Ad. 13. 
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres do 3 lat.  
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Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXXIX/321/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres do 3 lat, została podjęta. 
 
Ad. 14. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat.  
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXXIX/322/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres do 3 lat, została podjęta. 
 
Ad. 15. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat.  
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXXIX/323/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres do 3 lat, została podjęta. 
 
Ad. 16. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat.  
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXXIX/324/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres do 3 lat, została podjęta. 
 
Ad. 17. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat.  
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXXIX/325/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres do 3 lat, została podjęta. 
 
Ad. 18. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat.  
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXXIX/326/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres do 3 lat, została podjęta. 
 
Ad. 19. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat.  
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXXIX/327/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres do 3 lat, została podjęta. 
 
Ad. 20. 
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi 
wyborcze. 
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXXIX/328/14 w sprawie zaopiniowania podziału Powiatu Tarnogórskiego na 
okręgi wyborcze, została podjęta. 
 
Ad. 21.  
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów przyznawania stypendium dla uczniów 
zdolnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniów szczególnie 
utalentowanych. 
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały i 
poinformował, że projekt uchwały został uzupełniony o poprawkę zgłoszoną na 
posiedzeniach Komisji. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Przy 15 głosach – za  
0 głosach – przeciw  
0 głosach – wstrzymujących się 
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uchwała Nr XXXIX/329/14 w sprawie ustalenia kryteriów przyznawania stypendium dla 
uczniów zdolnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniów szczególnie 
utalentowanych, została podjęta. 
Bogdan Huczko zaapelował, aby wzorem lat ubiegłych dążyć do zwiększenia zakresu działania 
uchwały. 
Adam Łuć powiedział, że jest to szczytna tradycja i podziękował za inicjatywę i przygotowanie 
projektu uchwały. 
 
Ad. 22. 
Informacja Wójta na temat szacunkowych kosztów sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Wójt Gminy  przedstawił radnym informację na temat szacunkowych kosztów sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Franciszek Sufa pytał czy jest szansa na realizację planu w 2014 roku?  Odpowiadając na 
pytanie, Wójt Gminy stwierdził, że szanse na sporządzenie m.p.z.p  w 2014 roku są  
niewielkie. 
 
Ad. 23. 
Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 24. 
Sprawy bieżące. 

1. Przewodniczący Rady Gminy: 
a) poinformował o przyjęciu rezolucji przez Sejmik Województwa Śląskiego o 
ogłoszeniu roku 2014 Rokiem Henryka Sławika; 
b) poinformował o przesłanym do Rady Gminy  sprawozdaniu Wójta Gminy za rok 
2013 dotyczącym wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w 
placówkach oświatowych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz 
wysokości wypłaconych kwot dodatków uzupełniających. 
2. Andrzej Janus – sołtys Potępy, zwrócił się o interwencję w sprawie 
uporządkowania terenu wokół stawków w Potępie. Wójt wyjaśnił, że teren nie jest 
własnością Gminy więc nie można podejmować wnioskowanych działań.  
3. Teresa Jankowiak, której Rada Gminy postanowiła udzielić głosu, opowiedziała o 
warunkach mieszkaniowych panujących w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w 
Krupskim Młynie. Zwróciła się do radnych o interwencję, w sprawie poprawy 
warunków życia i wsparcie działań mających na celu utrzymywanie porządku w 
budynku.  
Radni wysłuchali p. Jankowiak, natomiast Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że 
w lutym radni będą spotykali się na posiedzeniach komisji i temat będzie tam 
poruszany. 

 
Ad. 25. 
Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.” 
 
Sesja zakończyła się o godz. 17.30. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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