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Rada Gminy 
w Krupskim Młynie                                                                                 Protokół  z  XL sesji Rady 

                                                                                                           Gminy Krupski Młyn   
        z dnia 25 lutego 2014 roku 
 
XL sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 25 lutego 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 – Elżbieta Psiuk  
Sołtys Potępy - Andrzej Janus (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 
Redaktor „GWARKA” - Alicja Jurasz  
Nieobecni: Jacek Kiszkis, Rafał Kuczera, Adam Szewczyk. 
 
Ad. 2  
 Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek obrad. Następnie zaproponował, aby zgodnie 
z wnioskiem zgłoszonym na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji, dokonać rozszerzenia porządku obrad, 
przez dodanie pkt 11  o treści: „11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości zabudowanej 
budynkiem administracyjno-produkcyjnym M-82, położonej w Krupskim Młynie, działka 101/1, KW 67770.”  
Pozostałe pkt otrzymałyby numerację od 12 do 14. Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych ma 
jeszcze inne uwagi do porządku obrad. 
W związku z tym, że nikt nie zgłosił innych wniosków do porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy 
przedstawił zmieniony 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 opinii dotyczącej zbycia przez Gminę Krupski Młyn akcji Górnośląskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania przyznanego 

w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Krupski Młyn a osobą fizyczną 

– Panem Michałem Pilarskim. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-

produkcyjnym M-82 położonej w Krupskim Młynie działka Nr 101, KW 67770.  
12. Wnioski i interpelacje radnych. 
13. Sprawy bieżące. 
14. Zamknięcie sesji. 
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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 28 stycznia 2014 roku oraz czy wnoszą do jego treści swoje uwagi. Nikt z radnych nie wniósł uwag. 
    Przy 12 głosach – za 

0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymującym się 

protokół z sesji Rady Gminy z 28 stycznia 2014 roku 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 3 do protokołu). 
Adam Łuć pogratulował Wójtowi za doprowadzenie do podpisania umowy dotyczącej zamiany gruntów 
pomiędzy Gminą Krupski Młyn i  Nadleśnictwem Zawadzkie. Przypomniał, że pierwsze czynności rozpoczęły 
się prawie 10 lat temu. Chciał się dowiedzieć jakie będą kolejne czynności związane z tymi gruntami. Wójt 
Murowski wyjaśnił, że dokończenie wszystkich procedur prawnych związanych z zamianą wymaga czasu, co 
najmniej  6-ciu tygodni. Po zakończeniu tych procedur planowany jest podział gruntów oraz  
uporządkowanie własności garaży.  Radny Łuć pytał również czy będzie wyznaczona droga dojazdowa do 
tego terenu.  
Wójt przypomniał, że taka droga została już wcześniej wytyczona i prowadzi w kierunku Kanola. Od  
momentu podpisania aktu notarialnego droga ta stała się drogą gminną.  
 
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 21 stycznia 2014 rok oraz na sesji w dniu 28 stycznia 2014 roku (załącznik 
nr 4, 5 i 5 a) do protokołu).  
Franciszek Sufa zwrócił uwagę, że istnieje spore zainteresowanie budową kolumbarium, a nie, jak mówił 
Wójt, niewielkie. Poza tym zwrócił uwagę, że w sąsiedztwie transformatora przy ul. Głównej leży 
przewrócony znak drogowy - kierunkowskaz. Wójt wyjaśnił, ze prace porządkowe przy transformatorze nie 
zostały jeszcze zakończone. 
Po przedstawieniu sprawozdania zapoznał radnych z treścią pisma skierowanego do NITROERGU S.A. w 
sprawie zainteresowania Gminy możliwością przejęcia budynku administracyjno-produkcyjnego M-82.  
 
Ad. 6.  
              Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  

a) pełnionych dyżurach w Urzędzie Gminy w dniach 4, 11, 17 i 25 lutego 2014 roku do godz. 14.45; 
b) załatwianiu spraw bieżących w Urzędzie w dniach  6 i 17 lutego 2014 r.; 
c) udziale w spotkaniu Komisji Terenowej wraz z przedstawicielami Nitroergu S.A., które odbyło się 10 

lutego i poświęcone było wizji lokalnej budynku administracyjno – produkcyjnego M – 82;  
d) prowadzeniu wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady  w dniu 18 lutego 2014 r.; 
e) uczestnictwie w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Krupskim Młynie  w dniu 

1 lutego 2014 r.; 
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f) pożarze, który miał miejsce w dniu 1 lutego br. na  terenie nieruchomości przy ul. Mokrej w 
Potępie.;  
Podziękował w imieniu Państwa Sitarków i swoim, Wójtowi Gminy, Piotrowi Gwoździowi oraz 
Beacie Plazie za pomoc i zaangażowanie w sprawę poszkodowanych osób. Podziękował ponadto 
strażom pożarnym z Tarnowskich Gór, Tworoga, Kotów, Boruszowic i Zbrosławic a szczególnie 
podziękował za pomoc strażakom z Potępy, którzy bezpośrednio byli zaangażowani w gaszenie, jak 
również w zabezpieczenie budynku przez wiele godzin, m. in.: w niedzielę, następnego dnia. 

Radni przyjęli sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy bez uwag. 
 
Ad. 7.  
 Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej zbycia przez Gminę Krupski Młyn akcji 

Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały został omówiony szczegółowo na wspólnym 
posiedzeniu Komisji stałych Rady przez m.in.: przedstawicieli Funduszu Górnośląskiego. Projekt uchwały 
został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie Komisje. 
Zastępca Wójta Gminy przypomniał również, że po przeprowadzonych przez Wójta Gminy negocjacjach 
otrzymano pismo, że cena akcji to 130 zł/sztukę, co daje 3 900 zł. Cena za akcję przewyższa wartość akcji, 
wynikającą z wyceny (wg wyceny uprawnionego podmiotu to kwota 65 zł/1 akcję). 
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że zgodnie z autopoprawką Wójta  w § 1 projektu uchwały dopisano 
słowa: „w wys. 3 900 zł łącznie.”  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej 
zbycia przez Gminę Krupski Młyn akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach.  
                   Przy 12 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymującym się  
uchwała Nr XL/330/14 w sprawie opinii dotyczącej zbycia przez Gminę Krupski Młyn akcji Górnośląskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach, została podjęta. 
 
Ad. 8. 
 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
przyznanego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

                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 określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania przyznanego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania.” 
                   Przy 12 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XL/331/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania przyznanego w 
ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, została podjęta.  
 
Ad. 9.  
 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniach 
Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje. Następnie Rada Gminy przystąpiła 
do głosowania nad uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 
                      Przy 12 głosach – za 
                                0 głosach – przeciw 
                                0 głosach – wstrzymujących się 
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uchwała Nr XL/332/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, została podjęta. 
 
Ad. 10.  
 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Krupski Młyn a osobą 
fizyczną – Panem Michałem Pilarskim. 
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 12 głosach – za   
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XL/333/14 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Krupski Młyn a osobą fizyczną – 
Panem Michałem Pilarskim, została podjęta. 
 
Ad. 11. 
 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-
produkcyjnym M-82, położonej w Krupskim Młynie, działka 101/1, KW 67770. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że temat był szczegółowo omawiany na posiedzeniach Komisji 
Rady a radni wnioskowali o przygotowanie na sesję Rady Gminy projektu uchwały w przedmiotowej 
sprawie.  
Franciszek Sufa wnioskował, aby Artur Dawydzik oraz Jacek Kiszkis, jako wnioskodawcy pomysłu przejęcia 
nieruchomości, mieli upoważnienie do działania w imieniu Rady Gminy i uczestniczyli wraz z Wójtem w 
rozmowach z NITROERGIEM. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zapisy w uchwale gwarantują wsparcie Rady Gminy w czasie 
podejmowania czynności przez Wójta Gminy. 
Adam Łuć podkreślił, że zapisy uchwały mówią o tym, że wykonanie uchwały powierza się zarówno Wójtowi 
jak i Przewodniczącemu Rady. W razie potrzeby Przewodniczący może wyznaczyć radnych do działania.  
Po przeprowadzonej dyskusji został on pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje.  
Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  

Przy 12 głosach – za   
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XL/334/14 w sprawie przejęcia nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-
produkcyjnym M-82, położonej w Krupskim Młynie, działka 101/1, KW 67770, została podjęta. 
 
Ad. 12. 
 Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 13. 
Sprawy bieżące. 

1. Franciszek Sufa: 
a) prosił o wyjaśnienie dlaczego mieszkańcy ul. Grzegorzewskiej wnoszą opłaty za dzierżawę na 

rzecz Powiatu a nie Gminy. Radca Prawny wyjaśniła, że teren, którego dotyczą opłaty jest 
własnością Skarbu Państwa i stąd płatności wnoszone są na rzecz Powiatu. Radny 
poinformował, że mieszkańcy chcieliby wnosić opłaty do Gminy a nie Powiatu. Radca wyjaśniła, 
że istnieje możliwość  przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w pełną własność, co 
zmieniłoby sytuację, i opłaty mogłyby wpływać, zgodnie z oczekiwaniami, do budżetu gminy.  

b) poinformował o kolejnym naborze wniosków na tzw. małe projekty w ramach Spichlerza 
Górnego Śląska, który odbędzie się w maju 2014 roku;  
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c) działaniach w ramach SPICHLERZA Górnego Śląska tj.: wystawie w lokalu Główna 13 p. 
Czubanów oraz wydaniu mapek obejmujących teren Spichlerza.  

d) pytał o umiejscowienie przejścia dla pieszych przez ulicę Główną z kładki pieszo-rowerowej; 
Wójt Murowski wyjaśnił, że przejście zostało wykonane zgodnie z projektem jednak po 
rozmowach Wójta z Dyrektorem ZDP w Tarnowskich Górach ustalono, że przejście dla pieszych 
oraz chodnik będą w odpowiedniej odległości od mostu betonowego. Być może przebudowa ta 
będzie wymagała również udziału finansowego naszej Gminy. 

e) zaapelował, aby zastanowić się nad właściwym zagospodarowaniem boiska asfaltowego przy 
Zespole Szkół w Krupskim Młynie; 

2. Bogdan Huczko wyjaśnił, że nadal leżą mu na sercu sprawy mieszkańców przy ul. Grzegorzewskiej i 
Słowackiego. Ponadto dodał, że ponawia apel o naprawę ulic.  
Zaproponował aby w kwestii gospodarowania gminnym zasobem  mieszkaniowym wyznaczyć 
budynki, które winny pozostać komunalnymi, a które mogłyby zostać przeznaczone do sprzedaży. 
Jeśli zwolni się mieszkanie najlepiej byłoby przeznaczyć je do sprzedaży. Przekazał również 
wątpliwości niektórych mieszkańców dotyczące możliwości powstawania nowych wspólnot 
mieszkaniowych tylko w przypadku zainteresowania wykupem swoich mieszkań przynajmniej 50 % 
lokatorów budynku. Wójt wyjaśnił, że warunki takie zostały zaakceptowane przez Radę w drodze 
uchwały, natomiast podkreślił, że koszty ponoszone przez Gminę na rzecz wspólnoty, w przypadku 
sprzedaży lokali są znaczne.  
Zastępca Wójta przedstawił przykłady dotyczące podejmowania uchwał na posiedzeniach wspólnot 
mieszkaniowych oraz konsekwencje podejmowania takich uchwał dla budżetu Gminy.  
Radca Prawny przytoczył przepisy na temat funkcjonowania wspólnot.  

3. Henryk Brodziak podziękował za długoletnie starania związane z zamianą terenów z Lasami 
Państwowymi. 

4. Adam Łuć pytał czy z Radzionkowa wpłynęło pismo w sprawie dofinansowania budowy centrum 
tragedii Górnoślązaków. Wójt zaprzeczył i dodał, że spotkanie z Burmistrzem Radzionkowa 
odbędzie się w ciągu kilku najbliższych dni.  

5. Róża Ochman-Szyguła zaapelowała o podjęcie kolejnych działań zmierzających do zamiany gruntów 
z Lasami Państwowymi, będącymi w Zarządzie Nadleśnictwa Brynek.  

6. Bogdan Huczko wyraził zadowolenie z prac porządkowych przeprowadzonych na terenie gminy w 
czasie zimy.  

7. Przewodnicząc Rady Gminy 
a) poinformował o sprawozdaniu z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich 

Górach oraz Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 
tarnogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku (załącznik nr 7 do protokołu);  

b) zapoznał z treścią pisma Rady Sołeckiej w Potępie w sprawie wyodrębnienia funduszu 
sołeckiego dla Sołectwa Potępa (załącznik nr 8 do protokołu). 

8. Wójt Gminy poinformował o zniszczeniach, które miały miejsce na terenie basenu w Krupskim 
Młynie – a dokładnie budynku socjalnego. Dodał, że w celu ograniczenia dewastacji różnych 
obiektów na terenie gminy planowane jest założenie monitoringu.  

9. Sołtys Potępy – Andrzej Janus podziękował za ogromną pomoc udzieloną mieszkańcom Potępy, 
których dom został spalony. 
Chciał się dowiedzieć czy na terenie gminy pracują skazani, skierowani przez Sąd do odpracowania 
swojej kary.  
Zastępca Wójta Gminy wyjaśnił, że skazani odpracowują swoje kary, zgodnie z zaleceniami Sądu.  

 
Ad. 14. 
Sesja skończyła się o godz. 17.00. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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