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                                                                                                                                                                                                                                                                                Protokół  z  XLProtokół  z  XLProtokół  z  XLProtokół  z  XLIIIIIIIIIIII sesji  sesji  sesji  sesji     
                                                        Rady Rady Rady Rady Gminy Krupski Młyn  Gminy Krupski Młyn  Gminy Krupski Młyn  Gminy Krupski Młyn      

                                            z dnia 29 kwietnia z dnia 29 kwietnia z dnia 29 kwietnia z dnia 29 kwietnia 2014 roku2014 roku2014 roku2014 roku    
 
XLIII sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 29 kwietnia 2014 roku w sali posiedzeń Rady 

Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.  
 
Ad. 1  
           Otwarcie            Otwarcie            Otwarcie            Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.i stwierdzenie prawomocności sesji.i stwierdzenie prawomocności sesji.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 
Sołtys Potępy - Andrzej Janus (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 
Redaktor „GWARKA” - Alicja Jurasz  
Agnieszka Boronowska, Magdalena Kaczmarek, Monika Pęcherska, Jolanta Skorupa, Justyna 
Ejbin (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 
Komendant Posterunku Policji w Tworogu – Robert Paruch 
Dzielnicowy – Andrzej Musik  
 
Ad. 2  
    Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie porządku obrad.    
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek 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 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 

– 2024, 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzionków na 

realizację zadania pn.: „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Krupski Młyn. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

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

15. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Krupski 
Młyn. 

16. Wnioski i interpelacje radnych. 
17. Sprawy bieżące. 
18. Zamknięcie sesji. 

 
Następnie zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia. W 
związku z tym, że na sesję przybyli Komendant Komisariatu Policji w Tworogu wraz z 
Dzielnicowym Krupskiego Młyna  oraz rodzice dzieci sześcioletnich, Przewodniczący Rady Gminy 
zaproponował, aby zmienić porządek sesji i najpierw wysłuchać obecnych na sesji 
przedstawicieli policji (pkt 4) a następnie zapoznać obecnych z pismem rodziców dzieci 
zakwalifikowanych do I klasy Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie (pkt 5) oraz zmienić 
odpowiednio numerację pozostałych pkt-ów.  Propozycja została przyjęta bez uwag. Innych 
uwag do porządku nie zgłoszono. 
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. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie 

Gminy Krupski Młyn za rok 2013. 
5. Wysłuchanie rodziców dzieci zakwalifikowanych do I klasy Szkoły Podstawowej w 

Krupskim Młynie.  
6. Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. 
7. Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. 
8. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 

– 2024 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzionków na 

realizację zadania pn.: „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Krupski Młyn. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn. 
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. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Krupski 

Młyn. 
18. Wnioski i interpelacje radnych. 
19. Sprawy bieżące. 
20. Zamknięcie sesji. 
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W wyniku głosowania: 
przy   15 głosach – za 
               0 głosach – przeciw  
               0 głosach – wstrzymujących się  
przedstawiony zmieniony porządek obrad został przyjęty. 

 
Ad. 3    
         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.    
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss zapytał radnych czy zapoznali się z protokołem sesji 
Rady Gminy z 25 marca 2014 roku oraz czy wnoszą do jego treści swoje uwagi. Nikt z radnych 
nie wniósł uwag. 
    Przy 15 głosach – za 

0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

protokół z sesji Rady Gminy z 25 marca 2014 roku został przyjęty.  
 
Ad. 4.  
 Przedstawienie informacji oPrzedstawienie informacji oPrzedstawienie informacji oPrzedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie  stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie  stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie  stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie 
Gminy Krupski Młyn za rok 2013; Gminy Krupski Młyn za rok 2013; Gminy Krupski Młyn za rok 2013; Gminy Krupski Młyn za rok 2013;     
Nadkomisarz Robert Paruch zapoznał radnych z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w rejonie Gminy Krupski Młyn za rok 2013. (załącznik nr 4 do protokołu). 
Po wysłuchaniu informacji Radni zadawali pytania: 

a) Jacek Kiszkis pytał o możliwość ograniczenia ruchu na terenie Krupskiego Młyna dla 
samochodów ciężarowych, szczególnie w godzinach popołudniowych.  
Komendant policji wyjaśnił, że jeśli Zarządca wprowadził jakieś ograniczenia to należy ich 
przestrzegać, jeśli jednak ograniczeń ruchu nie ma, to można byłoby przygotować 
wniosek do Zarządu Dróg Tarnowskich Górach w sprawie wprowadzenia wnioskowanych 
ograniczeń. Poinformował, że aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony należy go 
bardzo dobrze umotywować. Zaoferował radnym swoją pomoc przy sporządzaniu 
wniosku w sprawie dokonania zmiany organizacji ruchu. 
b) Adam Łuć pytał o stopień wykrywalności przestępstw szczególnie na mieniu 
komunalnym. Zaapelował o znalezienie rozwiązań, mających na celu poprawę 
wykrywalności tego rodzaju przestępstw.  
Komisarz przypomniał, że w informacji znalazły się dane, które wskazują na polepszenie 
się sytuacji w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Podkreślił, że jedną z form, która znacznie 
podnosi bezpieczeństwo różnego rodzaju obiektów jest wprowadzenie monitoringu 
najbardziej zagrożonych/niebezpiecznych miejsc czy obiektów.  
c) Franciszek Sufa podziękował za dużą aktywność Policji na terenie Gminy w 
ostatnim  czasie,  jednocześnie zwrócił uwagę, że działania organów powinny mieć 
częściej charakter łagodniejszy (pouczenia) zamiast stosowanego obecnie nakładania 
mandatów. Przedstawił problemy, które istnieją na terenie gminy, a więc m.in.: jazda 
pojazdami bez uprawnień, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, szkody 
wyrządzane przez młodych ludzi na terenach nieużytkowanych obiektów itp. Zauważył, 
że do skutecznego działania na terenie Gminy potrzebne jest bardzo szczegółowe 
poznanie tego właśnie terenu i środowiska.  
Policjanci podziękowali za wskazówki i podpowiedzi, jednocześnie zwrócili się do 
radnych o udzielanie informacji organom policji, w przypadkach zauważenia zagrożenia 
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czy niebezpieczeństwa. Podkreślili, że policjanci muszą przestrzegać przepisów prawa i 
nie mogą być bierni w przypadku zauważenia zagrożenia czy istniejącego 
niebezpieczeństwa zdrowia czy życia ludzkiego.  
d)  Bogdan Huczko: 
Zwrócił uwagę na problem nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym na ulicach 
wjazdowych do Krupskiego Młyna (kierowcy znacznie przekraczają dozwoloną prędkość 
w tym miejscu) mimo bliskiego sąsiedztwa Szkoły i osiedla mieszkaniowego; 
Pytał o szczegóły dotyczące złożenia wniosku o ograniczenie ruchu na terenie 
miejscowości. 
Policjant wyjaśnił, że należy podejść do sprawy poważnie i racjonalnie uzasadnić taki 
wniosek, biorąc pod uwagę rzeczywiste zagrożenie w tym terenie. 
e) Franciszek Sufa zgłosił, że w czasie uruchomienia basenu wzdłuż drogi 
powiatowej można było zaobserwować wiele niewłaściwie zaparkowanych 
samochodów. Zastępca Wójta przypomniał, że każda interwencja mieszkańców jak i 
radnych była zgłaszana do Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, jednak nie 
zawsze były one realizowane. 
f) Adam Łuć zaproponował, aby patrole policyjne dokonując objazdu terenu Gminy 
poruszały się pieszo, mogłoby to polepszyć jakość ich pracy. 
Komendant wyjaśnił, że piesze patrole rzeczywiście są skuteczne, jednak należy 
pamiętać o tym, że policjanci muszą przestrzegać przepisów, które nakazują im stały 
nadzór nad pojazdem służbowym (samochodem). 
g) Jacek Kiszkis pytał czy w przypadku jazdy rowerem istnieje obowiązek jazdy po 
ścieżce rowerowej czy też nie ma takiego obowiązku i można poruszać się po drodze 
publicznej. 
Komendant Policji wyjaśnił, że nie ma takiego obowiązku i nie można nikogo ukarać za 
jazdę po drodze publicznej.  

             Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień Przewodniczący Rady Gminy podziękował za 
przybycie obecnym na sesji policjantom: Robertowi Paruchowi i Andrzejowi Musikowi. 
 

Ad. 5  
 Wysłuchanie rodziców dzieci zakwalifikowanych do I klWysłuchanie rodziców dzieci zakwalifikowanych do I klWysłuchanie rodziców dzieci zakwalifikowanych do I klWysłuchanie rodziców dzieci zakwalifikowanych do I klasy Szkoły Podstawowej w asy Szkoły Podstawowej w asy Szkoły Podstawowej w asy Szkoły Podstawowej w 
Krupskim Młynie. Krupskim Młynie. Krupskim Młynie. Krupskim Młynie.     
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z pismem rodziców (załącznik nr 5 do 
protokołu) a następnie otworzył na ten temat dyskusję.  
Bogdan Huczko przypomniał, że 30 kwietnia mija termin na złożenie arkusza organizacyjnego 
na rok szkolny 2014/2015 i dlatego należy podjąć decyzję w sprawie listu rodziców 
niezwłocznie 
Pani Skorupa Jolanta zabierając głos przedstawiła jakie są przepisy regulujące ustalenie ilości 
uczniów w klasie oraz przypomniała jaka jest aktualna liczba uczniów zakwalifikowanych do 
pierwszej klasy. Zaapelowała, aby Wójt podejmując decyzję w sprawie  zatwierdzenia arkusza 
organizacyjnego dla klasy pierwszej wziął pod uwagę dobro dzieci i fakt, że po raz pierwszy w I 
klasie będą się uczyły dzieci w różnym wieku, co zapewne dla nauczycieli będzie sporym 
wyzwaniem. Obawy dotyczą wielkości klas i ograniczonego miejsca przeznaczonego do 
relaksacji dzieci. Powiedziała, że jest świadoma, że 26 dzieci w klasie obliguje Wójta do 
dokonania podziału na dwie klasy, oczekiwała jednak odpowiedzi Wójta na pytanie, czy w 
przypadku 25 dzieci zakwalifikowanych do pierwszej klasy, jest szansa na powstanie dwóch 
oddziałów.  



5 
 

Franciszek Sufa stwierdził, że nie wyobraża sobie aby w tym konkretnym przypadku dzieci z 
różnych roczników musiały uczęszczać do tej samej klasy.  
Rodzice oczekiwali zapewnienia Wójta, że w przypadku 25 dzieci w klasie, będzie dokonany 
podział na dwie klasy. Podkreślali, że bardzo ważną sprawą jest komfort pracy dla dzieci jak i 
dla nauczycieli. 
Wójt Gminy przypomniał, że 30 kwietnia mija termin złożenia arkusza organizacyjnego na rok 
szkolny 2014/2015. Podkreślił, że klasy w gminnych placówkach oświatowych są wystarczająco 
pojemne i spokojnie zmieszczą 25 dzieci. Argumentem przy podejmowaniu decyzji w tej 
sprawie są względy natury ekonomicznej jak i prawnej.  
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że komfort w placówkach oświatowych Gminy jest 
zapewniony, porównując go z sytuacją np. w miastach, gdzie klas pierwszych jest kilka i są one 
bardzo liczne tak iż zajęcia odbywają się często na trzy zmiany.  
Franciszek Sufa zauważył, że obecna sytuacja to rodzaj eksperymentu i dlatego należy do 
niego podejść rozsądnie, kierując się mądrością. Wnioskował, aby sprawę monitorowała na 
bieżąco  Komisja Oświaty poprzez kontakt z zainteresowanymi rodzicami.  
Marek Smaruń wnioskował aby dokonać podziału już teraz w związku z tym, że o wiele lepiej 
pracuje się z dziećmi w małej grupie, a poza tym w przypadku gimnazjum podział taki też 
będzie konieczny. Pytał o sytuację w Szkole w Potępie.  
Wójt Gminy dodał, że jest to nie fair, aby w piśmie w sprawie utworzenia dwóch klas 
pierwszych  przytaczać argument liczebności klas w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie. 
Zastępca Wójta Gminy zaproponował, że jeśli w sąsiedniej placówce oświatowej w Potępie 
jest mniej dzieci, może należałoby się zastanowić nad zapisaniem dzieci do tej właśnie 
placówki.  
Rodzicom zależy na umożliwieniu dzieciom dobrego startu i temu służył wniosek do Wójta. 
Jeśli mowa jest o komforcie, to skoro jedną placówkę stać na utrzymanie klasy 13-osobowej to 
dlaczego drugiej placówki w tej samej gminie nie stać na stworzenie równie komfortowych 
warunków. Ekonomia tutaj nie przemawia. Do pierwszej klasy idą dzieci 6 i 7-letnie i to jest 
pewnego rodzaju precedens, niestety niezależny od rodziców tych dzieci. Pani Skorupa 
zauważyła, że praca z dziećmi będzie niesamowicie trudna, bo różnica wieku to ok. 1,5 roku.  
Bogdan Huczko zauważył, że warunki dla dzieci na terenie gminy są dobre  i nie można na nie 
narzekać, natomiast na obecnym etapie nie można podjąć żadnej decyzji, dlatego, że do 31 
sierpnia jest jeszcze czas na podjęcie decyzji o ewentualnych zmianach. Proponuje, aby 
szczegółowo rozeznać sprawę i przedstawić ją na kolejnych posiedzeniach Komisji oraz Sesji 
Rady Gminy w czerwcu br., by podjąć jakąś decyzję.  
Zastępca Wójta podkreślił, że przepisów o posłaniu do szkoły dzieci sześcioletnich oraz 
liczebności klas pierwszych nie wymyślił samorząd i dlatego nie można teraz obwiniać o 
wszystko  Wójta. Istnieją przecież w tej sprawie wytyczne i przepisy, których władze Gminy 
muszą przestrzegać. Jeśli chodzi o podjęcie w dniu dzisiejszym decyzji, to trudno 
jednoznacznie określić jak ostatecznie ukształtuje się  sytuacja, bo może się ona jeszcze wiele 
razy do końca sierpnia zmienić. Wójt Gminy dodał, że jeśli ilość zapisanych dzieci do pierwszej 
klasy w roku szkolnym przekroczy liczbę 25 to zostaną utworzone dwie klasy i dlatego prosi o 
cierpliwość.  
Adam Łuć skierował wniosek do Komisji Oświaty o zbadanie sprawy i sprawdzenie placówek 
oświatowych pod kątem przygotowania ich do przyjęcia 6-latków a potem przedstawić wyniki 
i wnioski radnym.  
Zastępca Wójta przypomniał, że placówki oświatowe na terenie gminy były kontrolowane 
przez SANEPID, Państwową Inspekcję Pracy oraz Kuratorium Oświaty pod względem 
przystosowania ich do przyjęcia 6-latków. Wyniki tych kontroli są pozytywne. Podkreślił, że 
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placówki oświatowe w Gminie Krupski Młyn zostały dobrze przygotowane do przyjęcia dzieci 
sześcioletnich.  
Adam Łuć przypomniał o podobnej sytuacji, która miała miejsce przy podziale klas 
gimnazjalnych, kilka lat temu. Podsumował informacje, mówiąc, że termin złożenia arkusza 
organizacyjnego do Wójta to 30 kwietnia natomiast czas na dokonanie zmian jest do 31 
sierpnia. Jest czas na to aby Komisja Oświaty zbadała sytuację i przedstawiła wnioski ze swojej 
pracy radnym. Dopiero po przeprowadzeniu tych czynności będzie można wrócić tematu i 
wypowiedzieć się na ten temat.  
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, że takie kontrole placówek oświatowych były 
przeprowadzane i wypadły pozytywnie zarówno w Potępie jak i w Krupskim Młynie, jednak 
zgodnie wnioskami radnych, Komisja przeprowadzi taką kontrolę i wyniki przedstawi na 
kolejnej sesji.  
Bogdan Huczko podkreślił, że placówki są przygotowane dobrze a w Krupskim Młynie szkoła 
jest zmodernizowana w ogromnym zakresie, jedynym mankamentem jest brak  przy Zespole 
Szkół w Krupskim Młynie placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. 
Adam Łuć zapewnił zebranych rodziców, że jeśli tylko dojdzie do utworzenia jednego licznego 
oddziału klasy pierwszej, to Wójt będzie miał możliwość zatrudnienia asystenta, na podstawie 
Kodeksu Pracy a nie Karty Nauczyciela, który będzie wspierał nauczyciela w pracy z 
najmłodszymi dziećmi.  
Po wysłuchaniu zainteresowanych Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za 
zabranie głosu i poinformował, że po podjęciu decyzji rodzice zostaną o niej poinformowani.  
Sołtys Potępy zabierając głos powiedział, że nie należy  dokonywać podziału między 
mieszkańcami Potępy i Krupskiego Młyna – bo wszyscy są mieszkańcami jednej gminy i nie 
należy o tym zapominać.  
 

Ad. 6. 
 Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. 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 4 do protokołu). 
Wójt Murowski poinformował o tym, że na stronie gminy zamieszczone będą zdjęcia z 
uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Krupski Młyn jak i podziękowania 
dla Janusza Prawdy za współudział w przygotowaniu wizyty przedstawicieli Gminy Furth i oraz 
za przygotowanie pomieszczeń Dworu Prawdzica  na uroczystą nadzwyczajną sesję Rady Gminy, 
która odbyła się 25 kwietnia br.  
Bogdan Huczko poinformował o spotkaniu Zarządu SM CHEMIK m.in.: w sprawie PEC 
„CIEPŁOGAZ”.  
Adam Łuć prosił o podanie szczegółów prac związanych z udrożnieniem rowu przy ul. 
Zawadzkiego pod kątem wyłożenia poboczy rowu płytami ażurowymi.  
Wójt odpowiedział, jaki będzie zakres zadania.     
Radny Łuć wnioskował, aby po zakończeniu zadania umieścić tablicę o zakazie wysypywania 
śmieci oraz pytał o wynik postępowania przetargowego dotyczącego lokalu mieszkalnego przy 
ul. Sienkiewicza. Wójt Gminy  odpowiedział, że w związku z nierozstrzygnięciem przetargu w I 
terminie pod koniec m-ca maja br. odbędzie się następny przetarg tym razem jednak 
nieograniczony.  
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Ad. 7. 
                                                    Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.     
Wójta Gminy przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji wniosków i interpelacji radnych 
zgłoszonych na sesji w dniu 25 marca 2014 roku (załącznik nr 5 do protokołu).  
 
Ad. 8.  
              Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.              Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.              Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.              Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.    
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  

a) udziale 25 marca br. w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym KS „NITRON”; 
b) udziale 26 marca br.  w uroczystościach 50-lecia pożycia małżeńskiego; 
c) pełnionych dyżurach oraz załatwianiu spraw bieżących w Urzędzie Gminy w dniach 1, 7, 

15, 22 i 29 kwietnia 2014 roku do godz. 14.45; 
d) prowadzeniu wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady  w dniu 22 kwietnia 2014 r.; 
e) uczestnictwie 28 kwietnia br. w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej; 
f) udziale Henryka Brodziaka w spotkaniu wielkanocnym, które odbyło się 24 kwietnia 

2014 roku w Klubie Seniora w Krupskim Młynie; 
g) uczestnictwie 22 kwietnia br. Franciszka Sufy w II Śląskim Konwencie Samorządowym w 

Katowicach.  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim radnym za udział w 
spotkaniach i uroczystościach związanych z przyjęciem delegacji z partnerskiej gminy 
Furth w Bawarii. Podziękował dyrektorom, gronu pedagogicznemu gminnych placówek 
oświatowych, Dyrektorowi i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 
Rekreacji; dzieciom i młodzieży za przygotowanie oprawy tej wizyty. Szczególne 
podziękowania skierował do Wójta Jana Murowskiego, Zastępcy Wójta – Stefana Hajdy, 
Skarbnika Gminy – Lucyny Kaminskiej-Kwiek oraz wszystkich zaangażowanych w wizytę 
gości z FURTH. Podziękował również Januszowi Prawdzie, właścicielowi Dworu 
Prawdzica za udostępnienie pomieszczeń, co niewątpliwie uświetniło uroczystości.  

Radni przyjęli sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy bez uwag. 
Bogdan Huczko opuścił salę posiedzeń. 
 
Ad. 9.  
    Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie w sprawie w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 ––––    

2024.2024.2024.2024.    
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały został omówiony szczegółowo na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Zaproponował aby przedyskutować łącznie projekt 
uchwały w sprawie zmiany wpf na lata 2014 – 2024 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2014, a następnie przegłosować każdą z uchwał osobno. Propozycja 
została przyjęta przez aklamację, natomiast projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie 
przez wszystkie Komisje. 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2024.  
                   Przy 14 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymującym się  
ucucucuchwała Nr XLhwała Nr XLhwała Nr XLhwała Nr XLIIIIIIIIIIII/3/3/3/348484848/14/14/14/14 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 
2024, została podjęta.    
 
Ad. 10. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.    
                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 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. 
                   Przy 14 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XLuchwała Nr XLuchwała Nr XLuchwała Nr XLIIIIIIIIIIII/3/3/3/349494949/14/14/14/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, została podjęta.  
 
Ad. 11  
    Podjęcie uchPodjęcie uchPodjęcie uchPodjęcie uchwały w sprawie wały w sprawie wały w sprawie wały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzionków na udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzionków na udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzionków na udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzionków na 
realizację zadania pn.: „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji realizację zadania pn.: „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji realizację zadania pn.: „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji realizację zadania pn.: „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”.Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”.Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”.Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”.    
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje.  
Adam Łuć wyraził zadowolenie z proponowanej kwoty dotacji.  
Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad uchwałą: 
                      przy 14 głosach – za 
                                0 głosach – przeciw 
                                0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XLuchwała Nr XLuchwała Nr XLuchwała Nr XLIIIIIIIIIIII/3/3/3/350505050/14/14/14/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzionków na 
realizację zadania pn.: „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”, została podjęta. 
 
Przewodniczący Rady Gminy wnioskował o łączne przedyskutowanie punktów 12, 13 i 14 oraz 
osobne ich przegłosowanie. 
Adam Łuć wnioskował natomiast o omówienie pkt-u 12 i 13 razem  a  14 osobno. Propozycja ta 
została przyjęta bez uwag.  
 
Ad. 12.  
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Krupski Młyn.zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Krupski Młyn.zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Krupski Młyn.zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Krupski Młyn.    
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na 
posiedzeniach Komisji Stałych Rady. Stwierdził, że dyskusja na temat taryf zajęła radnym sporo 
czasu i dlatego też po dyskusji nie było uwag do taryf na  wodę i ścieki w Krupskim Młynie i na 
Ziętku. Swoje zastrzeżenia do cen ścieków na Ziętku wniósł Henryk Brodziak, dlatego też 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował powrót do dyskusji w tym temacie. Podsumowując: 
Zaproponowano dopłatę do ceny 0,09 zł, a cena łącznie ze ściekami to 7,69 zł. Propozycja 
została przyjęta bez uwag. 
Adam Łuć przypomniał, że dyskusja na temat cen jest bezprzedmiotowa, bo należy pamiętać że 
Rada Gminy może jedynie przyjąć lub odrzucić przedstawioną taryfę. Proponuje zatem 
przegłosować taryfy na wodę jak i na ścieki, dotyczące Krupskiego Młyna jak i Ziętka i Potępy. 
Wniosek radnego Łucia został przyjęty pozytywnie.  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał stawki wynikające z przedstawionej taryfy: 
Krupski Młyn: woda - 3,45 zł ; ścieki – 4,24 zł 
Oś. Ziętek:  woda - 2,84 zł; ścieki - 3,00 zł 
Potępa;  woda - 3,59 zł; ścieki  - 9,31 zł 
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Cena wody na terenach pod uprawy ogrodowe to 4,20 zł. 
Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  

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

uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLINr XLINr XLINr XLIII/351II/351II/351II/351/14/14/14/14    w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Krupski Młyn, została podjęta. 
 
Ad. 13. 
 Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprozbiorowego odprozbiorowego odprozbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek.wadzenia ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek.wadzenia ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek.wadzenia ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek.    
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że temat ten również był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady. 
Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  

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

uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLINr XLINr XLINr XLIIIIIIIII/3/3/3/352525252/14/14/14/14    w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętekzbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętekzbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętekzbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
Jacek Kiszkis opuścił salę posiedzeń. 
 
Ad. 14. 
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ścieków dla poszczególnych odbiorców usług w dopłaty do ścieków dla poszczególnych odbiorców usług w dopłaty do ścieków dla poszczególnych odbiorców usług w dopłaty do ścieków dla poszczególnych odbiorców usług w 
Gminie Krupski Młyn.Gminie Krupski Młyn.Gminie Krupski Młyn.Gminie Krupski Młyn.    

Wójt Gminy przypomniał obecnym, że w przypadku podjęcia decyzji w sprawie dopłat do 
wody lub ścieków, dopłaty nie muszą obowiązywać w całym okresie  obowiązywania taryf. 
Przedstawił  propozycję podjęcia uchwały w sprawie zastosowania dopłat do ścieków dla 
poszczególnych grup odbiorców usług w Gminie Krupski Młyn na okres od 1 czerwca do 30 
listopada br., tj. na okres półroczny.  
1. w miejscowości Krupski Młyn – 0,28 zł brutto/1 m3,  
2. w Koloni Ziętek – 0,24 zł brutto/1 m3, 
3. miejscowości Potępa – 3,00 zł brutto/1 m3, 

Adam Łuć dodał, że kierunek jest słuszny, tzn. dążenie do ujednolicenia cen na terenie całej 
gminy i złożył wniosek aby przegłosować propozycję zgłoszoną przez Wójta.  
Radni przyjęli przedstawioną propozycję przez aklamację, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
przegłosowania projektu uchwały.  

Przy 13 głosach – za   
0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLIIIIIIIIIIII/3/3/3/353535353/14/14/14/14    w sprawie dopłaty do ścieków dla poszczególnych odbiorców usług w 
Gminie Krupski Młyn, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
Sołtys Potępy podziękował za jednomyślność radnych podczas podejmowania decyzji, tak 
ważnych dla gminy. 
 
 
 
Ad. 15.  
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    Podjęcie uchwały w sprawiPodjęcie uchwały w sprawiPodjęcie uchwały w sprawiPodjęcie uchwały w sprawie e e e wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat.okres do 3 lat.okres do 3 lat.okres do 3 lat.    
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 13 głosach – za   
0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLIIIIIIIIIIII/3/3/3/354545454/14/14/14/14    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
    
Ad. 16. 
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat.okres do 3 lat.okres do 3 lat.okres do 3 lat.    

Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały. 
Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  

Przy 13 głosach – za   
0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLIIIIIIIIIIII/3/3/3/355555555/14/14/14/14    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
    
Ad. 17. 
 Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Krupski 
Młyn. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, dokument ten był prezentowany przez Panią 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na posiedzeniach Komisji Stałych Rady i został 
pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje.  
 
Ad. 18. 
                                                    Wnioski i interpelacje radnych.Wnioski i interpelacje radnych.Wnioski i interpelacje radnych.Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 19. 
                                                    Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.    

1. Franciszek Sufa: 
a) wyraził swoją wątpliwość, co do konieczności zwoływania wspólnych posiedzeń 
Komisji Rady przed sesjami. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że w maju posiedzenia będą osobno a w 
czerwcu planowane są wspólne spotkania.  
b) pytał czy na terenie Krupskiego Młyna są jakieś tereny pod zabudowę? 
Wójt Gminy poinformował, że są takie tereny ok. 100m2 każda, tj. w kierunku 
Kościoła, za ul. Buczka, na Starym Ziętku – 10 działek budowlanych.  
c) poinformował o przebiegu spotkania sprawozdawczo-wyborczego KS NITRON i 
zachęcał radnych do  podpisania dobrowolnych deklaracji wpłat pieniężnych na rzecz 
Klubu Sportowego. 

2. Rafał Kuczera podziękował za wycinkę trawy na skwerach. 
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3. Adam Łuć pytał kiedy będzie modernizowane ujęcie wody w Krupskim Młynie? Wójt 
odpowiedział, że plan jest na przełom maja i czerwca br. 

4. Bogdan Huczko przyszedł na sesję i wyjaśnił swoją nieobecność udziałem w spotkaniu 
ze spółdzielcami w sprawie uporządkowania terenu wokół osiedla przy ul. Prusa 
(likwidacja garaży i budek); zapowiedział, że przygotowany będzie projekt pod 
zabudowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Sołtys Potępy – Andrzej Janus pytał: 
a) jak wygląda realizacja wniosku dotyczącego wycinki drzew na terenie 

Nadleśnictwa Brynek (sprawa zgłaszana na poprzedniej sesji)? Wójt odpowiedział, 
że nie ma odpowiedzi Nadleśnictwa. 

b) czy istnieje możliwość zmobilizowania właścicieli nieruchomości do zadbania o 
nią? 
Wójt powiedział, że jest to trudne, bo najpierw należałoby znaleźć właściciela 
przedmiotowego terenu, a to może okazać się trudne.  

 
Ad. 20.    
Sesja zakończyła się o godz. 18.30.  
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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