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

                       z dnia 27 maja        z dnia 27 maja        z dnia 27 maja        z dnia 27 maja 2014 roku2014 roku2014 roku2014 roku    
 
XLIV sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 27 maja 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 i redaktora 
„Gwarka”. 
W sesji uczestniczyli:  
Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska-Kwiek 
Redaktor „GWARKA” - Alicja Jurasz  
Mariusz Szwaracki – mieszkaniec gminy  
Nieobecni: Rafał Kuczera, Róża Ochman-Szyguła, Jacek Kiszkis, Adam Łuć. 
 
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 protokołów z poprzednich 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

gminy Krupski Młyn za 2013 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2014 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnych 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach, dla 
których Gmina Krupski Młyn jest organem prowadzącym. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do ścieków dla poszczególnych grup odbiorców 
usług w Gminie Krupski  Młyn. 



2 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu 
mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl. 2. 

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

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. Rozpatrzenie wniosku p. Gawlików zam. w Krupskim Młynie dot. wykupu 
nieruchomości poł. w Krupskim Młynie przy ul. Buczka. 

19. Wnioski i interpelacje radnych. 
20. Sprawy bieżące. 
21. Zamknięcie sesji. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do 
przedstawionego porządku posiedzenia. Nikt z obecnych nie miał uwag i dlatego przystąpiono 
do przegłosowania przedstawionego porządku obrad. 

W wyniku głosowania: 
przy   11 głosach – za 
               0 głosach – przeciw  
               0 głosach – wstrzymujących się 
zaproponowany porządek obrad został przyjęty. 

 
Ad. 3    
         Przyjęcie protokołów         Przyjęcie protokołów         Przyjęcie protokołów         Przyjęcie protokołów z poprzedni z poprzedni z poprzedni z poprzednichchchch sesji Rady Gminy. sesji Rady Gminy. sesji Rady Gminy. sesji Rady Gminy.    
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss zapytał radnych czy zapoznali się z protokołem sesji 
Rady Gminy z 25 kwietnia 2014 roku oraz z sesji z 29 kwietnia 2014 roku oraz czy wnoszą do ich 
treści swoje uwagi. Nikt z radnych nie wniósł uwag. 
Klaudiusz Kruszewski opuścił salę posiedzeń (obecnych 10 radnych). 
    Przy 10 głosach – za 

0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

protokół z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z 25 kwietnia 2014 roku został przyjęty bez uwag. 
 Przy 10 głosach – za 

0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

protokół z sesji Rady Gminy z 29 kwietnia 2014 roku został przyjęty bez uwag. 
 
Ad. 4.  
 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 2 do protokołu). 
Adam Łuć i Rafał Kuczera przyszli na sesję (obecnych 12 radnych).  
Franciszek Sufa uzupełniając sprawozdanie Wójta dodał, że w organizację Dni Krupskiego Młyna 
zaangażowany również p. Mariusz Szwaracki. 
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Ad. 5. 
                                                    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.     
Wójt Gminy przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji wniosków i interpelacji radnych 
zgłoszonych na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 22 kwietnia 2014 roku oraz na sesji 
w dniu 29 kwietnia 2014 roku (załącznik nr 3 i 3a do protokołu).  
Adam Łuć zgłosił, że przez teren gminy przejeżdżają liczne samochody ciężarowe, które nie 
przestrzegają ograniczeń prędkości. Zwrócił się do Wójta o ponowne skierowania pisma do 
Zarządu Dróg Powiatowych w Strzelcach Opolskich w  celu zmiany organizacji ruchu. 
Zastępca Wójta wyjaśnił, że problem jest znany i monitorowany przed urzędników, jednak na 
terenie gminy nie ma zakazu ruchu tego typu pojazdów,  wiec nie ma możliwości egzekwowania 
takiego zakazu. Jeśli natomiast chodzi o pisma, to dodał, że regularnie prowadzona jest 
korespondencja z Zarządem Dróg.  
 
Ad. 6.  
              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  w swoim sprawozdaniu o:  

a) pełnionych dyżurach oraz załatwianiu spraw bieżących w Urzędzie Gminy w dniach 6, 13 
i 27 maja 2014 roku do godz. 14.45; 

b) udziale wraz z radnymi strażakami w dniu 3 maja 2014 roku w obchodach 10-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krupskim Młynie; 

c) udziale w spotkaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie, w związku z 
prowadzoną w tej placówce ewaluacją, tj. oceną przydatności i skuteczności 
podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

d) udziale w posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 20 maja 2014 r.; 
e) udziale w dniu 16 i 17 maja br. w spotkaniu i szkoleniu w ramach Śląskiego Forum 

Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów,  
Radni przyjęli sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy bez uwag. 
 
Ad. 7.  
    Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
gminy Krupski Młyn za 2013 rok.gminy Krupski Młyn za 2013 rok.gminy Krupski Młyn za 2013 rok.gminy Krupski Młyn za 2013 rok.    
Skarbnik Gminy przedstawiła radnym sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za 2013 rok oraz zapoznała z uchwałą Nr 
4100/IV/81/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski 
Młyn sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok (załącznik nr 4 do protokołu); 

Przewodniczący Rady poprosił o opinie przewodniczących komisji. 
Przewodniczący  Komisji Budżetowej poinformował, że członkowie Komisji na posiedzeniu 20 
maja br. pozytywnie rozpatrzyli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Krupski Młyn za 2013 rok. Przewodnicząca Komisji Oświaty powiedziała, że 
Komisja na posiedzeniu 19 maja br. pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie finansowe. 
Przewodniczący Komisji Terenowej przedstawił radnym przygotowaną na posiedzeniu 21 maja 
br. pozytywną opinię na temat rozpatrzenia sprawozdania. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2013 rok. 
Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania.  
W głosowaniu brało udział 12-tu radnych. 

Przy 12 głosach - za  
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0 głosach - przeciw 
0 głosach - wstrzymujących się, 

uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLIV/356/14 Nr XLIV/356/14 Nr XLIV/356/14 Nr XLIV/356/14 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2013 rok, została podjęta, została podjęta, została podjęta, została podjęta. 
 
Ad. 8. 
    Podjęcie uchwały w sprPodjęcie uchwały w sprPodjęcie uchwały w sprPodjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania awie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania awie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania awie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2013 rok.budżetu za 2013 rok.budżetu za 2013 rok.budżetu za 2013 rok.    
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił obecnym wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Krupski Młyn w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krupski Młyna za 2013 rok 
(załącznik nr 5 do protokołu) oraz zapoznał Radnych z treścią Uchwały Nr 4100/IV/104/2014 IV 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie pozytywnej 
opinii na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Krupskim (załącznik nr 6 do 
protokołu). 

Przewodniczący Rady poprosił o opinie przewodniczących komisji. 
Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy tj. Komisji Budżetowej i Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu oraz Komisji 
Terenowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego poinformowali, że członkowie Komisji po 
zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w 2013 roku, sprawozdaniem 
finansowym i informacją o stanie mienia za rok 2013 oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, pozytywnie je zaopiniowali. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok.  
Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania.  
W głosowaniu brało udział 12-tu radnych. 

Przy 12 głosach - za  
0 głosach - przeciw 
0 głosach - wstrzymujących się, 

uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLIV/357/14 Nr XLIV/357/14 Nr XLIV/357/14 Nr XLIV/357/14 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu gminy Krupski Młyn 2013 rok, została, została, została, została podjęta podjęta podjęta podjęta. 
Przewodniczący Rady Gminy pogratulował podjęcia uchwały a Wójt Gminy podziękował radnym 
za udzielenie absolutorium za 2013 rok. 
 
Ad. 9. 
    Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy zagospodarowania przestrzennego gminy zagospodarowania przestrzennego gminy zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania oraz miejscowego planu zagospodarowania oraz miejscowego planu zagospodarowania oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.przestrzennego.przestrzennego.przestrzennego.    

 Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały omówiony szczegółowo na 
posiedzeniu Komisji stałych Rady i został przez te Komisje zaopiniowany pozytywnie, z jedną 
poprawką, która dotyczyła dopisania treści § 3: „Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Krupski Młyn”.  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zgłoszoną poprawką. 
                   Przy 12 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
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uchwała Nr XLuchwała Nr XLuchwała Nr XLuchwała Nr XLIVIVIVIV/3/3/3/358585858/14/14/14/14 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, została podjęta.  
 
Ad. 10. 
 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  
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 12 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XLuchwała Nr XLuchwała Nr XLuchwała Nr XLIVIVIVIV/3/3/3/359595959/14/14/14/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, została podjęta.  
 
Ad. 11  
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieoraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieoraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieoraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach li realizujących w ramach li realizujących w ramach li realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowymi obowiązkowymi stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowymi obowiązkowymi stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowymi obowiązkowymi stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowymi obowiązkowymi 
wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Krupski Młyn jest organem wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Krupski Młyn jest organem wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Krupski Młyn jest organem wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Krupski Młyn jest organem 
prowadzącym.prowadzącym.prowadzącym.prowadzącym.    
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: 
                      przy 11 głosach – za 
                                0 głosach – przeciw 
                                1 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XLuchwała Nr XLuchwała Nr XLuchwała Nr XLIVIVIVIV/3/3/3/360606060/14/14/14/14 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w 
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowymi 
obowiązkowymi wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Krupski Młyn 
jest organem prowadzącym, została podjęta. 
 
Ad. 12.  
    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.    
Zastępca Wójta Gminy poinformował o konieczności zmiany uchwały w sprawie dopłat do 
ścieków podjętej na Sesji Rady Gminy Krupski Młyn w dniu 27 maja 2014 roku. Zmiana dotyczy 
sprostowania oczywistej pomyłki i dopisania ust. 4 w § 1 mówiącego o przekazywaniu dopłaty 
na rzecz Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego Gmina Krupski Młyn.    
Radni przyjęli przedstawioną propozycję przez aklamację, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
przegłosowania projektu uchwały.  

Przy 12 głosach – za   
0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 
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uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLIVIVIVIV/3/3/3/361616161/14/14/14/14    w sprawie dopłaty do ścieków dla poszczególnych odbiorców usług w 
Gminie Krupski Młyn, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
 
Ad. 13. 
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu 
mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl. 2.mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl. 2.mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl. 2.mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl. 2.    
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 uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLIVIVIVIV/3/3/3/362626262/14/14/14/14    w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu 
mieszkalnego Nr 2 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl. 2, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
 
Przewodniczący Rady Gminy wnioskował o łączne przedyskutowanie pkt 14 – 17 oraz osobne 
ich przegłosowanie. Propozycja została przyjęta bez uwag. 
 
Ad. 14.  
    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 przypomniał obecnym wniosek p. Bogacza, który zwrócił się do Rady 
Gminy o wydzierżawienie na kolejne 3 lata terenu przeznaczonego pod uprawy ogrodowe.  
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 uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLIVIVIVIV/3/3/3/363636363/14/14/14/14    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
 
Ad. 15. 
    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. Zastępca 
Wójta Gminy przypomniał obecnym wniosek p. Tyły, która zwróciła się do Rady Gminy o 
wydzierżawienie na kolejne 3 lata terenu przeznaczonego pod uprawy ogrodowe.  

Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  
Przy 12 głosach – za   

0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLIVIVIVIV/3/3/3/364646464/14/14/14/14    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
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Ad. 16. 
    PodjPodjPodjPodjęcie uchwały w sprawie ęcie uchwały w sprawie ęcie uchwały w sprawie ęcie 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 przypomniał obecnym wniosek p. Mielczarka, który zwrócił się do Rady 
Gminy o wydzierżawienie na kolejne 3 lata terenu przeznaczonego pod uprawy ogrodowe.  

Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  
Przy 12 głosach – za   

0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLIVIVIVIV/3/3/3/365656565/14/14/14/14    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat, zostzostzostzostała podjęta.ała podjęta.ała podjęta.ała podjęta.    
    
Ad. 17. 
    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 przypomniał obecnym wniosek p. Adamowskiej, która zwróciła się do 
Rady Gminy o wydzierżawienie na kolejne 3 lata terenu przeznaczonego pod uprawy ogrodowe.  

Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  
Przy 12 głosach – za   

0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLIVIVIVIV/3/3/3/366666666/14/14/14/14    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
 
Ad. 18. 
    Rozpatrzenie wniosku p. Gawlików zam. w Krupskim Młynie dot. wykupu Rozpatrzenie wniosku p. Gawlików zam. w Krupskim Młynie dot. wykupu Rozpatrzenie wniosku p. Gawlików zam. w Krupskim Młynie dot. wykupu Rozpatrzenie wniosku p. Gawlików zam. w Krupskim Młynie dot. wykupu nieruchomości nieruchomości nieruchomości nieruchomości 
poł. w Krupskim Młynie przy ul. Buczka.poł. w Krupskim Młynie przy ul. Buczka.poł. w Krupskim Młynie przy ul. Buczka.poł. w Krupskim Młynie przy ul. Buczka.    
Zastępca Wójta Gminy przypomniał radnym wniosek p. Gawlików, którzy wyrazili 
zainteresowanie wykupem dzierżawionego na podstawie umowy terenu przeznaczonego pod 
uprawy ogrodowe, stanowiącego dz. Nr 151/111, k.m. 13 o pow. 0,0168 ha i dz. Nr 144/72, k.m. 
13 o pow. 0,0175 ha KW 42183 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Buczka oraz terenu 
dzierżawionego przez p. Kiszkisa na podstawie umowy dzierżawy, stanowiącego działki Nr 
150/11 k.m. 13 o pow. 0,0225 ha i dz. Nr 145/72 k.m. 13 o pow. 0,0134 ha. 
Komisje Budżetowa, Oświaty i Terenowa po zapoznaniu się z wnioskiem, zaopiniowały go 
negatywnie i nie wyraziły zgody na sprzedaż przedmiotowych działek. Następnie Rada Gminy 
przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  

Przy 12 głosach – za   
0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLIV/367/14Nr XLIV/367/14Nr XLIV/367/14Nr XLIV/367/14    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych stanowiących działki Nr 151/111 o pow. 0,0168 ha dz. Nr 144/72 o pow. 
0,0175 ha oraz dz. Nr 150/111 o pow. 0,0225 ha i dz. Nr 145/72 o pow. 0,0134 ha k.m 13 KW 
42183 położone w Krupskim Młynie, została podjętazostała podjętazostała podjętazostała podjęta....                
 
Ad. 19.  
    Wnioski i interpelacje radnych.Wnioski i interpelacje radnych.Wnioski i interpelacje radnych.Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
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Róża Ochman-Szyguła przyszła na sesję. (obecnych 13-tu radnych). 
 
Ad. 20. 
                                                    Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.    

1. Adam Łuć pytał czy w Gminnym Ośrodku Kultury w Krupskim Młynie zostanie 
zatrudniony Zastępca Dyrektora ds. sportu? 
Wójt odpowiedział, że stanowisko to jest nieobsadzone, natomiast nowy Dyrektor 
Ośrodka w miejsce Z-cy Dyrektora zatrudnił dwóch instruktorów, którzy zajmują 
się sprawami sportu i rekreacji na terenie gminy.  

2. Bogdan Huczko zapraszał na Mistrzostwa Piłki Siatkowej młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych, które odbędą się w czerwcu na hali sportowej. 

3. Franciszek Sufa: 
a) poinformował o możliwości składania za pośrednictwem Fundacji Lokalnej 

Grupy Działania „Spichlerz Górnego Śląska” wniosków o przyznanie pomocy w 
ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji 
odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu: „Małe projekty” – 
L/MP/01/2014 oraz działania „Małe projekty” – L/MP/02/2014 objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin składania 
wniosków 5 – 18 czerwiec 2014 r.; 

b)b)b)b) poinformował, że Wójt Gminy Kochanowice wraz z Gminnym Centrum Kultury 
i Informacji oraz Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Pawełkach i 
mieszkańcami Pawełek serdecznie zapraszają na Jubileuszowe X Święto 
Kwitnącego Różanecznika w dniach 7-8 czerwca 2014 roku    na terenie    SSM w 
Pawełkach;;;;    

c) poinformował o Festynie w Przedszkolu nr w 1 w Krupskim Młynie i 
zaapelował o dokonanie dobrowolnych wpłat na rzecz placówki; 

4. Róża Ochman-Szyguła poinformowała o Festynie Rodzinnym, który odbędzie się 
22 czerwca 2014 roku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie; 

5. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał z: 
a) pismem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

informującym o liczbie radnych wybieranych do rad gmin województwa 
śląskiego na kadencję 2014 – 2018 (załącznik nr 8 do protokołu); 

b) informacją Wójta Gminy na temat stosowania umorzeń należności pieniężnych 
o charakterze cywilno-prawnym (załącznik nr 9 do protokołu); 

c) pismem Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie podziękowania za 
zainteresowanie projektem i wsparcie utworzenia w Radzionkowie Centrum 
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku (załącznik nr 10 
do protokołu); 

d) apelem Wojewody Śląskiego w sprawie repatriacji (załącznik nr 11 do 
protokołu), Franciszek Sufa zaproponował, aby do następnej sesji dokonano 
rozpoznania możliwości Gminy w przyjęciu repatriantów; 

e) odpowiedzią Zarządu NITROERG-u w sprawie propozycji przejęcia przez Gminę 
Krupski Młyn budynku M-82, posadowionego na działce leżącej na terenie 
NITROERG-u S.A. (załącznik nr 12 do protokołu); 

 
Sesja zakończyła się o godz. 17.30.  
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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