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

                       z dnia 24 czerwca        z dnia 24 czerwca        z dnia 24 czerwca        z dnia 24 czerwca 2014 roku2014 roku2014 roku2014 roku    
 
XLV sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 24 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół w 

Krupskim Młynie przy ul. Dąbrowskiego.  
 
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 
Radca prawny – Elżbieta Psiuk 
Sołtys Potępy – Andrzej Janus (załącznik nr 2 do protokołu) 
Redaktor „GWARKA” - Alicja Jurasz  
Nieobecny: 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 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. Rozpatrzenie protestu mieszkańców Potępy dotyczącego lokalizacji masztu 

teletechnicznego.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 

2024. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2014 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/310/13 w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli na rok 2014.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 66/19 k.m. 11 o pow. 0,0971 ha KW 
GL1/00048554/5 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 65/19 k.m. 11 o pow. 0,0193 ha KW 
GL1T/00048555/2 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 82/12 k.m. 11 o pow. 0,1952 ha, KW 
GL1T/00042965/7 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 1043/217 k.m. 2 o pow. 0,0062 ha KW 
GL1T/00028789/5 położonej w Potępie przy ul. Sportowej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 
wraz z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku, położonego w 
Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 4B. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 11 k.m. 11 o pow. 0,1381 ha, KW 
GL1T/00042965/7 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego. 

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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na okres do 3 lat. 

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

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

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

24. Wnioski i interpelacje radnych. 
25. Sprawy bieżące. 
26. Zamknięcie sesji. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do 
przedstawionego porządku posiedzenia.  
Zastępca Wójta Gminy wnioskował o rozszerzenie porządku posiedzenia o pkt o treści: 
„Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2013.” oraz o pkt o treści: „Podjęcie uchwały 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za rok 2013.” Przypomniał, że termin podjęcia uchwał 
przez Radę Gminy w sprawie sprawozdań Biblioteki jak i Ośrodka Kultury mija 30 czerwca 
2014 roku. 
Franciszek Sufa wraz z trzema innymi radnymi (Bogdan Huczko, Krzysztof Pilarski, Wojciech 
Kruk) wnioskował o rozszerzenie porządku posiedzenia o pkt: „Podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Spichlerz 
Górnego Śląska”.” Argumentował swój wniosek tym, że jest to jedynie uchwała w sprawie 
wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia, co ma zapewnić utrzymanie ciągłości 
działania „Spichlerza..” po wielu zawirowaniach, które miały miejsce w tej właśnie instytucji.  
Wójt Gminy wyraził zdziwienie złożonym wnioskiem. Dodał, że nie jest przeciwny 
podejmowania takiej inicjatywy, jednak nie na obecnej sesji ale najwcześniej po wakacjach, 
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czyli we wrześniu. Przypomniał, że Gmina Krupski Młyn nie otrzymała środków na wszystkie 
wnioskowane zadania, jednak jest czas na podjęcie decyzji o zmianie struktury organizacji.  
Wnioskodawca wyjaśnił, że podjęcie uchwały o wyrażeniu woli przystąpienia do Spichlerza 
przez Radę Gminy jaki i pozostałe gminy Spichlerza spowoduje zwiększenie możliwości 
pozyskania środków finansowych na zadania poszczególnych gmin w ramach tzw. małych 
projektów. 
Radca prawny – Elżbieta Psiuk zapytała czy radnym znana jest treść Statutu, o którym jest 
mowa w projekcie uchwały? Radny Franciszek Sufa stwierdził, że Statut Spichlerza powinien 
być dobrze znany radnym.  
Wójt Gminy powiedział, że nie można tak ważnych decyzji dla Gminy podejmować w tak 
szybkim tempie. Po pierwsze radni nie zdążyli zapoznać się z treścią Statutu a poza tym 
należy mieć czas na zastanowienie nad podjęciem takiej uchwały. Dodał, że pomysł jest 
dobry, jednak nie należy spieszyć się aż tak z podjęciem decyzji o nowej formie Spichlerza. 
Po przeprowadzonej dyskusji i braku innych wniosków na temat porządku posiedzenia, 
przystąpiono do przegłosowania przedstawionego zmienionego, rozszerzonego porządku 
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. Rozpatrzenie protestu mieszkańców Potępy dotyczącego lokalizacji masztu 

teletechnicznego.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 

2024. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2014 rok. 
10.10.10.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rPodjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rPodjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rPodjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ocznego sprawozdania finansowego ocznego sprawozdania finansowego ocznego sprawozdania finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2013.Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2013.Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2013.Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2013.    
11.11.11.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za rok 2013.Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za rok 2013.Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za rok 2013.Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za rok 2013.    
12.12.12.12. Podjęcie ucPodjęcie ucPodjęcie ucPodjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Stowarzyszenia hwały w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Stowarzyszenia hwały w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Stowarzyszenia hwały w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska.”Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska.”Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska.”Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska.”    
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/310/13 w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli na rok 2014.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 66/19 k.m. 11 o pow. 0,0971 ha KW 
GL1/00048554/5 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 65/19 k.m. 11 o pow. 0,0193 ha KW 
GL1T/00048555/2 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 82/12 k.m. 11 o pow. 0,1952 ha, KW 
GL1T/00042965/7 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 1043/217 k.m. 2 o pow. 0,0062 ha KW 
GL1T/00028789/5 położonej w Potępie przy ul. Sportowej. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 
wraz z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku, położonego w 
Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 4B. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 11 k.m. 11 o pow. 0,1381 ha, KW 
GL1T/00042965/7 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego. 

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

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

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

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

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

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

27. Wnioski i interpelacje radnych. 
28. Sprawy bieżące. 
29. Zamknięcie sesji. 

W wyniku głosowania: 
przy 14 głosach – za 
             0 głosach – przeciw  
             0 głosach – wstrzymujących się 
zmieniony porządek obrad został przyjęty. 

 
Ad. 3    
         Przyjęcie protokołu         Przyjęcie protokołu         Przyjęcie protokołu         Przyjęcie protokołu z poprzedni z poprzedni z poprzedni z poprzedniejejejej 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 27 maja 2014 roku oraz czy wnoszą do jego treści swoje uwagi. Nikt z 
radnych nie wniósł uwag. 
Przy 14 głosach – za 

0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

protokół z sesji Rady Gminy z 27 maja 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 3 do protokołu). 
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Adam Łuć przyszedł na sesję (obecnych 15-tu radnych). 
Bogdan Huczko podziękował za pomoc w organizacji w dniach 7 i 8 czerwca br. Mistrzostw 
Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w piłce siatkowej rozegranych w Hali 
Sportowej. 
Przewodniczący Rady Gminy pytał o przyczynę odwołania przetargu w sprawie budowy 
oczyszczalni i kanalizacji w Potępie i Kolonii Ziętek. Wójt wyjaśnił, że przyczyną odwołania 
przetargu był brak oferentów. Poinformował, że w kolejnym przetargu zostanie dokonana 
zmiana kolejności wykonania poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego tj.; najpierw 
budowa sieci kanalizacyjnej i kolektora tłocznego a następnie budowa oczyszczalni ścieków 
w Potępie. 
 
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 posiedzeniach Komisji Rady w maju 2014 roku oraz na sesji w dniu 27 maja 
2014 roku (załącznik nr 4 i 4a do protokołu).  
 
Ad. 6.  
              Sprawozdanie z dzi              Sprawozdanie z dzi              Sprawozdanie z dzi              Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.ałalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.ałalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.ałalności 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 3, 
10 i 17 czerwca 2014 r.; 

b) prowadzeniu wspólnego posiedzenia Komisji Rady gminy w dniu 17 czerwca br.; 
c) udziale w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  w dniu 10 czerwca 2014 roku. 

Radni przyjęli sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy bez uwag. 
 
Ad. 7.  
    Rozpatrzenie protestu mieszkańców Potępy dotyczącego Rozpatrzenie protestu mieszkańców Potępy dotyczącego Rozpatrzenie protestu mieszkańców Potępy dotyczącego Rozpatrzenie protestu mieszkańców Potępy dotyczącego lokalizacji masztu lokalizacji masztu lokalizacji masztu lokalizacji masztu 
teletechnicznego.teletechnicznego.teletechnicznego.teletechnicznego.    
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z treścią protestu mieszkańców Potępy 
sprzeciwiających się lokalizacji masztu Internetu szerokopasmowego w Potępie na byłym 
boisku sportowym między ulicą Mokrą i Sportową (załącznik nr 5 do protokołu). 
Poinformował, że protest podpisało 47 osób mieszkających w sąsiedztwie terenu, gdzie ma 
być ustawiony maszt teletechniczny oraz dodał, że prosił protestujących aby nie przychodzili 
na sesję rady Gminy i osobiście przedstawi genezę tego protestu. Następnie przewodniczący 
Rady Gminy zapoznał radnych z genezą protestu mieszkańców (załącznik nr 6 do protokołu). 
Wójt Gminy wyjaśnił, że temat Internetu szerokopasmowego nie jest tematem nowym ale 
znanym już od 2010 roku. Wójt nie dysponuje żadnymi danymi na temat szkodliwości fal 
wytwarzanych przez taki maszt. Rozmowy z firmą wykonującą zadania trwają już od jakiegoś 
czasu, co nie przeszkadza aby w najbliższym czasie zorganizować następne spotkanie 
przedstawicieli firmy z mieszkańcami Potępy. Przypomniał, że do tej pory rozpatrywano 
różne możliwości umiejscowienia masztu; był to m.in.: budynek Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Potępie oraz teren  nowej oczyszczalni ścieków w Potępie. Zwrócił uwagę, 
że niektóre propozycje lokalizacji masztu  mogą budzić wątpliwości, ze względu na bliskość 
usytuowania masztu od budynków mieszkalnych.  
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Radca prawny poinformowała, że przepisy prawa nie przewidują w takich przypadkach 
obowiązku przeprowadzenia konsultacji tym bardziej, że w przypadku tej inwestycji nie 
zachodzi  groźba negatywnego oddziaływania fal na zdrowie mieszkańców.  
Wójt powiedział, że niebawem spotka się  z mieszkańcami Potępy i będzie można wyjaśnić 
wszystkie powstałe wątpliwości oraz przedyskutować sposoby rozwiązania problemu. Można 
również wspólnie zastanowić się nad zmianą lokalizacji masztu. 
Adam Łuć był zdania, że przez rozpoczęciem budowy należy wyjaśnić wszystkie niejasności 
tak aby uspokoić osoby zamieszkujące w sąsiedztwie miejsca planowanej inwestycji i 
wspólnie dojść do porozumienia.  
Krzysztof Pilarski podkreślił, że w miejscu lokalizacji masztu znajduje się wiele roślin 
chronionych a taka inwestycja to spora ingerencja w środowisko natury. Dobrze byłoby 
znaleźć inne bardziej neutralne i mniej uciążliwe dla środowiska miejsce na taki maszt. 
Andrzej Janus zabierając głos powiedział, że podejmując jakiekolwiek decyzje należy mieć na 
względzie dobro człowieka. Dobrze byłoby powołać zespół do rozwiązania tego konfliktu. 
Franciszek Sufa zaproponował, aby zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy do 
prowadzenia dalszych konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany lokalizacji masztu.  
Radny Łuć prosił o cierpliwość i poczekanie na rezultat spotkania Wójta i przedstawicieli 
wykonawcy z mieszkańcami Potępy . Po spotkaniu będzie można podejmować kolejne kroki.  
Zastępca Wójta apelował aby sprawy usytuowania masztu nie nazywać konfliktem. Konfliktu 
nie ma, jest natomiast problem, który w najbliższym można wspólnie rozwiązać. Przypomniał 
jaka była geneza projektu, mówił o  przeprowadzonych w tej sprawie rozmowach i 
spotkaniach z projektantami  i przedstawicielami wykonawcy zadania. Podejmowane kroki 
nie stały w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa i były zgodne z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przy okazji pytał również radnych 
dlaczego temat wyjątkowości i bogactwa przyrodniczego terenu na, którym ma być 
zlokalizowany maszt, nie był tak żywo dyskutowany przez mieszkańców czy przez radnych 
przy pracach nad studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski 
Młyn nie tak dawno uchwalanym przez Radę Gminy. 
Franciszek Sufa zaapelował, aby w przypadku tego typu spraw nie pozostawać obojętnym na 
ludzi i ich opinie. Jeśli nawet przepisy prawa nie przewidują przeprowadzenia konsultacji w 
jakiejś sprawie, to można je prowadzić, po to by poznać opinie mieszkańców na dany temat. 
Trzeba być otwartym na zdania mieszkańców gminy, takie opinie są często bardzo przydatne 
i pozwalają spojrzeć na problem obiektywnie.  
Bogdan Huczko wyraził zadowolenie, że jest wola do rozmowy Wójta z mieszkańcami, więc 
teraz należy poczekać na rezultaty spotkania. Dalsze dyskusje na tym etapie nie doprowadzą 
do niczego.  
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że będzie pilotował dalej rozwiązanie problemu.  
 
Ad. 8. 
    Podjęcie uchwPodjęcie uchwPodjęcie uchwPodjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 ały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 ały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 ały w sprawie zmian 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. 
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2024.  
                   Przy 15 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymującym się  
uchwała Nr XLuchwała Nr XLuchwała Nr XLuchwała Nr XLVVVV/3/3/3/368686868/14/14/14/14 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 
2024, została podjęta.    
 
Ad. 9. 
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Mzmian w budżecie gminy Krupski Mzmian w budżecie gminy Krupski Mzmian w budżecie gminy Krupski Młynłynłynłyn....        

 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 
zmian w budżecie gminy Krupski Młyn. 
                   Przy 15 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XLuchwała Nr XLuchwała Nr XLuchwała Nr XLVVVV/3/3/3/369696969/14/14/14/14 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn, została podjęta.  
przerwa 
Ad. 10. 
 Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2013.Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2013.Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2013.Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2013.    
Zastępca Wójta Gminy przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie sprawozdania 
finansowego GBP w Krupskim Młynie. 
                Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz Komisji Oświaty przedstawili 
pozytywne opinie dotyczące uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego GBP w 
Krupskim Młynie za rok 2013.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  
W głosowaniu brało udział 15-tu radnych.  

Przy 15 głosach – za  
                          0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
    uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XNr XNr XNr XLV/370LV/370LV/370LV/370/1/1/1/14444 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2013 rok, została podjętazostała podjętazostała podjętazostała podjęta.... 
 
Ad. 11  
    Podjęcie uchwały w spPodjęcie uchwały w spPodjęcie uchwały w spPodjęcie uchwały w sprawie rawie rawie rawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za rok 2013.Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za rok 2013.Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za rok 2013.Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za rok 2013.    
Zastępca Wójta Gminy przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie sprawozdania 
finansowego GOKSiR w Krupskim Młynie. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej, Terenowej oraz Komisji Oświaty przedstawili 
pozytywne opinie dotyczące uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego 
GOKSiR w Krupskim Młynie za rok 2013.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  
W głosowaniu brało udział 15-tu radnych.  
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Przy 15 głosach – za  
            0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr Nr Nr Nr XLVXLVXLVXLV////371371371371/1/1/1/14444 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za 2013 rok, została została została została 
podjęta.podjęta.podjęta.podjęta.    
    
Ad. 12.  
 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Stowarzyszenia Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Stowarzyszenia Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Stowarzyszenia Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska.”Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska.”Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska.”Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska.”    
Franciszek Sufa przedstawił obecnym uzasadnienie podjęcia uchwały. Poinformował, że już 
14 gmin podjęło decyzję o przystąpieniu do Spichlerza i apeluje aby Rada Gminy również 
przyjęła przedstawiony projekt uchwały.  
Wójta Gminy zwrócił się do radnych aby wstrzymali się z podjęciem decyzji, dlatego że 
sprawa wymaga przemyślenia i szczegółowego zapoznania się z treścią Statutu, o którym jest 
mowa w uchwale. Temat należy przemyśleć i nie spieszyć się z nagłym podejmowaniem 
decyzji.  
Zastępca Wójta Gminy podkreślił, że statut jest integralną częścią uchwały i bez tego 
załącznika trudno dyskutować czy podejmować jakiejkolwiek decyzje o przystąpieniu do 
„Spichlerza..” Wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji Stowarzyszenie są złożone w 
Sądzie i dlatego jest jeszcze czas z podjęciem uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia.  
Adam Łuć radził aby poczekać z podjęciem uchwały, żeby dobrze się zastanowić nad zapisami 
statutu i w konsekwencji być pewnym podjęcia właściwej decyzji. 
Po przeprowadzonej dyskusji wnioskodawca – Franciszek Sufa wycofał wniosek o podjęcie 
uchwały i zapowiedział, że do tematu wróci po wakacjach. 
 
Ad. 13. 
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/310/13 w sprawie planu zmiany uchwały Nr XXXVIII/310/13 w sprawie planu zmiany uchwały Nr XXXVIII/310/13 w sprawie planu zmiany uchwały Nr XXXVIII/310/13 w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia, dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia, dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia, dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia, 
na które dofna które dofna które dofna które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania inansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania inansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania inansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 
2014.2014.2014.2014.    
Zastępca Wójta Gminy poinformował o projekcie zmiany uchwały w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.    
Radni przyjęli przedstawioną propozycję przez aklamację, następnie Rada Gminy przystąpiła 
do przegłosowania projektu uchwały.  

Przy 15 głosach – za   
0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 
uchwuchwuchwuchwała ała ała ała Nr XLNr XLNr XLNr XLVVVV/3/3/3/372727272/14/14/14/14    w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/310/13 w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia, 
na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli na rok 2014, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
 
Ad. 14. 
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    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krupskienergię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krupskienergię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krupskienergię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krupski Młyn. Młyn. Młyn. Młyn.    
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 uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLVVVV/3/3/3/373737373/14/14/14/14    w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,  
została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
 
Ad. 15.  
    Podjęcie ucPodjęcie ucPodjęcie ucPodjęcie uchwały w sprawie hwały w sprawie hwały w sprawie hwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 66/19 k.m. 11 o pow. 0,0971 ha KW GL1T/00048554/5 niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 66/19 k.m. 11 o pow. 0,0971 ha KW GL1T/00048554/5 niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 66/19 k.m. 11 o pow. 0,0971 ha KW GL1T/00048554/5 niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 66/19 k.m. 11 o pow. 0,0971 ha KW GL1T/00048554/5 
położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza. położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza. położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza. położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza.     
Zastępca Wójta Gminy przypomniał obecnym wniosek p. Hermanowicza oraz p. Krasuskich, 
którzy zwrócili się do Rady Gminy o wykup w części dzierżawionego terenu stanowiącego 
nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako dz. Nr 66/19, k.m. 11 o pow. 0,0971 
ha, KW GL1T/00048554/5  położonego w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza.  
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 uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLVVVV/3/3/3/374747474/14/14/14/14    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 66/19 k.m. 11 o pow. 0,0971 ha KW GL1T/00048554/5 niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 66/19 k.m. 11 o pow. 0,0971 ha KW GL1T/00048554/5 niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 66/19 k.m. 11 o pow. 0,0971 ha KW GL1T/00048554/5 niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 66/19 k.m. 11 o pow. 0,0971 ha KW GL1T/00048554/5 
położonej w Kpołożonej w Kpołożonej w Kpołożonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewiczarupskim Młynie przy ul. Sienkiewiczarupskim Młynie przy ul. Sienkiewiczarupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza, 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 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 65/19 k.m. 11 o pow. 0,0193 ha KW GL1T/00048555/2 niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 65/19 k.m. 11 o pow. 0,0193 ha KW GL1T/00048555/2 niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 65/19 k.m. 11 o pow. 0,0193 ha KW GL1T/00048555/2 niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 65/19 k.m. 11 o pow. 0,0193 ha KW GL1T/00048555/2 
położonej w Krupskim Młynie ppołożonej w Krupskim Młynie ppołożonej w Krupskim Młynie ppołożonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza. rzy ul. Sienkiewicza. rzy ul. Sienkiewicza. rzy ul. Sienkiewicza.     
Zastępca Wójta Gminy przypomniał obecnym wniosek p. Krasuskich, którzy zwrócili się do 
Rady Gminy o wykup dzierżawionego terenu stanowiącego nieruchomość gruntową 
niezabudowaną oznaczoną jako dz. Nr 65/19, k.m. 11 o pow. 0,0193 ha, KW 
GL1T/00048555/2  położonego w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza.  
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 uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLVVVV/3/3/3/375757575/14/14/14/14    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 65/19 k.m. 11 o pow. 0,0193 ha KW GL1T/00048555/2 
położonej w Krupskim Młynie przy ul. Sienkiewicza, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
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Ad. 17. 
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 82/12 k.m. 11. o pow. 0,1952 niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 82/12 k.m. 11. o pow. 0,1952 niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 82/12 k.m. 11. o pow. 0,1952 niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 82/12 k.m. 11. o pow. 0,1952 ha, KW ha, KW ha, KW ha, KW 
GL1T/00042965/7 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.GL1T/00042965/7 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.GL1T/00042965/7 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.GL1T/00042965/7 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl.    
Zastępca Wójta Gminy przypomniał obecnym wniosek p. Szreniawy, p. Szewczyków oraz p. 
Łucia, którzy zwrócili się do Rady Gminy o wykup dzierżawionego terenu przeznaczonego 
pod uprawy ogrodowe.  
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 uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLVVVV/3/3/3/376767676/14/14/14/14    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 82/12 k.m. 11. o pow. 0,1952 ha, KW 
GL1T/00042965/7 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Powstańców Śl., została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
    
Ad. 18. 
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 1043/217 k.m. 2 o pow. 0,0062 ha KW GL1T/00028789/5 niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 1043/217 k.m. 2 o pow. 0,0062 ha KW GL1T/00028789/5 niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 1043/217 k.m. 2 o pow. 0,0062 ha KW GL1T/00028789/5 niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 1043/217 k.m. 2 o pow. 0,0062 ha KW GL1T/00028789/5 
położonej w Potępie przy ul. Spopołożonej w Potępie przy ul. Spopołożonej w Potępie przy ul. Spopołożonej w Potępie przy ul. Sportowej. rtowej. rtowej. rtowej.     
Zastępca Wójta Gminy przypomniał obecnym wniosek p. Piontka, który zwrócił się do Rady 
Gminy o wykup nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 1043/217, 
k.m. 2 o pow. 0,0062 ha KW GL1T/00028789/5 położonej w Potępie przy ulicy Sportowej.  

Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  
Przy 15 głosach – za   

0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLVVVV/3/3/3/377777777/14/14/14/14    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej dz. Nrniezabudowanej stanowiącej dz. Nrniezabudowanej stanowiącej dz. Nrniezabudowanej stanowiącej dz. Nr 1043/217 k.m. 2 o pow. 0,0062 ha KW GL1T/00028789/5  1043/217 k.m. 2 o pow. 0,0062 ha KW GL1T/00028789/5  1043/217 k.m. 2 o pow. 0,0062 ha KW GL1T/00028789/5  1043/217 k.m. 2 o pow. 0,0062 ha KW GL1T/00028789/5 
położonej w Potępie przy ul. Sportowejpołożonej w Potępie przy ul. Sportowejpołożonej w Potępie przy ul. Sportowejpołożonej w Potępie przy ul. Sportowej, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
 
Ad. 19. 
    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 wraz Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 wraz Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 wraz Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 wraz 
z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych gruntu i z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych gruntu i z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych gruntu i z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku, położonego w Krupskim budynku, położonego w Krupskim budynku, położonego w Krupskim budynku, położonego w Krupskim 
Młynie Młynie Młynie Młynie –––– Kolonia Ziętek 4B. Kolonia Ziętek 4B. Kolonia Ziętek 4B. Kolonia Ziętek 4B.    
Zastępca Wójta Gminy przypomniał radnym projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 4B. 
Komisje Budżetowa, Oświaty i Terenowa po zapoznaniu się z wnioskiem, zaopiniowały go 
pozytywnie. Następnie Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  

Przy 15 głosach – za   
0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLV/37Nr XLV/37Nr XLV/37Nr XLV/378888/14/14/14/14    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 wraz 
z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku, położonego w Krupskim 
Młynie – Kolonia Ziętek 4B, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.                
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Ad. 20. 
    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości grunPodjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości grunPodjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości grunPodjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej towej towej towej 
niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 11 k.m 11 o pow. 0,1381 ha, KW GL1T/00042965/7 niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 11 k.m 11 o pow. 0,1381 ha, KW GL1T/00042965/7 niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 11 k.m 11 o pow. 0,1381 ha, KW GL1T/00042965/7 niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 11 k.m 11 o pow. 0,1381 ha, KW GL1T/00042965/7 
położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego. położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego. położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego. położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego.     
Zastępca Wójta Gminy przypomniał radnym wniosek p. Mielczarka, o wykup dzierżawionego 
terenu przeznaczonego pod uprawy ogrodowe, stanowiącego część dz. Nr 11, k.m. 11 o pow. 
0,1381 ha, KW GL1T/00042965/7 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego. 
Komisje Budżetowa, Oświaty i Terenowa po zapoznaniu się z wnioskiem, zaopiniowały go 
pozytywnie. Następnie Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  

Przy 15 głosach – za   
0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLV/37Nr XLV/37Nr XLV/37Nr XLV/379999/14/14/14/14    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 11 k.m 11 o pow. 0,1381 ha, KW GL1T/00042965/7 
położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.                
 
Ad. 21. 
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na okres do 3 lat.na okres do 3 lat.na okres do 3 lat.na okres do 3 lat.    
Zastępca Wójta Gminy przypomniał obecnym wniosek p. Parciaka, 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 15 głosach – za   
0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLVVVV/3/3/3/380808080/14/14/14/14    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na okres do 3 lat, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
    
Ad. 22. 
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na okres do 3 lat.na okres do 3 lat.na okres do 3 lat.na okres do 3 lat.    
Zastępca Wójta Gminy przypomniał obecnym wniosek p. Knopik, 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 15 głosach – za   
0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLVVVV/3/3/3/381818181/14/14/14/14    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. 23. 
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na okres do 3 lat.na okres do 3 lat.na okres do 3 lat.na okres do 3 lat.    
Zastępca Wójta Gminy przypomniał obecnym wniosek p. Szewczyka 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 15 głosach – za   
0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLVVVV/3/3/3/382828282/14/14/14/14    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na okres do 3 lat, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
    
Ad. 24. 
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na okres do 3 lat.na okres do 3 lat.na okres do 3 lat.na okres do 3 lat.    
Zastępca Wójta Gminy przypomniał obecnym wniosek p. Banysza, 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 15 głosach – za   
0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLVVVV/3/3/3/383838383/14/14/14/14    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na okres do 3 lat, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
    
Ad. 25. 
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na okres do 3 lat.na okres do 3 lat.na okres do 3 lat.na okres do 3 lat.    
Zastępca Wójta Gminy przypomniał obecnym wniosek p. Bronowickiej, która zwróciła 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 15 głosach – za   
0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLVVVV/3/3/3/384848484/14/14/14/14    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na okres do 3 lat, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
    
Ad. 26. 
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    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na okres do 3 lat.na okres do 3 lat.na okres do 3 lat.na okres do 3 lat.    
Zastępca Wójta Gminy przypomniał obecnym wniosek p. Laprus która zwróciła 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 15 głosach – za   
0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLVVVV/3/3/3/385858585/14/14/14/14    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na okres do 3 lat, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
 
Ad. 27.  
    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. 
 
Ad. 28. 
                                                    Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.    

1. Franciszek Sufa: 
a) podziękował za wykoszenie terenów gminnych; 
b) poinformował o: 

- możliwości uczestnictwa w rajdzie rowerowych w ramach Spichlerza Górnego 
Śląska; 
- pozyskaniu 3000 zł przez Klub Sportowy Nitron. 

2. Henryk Brodziak podziękował za uprzątnięcie urządzeń z placu zabaw w Ziętku; 
3. Pytał o monitoring, czy będzie, gdzie i kiedy? 
4. Przewodniczący Rady Gminy: 

a) przypomniał treść pisma II Wojewody, a dotyczącego rozważenia możliwości 
zaproszenia repatriantów do gminy. W związku z niedoborem środków 
finansowych w budżecie gminy na 2014 rok, propozycja została odrzucona; 

b) zapoznał z treścią pisma Dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach w sprawie 
drugiej lokaty Gminnej Bibliotek Publicznej w tzw. agregatowym indeksie 
aktywności (załącznik nr 8 do protokołu); 

c) przedstawił zaproszenie na sesję Rady Powiatu w Tarnowskich Górach (załącznik 
nr 9 do protokołu); 

d) zapoznał z treścią uchwały Nr LVIII/583/2014 w sprawie 25 rocznicy częściowo 
wolnych wyborów w dniu 4 czerwca 1989 roku (załącznik nr 10 do protokołu); 

e) przypomniał radnym o: 
- obowiązku złożenia we wrześniu, oświadczeń majątkowych na dwa miesiące 
przed zakończeniem kadencji; 
- możliwości składania do 10 września 2014 roku wniosków do budżetu gminy na 
2015 rok; 
f) poinformował o pełnionych w okresie wakacyjnym dyżurach: 
8, 15, 20 lipca – Franciszek Sufa 
29 lipca oraz 5 i 12 sierpnia – Henryk Brodziak  
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g) podziękował za: 
- wykoszenie trawy na Potępie; 
- pomoc w organizacji festynu i zabawy w Potępie; 
- środki finansowe dla OSP w Potępie; 
h) zwrócił uwagę, że sołtys Potępy nie dostał kompletnych materiałów na sesję 
oraz że należy zastanowić się nad zmianą zapisów uchwały Rady Gminy w sprawie 
diety dla sołtysa.  

5.  Róża Ochman-Szyguła poinformowała o posiedzeniu Komisji Oświaty, które odbyło 
się  w dniu 4 czerwca br. w  Zespole Szkół w Krupskim Młynie i było poświęcone 
ocenie warunków w placówce dla pierwszoklasistów. Komisja negatywnie 
zaopiniowała aktualny zapis arkusza organizacyjnego na 2014/2015 a dotyczący 
utworzenia jednego a nie dwóch oddziałów klasowych.  

6.  Andrzej Janus podziękował za posprzątanie gałęzi po cięciach pielęgnacyjnych 
wierzby przy ul. Tarnogórskiej w Potępie. 

 
 

Sesja zakończyła się o godz. 19.00.  
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
K. Michałek 
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