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XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 29 sierpnia 2014    roku w Sali posiedzeń 
Rady Gminy w Krupskim Młynie przy ul. Głównej 5 
 
Ad. 1. 
        Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.    
Sesję, zwołaną na wniosek Wójta (załącznik nr 1 do protokołu), otworzył Przewodniczący Rady Gminy 
– Janusz Weiss, który po stwierdzeniu prawomocności sesji (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu) przywitał przybyłych na sesję: radnych Rady Gminy Krupski Młyn, Wójta Gminy, 
urzędników Urzędu Gminy oraz przedstawiciela ZUK w Tworogu – p. Beata Cierpka 
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 3 do protokołu). 
Redaktor Tygodnika Gwarek – Alicja Jurasz, 
Nieobecni: Rafał Kuczera i Krzysztof Pilarski. 
 
Ad. 2. 
          Przyjęcie porządku obrad.          Przyjęcie porządku obrad.          Przyjęcie porządku obrad.          Przyjęcie porządku obrad.    
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym następujący porządek obrad:  
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.  
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2014 rok. 
4. Informacja Wójta na temat zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Krupski Młyn.” 
5. Zamknięcie sesji. 

Następnie zapytał radnych czy ktoś z obecnych na uwagi do przedstawionego porządku 
posiedzenia. 
Radny Łuć zaprotestował przeciwko takiemu wnioskowi, twierdząc, że skoro sesja zwołana jest na 
wniosek Wójta to nikt poza nim nie może dokonywać zmiany w przedstawionym porządku. 
Franciszek Sufa wnioskował do Wójta o przychylenie się do propozycji dokonania zmiany 
porządku posiedzenia przez dodanie pkt o treści: „Wnioski i interpelacje”. Wójt Murowski 
przychylił się do propozycji radnego Sufy i wnioskował o rozszerzenie porządku posiedzenia sesji 
o pkt 5. o treści: „Wnioski i interpelacje.”                                                                                                                                                                                                                                                

Radni postanowili przychylić się do wniosku Wójta i przyjęli zaproponowaną zmianę porządku z pkt 
„Wnioski i interpelacje.” 
Zmieniony porządek posiedzenia przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.  
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2014 rok. 
4. Informacja Wójta na temat zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Krupski 

Młyn.” 
5. Wnioski i interpelacje. 
6. Zamknięcie sesji. 

Przy 12 głosach – za 
0 głosach – przeciw 
1 głosie – wstrzymującym się 
zmieniony porządek posiedzenia został przyjęty. 
 



Ad. 3. 
          Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2014 rok.          Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2014 rok.          Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2014 rok.          Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2014 rok.    

 Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski 
Młyn na 2014 rok, a radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały. Przesunięcie 
środków finansowych spowodowane jest sfinansowaniem zadań związanym z dokończeniem 
modernizacji terenu przy budynku wielofunkcyjnym przy ul. Zawadzkiego 3 w Krupskim Młynie.  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy Krupski Młyn. 
                   Przy 13 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XLVI/386/14uchwała Nr XLVI/386/14uchwała Nr XLVI/386/14uchwała Nr XLVI/386/14 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn, została podjęta.  
 
Ad. 4. 
          Informacja Wójta na temat zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Krupski Młyn.” Informacja Wójta na temat zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Krupski Młyn.” Informacja Wójta na temat zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Krupski Młyn.” Informacja Wójta na temat zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Krupski Młyn.”     
Wójt Gminy poinformował radnych o przebiegu II przetargu ma budowę oczyszczalni ścieków i 
kanalizacji w Kolonii Ziętek i Potępie. Przypominał, że czas jaki pozostaje wykonawcy na realizację 
tego zadania  jest bardzo krótki ponieważ do końca m-ca czerwca 2015 roku należałoby zakończyć i 
rozliczyć całe zadania.  Jak nie trudno zauważyć  zostaje bardzo niedużo czasu na wykonanie zadania. 
Powiedział, że na przetarg wpłynęła jedna oferta a kwota zaproponowana przez oferenta 
przewyższała środki finansowe, które Gmina  mogłaby  przeznaczyć na realizację tego zamówienia 
publicznego. Element finansowy stał się decydującym  o unieważnieniu przetargu. Jedyna oferta, 
która wpłynęła w ramach przetargu opiewała na kwotę  10,8 mln zł, natomiast w wieloletnim planie 
finansowym zaplanowano kwotę  8,2 mln zł. Gdyby termin realizacji zadania był dłuższy, być może 
wówczas spłynęłoby więcej ofert. Niestety z uwagi na brak czasu nie ma już w tej chwili  możliwości 
ogłoszenia III przetargu. Realizacja zadania na taką kwotę wymagałaby zaciągnięcia przez gminę 
kredytu i zaplanowania  w budżecie gminy na lata 2014 i 2015 rok odpowiednich środków 
finansowych na jego spłatę. Takich  środków niestety w budżecie nie ma i nie będzie. Tak ogromne 
zobowiązania byłyby nie do udźwignięcia przez budżet gminy a także Regionalna Izba Obrachunkowa  
mogłaby nie przyjąć takiego budżetu, co pociągnęłoby  za sobą obowiązek stworzenia programu 
naprawczego dla Gminy Krupski Młyn. Niestety budżet gminy nie będzie w stanie udźwignąć takiego 
zobowiązania i w związku z tym realizacja tego zadanie musi zostać przesunięta w czasie. Budżet 
gminy ma już spore zobowiązania i niestety nie ma możliwości zaciągania kolejnych kredytów ani 
pożyczek. Gdyby w budżecie gminy znajdowała się wystarczająca ilość środków, wówczas można 
byłoby przystąpić do realizacji przedmiotowego zadania. Istnieje jednak szansa na wnioskowanie o 
środki tzw. „poza konkursowe” ale dopiero w kolejnym rozdaniu  funduszy unijnych. W przypadku 
pozyskania środków na to zadanie, wówczas można byłoby przystąpić do niego pod koniec 2015 roku 
a płatności  rozłożyć na kilka następnych lat. 
Skarbnik Gminy dodała, że zmiany w budżecie gminy dotyczące omawianego zadania będą dokonane 
na najbliższej sesji Rady Gminy we wrześniu br.  
Franciszek Sufa wyraził zadowolenie z tego, że zadanie to zostało wstrzymane, ponieważ istnieje 
wiele wątpliwości co do zasadności budowy oczyszczalni na terenie Potępy. Jego zdaniem należałoby 
sprawdzić warunki oraz rozważyć możliwość budowy nowej oczyszczalni w Ziętku, dostosowując ją 
do odbioru ścieków z Potępy, żeby doprowadzić do ujednolicenia cen za wodę i ścieki w całej gminie. 
Takie rozwiązanie byłoby bardziej praktyczne i przejrzystsze.  
Wójt Gminy przypomniał, że początkowo projekt przewidywał rozbudowę oczyszczalni w Ziętku, 
jednak teren pod istniejącym obiektem jest niewystarczający na budowę nowej oczyszczalni. W 
związku z pojawiającymi się trudnościami z nabyciem prawa własności  do terenu wokół 
projektowanej oczyszczalni ostatecznie od projektu  odstąpiono. Planowano również budowę 
kolektora tłocznego z Kolonii  Ziętek do Potępy. Obecnie istniejąca przepompownia działa w Potępie 
a rolę przepompowywania przejęłaby oczyszczalnia w Ziętku. Natomiast kolektor tłoczny jest 
niezbędny na trasie Ziętek – Potępa, bo warunki grawitacyjne są niewystarczające. Zostało to 



sprawdzone i przeanalizowane. Kolektor grawitacyjny byłby tańszy ale nie ma technicznych 
możliwości do jego wykonania.  
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który powiedział, że od 11 lat mieszka w Potępie i 
od 11 lat słyszy temat oczyszczalni ścieków na terenie Potępy. Wcześniej były to projekty 
przewidujące budowę kilku mniejszych oczyszczalni, jednak pomysł ten upadł a pojawił się taki, by 
zbudować oczyszczalnię w Ziętku. Na zebraniach wiejskich słyszał, że tych oczyszczalni ma być parę, 
potem koncepcja się zmieniła i okazało się, że ma powstać oczyszczalnia w Ziętku. Niestety okazało 
się, że sprawa budowy oczyszczalni w Ziętku nie będzie dalej załatwiana. Przypomniał, że w 
wieloletniej prognozie finansowej istnieje wiele przedsięwzięć, które zostały zdjęte, jak chociażby 
wymiana wodociągu w Potępie czy budowa Sali gimnastycznej w Potępie. W prognozie finansowej 
jest wiele rozpoczętych przedsięwzięć i należy się dobrze zastanowić nad ich realizacją. Nie może się 
cieszyć z tego powodu, że zadanie zostało „zdjęte”, podkreślił, że wpf to nie jest magia cyfr, którą 
można dowolnie zmieniać w różnym kierunku a zadania w nim zawarte powinny być realizowane 
zgodnie z zaplanowanymi terminami, a nie ciągle zmieniane. Przypomniał, że od 2014 roku 
obowiązuje nowy algorytm, który może spowodować, że zostaną zakłócone wysokości wskaźników 
budżetowych. Czego konsekwencją może być obowiązek opracowania programu naprawczego dla 
Gminy. Tego jednak nikt by nie chciał. Wracając do tematu oczyszczalni przypomniał, że Wójt mówił 
o tym, że zmieniona zostaje koncepcja budowy oczyszczalni a mianowicie prace będą rozpoczęte od 
budowy kolektora tłocznego a następnie ma powstać oczyszczalnia ścieków. Wstępny termin 
zakończenia inwestycji to 2015 rok. Poinformował, że prześledził treść dokumentacji dotyczącej 
przetargu publicznego na budowę oczyszczalni (ogłoszenie o przetargu jak i specyfikację istotnych 
warunków zamówienia) i stwierdził, że osoba, która tworzyła zapisy w tych dokumentach dokonała 
chyba procesu „kopiuj – wklej”, co spowodowało, że np. w pkt 3: „Opis przedmiotu zamówienia” są 
wymienione kody CPV na dotyczące robót i nic więcej. Ponadto w etapie pierwszym zadania 
zaplanowano wymianę istniejących pomp na terenie przepompowni w Potępie. Pytał, po co 
dokonywać takiej wymiany? Dla niego zapisy w dokumentacji przetargowej są niedopracowane. 
Zarzucił również, że wyniki przetargu nie zostały jak do tej pory opublikowane w Internecie.  
Zaproponował aby zamknąć temat oczyszczalni w Potępie i wykonać przepompownię i kanalizację 
tłoczną z Ziętka do Potępy a po przeprowadzeniu prac w Potępie skorzystać z usług oczyszczalni 
ścieków w Kotach, ponieważ ona ma wolne moce przerobowe, po drugie współpraca z innymi 
gminami wiąże się z realnymi i zasadnymi cenami jeśli chodzi o ceny ścieków i wody. Ponadto 
istniejące dopłaty po przeprowadzeniu przedstawionych czynności mogłyby zniknąć.  
Powiedział, że zawsze w kwietniu Rada Gminy dyskutuje a następnie przeprowadza głosowanie nad 
taryfą na wodę i ścieki w gminie, w związku z tym przypomniał, że obecna dopłata do ceny ścieków 
obowiązuje jedynie do listopada br., więc należy pamiętać o ustaleniu nowych zasad/kwot dopłat. 
Zaproponował, aby podczas sesji październikowej zająć się tematem dopłat, urealniając dopłaty.  
Przypomniał, że od 2010 roku zgłaszał propozycję aby ujednolicić ceny wody i ścieków w całej gminie, 
by wszyscy mieszkańcy ponosili jednakowe opłat za wodę i ścieki. Dla niego sytuacja, gdzie są trzy 
taryfy w tak małej gminie stanowi kuriozum. Powiedział, że całe lata słyszał o tym, że gmina zbliża się 
do urealnienia cen, a jednak mimo zapewnień tak się nie dzieje. Przypomniał, że takie słowa padały 
na sesji, jednak jak do tej pory głoszone obietnice nie zostały zrealizowane. Pytał: „Jak długo jeszcze? 
Podkreślił, że należy bardziej zająć się realizacją zaplanowanych zadań inwestycyjnych, które zostały 
zaplanowane w wpf, korzystając z wiedzy pracowników gminy. 
W odpowiedzi na wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy, Wójt Gminy przypomniał, że jeśli 
chodzi o wnioski o urealnienie opłat za wodę i ścieki to zgłaszane były już wielokrotnie i to od wielu 
lat. Zgłaszane one były niejednokrotnie przez radnych poprzednich kadencji.  
Jeśli natomiast chodzi o inwestycje przeprowadzane na terenie gminy to przypomniał, że za 
planowanie i realizację inwestycji odpowiedzialny jest organ wykonawczy gminy, czyli Wójt i Wójt 
również odpowiada za prowadzenie prawidłowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami, gospodarki 
finansowej. Dlatego też, jeżeli okazuje się że zaplanowane inwestycje nie mogą być finansowane z 
budżetu gminy ani dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, wówczas należy dokonać korekty zadań i 
realnie zaplanować kolejne inwestycje. Wiąże się to z możliwościami budżetowymi i planowanymi 



wydatkami na kolejne lata budżetowe. Mowa jest tu nie tylko o poszczególnych zadaniach ale 
budżecie gminy w całości. Powiedział, że niektóre inwestycje zostały zaplanowane już kilka czy 
kilkanaście lat wcześniej, więc również znalazły się w wpf. W planie finansowym mogą znaleźć się 
jedynie zadania, które mogą zostać zrealizowane oraz możliwe jest terminowe uregulowanie 
płatności za nie. Wyjaśnił, że wartość zamówienia związanego z oczyszczalnią znacznie przewyższała 
propozycje oferenta, który przedstawił swoją ofertę zamawiającemu.  Nie stać gminy na realizację 
zadań, bez dofinansowania z  zewnątrz, przynajmniej w 50%.  
Odpowiadając na zarzuty dotyczące siwz zaznaczył, że za treść dokumentu odpowiada Wójt Gminy. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań zgłaszanych zamawiającemu są one na bieżąco 
wyjaśniane.  
Przewodniczący Rady zaznaczył, że jeżeli od 11 lat można usłyszeć o wejściu w fazę wykonawczą 
zadań, a nic się w tym temacie nie dzieje i nie może tak być.  
Radny Adam Luć powiedział, że nie rozumie dlaczego odbywa się taka dyskusja, skoro w tej kadencji 
Rada Gminy wraz z Wójtem i p. Skarbnik zrealizowała tak wiele inwestycji  jak np. oczyszczalnia 
ścieków w Krupskim Młynie czy Hala Sportowa w Krupskim Młynie (na którą Krupski Młyn czekał aż 
45 lat). Są to dwie potężne inwestycje, chociażby w małym wymiarze gminy Krupski Młyn.  
Powiedział, że nie rozumie pretensji radnego Weissa, bo przecież Przewodniczący Rady Gminy jest 
radnym całej gminy a nie tylko Potępy.  Wracając do meritum, skąd się wziął problem i pomysł 
budowy oczyszczalni w Potępie wyjaśnił, że nie taka współpraca była z Nadleśniczym Siewierą, który 
dysponuje terenami leśnymi wokół osadnika w Ziętku. Stąd wziął się pomysł tłoczenia – przesyłania 
ścieków z Ziętka do Potępy. Wiadomo,  że obecnie współpraca z Nadleśnictwem jest lepsza. 
Wiadomo również, że wiele gmin w Polsce realizuje programy naprawcze. Trzeba podkreślić, że 
mimo wielu zadań inwestycyjnych Gmina Krupski Młyn nie ma takich problemów. 
Jeśli natomiast chodzi o dopłaty do ścieków, to nie wyobraża sobie, żeby w całej gminie należałoby 
płacić realnie, zgodnie z dopłatami do ścieków takimi jak w Potępie. Jest przeciwny podłączaniu się 
do oczyszczalni w Kotach, chyba że po  podłączeniu ceny byłyby zdecydowanie niższe niż są obecnie. 
Wiadomo jednak, że taka sytuacja jest niemożliwa, bo koszty poniesione przez oczyszczalnię w 
Tworogu są ogromne. Odpierając argumenty Przewodniczącego Rady, dodał, że faza wykonawcza 
zadania trwa.  
Przypomniał również o zadaniu: „Budowa kładki pieszo-rowerowej” i o tym, że Gmina Krupski Młyn 
sfinansowała koszty projektu tego jakże ważnego dla Gminy jak i powiatu zadania. Gdyby nie było tak 
dużego wkładu Gminy, wówczas nie wiadomo, czy kładka mogłaby powstać. Tak duże inwestycje 
powstają w porozumieniu z wieloma podmiotami, rozkładając w ten sposób płatności. Taka sytuacja 
ma również miejsce w przypadku budowy oczyszczalni. Wykupiony został teren pod oczyszczalnię 
(czy też przepompownię, jak twierdzi p. Przewodniczący Rady); są projekty, więc można realizować 
zadanie, nawet po dokonaniu koniecznych poprawek. Zakres zadań został ustalony, a że okoliczności 
się zmieniły należy dopasować się do innych warunków i dokończyć rozpoczęte prace.  
Przewodniczący Rady powiedział, że niczego nie negował a jeśli chodzi o upływ czasu, to jeśli od 
ponad 10 lat słyszy o budowie oczyszczalni a jeszcze prace nie zostały zakończone, to może 
stwierdzić, że nic się nie dzieje. Przewodniczący Rady Gminy odpowiadając radnemu Łuciowi 
stwierdził, że zarzut dotyczący reprezentowania tylko Potępy jest bezzasadny, ponieważ w przeciągu 
całej kadencji nigdy nie było sytuacji, że sprzeciwił się i nie wspierał działań dotyczących samego 
Krupskiego Młyna. Ponadto stwierdzenie radnego Łucia o wprowadzonych programach naprawczych 
w wielu innych gminach jest bezsensowne, ponieważ pewne zmiany dotyczące ustawy o finansach 
publicznych weszły w życie w tym roku i świadczy to o nieznajomości przez radnego zapisów w 
ustawie. 
Skarbnik Gminy przypomniała, jakie są warunki by stosować program naprawczy w gminie.  
Natomiast Róża Ochman-Szyguła przekazała w imieniu mieszkańców Potępy zadowolenie z tego, że 
oczyszczalnia w Potępie nie powstanie.  
Henryk Brodziak pytał Wójta Gminy czy w Ziętku będzie miała miejsce wymiana kanalizacji, a jeśli tak, 
to kiedy to nastąpi.  



Wójt odpowiedział, że kanalizacja w Ziętku jak i modernizacja dróg jest niezbędna, jednak będzie 
dążył do tego aby prace w Ziętku przeprowadzać etapami. Ma to ułatwić prowadzenie prac, 
ponieważ wszystkiego naraz zrobić się nie da. Najprawdopodobniej termin realizacji to początek 
2015 rok.  
Bogdan Huczko przypomniał o potrzebie wymiany wodociągów również na terenie Krupskiego Młyna 
(ul. Grzegorzewskiej oraz  ul Prusa). Cieszy się, że systematycznie realizowanych jest wiele małych 
zadań.  Wiele zadań jeszcze zostało, ale można być dumnym, z tego co udało się osiągnąć. (m.in.: 
kilka placów zabaw na terenie tak małej gminy) zwrócił uwagę, że budowa tak wielu inwestycji to 
jedno, natomiast drugą również ważną sprawą jest znalezienie środków na utrzymanie tych 
obiektów. Wydatki te są bardzo ważne i na nie również muszą się znaleźć środki w budżecie na 
kolejne lata. Twierdzi, że Gmina nie poradziłaby sobie z finansowaniem tylu inwestycji bez udziału 
środków ze źródeł zewnętrznych.  
Rozumie również zniecierpliwienie Przewodniczącego Rady, który jest radnym gminy Krupski Młyn 
zaledwie jedną kadencję. Wnioskował o rozpowszechnianie wśród mieszkańców gminy informacji na 
temat prowadzonych na terenie gminy zadań inwestycyjnych. Zostało ich wykonanych wiele i należy 
o tym informować mieszkańców Gminy.  
Przewodniczący odpowiadając radnemu Huczko stwierdził, że jeśli wykonuje się dokumentację 
projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, to należy przystąpić do realizacji inwestycji – 
bo to również są duże koszty. 
Skarbnik Gminy przypomniała jakie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane a jakie wciąż są w 
trakcie realizacji.  
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił swoje zniecierpliwienie, tym, że jeśli powstaje pełna 
dokumentacja jakiegoś zadania, to kolejnym etapem powinna być realizacja zadania i tego oczekuje.  
 
Ad. 5. 
 Wnioski i interpelacje.Wnioski i interpelacje.Wnioski i interpelacje.Wnioski i interpelacje.    
Wnioski i interpelacje stanowią załącznik nr 4 do protokołu.  

1.  Franciszek Sufa: 
a) podziękował pracownikom Zespołu Szkół w Krupskim Młynie za przyjęcie pielgrzymów na 
terenie gminy; 
b) pytał czy Wójt Gminy bierze udział w spotkaniach organizowanych w ramach Spichlerza 
Górnego Śląska, przedstawił jak wygląda aktualna sytuacja Fundacji;  
2. Klaudiusz Kruszewski pytał czy jest możliwość wykorzystania frezu pozostałego po 
remoncie drogi nr 11? 
Wójt wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości, bo został on już zagospodarowany. 

2. Jacek Kiszkis prosił o informację, czy w związku z remontem drogi nr 11 planowany jest 
objazd przez Gminę? Zastępca Wójta odpowiedział, że nie ma takich informacji.  

3. Franciszek Sufa: 
a) przedstawił publikację finansowaną przez Fundację Lokalna Grupa Działania „Spichlerz 
Górnego Śląska”  „Śląska spiżarnia”, zachęcając do jej kupna. 
b) pogratulował udziału w Biegu Katorżnika; 
4.  Artur Dawydzik pytał na jakim etapie trwają prace przy budowie stacji uzdatniania wody 
przy ul. Głównej w Krupskim Młynie. 
Wójt wyjaśnił, że ostatnie urządzenia są już montowane i w ciągu kilku następnych dni stacja 
będzie uruchomiona. 

4. Janusz Weiss – zwrócił się do Sołtysa aby ten przedstawił jak zostały rozdysponowane środki 
z funduszu sołeckiego w ubiegłym roku; 
b) przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych na dwa miesiące przed upływem 
kadencji; 
c) poinformował o najbliższych planowanych terminach sesji: 30 września, 21 października, 
12 listopada. 



5. Andrzej Janus podziękował za realizację interwencji na posesji przy ul. Tarnogórskiej w 
Potępie (uprzątnięcie gałęzi po wycince drzew); 
 

 
Ad. 6. 
 Zamknięcie sesji. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Krupski Młyn Janusz Weiss 
zamknął obrady XLVI sesji Rady Gminy Krupski Młyn.  
 
 
Sesja zakończyła się o godz. 16.00 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała:  
Katarzyna Michałek 
 
 



 



 



 



 


