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Protokół  z Protokół  z Protokół  z Protokół  z L sesji L sesji L sesji L sesji     
                             Rady Gminy Krupski Młyn           Rady Gminy Krupski Młyn           Rady Gminy Krupski Młyn           Rady Gminy Krupski Młyn      

                       z dnia        z dnia        z dnia        z dnia 11112 2 2 2 listopadalistopadalistopadalistopada 2014 roku 2014 roku 2014 roku 2014 roku    
 
L sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 12 listopada 2014 roku w Sali posiedzeń Rady 

Gminy przy ul. Głównej 5 w Krupskim Młynie.  
 
Ad. 1  
           O           O           O           Otwarcie twarcie twarcie twarcie 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 oraz radnych Rady Gminy Krupski 
Młyn. 
W sesji uczestniczyli:  
Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska 
 
Ad. 2  
    Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie porządku obrad.    
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek obrad. Następnie zapytał  czy 
ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia. 
Zastępca Wójta Gminy wnioskował o rozszerzenie porządku posiedzenia o pkt: 

- „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 
2024. 

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2014 rok.” 
Adam Łuć wnioskował o rozszerzenie pkt 6. Sprawy bieżące o słowa „i wnioski radnych”. 

Innych wniosków dotyczących porządku posiedzenia nie zgłoszono. 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania zmieniony porządek 
posiedzenia, który przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

4.4.4.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiPodjęcie uchwały w sprawie zmiPodjęcie uchwały w sprawie zmiPodjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 an w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 an w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 an w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 ––––    
2024.2024.2024.2024.    

5.5.5.5. 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.    
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w trakcie VI kadencji (2010 – 2014). 
7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z prac Komisji. 

8. Sprawy bieżące i wnioski radnychi wnioski radnychi wnioski radnychi wnioski radnych. 
9. Okolicznościowe wystąpienia na zakończenie kadencji Rady Gminy. 
10. Wręczenie radnym Rady Gminy Krupski Młyn dyplomów oraz upominków 

książkowych. 
11. Zamknięcie sesji. 

       Przy 15 głosach – za 
     0 głosach – przeciw 
     0 głosach – wstrzymujących się 
zmieniony porządek posiedzenia został przyjęty. 



2 
 

 
Ad. 3    
         Przyjęcie protokoł         Przyjęcie protokoł         Przyjęcie protokoł         Przyjęcie protokołuuuu 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 28 października 2014 roku oraz czy wnoszą do jego treści swoje uwagi.     

Nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu. 
Przy 15 głosach – za 

     0 głosach – przeciw 
    0 głosach – wstrzymujących się 

protokół z sesji Rady Gminy z 28 października 2014 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4.  
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 ––––    
2024.2024.2024.2024.    
Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej na lata 2014 – 2024. Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony 
projekt uchwały. 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2024.  
W głosowaniu brało udział 15 radnych. 
                   Przy 15 głosach – za  
                             0 głosie – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr uchwała Nr uchwała Nr uchwała Nr LLLL/414/414/414/414/14 /14 /14 /14 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 
2024, została podjęta.    
 
Ad. 5. 
    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn.     

 Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej na lata 2014 – 2024. Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony 
projekt uchwały. 
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  
uchwuchwuchwuchwała Nr Lała Nr Lała Nr Lała Nr L/4/4/4/415151515/14 /14 /14 /14 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn, została podjęta.  
 
Ad. 6.  
    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w trakcie VI kadencji (2010 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w trakcie VI kadencji (2010 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w trakcie VI kadencji (2010 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w trakcie VI kadencji (2010 –––– 2014). 2014). 2014). 2014).    
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności Rady Gminy 
Krupski Młyn oraz realizacji uchwał w kadencji 2010 – 2014 (załącznik nr 2 do protokołu). 
 
Ad. 7. 
    Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z prac Komisji.Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z prac Komisji.Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z prac Komisji.Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z prac Komisji.    
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Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Gminy zapoznał radnych ze sprawozdaniem z 
działalności Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2014. (załącznik nr 3 do 
protokołu). 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu przedstawiła 
obecnych sprawozdanie z działalności Komisji za okres I- XI 2014 rok (załącznik nr 4 do 
protokołu). 
Przewodniczący Komisji Terenowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego  zapoznał 
radnych ze sprawozdaniem z działalności Komisji w 2014 (załącznik nr 5 do protokołu). 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności 
Komisji w kadencji 2010 – 2014 (załącznik nr 6 do protokołu). 
 
Ad. 8. 
    Sprawy bieżące i wnioski radnych.Sprawy bieżące i wnioski radnych.Sprawy bieżące i wnioski radnych.Sprawy bieżące i wnioski radnych.    

1. Zastępca Wójta przedstawił opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach 
na temat zatrudnienia osób skazanych z terenu gminy oraz poinformował o 
wyznaczonych przez wójta podmiotach, w których będą wykonywane prace przez 
skazanych. 

2. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w 
Tarnowskich Górach dokonującego analizy oświadczeń majątkowych radnych 
(załącznik nr 7 do protokołu). 

3. Zastępca Wójta Gminy przedstawił obecnym zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania  nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 
XLVII/392/14 Rady Gminy z 30 września br. w sprawie zawarcia przez Gminę Krupski 
Młyn porozumienia międzygminnego z Miastem Bytom, Powiatem Lublinieckim i 
Gminami Powiatu Tarnogórskiego i Lublinieckiego, w całości (załącznik nr 8 do 
protokołu). 

4. Franciszek Sufa poinformował o zaproszeniu na Wielki Finał VII edycji Spichlerzowego 
Przeglądu Dialektów Gwary Śląskiej „Godomy po naszymu”, który odbędzie się 27 
listopada 2014 roku o godz. 17.00 w  Hotelu „Sylwia” w Sośnicowicach. 

5. Wnioski stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Ad. 9. 
 Okolicznościowe wystąpienia na zakończenie kadencji Rady Gminy przedstawili: 
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss; Wójt Gminy – Jan Murowski; 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Franciszek Sufa oraz radny gminy – Bogdan Huczko.  
 
Ad. 10. 
 Przewodniczący Rady Gminy wręczył radnym Rady Gminy Krupski Młyn dyplomy oraz 
upominki książkowe. 
 
Ad. 11. 
 Sesja zakończyła się o godz. 17.00.  
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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