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Protokół II sesji VII kadencji Protokół II sesji VII kadencji Protokół II sesji VII kadencji Protokół II sesji VII kadencji     

Rady Gminy Krupski MłynRady Gminy Krupski MłynRady Gminy Krupski MłynRady Gminy Krupski Młyn    

z dnia 9 grudnia 2014 r.z dnia 9 grudnia 2014 r.z dnia 9 grudnia 2014 r.z dnia 9 grudnia 2014 r. 

 

 

 II sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 9 grudnia 2014 roku w Sali posiedzeń 

Rady Gminy przy ul. Głównej 5 w Krupskim Młynie.  

 

Ad. 1  

Otwarcie Otwarcie Otwarcie Otwarcie i stwierdzenie prawomocni stwierdzenie prawomocni stwierdzenie prawomocni stwierdzenie prawomocności sesji.ości sesji.ości sesji.ości sesji.    

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy – Róża Ochman-Szyguła, która po stwierdzeniu 

prawomocności sesji (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) przywitała 

obecnych na sesji radnych oraz mieszkańców gminy. 

W sesji uczestniczyli:  

Wójt Gminy – Jan Murowski 

Zastępca Wójta – Stefan Hajda 

Radca prawny – Eugenia Fox 

mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

Redaktor Gwarka – Alicja Jurasz 

Nieobecni:  

radny gminy – Franciszek Sufa  

Sołtys Potępy – Andrzej Janus 

 

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła zebranym porządek obrad. Następnie 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionego 

porządku posiedzenia. 

Nikt z obecnych nie wniósł uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia. 

W głosowaniu brało udział 14-tu radnych 

Przy 14-tu głosach - za 

0 głosach - przeciw 

0 głosach - wstrzymujących się 

Zatwierdzony porządek posiedzenia przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krupski 

Młyn. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich 

składów osobowych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krupski 

Młyn. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 



 2 

przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2015. 

9. Wnioski i interpelacje radnych.  

10.  Sprawy bieżące. 

11.  Zamknięcie sesji. 

 

Ad. 3.    

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.    

Przewodnicząca Rady Gminy – Róża Ochman-Szyguła zapytała radnych czy zapoznali się z 

protokołem sesji Rady Gminy z 1 grudnia 2014 roku oraz czy wnoszą do jego treści jakieś 

uwagi.     

Radni nie wnieśli uwag. Następnie przystąpili do głosowania: 

Przy 14 głosach – za 

     0 głosach – przeciw 

    0 głosach – wstrzymujących się 

protokół z sesji Rady Gminy z 1 grudnia 2014 roku został przyjęty. 

 

Ad. 4.  

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn.Krupski Młyn.Krupski Młyn.Krupski Młyn. 

Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do wyboru przez radnych Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy.  

Radny Witold Bulas poinformował, że zgodnie z niepisanym obyczajem 

Wiceprzewodniczącym Rady Gminy powinien zostać radny spośród radnych będących w 

mniejszości. Uważa, że pozwoliłoby to zachować równowagę w Radzie Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła obecnym regulamin wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (załącznik nr 3 do protokołu) i zapytała czy ktoś z 

radnych ma uwagi do jego treści. W związku z tym, że uwag nie zgłoszono, regulamin został 

przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodnicząca Rady zaproponowała powołanie 3-

osobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem będzie: 

a) przygotowanie kart do głosowania; 

b) przeprowadzenie głosowania; 

c)   spisanie protokołu z głosowania i ogłoszenie wyników wyborów. 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji 

Skrutacyjnej, przypominając, że osoby kandydujące na Wiceprzewodniczącego Rady nie 

mogą wchodzić w skład tej Komisji. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali:  

1) Ewelina Kornek,  

2) Klaudiusz Kruszewski,  

3) Witold Bulas,  

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. 

Następnie Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania składu Komisji Skrutacyjnej: 

Przy 12 głosach – za 

0 głosach – przeciw 

2 głosach – wstrzymujących się  

W wyniku głosowania Komisja Skrutacyjna została powołana w następującym składzie: 

1. Ewelina Kornek  

2. Klaudiusz Kruszewski 

3. Witold Bulas  
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Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatów na stanowisko 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Witold Bulas zgłosił kandydaturę Franciszka Sufy, który z powodu nieobecności na sesji, 

swoją zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wyraził na piśmie 

(załącznik nr 4 do protokołu). 

Radny Henryk Brodziak zgłosił kandydaturę Jacka Kiszkisa, który wyraził zgodę na 

kandydowanie. 

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń lista kandydatów na Wiceprzewodniczącego  Rady 

została zamknięta. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, którą została Ewelina Kornek, zapoznała obecnych z 

trybem wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, aby Komisja Skrutacyjna 

przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie, i w związku z powyższym 

ogłosiła 5 minut przerwy w posiedzeniu. 

Po przerwie, członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym przygotowane karty do 

głosowania, rozpoczynając tym samym głosowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Po chwili radni, których nazwiska odczytano dokonali aktu głosowania poprzez wrzucenie do 

urny karty do głosowania. Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła kilka minut przerwy, 

aby Komisja Skrutacyjna mogła przeliczyć głosy i sporządzić protokół z tajnego wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Protokół z tajnego wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Krupski Młyn stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zgodnie z protokołem, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Zgłoszeni kandydaci otrzymali 

następującą ilość głosów: 

Jacek Kiszkis – 9 głosów 

Franciszek Sufa – 5 głosów 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że największą ilość głosów otrzymał radny Jacek Kiszkis, a 

tym samym został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Krupski Młyn. 

Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała radnemu Jackowi Kiszkisowi wyboru na 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  

W głosowaniu brało udział 14-tu radnych.  

Przy 9 głosach – za 

5 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się  

uchwała Nr Iuchwała Nr Iuchwała Nr Iuchwała Nr IIIII////2222/14 w sprawie wyboru /14 w sprawie wyboru /14 w sprawie wyboru /14 w sprawie wyboru WicepWicepWicepWiceprzewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn, rzewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn, rzewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn, rzewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn, 

została podjętazostała podjętazostała podjętazostała podjęta. 

Witold Bulas pogratulował radnemu Kiszkisowi wyboru i stwierdził jednocześnie, że jest mu 

przykro, że radni przez dokonanie takiego wyboru, zostali podzieleni.  

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów 

osobowych. osobowych. osobowych. osobowych.     

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację na temat powołania stałych Komisji 

Rady Gminy i ustalenia ich składów osobowych, przedstawiła propozycje nazw stałych 

Komisji Rady oraz ich liczebność: 
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- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu – 4 osoby; 

- Komisja Terenowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – 5 osób; 

- Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości – 5 osób; 

- Komisja Rewizyjna – do 6 osób. 

Radni jednogłośnie przyjęli przedstawione propozycje dotyczące nazw stałych komisji Rady 

Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała głosowanie jawne nad poszczególnymi 

składami komisji. Radni bez uwag przyjęli przedstawioną propozycję.  

Ewelina Kornek wnioskowała o zwiększenie ilości członków Komisji Terenowej z 5 do 6 osób.  

Klaudiusz Kruszewski wnioskował o zwiększenie ilości członków Komisji Oświaty z 4 do 5 

osób. 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła do głosowania wniosek p. Kornek 

dotyczący zwiększenia ilości członków Komisji Terenowej z 5 do 6 osób.  

Przy 5 głosach – za 

1 głosie – przeciw 

8 głosach – wstrzymujących się 

wniosek został przyjęty a tym samym liczebność Komisji Terenowej zwiększyła się z 5 do 6 

osób. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła do głosowania wniosek p. 

Kruszewskiego dotyczący zwiększenia ilości członków Komisji Oświaty z 4 do 5 osób.  

Przy 9 głosach – za 

5 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 

wniosek został przyjęty, a tym samym liczebność Komisji Oświaty zwiększyła się z 4 do 5 

osób. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła do głosowania propozycję Wójta 

Gminy, zawartą w projekcie uchwały dotyczącą ustalenia liczebności Komisji Budżetowej z 5 

na 4 osoby.  

Przy 9 głosach – za 

5 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 

propozycja została przyjęta, a tym samym liczebność Komisji Budżetowej będzie wynosiła 4 

osoby. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła do głosowania propozycję Wójta Gminy 

dotyczącą ustalenia liczebności Komisji  Rewizyjnej na „do 6 osób”.  

Przy 14 głosach – za 

0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 

Propozycja została przyjęta a tym samym liczebność Komisji Rewizyjnej ustalono na „do 6 

osób”. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawianie kandydatur do składów 

Komisji stałych Rady Gminy. 

- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu: 

Witold Bulas zgłosił kandydaturę Franciszka Sufy. 
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W związku z tym, że radny Sufa zgodził się na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy oraz do Komisji Terenowej a nie do Komisji Oświaty, kandydatura ta nie została 

uwzględniona przez Radę Gminy.  

Radca prawny – Eugenia Fox potwierdziła, że taka zgoda nie stanowi umocowania do 

zgłaszania kandydatury radnego Sufy do Komisji Oświaty.  

Mariusz Gołębiowski zgłosił Artura Dawydzika, który wyraził zgodę na kandydowanie do 

komisji; 

Witold Bulas zgłosił Ewę Klubę, która wyraziła zgodę na kandydowanie do komisji; 

Artur Dawydzik zgłosił Mariusz Gołębiowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie do 

komisji; 

Witold Bulas zgłosił Romana Piksę, który wyraził zgodę na kandydowanie do komisji; 

Witold Bulas zgłosił Ewelinę Kornek, która wyraziła zgodę na kandydowanie do komisji; 

Mariusz Gołębiowski zgłosił Bogdana Mikę, który wyraził zgodę na kandydowanie do komisji; 

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń, Rada Gminy jednogłośnie dokonała zamknięcia listy 

zgłoszeń do Komisji Oświaty.  

Następnie Rada Gminy głosowała nad poszczególnymi kandydatami zgłoszonymi do Komisji: 

Artur Dawydzik: za - 8; przeciw - 3; wstrzymujących się – 3 

Ewa Kluba: za – 13; przeciw – 0; wstrzymujących się - 1 

Mariusz Gołębiowski: za - 8; przeciw - 6; wstrzymujących się – 0 

Roman Piksa: za - 9; przeciw - 5; wstrzymujących się – 0 

Bogdan Mika: za - 8; przeciw - 0; wstrzymujących się – 6 

Ewelina Kornek: za - 4; przeciw - 4; wstrzymujących się – 6 

W związku z jednakową liczbą głosów „za” i „przeciw” Przewodnicząca Rady Gminy – Róża 

Ochman-Szyguła zarządziła reasumpcję ostatniego głosowania. 

Przy 4 głosach – za 

7 głosach – przeciw 

3 głosach – wstrzymujących się  

kandydatura p. Kornek do Komisji Oświaty została odrzucona.  

Przewodnicząca Rady Gminy podsumowując przeprowadzone głosowania przedstawiła 

zgłoszony przez radnych skład Komisji Oświaty:Komisji Oświaty:Komisji Oświaty:Komisji Oświaty:    

Artur DawydzikArtur DawydzikArtur DawydzikArtur Dawydzik    

Ewa KlubaEwa KlubaEwa KlubaEwa Kluba    

Mariusz GołębiowskiMariusz GołębiowskiMariusz GołębiowskiMariusz Gołębiowski    

Roman PiksaRoman PiksaRoman PiksaRoman Piksa    

Bogdan MikaBogdan MikaBogdan MikaBogdan Mika    

- Komisja Terenowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego: 

Ewelina Kornek zgłosiła Romana Piksę, który wyraził zgodę na kandydowanie do komisji. 

Witold Bulas zaapelował, aby goście obecni na sesji nie pełnili funkcji suflerów. 

Jacek Kiszkis wnioskował, aby każdy radny był członkiem tylko jednej komisji. 

Witold Bulas stwierdził, że nie ma w przepisach takiego ograniczenia. 

Eugenia Fox przypomniała, że mimo braku takiego zapisu w przepisach, radni mogą składać 

wnioski formalne, jak na przykład ten p. Kiszkisa. Od woli radnych zależy na jakich zasadach 

będą powoływać członków Komisji. Jeśli mają wolę ograniczyć udział w Komisjach radnych, 

wówczas wniosek taki należy przegłosować by znać decyzję Rady, co do przedmiotowej 

sprawy. 
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W związku ze zgłoszeniem wniosku formalnego o ograniczenie pracy radnych do udziału w 

jednej Komisji, Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad zgłoszonym przez radnego Kiszkisa 

wnioskiem. 

Przy 9 głosach – za 

5 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się  

wniosek o ograniczenie udziału każdego radnego do pracy tylko w jednej Komisji stałej Rady 

Gminy został przyjęty. 

 

Gerard Piegza zgłosił Jacka Kiszkisa, który wyraził zgodę na kandydowanie do komisji; 

Witold Bulas zgłosił Franciszka Sufę, który pisemnie wyraził zgodę na kandydowanie do 

komisji; 

Jacek Kiszkis zgłosił Gerarda Piegzę, który wyraził zgodę na kandydowanie do komisji; 

Witold Bulas zgłosił Herberta Panchyrza, który wyraził zgodę na kandydowanie do komisji; 

Ewelina Kornek zgłosiła Witolda Bulasa, który wyraził zgodę na kandydowanie do komisji; 

Jacek Kiszkis zgłosił Dominika Pawlaka, który wyraził zgodę na kandydowanie do komisji; 

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń lista kandydatów została zamknięta i 

Przewodnicząca Rady Gminy podsumowując dokonane zgłoszenia przedstawiła do 

przegłosowania następujące kandydatury do Komisji Terenowej:Komisji Terenowej:Komisji Terenowej:Komisji Terenowej:    

Jacek Kiszkis, Jacek Kiszkis, Jacek Kiszkis, Jacek Kiszkis,     

Franciszek Sufa, Franciszek Sufa, Franciszek Sufa, Franciszek Sufa,     

Gerard Piegza, Gerard Piegza, Gerard Piegza, Gerard Piegza,     

Herbert Panchyrz, Herbert Panchyrz, Herbert Panchyrz, Herbert Panchyrz,     

Witold Bulas, Witold Bulas, Witold Bulas, Witold Bulas,     

Dominik Pawlak. Dominik Pawlak. Dominik Pawlak. Dominik Pawlak.     

Następnie w związku z liczbą kandydatów do Komisji równą ustalonej wcześniej liczbie 

członków Komisji, przystąpiono do głosowania nad całym zaproponowanym składem 

Komisji: 

Przy 14 głosach – za 

0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 

ustalono następujący skład Komisji Terenowej: 

Jacek Kiszkis, Franciszek Sufa, Gerard Piegza, Herbert Panchyrz, Witold Bulas, Dominik 

Pawlak.  

 

- Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości: 

Witold Bulas zgłosił Ewelinę Kornek, która wyraziła zgodę na kandydowanie do komisji; 

Klaudiusz Kruszewski zgłosił Henryka Brodziaka, który wyraził zgodę na kandydowanie do 

komisji; 

Henryk Brodziak zgłosił Klaudiusza Kruszewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie do 

komisji; 

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń lista kandydatów została zamknięta. 

Zgodnie jednak z przegłosowanym wnioskiem radnego Kiszkisa, który dotyczył ograniczenia 

udziału radnych w pracach jednej tylko komisji rady, Przewodnicząca Rady Gminy 

przedstawiła propozycję reasumpcji głosowania dotyczącego liczebności Komisji Budżetowej 

tj. z 4 osób na 3 osoby.  

Przy 9 głosach – za 
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5 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 

wniosek dotyczący zmiany z 4 na 3 osoby liczebności Komisji Budżetowej został przyjęty. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy podsumowując dokonane zgłoszenia przedstawiła do 

przegłosowania następujących kandydatów do Komisji Budżetowej:Komisji Budżetowej:Komisji Budżetowej:Komisji Budżetowej:    

Ewelina Kornek, Ewelina Kornek, Ewelina Kornek, Ewelina Kornek,     

HenrHenrHenrHenryk Brodziak, yk Brodziak, yk Brodziak, yk Brodziak,     

Klaudiusz Kruszewski. Klaudiusz Kruszewski. Klaudiusz Kruszewski. Klaudiusz Kruszewski.     

Następnie w związku z liczbą kandydatów do Komisji równą ustalonej wcześniej liczbie 

członków Komisji, przystąpiono do głosowania nad całym zaproponowanym składem 

Komisji: 

Przy 12 głosach – za 

0 głosach – przeciw 

2 głosach – wstrzymujących się 

ustalono następujący skład Komisji Budżetowej: 

Ewelina Kornek, Henryk Brodziak, Klaudiusz Kruszewski. 

 

- Komisja Rewizyjna: 

Zastępca Wójta przypomniał, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzili Przewodniczący stałych 

Komisji Rady Gminy. Zaproponował radnym, aby w trakcie zarządzonej krótkiej przerwy w 

obradach członkowie wyłonionych składów Komisji wyłonili spośród siebie Przewodniczących 

Komisji.  Propozycja została przyjęta przez aklamację. 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 5 minut przerwy w celu ukonstytuowania się Komisji 

stałych. 

Po przerwie obrady wznowiono i do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących 

kandydatów: 

Artura Dawydzika (przew. Komisji Oświaty), który wyraził zgodę na kandydowanie do komisji; 

Dominika Pawlaka (przew. Komisji Terenowej), który wyraził zgodę na kandydowanie do 

komisji; 

Klaudiusza Kruszewskiego (przew. Komisji Budżetowej), który wyraził zgodę na 

kandydowanie do komisji; 

Witold Bulas przypomniał, że radni wcześniej przegłosowali wniosek o udziale w pracach 

tylko jednej stałej Komisji Rady, a kandydaci wskazani wcześniej do stałych komisji, 

ponownie zgłaszani są do Komisji Rewizyjnej, co jest sprzeczne z przyjętą zasadą.  

Eugenia Fox w związku z zaistniałymi wątpliwościami, wyjaśniła, że istnieją dwie możliwości 

rozwiązania tej sytuacji, po pierwsze przegłosować ponownie wniosek o udziale w pracach 

komisji i umożliwić radnym udział w pracach jednej stałej Komisji Rady, ale za wyjątkiem 

udziału w Komisji Rewizyjnej. Po drugie można dokonać rewizji głosowania w celu nie 

ograniczania radnym możliwości pracy tylko w jednej Komisji.  

Radni przychylili się do pierwszej propozycji, tj:. przegłosowania ponownego wniosku o 

udziale w pracach komisji i umożliwienie radnym udział w pracach jednej stałej Komisji Rady, 

ale za wyjątkiem udziału w pracach Komisji Rewizyjnej. 

Przy 13 głosach – za 

0 głosach – przeciw 

1 głosie – wstrzymującym się 

Wniosek dotyczący ograniczenia udziału w pracach stałych Komisji za wyjątkiem udziału w 

pracach Komisji Rewizyjnej, został przegłosowany. 
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Witold Bulas zwrócił uwagę, że może w związku z wątpliwościami dotyczącymi procedur 

powoływania składów Komisji, należałoby zaktualizować zapisy regulaminu Rady Gminy. 

Eugenia Fox wyjaśniła, że realizacją zgłoszonego wniosku powinna zająć się Komisja 

Statutowa na swoim posiedzeniu.  

Po przeprowadzeniu ponownego głosowania i ustaleniu zasad udziału w pracach stałych 

Komisji Rady Gminy, radni wrócili do zgłaszania kandydatur do Komisji Rewizyjnej. 

Witold Bulas zgłosił  Ewelinę Kornek, która wyraziła zgodę na kandydowanie do komisji; 

Jacek Kiszkis zgłosił Witolda Bulasa, który wyraził zgodę na kandydowanie do komisji; 

Witold Bulas zgłosił Herberta Panchyrza, który wyraził zgodę na kandydowanie do komisji. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy podsumowując dokonane zgłoszenia przedstawiła do 

przegłosowania następujących kandydatów do Komisji Komisji Komisji Komisji RewizyjnejRewizyjnejRewizyjnejRewizyjnej::::    

Artur Dawydzik, Artur Dawydzik, Artur Dawydzik, Artur Dawydzik,     

Dominik Pawlak, Dominik Pawlak, Dominik Pawlak, Dominik Pawlak,     

Klaudiusz Kruszewski, Klaudiusz Kruszewski, Klaudiusz Kruszewski, Klaudiusz Kruszewski,     

Ewelina Kornek, Ewelina Kornek, Ewelina Kornek, Ewelina Kornek,     

WWWWitold Bulitold Bulitold Bulitold Bulas, as, as, as,     

Herbert PanchyrzHerbert PanchyrzHerbert PanchyrzHerbert Panchyrz. 

Następnie w związku z liczbą kandydatów do Komisji równą ustalonej wcześniej liczbie 

członków Komisji, przystąpiono do głosowania nad całym zaproponowanym składem 

Komisji: 

Przy 14 głosach – za 

0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 

ustalono następujący skład Komisji: 

Artur Dawydzik, Dominik Pawlak, Klaudiusz Kruszewski, Ewelina Kornek, Witold Bulas, 

Herbert Panchyrz. 

Przewodnicząca Rady Gminy przestawiła projekt uchwały w sprawie powołania stałych 

Komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych: 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu:Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu:Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu:Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu:    

Artur Dawydzik 

Mariusz Gołębiowski 

Ewa Kluba 

Bogdan Mika 

Roman Piksa 

Komisja Terenowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego:Komisja Terenowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego:Komisja Terenowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego:Komisja Terenowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego:    

Jacek Kiszkis 

Franciszek Sufa 

Gerard Piegza 

Herbert Panchyrz 

Witold Bulas 

Dominik Pawlak 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości:Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości:Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości:Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości:    

Ewelina Kornek 

Henryk Brodziak 

Klaudiusz Kruszewski    

Komisja Rewizyjna:Komisja Rewizyjna:Komisja Rewizyjna:Komisja Rewizyjna:    

Artur Dawydzik 
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Dominik Pawlak 

Klaudiusz Kruszewski 

Ewelina Kornek 

Witold Bulas  

Herbert Panchyrz 

Po przedstawieniu projektu uchwały radni przystąpili do głosowania: 

Przy 14 głosach – za 

0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się  

uchwała Nr II/3/14 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich uchwała Nr II/3/14 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich uchwała Nr II/3/14 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich uchwała Nr II/3/14 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich 

składówskładówskładówskładów osobowych osobowych osobowych osobowych, została podjęta. 

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krupski Młyn.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krupski Młyn.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krupski Młyn.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krupski Młyn.    

Zastępca Wójta przedstawił podstawę prawną projektu uchwały w sprawie ustalenia  

wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy. Zapoznał radnych z zapisami ustawy o samorządzie 

gminnym oraz treścią tabeli wynagrodzeń dla Wójtów w gminach do 15 tys. mieszkańców, 

zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych. 

Na wynagrodzenie Wójta składają się następujące czynniki: 

zasadnicze - od 4 200 zł do 5 900 zł 

dodatek funkcyjny - maksymalnie 1 900 zł 

dodatek specjalny - od 20 do 40 % wynagrodzenia zasadniczego 

dodatek za wieloletnią pracę - 20 % wynagrodzenia zasadniczego 

Roman Piksa chciał poznać wysokość zadłużenia Gminy. Wnioskował o przedstawienie tej 

informacji radnym na najbliższej sesji. 

Wójt Gminy poinformował, że zadłużenie mieści się w dopuszczalnych granicach i wynosi na 

koniec 2014 roku – 51 % a na 2015 planowane jest zadłużenie  na poziomie 43 %.  

Przewodnicząca Rady Gminy wnioskowała o ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy na 

dotychczasowym poziomie.  

Witold Bulas podkreślił, że wielu mieszkańcom gminy nie podobała się wysokość ustalonego 

wynagrodzenia. Twierdzili oni, że wynagrodzenie to jest zbyt wysokie. Dodał ponadto, że 

niepotrzebne jest w Urzędzie Gminy stanowisko Zastępcy Wójta. Rozumie, że wynagrodzenie 

powinno być odpowiednie do pełnionych funkcji ale nie znajduje uzasadnienia na przyznanie 

Wójtowi Gminy dodatku specjalnego, szczególnie w tak małej gminie.  

Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że Wójt Gminy został wybrany już w I turze 

wyborów bezpośrednich, co jest dużym sukcesem.  

Radny Bulas dodał, że wygrana miała miejsce jedynie trzema głosami. 

Zastępca Wójta Gminy przedstawił poszczególne składniki proponowanego wynagrodzenia 

Wójta Gminy: 

a) zasadnicze - 5 600 zł 

b) dodatek funkcyjny - 1 800 zł 

c) dodatek specjalny - 35 % wynagrodzenia zasadniczego 

d) dodatek za wieloletnią pracę - 20 % wynagrodzenia zasadniczego 

razem – 11 110 zł 

Witold Bulas przedstawił propozycję nowego wynagrodzenia Wójta Gminy w związku z 

rozpoczęciem VII kadencji: 
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a) zasadnicze – 5 500 zł 

b) dodatek funkcyjny - 1 500 zł 

c) dodatek specjalny – 1 400 zł  

d) dodatek za wieloletnią pracę – 1 100  

razem 9 500 zł 

Innych propozycji nie zgłoszono. 

Artur Dawydzik wnioskował o przerwę w obradach. Propozycja została jednogłośnie przyjęta 

przez radnych i Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 5 minut przerwy.  

Po przerwie radni wrócili do dyskusji na temat wynagrodzenia Wójta Gminy. 

Witold Bulas przypomniał, że Wójt Gminy otrzymuje również wynagrodzenie za pracę w 

Międzygminnym Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. 

Wójt dodał, że w MZKP otrzymuje wynagrodzenie jako Wiceprzewodniczący Zarządu MZKP a 

nie z racji pełnienia funkcji Wójta Gminy.  

Witold Bulas nie znajduje uzasadnienia do ustalenia wynagrodzenia w takiej wysokości. 

Wnioskował jednocześnie o przeprowadzenie imiennego głosowania nad projektem uchwały 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.  

Przy 14 głosach – za 

0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się  

wniosek o imienne głosowanie został przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła do przegłosowania projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. Następnie zwróciła się do radnych o przedstawienie 

swojego zdania na temat wynagrodzenia tj.: pozostawienia wynagrodzenia na 

dotychczasowej wysokości. 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Henryk Brodziak  za  

decyzję swoją uzasadnił prowadzeniem licznych zadań inwestycyjnych na terenie gminy 

Witold Bulas     przeciw 

bo chciałby przekonać się jak będzie wyglądała praca Wójta w czasie trwania VII kadencji  

Artur Dawydzik  za 

docenia to co zostało zrobione 

Mariusz Gołębiowski za 

ponieważ w działce sportu, którą się zajmuje, działo się bardzo dużo, szczególnie w ciągu 

ostatnich miesięcy 

Jacek Kiszkis   za 

ponieważ poprzednia kadencja przyniosła mnóstwo nowych i wyczekiwanych obiektów 

sportowych i rekreacyjnych 

Ewa Kluba      przeciw 

Ewelina Kornek    przeciw  

Klaudiusz Kruszewski za  

Bogdan Mika   za 

ocenił, że ostatnia kadencja to czas powstania największej liczby obiektów użyteczności 

publicznej oraz sukcesem jest uzyskany wysoki wynik wyborczy przez Wójta 

Róża Ochman-Szyguła za  

pozyskanie ogromnej ilości środków z budżetu Unii Europejskiej oraz powstanie 

infrastruktury sportowej 

Herbert Panchyrz    przeciw 
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Dominik Pawlak  za  

Gerard Piegza   za  

posiadanie przez Wójta szerokiej wiedzy i doświadczenia  

Roman Piksa      przeciw 

Przewodnicząca Rady Gminy podsumowując poinformowała, że 9 radnych głosowało za 

podjęciem uchwały, 5 radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, w związku z 

powyższym uchwała Nr II/4/14 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy uchwała Nr II/4/14 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy uchwała Nr II/4/14 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy uchwała Nr II/4/14 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy 

Krupski MłynKrupski MłynKrupski MłynKrupski Młyn, została podjęta.  

 

Ad. 7.  

Podjęcie uchwały w sprawie uchwaleniPodjęcie uchwały w sprawie uchwaleniPodjęcie uchwały w sprawie uchwaleniPodjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania a gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania a gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania a gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok. problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok. problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok. problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.     

Kierownik GOPS – Maria Bania omówiła szczegółowo treść gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.  

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.  

W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

                   Przy 14 głosach – za  

                             0 głosie – przeciw 

                             0 głosach – wstrzymujących się  

uchwała Nr uchwała Nr uchwała Nr uchwała Nr II/5/14 II/5/14 II/5/14 II/5/14 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemproblemproblemproblemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 roków alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 roków alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 roków alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok, została podjęta. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane orz nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane orz nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane orz nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane orz 

ustaustaustaustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły lenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły lenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły lenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2015.wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2015.wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2015.wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2015.    

Zastępca Wójta Gminy omówił szczegółowo treść projektu uchwały oraz przedstawił 

uzasadnienie podjęcia uchwały. O dofinansowaniu mówi m.in.: rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z 29 marca 2002 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 1 % kwoty 

wynagrodzeń pracowników oświatowych, przeznaczony jest na dokształcanie nauczycieli 

oraz na dofinansowanie zakupu materiałów metodycznych. Organ prowadzący oraz dyrektor 

szkoły ustalają formy i kierunki kształcenia i opracowują projekt uchwały. 

Dominik Pawlak opuścił salę posiedzeń (obecnych 13-tu radnych). 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia, 

na które dofinansowanie jest przyznawane orz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 

2015. 

W głosowaniu brało udział 13-tu radnych. 

                   Przy 13 głosach – za  

                             0 głosie – przeciw 

                             0 głosach – wstrzymujących się  

uchwała Nr uchwała Nr uchwała Nr uchwała Nr II/6/14 II/6/14 II/6/14 II/6/14 w sprawie planu w sprawie planu w sprawie planu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dofinansowania form doskonalenia zawodowego dofinansowania form doskonalenia zawodowego dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz 
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ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia naucwyższe i zakłady kształcenia naucwyższe i zakłady kształcenia naucwyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 201zycieli na rok 201zycieli na rok 201zycieli na rok 2015, została podjęta. 

 

Ad. 9. 

Wnioski i interpelacje radnych Wnioski i interpelacje radnych Wnioski i interpelacje radnych Wnioski i interpelacje radnych stanowią    załącznik nr 6 do protokołu.    

Alfred Krain, mieszkaniec Gminy, który uzyskał zgodę Rady na zabranie głosu przypomniał 

zebranym, że jest grupa mieszkańców Gminy, zainteresowanych zmianą zapisów 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. Przypomniał o istniejącym już 

dużo wcześniej studium zagospodarowania, które powstało na podstawie wniosków 

mieszkańców gminy oraz o dacie podjęcia pierwszej uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Stwierdził, że od 2009 roku nic nie zostało zrobione w 

tym temacie a zainteresowani mieszkańcy chcieliby przekwalifikować posiadane 

nieruchomości, by móc wybudować na nich domy dla swoich dzieci. Powiedział, że to p. 

Brodziak poinformował go, że w 2015 roku  nowy miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wejdzie w życie. Jednak jak do tej pory nic nie wskazuje na realizację tych 

słów radnego. Zaapelował, aby radni rozpoczęli pracę nad studium, podjęli właściwą 

uchwałę oraz dokończyli prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Wyraził nadzieję, że stać będzie Radę na podjęcie uchwały w tej właśnie sprawie.  

Eugenia Fox przypomniała, że radni mogą składać wnioski na sesji, jednak obowiązujące 

przepisy prawa nie pozwalają na zmianę porządku sesji w trakcie jej trwania.  

W związku z wyjaśnieniami p. Fox – radcy prawnego, p. Krain  wnioskował o umieszczenie w 

porządku kolejnej sesji pkt dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła treść pisma dotyczącego podjęcia 

uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i 

kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn. 

 

Ad. 10. 

Sprawy bieżąceSprawy bieżąceSprawy bieżąceSprawy bieżące    

1. Wiceprzewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym zapisy regulaminu Rady, by 

ułatwić, przede wszystkim, nowym radnym przyswojenie ich treści.  

2. Artur Dawydzik prosił o wyjaśnienia dotyczące prac przy ul. Mickiewicza w związku z 

awarią wody. Zastępca Wójta wyjaśnił jaki jest etap prac tego zadania.  

3. Jacek Kiszkis wyraził zaniepokojenie wycinką pielęgnacyjną drzew w wyniku której 

pozostaje pień o wysokości jedynie 4-5 m.  

4. Henryk Brodziak zwrócił uwagę na słabe oświetlenie ronda w Krupskim Młynie. 

Wójt wyjaśnił, że problemy z oświetleniem są na bieżąco monitorowane.  

Jacek Kiszkis stwierdził, że należałoby zlecić temat ten Komisji Terenowej na najbliższym 

posiedzeniu.  

5. Herbert Panchyrz: 

a) chciał się dowiedzieć jakie są możliwości doprowadzenia gazu do nieruchomości w 

przysiółkach na terenie Gminy;  

b) pytał o doprowadzenie wody pitnej do Odmuchowa; 

c) pytał o możliwość montażu oświetlenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie. 

6. Adam Szaruga zwrócił uwagę na świecące  już od wczesnego popołudnia lampy w rejonie 

ul. Dąbrowskiego, Prusa i Lublinieckiej. Prosił o interwencję. 

7. Łukasz Janczura wnioskował o wyłączanie na noc świateł na terenie cmentarza. 
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Wójt wyjaśnił, że istniejące oświetlenie jest energooszczędne a wniosek dotyczący 

oświetlenia cmentarza składany był wielokrotnie przez ostatnich kilka lat. W 2014 nareszcie 

udało się go zrealizować. 

8. Pan Błaszczyk pytał o możliwości wdrożenia na terenie gminy programu pozyskiwania 

energii elektrycznej z energii słonecznej dzięki źródłom fotowoltaicznym. 

Wójt odpowiedział, że Gmina jest zainteresowana zadaniem i już w nim uczestniczy. Żeby 

jednak program działał w pełni potrzebne jest również zaangażowanie mieszkańców. 

W uzupełnieniu wyjaśnień Wójta Gminy Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała z pismem 

Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w tej właśnie sprawie (załącznik nr 7 do 

protokołu). 

9. Cezary Stajniak: a) wnioskował o umieszczanie w porządku posiedzenia sesji pkt 

zawierającego wysłuchanie wniosków mieszkańców gminy; 

b) zwrócił uwagę na słabe oświetlenia ronda, co powodować może niebezpieczeństwo w 

ruchu drogowym; 

c) pytał skąd pomysł na oświetlenie cmentarza, bo jak stwierdził, nie było upoważnienia Rady 

do działania w taki sposób; 

d) powiedział, że według niego środki pozyskane ze sprzedaży SPZOZ przy ul. Krasickiego są 

zbyt małe. Wnioskował o analizę procedur sprzedaży nieruchomości gminnych (szczególnie 

budynku SPZOZ przy ul. Krasickiego 2). 

e) zauważył,  że uchwały przygotowane na obecną sesję mogłyby zostać rozpatrzone na 

kolejnych sesjach roboczych;  

10. Jan Wons wnioskował o zabezpieczenie otwartej studzienki przy ul. Leśnej w Potępie. 

11. Alfred Krain wnioskował umieszczenie w porządku posiedzenia kolejnej sesji projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

12. Przewodnicząca Rady zapoznała obecnych z: 

a) pismem dotyczącym opracowania dokumentu pn.: ”Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn.” (załącznik 

nr 8 do protokołu). 

b) pismem o utworzeniu Klubu radnych Dobry wybór; (załącznik nr 9 do protokołu).  

c) pismem - uchwałą LIII.450.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z 30 października 2014 roku 

w sprawie poparcia starań Rady Pracowniczej i Związków Zawodowych działających na 

terenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Reumatologicznego w Goczałkowicach – 

Zdroju zmierzających do zachowania miejsc pracy oraz utrzymania przez Gminę 

Goczałkowice-Zdrój statusu uzdrowiska (załącznik nr 10 do protokołu). 

d) pismem Ks. Dr Krystiana Piechaczka w sprawie adwentowych godzin skupienia które 

odbędą się 13 grudnia 2014 roku (załącznik nr 11 do protokołu). 

e) planowanym terminem posiedzenia Komisji Rady – na 19 grudnia 2014 roku (piątek) a 

sesji na 30 grudnia 2014 roku (wtorek) w Sali posiedzeń Rady Gminy przy ul. Głównej 5 w 

Krupskim Młynie.     

Ad. 11. 

Zamknięcie obrad.Zamknięcie obrad.Zamknięcie obrad.Zamknięcie obrad.    

Sesja zakończyła się o godz. 19.00. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 

Katarzyna Michałek 
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