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Protokół III sesji VII kadencji  
Rady Gminy Krupski Młyn 
z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 
 

 III sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 30 grudnia 2014 roku w Sali posiedzeń 
Rady Gminy przy ul. Głównej 5 w Krupskim Młynie.  
 
Ad. 1  
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności 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 – Elżbieta Psiuk  
Sołtys Potępy – Andrzej Janus (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 
Mieszkańcy gminy – lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu 
Redaktor Gwarka – Alicja Jurasz 
Nieobecny: Herbert Panchyrz 
 
Ad. 2  
Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła zebranym porządek obrad oraz zapytała, czy ktoś z 
radnych ma uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy, w związku z obecnością na sesji Prezesa OSP w Krupskim 
Młynie, wnioskował o dokonanie zmiany w porządku posiedzenia poprzez rozszerzenie go o 
dodatkowy pkt. o treści: „Wysłuchanie Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Krupskim 
Młynie.” 
Radni przy 13 głosach – za 
1 głosie – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 
dokonali zmiany porządku posiedzenia, rozszerzając go o wnioskowany punkt. 
Radny Franciszek Sufa zwrócił się do Przewodniczącej Rady Gminy aby ustalając porządek 
kolejnych sesji Rady Gminy, umieszczała w nim pkt.: „Oświadczenia Klubu Radnych”. 
 
W związku z tym, że nikt z obecnych nie wniósł innych uwag do zaproponowanego porządku 
posiedzenia, przegłosowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco: 

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 Przewodniczącej Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
7. Wysłuchanie Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Krupskim Młynie. 
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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. Rozpatrzenie wniosku Alternatywy dla Gminy Krupski Młyn, w sprawie umieszczenia 

w porządku obrad oraz podjęcia uchwały na najbliższej sesji Rady Gminy w sprawie 
umieszczenia w budżecie gminy na 2015 rok, pozycji – Plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2015 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu 

Aglomeracji Krupski Młyn. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

na okres do 3 lat.  
15. Wnioski i interpelacje radnych.  
16.  Sprawy bieżące. 
17.  Zamknięcie sesji. 

 
Ad. 3. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
Przewodnicząca Rady Gminy – Róża Ochman-Szyguła zapytała radnych czy zapoznali się z 
protokołem sesji Rady Gminy z 9 grudnia 2014 roku oraz czy wnoszą do jego treści jakieś 
uwagi.  

Radni nie wnieśli uwag. Następnie przystąpili do głosowania: 
Przy 13 głosach – za 

     0 głosach – przeciw 
    1 głosie – wstrzymującym się 

protokół z sesji Rady Gminy z 9 grudnia 2014 roku, został przyjęty. 
 
Ad. 4.  
Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.  
Z-ca Wójta przestawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy i pracy Urzędu Gminy , które 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Adam Łuć pytał kto jest nabywcą budynku dawnego SPZOZ w Krupskim Młynie przy ul. 
Krasickiego 2. 
Zastępca Wójta odpowiedział, że budynek został kupiony przez Pana Henryka Sawczuka.  
Pan Łuć prosił o podanie szczegółowych informacji na temat planowanego połączenia 
autobusowego między Krupskim Młynem a Lublińcem.  
Zastępca Wójta wyjaśnił, że jest to inicjatywa PKS LUBLINIEC. W chwili obecnej PKS robi 
rozeznanie jakie byłoby zainteresowanie przejazdami. Na stronie Gminy Krupski Młyn jest 
informacja zgodnie, z którą  można zgłaszać swoje sugestie oraz opinie na temat takiego 
połączenia. 
Witold Bulas zapytał, jak się ma fakt sprzedaży przedmiotowego budynku do informacji 
przekazywanych na spotkaniach przedwyborczych z mieszkańcami, zgodnie z którymi Wójt 
zapowiadał, że można rozważyć możliwość rozszerzenia działalności przedszkola, wówczas 
można byłoby budynek SPZOZ przeznaczyć na potrzeby gminne.  
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Jacek Kiszkis przypomniał p. Bulasowi, kwitując jego wypowiedź, iż na spotkaniu 
przedwyborczym nie było go na sali a kieruje pod adresem Wójta wypowiedzi, których nie 
było. 
Wójt Gminy dopowiedział, że rzeczywiście na jednym ze spotkań przedwyborczych była 
mowa o powiększeniu powierzchni przedszkola i innych instytucji gminnych, jednak nikt nie 
mówił, że działania takie będą mogły być prowadzone w budynku byłego SPZOZ-u. Jeśli 
chodzi natomiast o przedmiotowy budynek, to uchwałą Rady Gminy został on przeznaczony 
do sprzedaży już kilka lat temu, tak więc procedura związana ze sprzedażą tego budynku była 
już w toku od dłuższego czasu. 
Witold Bulas powiedział, że budynek ten można było wyremontować i przenieść tam siedzibę 
Urzędu Gminy lub wynająć i stworzyć lecznicę, oferującą usługi inne niż te oferowane w 
NZOZ w Krupskim Młynie. Zauważył, że tak duży budynek został sprzedany za bardzo 
niewielkie pieniądze. Prosił o wyjaśnienie skąd taka różnica między ceną wyjściową 
nieruchomości a ceną za którą nieruchomość została sprzedana. Pytał również czy decyzja 
dotycząca warunków sprzedaży nieruchomości była przedyskutowana z radnymi Rady Gminy 
Krupski Młyn. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że cena nieruchomości wynikała z operatu szacunkowego budynku 
wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę. Natomiast jeśli chodzi o cenę sprzedaży to 
została ona ustalona na podstawie negocjacji prowadzonych z oferentem zgodnie z zapisami 
ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 
Roman Piksa przypomniał o swoim poprzednim wniosku dotyczącym przedstawienia radnym 
informacji na temat zadłużenia Gminy. 
Skarbnik wyjaśniła, że takie dane może podać później, ponieważ dysponuje właściwymi 
dokumentami na ten temat. 
 
Ad. 5. 
Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy w okresie międzysesyjnym: 

1. Zapoznanie się z materiałami dot. działalności Biura Rady Gminy;  
2. Spotkanie z pracownikami Urzędu w sprawie projektów uchwał; 
3. Dyżury we wtorki od godz. 14.00 -16.00; 
4. Wizyta w Zakładzie Techniki Obliczeniowej w sprawie wyrobienia podpisu 

elektronicznego; 
5. Reprezentowanie Gminy na spotkaniu opłatkowym  w Klubie Seniora, Kole Kobiet i 

Urzędzie Gminy;  
6. Odbiór życzeń świątecznych, noworocznych i gratulacji z okazji wyborów; 
7. Prowadzenie wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 19 grudnia 2014 roku; 
8. Udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 
Ad. 7.  
Wysłuchanie Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Krupskim Młynie. 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krupskim Młynie – Piotr Wieczorek zabierając głos, 
pogratulował wyboru Radnym oraz Wójtowi Gminy oraz złożył życzenia sukcesów w pracy, 
sympatii mieszkańców i skutecznych działań w nowej kadencji.  Następnie zapoznał radnych 
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z treścią pisma, które złożył na ręce Przewodniczącej Rady Gminy w poprzedniej kadencji a, 
które dotyczyło uwzględnienia w budżecie gminy na 2015 rok potrzeb OSP Krupski Młyn 
(załącznik nr 6 do protokołu). Najpilniejszą potrzebą dla jednostki jest garaż dla wozu 
bojowego – Jelcza. Dodał, że Jelcz garażowany jest na obcym terenie, którego właściciel 
wielokrotnie pytał o to jak długo jeszcze będzie ten wóz przechowywany w obecnym 
miejscu. Zaapelował o rozpoczęcie prac związanych z powstaniem garażu. Prosił o podjęcie 
czynności w tym kierunku, by zaplanować działania i je skonkretyzować. 
Wójt Murowski odpowiedział, że temat ten jest znany i już wielokrotnie był poruszany i 
dyskutowany, jednak jak na razie nie udało się go sfinalizować. Trwają rozmowy z Zarządem 
NITORERG-u, na temat przejęcia „blaszanki” przy ul. Krasickiego; rozpoczęty jest proces 
podziału geodezyjnego nieruchomości sąsiadującej z budynkiem przy ul. Krasickiego. 
Wyceniono już przedmiotowy teren. Rozważana jest możliwość, aby część sprzętu 
gospodarzy przenieść do przejętej „blaszanki” a budynek murowany  - dotychczasowy garaż 
sprzętu komunalnego, zostanie przekazany do OSP w Krupskim Młynie, jako garaż dla Jelcza. 
Prezes OSP powiedział, że gdyby Rada Gminy zarezerwowała w budżecie gminy jakieś środki 
finansowe na ten cel, to rozpoczęcie prac budowlanych związanych z przebudową garażu 
bardzo uspokoiłoby członków Ochotniczej  Straży Pożarnej w Krupskim Młynie. 
Wójt stwierdził, że nie ma potrzeby rezerwowania jakiejś znacznej sumy pieniędzy w 
budżecie na ten cel, gdyż przewiduje, że remont nie będzie wymagał aż takich nakładów 
finansowych. 
Franciszek Sufa przypomniał, że to Wójt Gminy jest gospodarzem gminy. Twierdzi, że są 
możliwości i środki finansowe na pewne prace, jednak nie deklaruje konkretnie czy wniosek 
ten zostanie zrealizowany w 2015 roku, tak jak wnioskują o to strażacy. Wójt powinien 
troszczyć się o dobre stosunki pomiędzy jednostkami działającymi na terenie gminy, lecz 
niestety, jak zauważył radny Sufa, istnieje ciągle rywalizacja między OSP Potępa a OSP  
Krupski Młyn. Jest to chora sytuacja. Strażacy OSP Krupski Młyn, istniejącej już 10 lat powinni 
mieć zapewnione niezbędne minimum, by móc dobrze i skutecznie działać. W tym powinien 
im pomagać gospodarz, którym jest Wójt Gminy. Wyraził wątpliwość w to, co Wójt 
deklarował na jednym z poprzednich posiedzeń, a mianowicie, że stary wóz bojowy OSP  
Potępa zostanie przekazany do OSP Krupski Młyn. Jest to pojazd, który wymaga raczej 
złomowania a nie dalszej eksploatacji.  
Witold Bulas powiedział, że należy zastanowić się nad kolejnym pomieszczeniem dla OSP w 
Krupskim Młynie, gdyby np. straży udało się pozyskać kolejny  wóz bojowy.  
Wójt wyjaśnił, że nie składał deklaracji na temat przekazania wozu bojowego z Potępy 
strażakom z Krupskiego Młyna. Dodał, że należy jednak poczekać na rozwój sytuacji dot. 
przekazania blaszanek z Nitroerg i wówczas można zastanawiać się nad kolejnymi krokami.  
Obecny na sesji Roman Żyła, zaapelował aby Rada Gminy wsparła działania strażaków. 
Powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że prace remontowe będą wymagały czasu oraz 
środków finansowych i dlatego prosi o podjęcie działań najszybciej jak to tylko będzie 
możliwe. Podkreślił, że gdyby strażacy mieli wyznaczony teren działalności wraz z obszarem 
niezbędnym do pracy, mogliby występować do instytucji europejskich o dofinansowanie 
swojej działalności. Na razie jest to jednak niemożliwe.  
Wójt Gminy wyjaśnił, że pierwszym krokiem będzie organizacja spotkania ze strażakami w 
celu szczegółowego przedyskutowania sytuacji  oraz  znalezienia zadowalającego 
rozwiązania.  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy wnioskował o ogłoszenie przerwy w obradach. Wniosek 
został przyjęty przez aklamację. Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 7 minut przerwy. 
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Po przerwie obrady wznowiono. 
 
Ad. 8. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024. 
Skarbnik Gminy omówiła treść projektu uchwały oraz przedstawiła uzasadnienie podjęcia 
uchwały. Przypomniała, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Rady.  
Przewodniczący Komisji Budżetowej – Klaudiusz Kruszewski zapoznał obecnych z opinią 
Komisji Budżetowej na temat projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej na lata 2014-2024. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024. 
W głosowaniu brało udział 14-tu radnych. 
                   Przy 10 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             4 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr III/7/14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 
2024, została podjęta. 
 
Ad. 9. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2014 rok. 
Skarbnik Gminy omówiła treść projektu uchwały oraz przedstawiła uzasadnienie podjęcia 
uchwały. Przypomniała, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Rady.  
Przewodniczący Komisji Budżetowej – Klaudiusz Kruszewski zapoznał obecnych z opinią 
Komisji Budżetowej na temat projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski 
Młyn na 2014 rok. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy Krupski Młyn na lata 2014. 
W głosowaniu brało udział 14-tu radnych. 
                   Przy 10 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             4 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr III/8/14 w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2014, została 
podjęta. 
 
Ad. 10. 
Rozpatrzenie wniosku Alternatywy dla Gminy Krupski Młyn, w sprawie umieszczenia w 
porządku obrad oraz podjęcia uchwały na najbliższej sesji Rady Gminy w sprawie 
umieszczenia w budżecie gminy na 2015 rok, pozycji – Plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła zebranym pismo Pana Alfreda Kraina z 
Alternatywy dla Gminy Krupski Młyn, w sprawie umieszczenia w porządku obrad  najbliższej 
sesji Rady Gminy pkt dotyczącego zapisania w budżecie gminy na 2015 rok, pozycji; „Plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy” (załącznik nr 7 do protokołu) oraz poinformowała 
o skierowaniu przedmiotowego wniosku do zaopiniowania przez Komisję Budżetową. 
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Wójt Gminy wyjaśnił, że odpowiedź na przedmiotowy wniosek została przesłana do radnych 
gminy (załącznik nr 8 do protokołu). Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała 
Radę Gminy, że wniosek Pana Alfreda Kraina został zaopiniowany negatywnie przez dwóch z 
trzech członków Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości (załącznik nr 9 do 
protokołu). 
Witold Bulas zauważył, że w odpowiedzi przygotowanej przez Wójta Gminy nie ma mowy o 
tym czy jest to nowy dokument czy tylko zmiana istniejącego. Pytał co z wnioskami 
złożonymi do studium w 2009 roku, czy są one aktualne czy straciły swoją aktualność. 
Alfred Krain stwierdził, że mieszkańcy gminy nie wiedzą jaki jest aktualny stan studium i czy 
złożone przez nich wnioski są aktualne czy też wymagają jakiejś aktualizacji. Mieszkańcy nie 
posiadają takiej wiedzy, nie zostali o tym poinformowani.   
Wójt Murowski wyjaśnił, że prowadzona procedura jest zgodna z obowiązującymi przepisami 
i dlatego projekt uchwały, choć dotyczy właściwie aktualizacji treści studium, musi być 
nazwany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. 
Natomiast jeśli chodzi o pytanie dotyczące aktualności składanych wcześniej przez 
zainteresowanych  mieszkańców wniosków, to wszystkie wnioski, które zostały 
uwzględnione przez Radę Gminy w trakcie prac nad studium w 2009 roku  zachowują swoją 
aktualność. 
Adam Łuć przypomniał, że wnioskodawca p. Krain obecny był również na spotkaniach 
poświęconych studium w 2009. Wszystkie wnioski złożone wówczas zostały przepracowane i 
uwzględnione w zapisach studium i stanowią przepisy prawa miejscowego.  
Alfred Krain zarzucał w dalszym ciągu, że mieszkańcy składający wcześniej wnioski nie byli 
poinformowani o tym fakcie i dlatego składają nowe wnioski ponieważ termin na ich 
składanie mija już 31 grudnia br. Nie było takiej informacji udostępnionej mieszkańcom, nie 
wiedzieli o tym czy złożone wnioski były aktualne czy też nie. Gdyby odpowiedź dziś 
cytowana przyszła do wnioskodawców wcześniej, sprawa byłaby wyjaśniona.  
Wójt Gminy powiedział, że studium uchwalone w 2009 roku jest dokumentem nadal 
obowiązującym bo nie było do tej pory żadnej jego zmiany.  
Franciszek Sufa stwierdził, że dobrze byłoby poinformować  wnioskodawców o aktualnej 
sytuacji prawnej, żeby nie powodować jakichkolwiek wątpliwości w tej kwestii. 
Radca Prawny – Elżbieta Psiuk wyjaśniła, że jeśli od ostatniej uchwały na temat studium nie 
pojawiła się informacja o jakichkolwiek  zmianach to należy sądzić, że dotychczasowe zapisy 
są obowiązujące i nie zostały zmienione. Przypomniała, że wnioski i uwagi złożone wówczas 
do dokumentu zostały uwzględnione a wnioskodawcy poinformowani o tym fakcie, bo tak 
przewidują przepisy. Skoro uchwałą Rady wnioski zostały przyjęte to zapisy stały się 
obowiązującym prawem miejscowym i nie zostały zmienione. Mowa jest jedynie o 
wprowadzeniu nowych tematów, które pojawiły się w ciągu ostatnich lat. To co zostało 
przyjęte stanowi prawo miejscowe więc nadal obowiązujące.  
Pan Krain stwierdził, że mieszkańcy niestety nie dysponowali taką wiedzą a powinni być o 
tym wcześniej poinformowani.  
Po przeprowadzonej dyskusji Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania przedmiotowego 
wniosku.  
Przy 4 głosach – za 
10 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 
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wniosek Pana Alfreda Karina z Alternatywy dla Gminy Krupski Młyn, w sprawie umieszczenia 
w porządku obrad oraz podjęcia uchwały w sprawie umieszczenia w budżecie gminy na 2015 
rok, pozycji – Plan zagospodarowania przestrzennego gminy, nie został przyjęty. 
 
Ad. 11. 
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024. 
Skarbnik Gminy omówiła treść projektu uchwały oraz przedstawiła uzasadnienie podjęcia 
uchwały. Przypomniała, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Rady.  
Adam Łuć wnioskował o umieszczenie w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2015 – 2024 następujących zadań: 
- wymiana przyłączy kanalizacyjnych przy ul. Zawadzkiego; 
- budowa nowego  przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Powstańców Śl. z minimalną średnicą ø   

160 i budową kratek zbiorczych wody deszczowej; 
- odbudowa rowu melioracyjnego pomiędzy ul. Powstańców i Sienkiewicza; 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wszystkie wymienione zadania znalazły się w uchwale dot. 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2024. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej – Klaudiusz Kruszewski zapoznał obecnych z opinią 
Komisji Budżetowej na temat projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2015-2024. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024. 
W głosowaniu brało udział 14-tu radnych. 
                   Przy   9 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             5 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr III/9/14 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024, została 
podjęta. 
 
Ad. 12.  
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2015 rok. 
Skarbnik Gminy omówiła treść projektu uchwały oraz przedstawiła uzasadnienie podjęcia 
uchwały. Przypomniała, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady. Poinformowała o autopoprawce wniesionej do projektu 
budżetu a dotyczącej przeniesienia środków – 2 000 zł w ramach dz. 852, na program 
przeciwdziałania przemocy. Środki takie powinny być zaplanowane, zgodnie z sugestią 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, który w projekcie 
uchwały Rady Gminy stwierdził brak takich zapisów.  
Radny Sufa pytał czy będą wykonywane jakieś prace związane z wymianą sieci wodociągowej 
przy ul. Słowackiego;  
Wójt Gminy potwierdził, że prace projektowe będą rozpoczęte w 2015 roku. 
Skarbnik Gminy dodała, że w ramach projektu budżetu gminy na 2015, prace na ul. 
Słowackiego będą podjęte. 
Radny Sufa zaproponował aby rozważyć następujące tematy w ramach kultury: 
zlikwidowanie świetlicy ze stołem bilardowym w Krupskim Młynie i przeznaczenia tych 
pomieszczeń pod potrzeby biblioteki z prawdziwego zdarzenia,  centrum GOKSiR-u przenieść 
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do budynku wielofunkcyjnego w Potępie. Jest tam  o wiele więcej miejsca i przestrzeni do 
wykorzystania.  Radny Sufa zaapelował aby rozważyć bardzo szczegółowo tą propozycję.  
Wójt Murowski wyjaśnił, że temat jest znany, będzie on rozpatrzony i szczegółowo 
przedyskutowany.  
Przewodniczący Komisji Budżetowej – Klaudiusz Kruszewski zapoznał obecnych z opinią 
Komisji Budżetowej na temat projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2015. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu 
Gminy Krupski Młyn na 2015. 
W głosowaniu brało udział 14-tu radnych. 
                   Przy  10 głosach – za  
                             3 głosach – przeciw 
                             1 głosie – wstrzymującym się  
uchwała Nr III/10/14 w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2015, została podjęta. 
 
Ad. 13. 
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji 
Krupski Młyn. 
Zastępca Wójta Gminy przypomniał treść projektu uchwały oraz przedstawił uzasadnienie 
podjęcia uchwały. Przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez radnych. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Krupski Młyn. 
W głosowaniu brało udział 14-tu radnych. 
                   Przy 14 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr III/11/14 w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu 
Aglomeracji Krupski Młyn, została podjęta. 
 
Ad. 14. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat.  
Zastępca Wójta Gminy omówił treść projektu uchwały oraz przedstawił uzasadnienie 
podjęcia uchwały – pismo p. Jóźwiak. Przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo 
omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady i pozytywnie zaopiniowany przez radnych. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat. 
W głosowaniu brało udział 14-tu radnych. 
                   Przy 14 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr III/12/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na okres do 3 lat, została podjęta. 
 
Ad. 15. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 
 



 9 

Ad. 16. 
Sprawy bieżące. 
1. Franciszek Sufa: 

a) bardzo serdecznie podziękował pracownikom Urzędu Gminy za współprace; 
b) złożył życzenia świąteczne i noworoczne, a szczególnie radnym, którzy dokonali 

pacyfikacji jego osoby; 
c) poinformował o spotkaniu w ramach Spichlerza Górnego Śląska, które odbędzie się 2  
stycznia 2015 roku; 

2. Witold Bulas zaproponował, aby rozważyć możliwość wystąpienia z wnioskiem o 
dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP w Krupskim Młynie;  

     Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na takie zadanie potrzebne jest ok. 1 mln złotych w budżecie 
a takiej kwoty nie ma.  
3. Przewodnicząca Rady Gminy:  

a) zapoznała z pismami KW Dobry Wybór w sprawie: 
- sposobu wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty – załącznik nr 11 do protokołu; 
- przedstawienia na najbliższej sesji informacji dotyczącej procesu realizacji inwestycji 
dotyczącej oświetlenia drogi łączącej ul. Tarnogórską z cmentarzem komunalnym jak i 
terenu cmentarza oraz wymiany oświetlenia na terenie ronda u zbiegu ulic: Lubliniecka, 
Tarnogórska, Główna, Krasickiego, Zawadzkiego - załącznik nr 12 do protokołu; 
Artur Dawydzik dodał, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Oświaty członkowie Komisji 
wrócą do dyskusji na temat skargi KW Dobry Wybór. 
b) poinformowała, że na najbliższej sesji w styczniu poda szczegółowy plan sesji w 2015 
roku; 

     c) złożyła obecnym życzenia świąteczne i noworoczne. 
5. Zastępca Wójta Gminy poinformował o potrzebie zwołania pierwszego posiedzenia  

Komisji Rewizyjnej, w celu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji 
oraz przygotowania propozycji do planu kontroli w 2015 roku. 

6. Artur Szaruga wnioskował o: 
a) poszerzenie (usunięcie piasku) ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej od Krupskiego 
Młyna do Ziętka; 
b) sprawdzenie przyczyny świecenia lamp na os. Gwarek (lampy są włączane już w 
godzinach popołudniowych, kiedy jest jeszcze jasno);  

 7. Adam Łuć wnioskował o poprawę zbyt niskiego ciśnienia wody oraz usunięcia jej   
nieprzyjemnego zapachu (ul. Powstańców Śl.) 

 
Ad. 17. 
Zamknięcie obrad. 
 
Sesja zakończyła się o godz. 19.00. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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