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Protokół Protokół Protokół Protokół VIIIVIIIVIIIVIII sesji VII kadencji  sesji VII kadencji  sesji VII kadencji  sesji VII kadencji     
Rady Gminy Krupski MłynRady Gminy Krupski MłynRady Gminy Krupski MłynRady Gminy Krupski Młyn    
z z z z 26 maja 26 maja 26 maja 26 maja 2012012012015555 r. r. r. r. 

 
 
VIII sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 26 maja 2015 roku w Sali posiedzeń Rady 

Gminy przy ul. Głównej 5 w Krupskim Młynie.  
 
Ad. 1. 
Otwarcie Otwarcie Otwarcie Otwarcie i stwierdzenie prawomocności si stwierdzenie prawomocności si stwierdzenie prawomocności si stwierdzenie prawomocności sesji.esji.esji.esji.    
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 Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy, radnych, obecnych 
mieszkańców gminy oraz redaktora Gwarka. 
W sesji uczestniczyli:  
- Wójt Gminy – Jan Murowski 
- Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
- Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska, 
- Radca prawny – Elżbieta Psiuk  
- Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji – Artur Konfederak  
- Prezes KS NITRON – Janusz Parkitny 
- członek Zarządu KS NITRON – Zbigniew Dubiel 
- mieszkańcy gminy (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu) 
- Redaktor Tygodnika GWAREK – Alicja Jurasz. 
Nieobecny: Mariusz Gołębiowski oraz 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: 

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. Funkcjonowanie Klubu Sportowego „NITRON” w społeczności lokalnej Gminy Krupski 

Młyn”.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 

2024. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Krupski Młyn na lata 2015 – 2018. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na lat 10. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego i członków Rady 

Osiedla Ziętek.  
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13. Oświadczenia klubu radnych i innych radnych.  
14. Wnioski i interpelacje radnych. 
15. Sprawy bieżące. 
16. Zamknięcie sesji. 

oraz zapytała, czy ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia. 
Nikt z obecnych nie wniósł uwag do porządku posiedzenia. 
Następnie przystąpiono do przegłosowania porządku posiedzenia: 
Przy 14 głosach – za  
 0 głosach – przeciw  
 0 głosach – wstrzymujących się 
radni przyjęli zmieniony porządek posiedzenia. 

 
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 dnia 28 kwietnia 2015 roku oraz czy wnoszą do jego treści 
jakieś uwagi.  
Witold Bulas wnioskował o zmianę zapisu protokołu w pkt 7, dotyczącym wysłuchania 
mieszkańców na temat ciepła, a mianowicie aby zapisać, że wniosek dotyczący utworzenia 
zespołu roboczego (komisji) ds. ciepła na terenie gminy złożył Witold Bulas a nie Henryk 
Brodziak, jak zostało zapisane. Radny Brodziak poparł wniosek o powołanie komisji.  

Radni nie wnieśli innych uwag do treści protokołu. Następnie przystąpili do głosowania: 
Przy 14 głosach – za 

     0 głosach – przeciw 
     0 głosach – wstrzymujących się 

protokół z sesji Rady Gminy z 28 kwietnia 2015 roku wraz z wniesioną poprawką, został 
przyjęty.  

 
Ad. 4.  
Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnymSprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnymSprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnymSprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. . . .     
Zastępca Wójta przestawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy i pracy Urzędu Gminy, 
które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Artur Szaruga zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu w pkt. dotyczącym Dni Krupskiego Młyna 
znalazła się informacja o pokazach OSP w Potępie, a  pokazy te prowadziła wykonane OSP w 
Krupskim Młynie.  
Franciszek Sufa poinformował, że 17 maja odbyło się Święto Lasu zorganizowane przez 
Stowarzyszenie LGD Spichlerz Górnego Śląska. Dodał, że Wójt Gminy otrzymał zaproszenie 
na tą imprezę, jednak  nikt z włodarzy gminy na tym festynie się nie pojawił. 
Witold Bulas zwrócił się do Przewodniczącej Rady Gminy o umożliwienie zabrania głosu 
mieszkańcowi Gminy – Prezesowi Stowarzyszenia DOBRY WYBÓR – Cezaremu Stajniakowi, 
na co Przewodnicząca wyraziła zgodę. 
Cezary Stajniak poinformował, o udziale w Święcie Lasu przedstawicieli Stowarzyszenia 
Dobry Wybór oraz Regionalnego Ogniska Historycznego. Dodał, że w Święcie Lasu wzięli 
udział rękodzielnicy i artyści  Gminy jednak zabrakło na spotkaniu władz gminy, a przede 
wszystkim Wójta. Następnie przekazał Przewodniczącej Rady Gminy podziękowanie dla 
Gminy za przygotowanie stoiska promującego Gminę i udział w konkursie „Najpiękniejsze 
stoisko wystawiennicze Spichlerza” w trakcie trwania festynu „Święto Lasu”.  
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Ad. 5. 
SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie Wójta z realizacji  Wójta z realizacji  Wójta z realizacji  Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.wniosków i interpelacji radnych.wniosków i interpelacji radnych.wniosków i interpelacji radnych.    
Sprawozdanie z realizacji wniosków i interpelacji radnych zgłoszonych    na poprzedniej sesji 
przedstawił Wójt Gminy  (załącznik nr 4 do  protokołu).        
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej RadySprawozdanie z działalności Przewodniczącej RadySprawozdanie z działalności Przewodniczącej RadySprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Gminy w okresie międzysesyjnym. Gminy w okresie międzysesyjnym. Gminy w okresie międzysesyjnym.    
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o: 

1. prowadzonych wtorkowych dyżurach w Urzędzie Gminy w godz. 14.00 – 16.00;  
2. udziale w Forum Przewodniczących Rad, Gmin i Powiatów, które odbyło się 15 - 16 

maja br. w Ustroniu;  
3. udziale  w posiedzeniach połączonych komisji terenowej i oświaty  w dniu 18 maja br. 

oraz posiedzeniu komisji budżetowej  w dniu  19 maja br.; 
4. reprezentowaniu Rady Gminy w obchodach 30-lecia Klubu Seniora „RELAKS” w dniu 

20 maja br. 
 
Ad. 7.  
Funkcjonowanie Klubu Sportowego „Nitron” w społeczności lokalnej Gminy Krupski Młyn.Funkcjonowanie Klubu Sportowego „Nitron” w społeczności lokalnej Gminy Krupski Młyn.Funkcjonowanie Klubu Sportowego „Nitron” w społeczności lokalnej Gminy Krupski Młyn.Funkcjonowanie Klubu Sportowego „Nitron” w społeczności lokalnej Gminy Krupski Młyn.    
Prezes KS „NITRON” – Janusz Parkitny podziękował Przewodniczącej Rady za możliwość 
uczestnictwa w sesji i zaprezentował Radnym budżet Klubu Sportowego wraz z  
preliminarzem wydatków na 2015 rok. Głównym  celem działalności klubu to krzewienie 
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. W klubie działają kilkunastoosobowe 
grupy a ich uczestnicy licznie uczestniczą w zajęciach sportowych. Powiedział, że objął 
funkcję Prezesa po to by rozwijać Klub i polepszyć jego działalność. Stwierdził, że przy 
obecnym budżetem trudno będzie prowadzić działalność sportową. Może się okazać, że w 
ciągu kilku najbliższych lat Klub przestanie istnieć. Od września Prezes chciałby stworzyć 
nową grupę juniorów i powołać dla nich trenera. Stwierdził, że powinno się stworzyć klasę 
sportową w Zespole Szkół w Krupskim Młynie. Być może udałoby się zdobyć środki 
finansowe na utworzenie takiej klasy. Poinformował, że Zarząd Klubu oraz inne osoby 
zaangażowane w działalność Klubu to społecznicy, którzy często dokładają do działalności 
Klubu swoje własne środki finansowe. Zwrócił się do radnych o wsparcie działalności, m.in.: 
przez regularne wpłaty zadeklarowanych składek. Zarząd Klubu chciałby móc zapewnić 
wystarczającą ilość środków finansowych dla trenerów i uczestników zajęć. Powiedział, że 
zawsze może liczyć na pomoc Wójta Gminy, oczywiście w miarę istniejących możliwości i 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodał, że Wójt Gminy jako jedyny z osób będących we 
władzach Gminy wspiera działalność Klubu co miesięczną składką. Co miesięczne składki to 
stały zastrzyk finansowy ale niestety jest zbyt mały by realizować wszystkie zamierzenia 
Zarządy w tym rozwój Klubu. Jako Prezes bardzo by się cieszył, gdyby mógł dysponować 
stałymi kwotami, które pozwoliłyby na finansowanie bieżących wydatków Klubu. Podkreślił, 
że za udział w zajęciach sportowych w ramach działalności Klubu nie pobiera się żadnej 
opłaty. Zaapelował ponownie o wsparcie działalności Klubu przez regularne wpłaty składek, 
co pozwoliłoby na zaplanowanie wydatków. Przypomniał o ostatnich wyborach władz Klubu, 
podkreślił, że bardzo trudno było wyłonić kandydatów do władz. Większość osób oczekuje za 
swoją pracę wynagrodzenia  niestety w przypadku klubu to praca przede wszystkim 
społeczna. Stwierdził, że udział dzieci i młodzieży w zajęciach jest ogromny i należy to 
docenić. Powiedział, że w 2017 roku Klub sportowy obchodził będzie 70-lecie. Wnioskował o 
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ustalenie swojej indywidualnej składki na rzecz Klubu Sportowego, po to by wspierać ich 
działalność sportową.  
Wójt Gminy uzupełniając wypowiedź Prezesa Klubu powiedział, że wydatki z budżetu gminy 
na działalność Klubu Sportowego to kwota ponad 100 tys. na rok. Powiedział, że działania na 
rzecz sportu ciągle trwają, należy przypomnieć o powstałych w ostatnich latach obiektach 
sportowych i rekreacyjnych na terenie całej gminy.  
Przypomniał, że kilka kadencji wcześniej został opracowywany program wybudowania i 
funkcjonowania bazy sportowej w gminie Krupski Młyn, m.in.: przez Zespół kierowany przez 
p. Taibera.  Dzisiaj można powiedzieć, że wszystkie zamierzenia zawarte w tym programie 
zostały wykonane w całości co należy z całą pewnością docenić.  
Jeśli natomiast chodzi o klasy sportowe, to kwestia ta wymaga przemyślenia i analizy. 
Sprawa zależy nie tylko od władz gminy ale również od sporego zaangażowania rodziców. 
Dodał, że być może należy również zastanowić się nad możliwością ustalenia odpłatności za 
udział w zajęciach sportowych.  
Franciszek Sufa podziękował za ogromny wkład pracy w działalność Klubu Sportowego i 
poświęcony czas dla dzieci i młodzieży. Podkreślił długoletnią działalność wielu wyjątkowych 
działaczy sportowych, m. in.: Zbigniewa Dubiela. Zaproponował, aby spośród członków 
Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury wyłonić przedstawiciela Komisji Konkursowej, 
który mógłby dopytać na Konkursie Dyrektora Zespołu Szkół o możliwość stworzenia klasy 
sportowej. W przypadku oczywiście kiedy pojawiłyby się możliwości pozyskania środków ze 
źródeł zewnętrznych.  
Wójt Murowski wyjaśnił, że skład Komisji Konkursowej jest ściśle określony przepisami prawa 
i nie można dowolnie go zmieniać.  
Następnie Radny Sufa dodał, że trudno o znalezienie ludzi chętnych do pracy w dziedzinie 
sportu, tym bardziej, że praca wynagradzana jest raczej symbolicznie. Stwierdził, że w 
przypadku powstania klasy sportowej pozwoliłoby to na zmniejszenie wydatków na 
działalność sportową Klubu. Dzieci i młodzież bardzo chętnie i licznie korzystają z zajęć 
sportowych – jest to widok niezwykle budujący. Należy również docenić i cieszyć się z tego, 
że Gmina dysponuje tak ogromną i ciekawą bazą sportowo-rekreacyjną, z której należy 
korzystać w jak największym stopniu. Należy o nią dbać i troszczyć się o nią szczególnie.  
Zwrócił uwagę na system odpłatności za udział w zajęciach sportowych organizowanych 
przez Klub w zestawieniu z zajęciami organizowanymi przez GOKSiR w Krupskim Młynie. 
Brakuje mu natomiast bardziej widocznej obecności w działaniach sportowych, szczególnie 
włodarzy Gminy. Prosił o aktywność i obecność w trakcie różnorodnych zajęć sportowych i 
rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy przez różne podmioty.  
Krzysztof Lipka – trener sportowy I drużyny – dodał, że chętnie prowadzi zajęcia z dziećmi i 
młodzieżą jednak po to aby pracować lepiej i bardziej efektywnie, potrzebny jest udział w 
szkoleniach i specjalistycznych kursach, na to jednak nie zawsze jest go stać.  
Weber Joachim  podkreślił, że sport jest świetnym sposobem na spożytkowanie nadmiernej 
energii dzieci i młodzieży. Wszyscy wiedzą jak trudno jest w dzisiejszych czasach odwrócić 
uwagę dzieci od ciągle obecnego w naszym życiu komputera czy pasjonujących gier 
komputerowych. Jednak trenerom Klubu Sportowego udaje się to zrobić. Dzieci i młodzież 
chętnie korzystają z zajęć sportowych i należy to docenić.  
Przypomniał na jakich zasadach funkcjonował Klub Sportowy kiedy na początku lat 
dziewięćdziesiątych był radnym i członkiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.  Dodał, że 
wówczas, te kilkanaście lat temu kwoty dla Klubu Sportowego z każdym rokiem były większe 
i był to wtedy budujące i bardzo motywowało do pracy. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Krupski Młyn podziękowała za obecność na sesji i przybliżenie 
informacji na temat działalności Klubu, a następnie ogłosiła 5 min. przerwę.  
Po przerwie obrady wznowiono.  
 
Ad. 8. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 ---- 2024. 2024. 2024. 2024.    
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska przypomniała omówioną na posiedzeniach komisji Rady 
Gminy szczegółowo treść zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2024.  
Ewelina Kornek prosiła o szczegółowe omówienie zapisów projektu załącznika do uchwały w 
sprawie zmiany wpf na lata 2015 – 2024, w szczególności wysokości wskaźników oraz 
zapytała czy nie wynika z tego ze zobowiązania budżetu są wyższe niż dochody?  
Skarbnik Gminy zaprzeczyła. Nie można zestawiać tych wskaźników ze sobą. 
Franciszek Sufa dopytywał, czy pod zaproponowanymi zapisami nie kryje się następny 
kredyt? Skarbnik Gminy zaprzeczyła, przypominając, że decyzje dot. kredytu są 
podejmowane przez Radą Gminy. Nie ma w tej chwili żadnych planów dot. zaciągnięcia 
kredytu. Skarbnik zaproponowała, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości będzie do 
dyspozycji członków Komisji. Wątpliwości skąd bierze się tak znaczny skok wskaźników 
zaplanowany w 2016 roku, Skarbnik Gminy zobowiązała się do szczegółowego wyjaśnienia 
zagadnienia na najbliższych posiedzeniach Komisji Rady.  
Witold Bulas wyraził swoje obawy, że najprawdopodobniej pod koniec roku znowu Gmina 
będzie zaciągała kolejny kredyt na ok. 1 000 000 zł. 
Skarbnik Gminy przypomniała, że obecnie brakuje 400 000 zł a nie 1 000 000 zł. Nie 
planujemy zaciągania kredytu w 2015 roku. Wyraziła nadzieję, że przyczyni się do tego 
również zwrot środków przeznaczonych na inwestycje, które mają wpłynąć na konto Gminy 
po zatwierdzeniu wymaganych dokumentów.  
Witold Bulas pytał, czy środki, które wpłynęły na konto Gminy są już umieszczone w wpf? 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeszcze nie zostały umieszczone w wpf.  
Jacek Kiszkis pytał, czy odbyła się Komisja Budżetowa przed sesją i czy podczas posiedzenia 
Komisji przedmiotowy projekt uchwały był omawiany?  
Witold Bulas prosił o wyjaśnienie zasadności tego pytania. Następnie potwierdził, dodając, że 
projekt był omawiany jednak radni mają prawo przemyślenia sprawy i stąd pytania podczas 
sesji na temat uchwały. Powiedział, że przecież na sesji również można zadawać pytania na 
każdy temat.  
Jacek Kiszkis pytał czy p. Bulas jest członkiem Komisji Budżetowej, radny Bulas zaprzeczył.  
Witold Bulas pytał ponadto o różnicę w kwotach pojawiających się w budżecie gminy na 
modernizację pomieszczeń Caritasu, a mianowicie: w kwietniu Skarbnik informowała o 
zmianie w wysokości 275 tys. zł a w maju wynosi ona 250 tys. Prosił o wyjaśnienie.  
Skarbnik wyjaśniła, że 250 tys. składa się szacunkowy koszt wykonania zadania tj.: 225 tys. zł 
wynikający z kosztorysu a 25 tys. na wykonanie dokumentacji stąd taka suma, a nie jak 
wcześniej 275 tys. zł. Kwota ta może jeszcze ulec zmianie po rozstrzygnięciu  przetargu na 
wykonanie tego zadania. Dodała, że w wpf znajduje się  szacunkowy koszt tego zadania 
natomiast wysokość rzeczywistych wydatków będzie określana przy opracowywaniu budżetu 
gminy na 2016 rok.  
Po przeprowadzonej dyskusji przystąpiono do głosowania.  
W głosowaniu brało udział 14-tu radnych. 
                   Przy  8 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
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                             6 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr VIIuchwała Nr VIIuchwała Nr VIIuchwała Nr VIIIIII/4/4/4/47777/15 w sprawie /15 w sprawie /15 w sprawie /15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 ---- 2024 2024 2024 2024, 
została podjęta. 
 
Ad. 9. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok. 
W związku z tym, że projekt uchwały był szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji 
Rady Gminy i radni nie wnosili do tego projektu innych uwag i zastrzeżeń, Przewodnicząca 
Rady Gminy przypomniała treść uchwały a następnie poddała pod głosowanie projekt 
uchwały.  
W głosowaniu brało udział 14-tu radnych. 
                   Przy  14 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr VIuchwała Nr VIuchwała Nr VIuchwała Nr VIIIIII/4I/4I/4I/48/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok8/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok8/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok8/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok, została podjęta. 
    
Ad. 10.  
Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Krupski w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Krupski w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Krupski w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Krupski 
Młyn.  Młyn.  Młyn.  Młyn.      
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że projekt uchwały był szczegółowo omówiony 
na posiedzeniach Komisji Rady Gminy. 
Franciszek Sufa pytał o to dlaczego Programu Ochrony Środowiska  dla Gminy Krupski Młyn 
nie wykonali sami pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu tylko zlecono jego wykonania 
Firmie z zewnątrz.  W jego ocenie pracownicy Urzędu są ludźmi z ogromną wiedzą i 
doświadczeniem więc dlaczego to nie oni opracowali dokument.  
Artur Konfederak wyjaśnił, że pracownicy wykonują prace określone w zakresach 
obowiązków. Wykonanie specjalistycznych programów w tym Programu Ochrony 
Środowiska  wymaga od pracowników o  wiele większego doświadczenia szczególnie w 
zakresie pisania takich programów. 
Radny Sufa stwierdził, że opracowanie powinno stać się kompendium wiedzy dla uczniów 
Gimnazjum.  
Wójt Gminy przypomniał, że nauczyciele Gimnazjum korzystają z opracowanych materiałów, 
które przedstawiają uczniom. Pan Konfederak stwierdził, że zawarte w programie koszty są 
szacunkowe i orientacyjne 
Radnemu Sufie brakuje w opracowaniach dot. Gminy informacji na temat zanieczyszczenia 
gleby.  Pan Konfederak wyjaśnił, że nie jest to tematem  tego opracowania.  
Wójt Dodał, że opracowanie jest niezbędne po to aby móc starać się o środki finansowe ze 
źródeł zewnętrznych, natomiast dziś nie wiadomo na co będzie można pozyskać środki, więc 
należy je zaplanować i przygotować dokumenty do ewentualnego wykorzystania. 
Skarbnik Gminy dodał, że zadania inwestycyjne powinny znaleźć się również w wpf, 
ponieważ dokumenty finansowe powinny być ze sobą odpowiednio skorelowane.  
Jan Kołtonik włączając się do dyskusji dodał, że na terenie gminy znajdują się miejsca, gdzie 
grunt jest zanieczyszczony.  
Cezary Stajniak zapytał czy może zabrać głos przed głosowaniem, jednak Przewodnicząca 
Rady Gminy poprosiła o zabieranie głosu w pkt Sprawy bieżące. 
Witold Bulas wnioskował o umożliwienie wypowiedzenia się p. Stajniakowi. Ma coś do 
powiedzenia w temacie, więc prosi o głos, jeśli mieszkaniec zabierze głos w pkt Sprawy 
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bieżące, wówczas może się okazać, że jest już za późno by coś wnieść do przedmiotowej 
sprawy, omawianej na początku posiedzenia. Dodał, że mieszkańcy nie mają zawsze wiedzy 
czego będzie dotyczyło posiedzenie, więc jeśli okaże się, że mają coś do powiedzenia w tym 
temacie to należy im to umożliwić. Trudno również byłoby uzgadniać wypowiedzi z 
mieszkańcami w czasie sesji. Jest to niemożliwe, stąd jego prośba o umożliwienie zabraniu 
głosu obecnym na sesji mieszkańcom. 
Przewodnicząca Rady przypomniała, że wnioski i uwagi do tekstów uchwał mieszkańcy mogą 
składać za pośrednictwem swoich przedstawicieli w Radzie Gminy.  
Cezary Stajniak podziękował za wyjaśnienie, jednocześnie odsyłając do zapisów Regulaminu 
Rady Gminy - § 16; Stwierdził, że przed paroma minutami Rada Gminy podjęcia uchwałę o 
wydaniu na remont pomieszczeń dla CARITASU 250 000 zł, jednak wyraził swoje wątpliwości 
co do zgodności zapisów wpf z zapisami w Programie… Nie są one skorelowane ze sobą. 
Dokument ten nie spełnia podstawowych wymogów ministerialnych. Dodał, że 
astronomiczna kwota, która jest tylko wstępnym dokumentem do przygotowywania 
kolejnych opracowań i dokumentów. Pytał czy można byłoby bez niego funkcjonować i na ile 
będzie on przydatny w działalności Gminy. Zgodnie z wyjaśnieniami Wójta można byłoby w 
nim zawrzeć wszystko.  
Skarbnik Gminy przypomniała, że Program ten jest wieloletnim dokumentem wyłącznie 
planistycznym natomiast na zadania opisane w Programie, podjęte będą mogły być starania 
o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych jak i z WFOŚiGW.  
Cezary Stajniak pytał, które z tych zadań znajdą się w budżecie? Skarbnik odpowiedziała, że 
jest to jedynie wykaz zadań planowanych a nie realizowanych obecnie czy w niedalekiej 
przyszłości. Każde z tych zadań przed umieszczeniem w budżecie będzie szczegółowo 
omówiony i przedyskutowany na posiedzeniach Rady Gminy.  
Pan Stajniak dodał, że taki dokument będzie mógł w pełni planistyczny kiedy będzie 
przedyskutowany, ustalony zostanie harmonogram wraz z wykazem wydatków na 
poszczególne zadania.  
Skarbnik Gminy przypomniała, że budżet gminy jest dokumentem bardzo płynnym i nie do 
końca można w nim zaplanować jakie środki do niego wpłyną czy będą wydatkowane. Może 
ich wysokość zaplanować jednak ostateczny rezultat zależy od wielu czynników.  
Zastępca Wójta Gminy dodał, że opracowany Program jest dokumentem ściśle 
planistycznym. Dzięki Programowi będzie można ubiegać się o środki zewnętrzne. Niestety 
nie można zapisać tam wszystkich planowanych zadań lecz tylko te najważniejsze i takie 
które są ważne dla rozwoju Gminy. Będą tam takie zadania, na których realizację będą 
również zaplanowane środki finansowe w budżecie oraz takie na które będzie można uzyskać 
dofinansowanie. Jest to w pewnym sensie wizja niezbędna do rozwoju Gminy. Kiedy już 
Program będzie przyjęty będzie można przymierzać się do jego realizacji. Na sesji 
poszczególne zadania będą omawiane wraz z informacją o ich kosztach i możliwościach ich 
realizacji. To procedura dalsza. Dziś Program powstał zgodnie z wytycznymi właściwego 
rozporządzenia. Projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska, Sanepid oraz organy Starostwa Powiatowego.  
Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała z treścią projektu uchwały, a następnie poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  
W głosowaniu brało udział 14-tu radnych. 
                   Przy 9 głosach – za  
                           0 głosach – przeciw 
                           5 głosach – wstrzymujących się  
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uchwała Nr VIIuchwała Nr VIIuchwała Nr VIIuchwała Nr VIIIIII/4/4/4/49999/15 w/15 w/15 w/15 w sprawie  sprawie  sprawie  sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Krupski uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Krupski uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Krupski uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Krupski 
Młyn na lata 2015 Młyn na lata 2015 Młyn na lata 2015 Młyn na lata 2015 ---- 2018 2018 2018 2018, została podjęta. 
 
Ad. 11. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na lat 10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na lat 10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na lat 10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na lat 10.    
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała treść projektu uchwały oraz dodała, że projekt 
uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie 
zaopiniowany przez radnych. 
Przewodnicząca Rady Gminy po zapoznaniu z treścią projektu, poddała pod głosowanie 
projekt uchwały.  
W głosowaniu brało udział 14-tu radnych. 
                   Przy 11 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             3 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr VIIuchwała Nr VIIuchwała Nr VIIuchwała Nr VIIIIII////50505050/15 w sprawie /15 w sprawie /15 w sprawie /15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nawyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nawyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nawyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na lat 10 lat 10 lat 10 lat 10, 
została podjęta. 
 
Ad. 12. 
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego i członków Rady Osiedla Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego i członków Rady Osiedla Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego i członków Rady Osiedla Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego i członków Rady Osiedla 
Ziętek.Ziętek.Ziętek.Ziętek.    
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że  projekt uchwały był szczegółowo omawiany 
na posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez radnych. 
Henryk Brodziak przypomniał swój wniosek dotyczący przeprowadzenia wyborów władz 
Osiedla Ziętek. Zaproponowany termin to 8 września br. (wtorek) o godz. 16.00, kiedy 
mogłoby odbyć się również Zebranie Wiejskie w Ziętku.  
Witold Bulas wnioskował, aby nie odkładać wyborów Przewodniczącego Osiedla do września 
a przeprowadzić je wcześniej (połowa czerwca). Wniosek swój motywował tym, że władze 
Osiedla mogłyby się włączyć w prace Komisji ds. ciepła zanim rozpocznie się kolejny sezon 
grzewczy. Przypomniał, że do powołania takiej komisji zobowiązali się radni na poprzedniej 
sesji Rady Gminy.  
Klaudiusz Kruszewski stwierdził, że przecież Komisja może od razu rozpocząć prace, 
natomiast władze Osiedla mogą dołączyć do tego zespołu.  
Witold Bulas stwierdził, że dobrze byłoby włączyć do pracy zespołu Przewodniczącego 
Zarządu Osiedla jak i przedstawicieli mieszkańców W-70, ponieważ tam też PEC Ciepłogaz 
doprowadza ciepło do lokali mieszkalnych.  
Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, aby zapoznać mieszkańców Ziętka z tematem a 
wybory przeprowadzić we wrześniu, natomiast do zespołu zostaną powołane chętne osoby 
do pracy w takim zespole.  
Wniosek o przeprowadzeniu wyborów 8 września został przyjęty przez radnych (8 głosami – 
za).  
Tym samym wniosek o przeprowadzenie wyborów w czerwcu został odrzucony.  
Franciszek Sufa podkreślił, że Klub Radnych Dobry Wybór głosował przeciwko terminowi 
wrześniowemu a nie przeciwko przeprowadzeniu wyborów,  gdyż wrzesień nie jest dobrym 
terminem.  
Przewodnicząca Rady Gminy po zapoznaniu radnych z treścią projektu uchwały, poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  
W głosowaniu brało udział 14-tu radnych. 
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                   Przy 8 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             6 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr Vuchwała Nr Vuchwała Nr Vuchwała Nr VIIIIII/II/II/II/51515151/15 w sprawie /15 w sprawie /15 w sprawie /15 w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego i członków Rady zarządzenia wyborów Przewodniczącego i członków Rady zarządzenia wyborów Przewodniczącego i członków Rady zarządzenia wyborów Przewodniczącego i członków Rady 
Osiedla ZiętekOsiedla ZiętekOsiedla ZiętekOsiedla Ziętek, , , , została podjęta. 
Cezary Stajniak wnioskował o publikację tekstu Statutu Osiedla Ziętek na stronie BIP Urzędu 
Gminy.  
Zastępca Wójta Gminy wyjaśnił, że tekst Statutu jest dostępny w Urzędzie Gminy, natomiast 
był on uchwalony w 1997 roku wiec wiele zapisów wymaga korekty i dostosowania do 
obowiązujących przepisów, dlatego konieczne jest przygotowanie nowej wersji Statutu, 
zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z wnioskiem aktualny Statut Osiedla 
zostanie zamieszczony na stronie Gminy Krupski Młyn. 
 
Ad. 13. 
Oświadczenia klubu radnych i innych radnych.Oświadczenia klubu radnych i innych radnych.Oświadczenia klubu radnych i innych radnych.Oświadczenia klubu radnych i innych radnych.        
Franciszek Sufa    wyraził swoje niezadowolenie z tego, że zarzuca się radnym zadawanie pytań 
dotyczących projektów uchwał podczas sesji. Dodał, że posiedzenia Komisji odbywają się po 
to, by przedyskutować poszczególne zagadnienia jednak na sesji radni również mogą prosić o 
dodatkowe wyjaśnienia.  
Zastępca Wójta poinformował, że posiedzenia Komisji są zwoływane po to aby przedstawić 
dogłębnie temat oraz szczegółowo omówić i wyjaśnić wątpliwości radnych. Posiedzenia 
Komisji odbywają się przeważnie w Urzędzie Gminy a więc w miejscu gdzie jest dostęp do 
materiałów źródłowych i stąd sugestia by zadawać pytania przede wszystkim  na 
posiedzeniach komisji, gdyż wówczas łatwiej jest dostarczyć szczegółowe dokumenty czy 
wyjaśnienia. Wypracowanie opinii w trakcie posiedzenia Komisji przyczyni się w znacznym 
stopniu do sprawnego przebiegu Sesji rady Gminy.  
Ewelina Kornek dodała, że często zdarza się tak, że pytania nasuwają się po Komisji i powinny 
być wyjaśnione przed podjęciem uchwał.  

 
Ad. 14.  
Wnioski i interpelacje radnych Wnioski i interpelacje radnych Wnioski i interpelacje radnych Wnioski i interpelacje radnych stanowią    załącznik nr 5 do protokołu.    

 
Ad. 15. 
Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.    

1. Herbert Panchyrz Herbert Panchyrz Herbert Panchyrz Herbert Panchyrz pytał kto jest odpowiedzialny za koryto Małej Panwi? Pytał w 
związku z drzewami, które znajdują się w wodzie i mogą w razie powodzi 
powodować spiętrzenie wód.  
Wójt odpowiedział, że zarządcą jest Regionalny Zarząd Gospodarki we Wrocławiu 
z siedzibą w Opolu, natomiast w przypadku takiej sytuacji prosi o wniosek, to 
wtedy będzie możliwość o interwencję do RZGW. 

2. Klaudiusz Kruszewski Klaudiusz Kruszewski Klaudiusz Kruszewski Klaudiusz Kruszewski przypomniał o powołaniu komisji ds. ciepła, do czego 
zobowiązała się Rada Gminy na sesji 28 kwietnia br.  

3. Przewodnicząca Rady GminyPrzewodnicząca Rady GminyPrzewodnicząca Rady GminyPrzewodnicząca Rady Gminy poinformowała o posiedzeniu komisji Rewizyjnej, 
które odbędzie się  2 czerwca br., i podczas którego propozycje osobowe zostaną 
przedstawione i zebrane. 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda zwrócił się do radnych o poszukanie i wskazanie 
osób, które byłyby zainteresowane udziałem w pracach zespołu ds. ciepła.  
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4. Witold BulasWitold BulasWitold BulasWitold Bulas poinformował o zamknięciu 30 kwietnia Restauracji „MŁYN”. Pytał 
czy właściciele obiektu zwracali się z prośbą o pomoc w prowadzeniu działalności 
np.:  przy stosowaniu ulg podatkowych? Czy Wójt udzielił wnioskowanej pomocy 
gospodarczej przedsiębiorcy czy udzielił wsparcia w innej formie? 
Wójt Gminy odpowiedział, że przedsiębiorca uzyskiwał jak co roku pomoc zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  
- W związku z powyższym, radny Bulas prosił o wyjaśnienie dlaczego wszelkie 
imprezy organizowane przez Gminę czy Wójta odbywają się w budynku 
nieczynnego jeszcze Dworu Prawdzica, który jeszcze nie został oddany do użytku? 
Stwierdził, że lepiej byłoby zaplanować te spotkania w Młynie by wesprzeć 
miejscowych przedsiębiorców. Promocja odbywa się w nie do końca właściwy 
sposób. 
Wójt Murowski wyjaśnił, że przedmiotowe uroczystości odbywały się we Dworze, 
zgodnie z wnioskami osób zainteresowanych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Przewodnicząca Rady Gminy podkreśliła, że ostatnie uroczystości odbywały się na 
terenie Dworu jednak goście nocowali w Młynie. Goście korzystali z obu 
obiektów. 
- Witold Bulas pytał czy kupujący teren po byłym Kościele przy ul. Zawadzkiego w 
Krupskim Młynie, jest świadomy zagrożenia pochodzącego z działalności 
prowadzonej przez NITROERG S.A.  
- Pan Bulas zaapelował do Wójta o większą troskę o porządki na terenie 
cmentarza komunalnego przede wszystkim argumentując to zwiększeniem opłat 
za cmentarz komunalny.  
Wójt Gminy wyjaśnił, że gospodarze pracują wg ustalonego wcześniej 
harmonogramu, który uwzględnia również wnioski zgłaszane przez mieszańców. . . . 
Przypomniał, że pracownicy realizują obecnie wnioski składane na poprzednich 
posiedzeniach komisji i sesjach Rady (porządki przed procesją Bożego Ciała). 

5. Herbert PanchyrzHerbert PanchyrzHerbert PanchyrzHerbert Panchyrz przypomniał o interwencji w sprawie załatania dziur przed 
sklepem Fresh Market w Krupskim Młynie. Wójt Gminy odpowiedział, że pisma w 
tej sprawie były już wielokrotnie wysyłane. Zastępca Wójta dodał, że trwają 
negocjacje - rozmowy w sprawie realizacji tej interwencji.  

6. Franciszek Sufa Franciszek Sufa Franciszek Sufa Franciszek Sufa pytał kiedy będzie uruchomiona linia PKS między Gliwicami a 
Lublińcem, o której informował kilka miesięcy wcześniej Wójt Gminy podczas 
jednej z sesji. 
Zastępca Wójta Gminy wyjaśnił, że zgodnie z posiadanymi obecnie informacjami, 
niestety połączenie to nie zostanie uruchomione.  

7. Przewodnicząca Rady GminyPrzewodnicząca Rady GminyPrzewodnicząca Rady GminyPrzewodnicząca Rady Gminy poinformowała o piśmie Wiceprezesa Sądu 
Okręgowego w Gliwicach w sprawie wskazania ławników do Sądu Okręgowego 
oraz do Sądu Rejonowego (załącznik nr 6 do protokołu). 
Zastępca  Wójta wyjaśnił, że kandydatury ławników mogą zgłaszać organizacje, 
stowarzyszenia, prezesi sądów oraz 50 mieszkańców gminy. Informacja ta 
zostanie umieszczona na stronie Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń na terenie 
Gminy. Następnie Rada Gminy dokona weryfikacji zgłoszeń i podejmie uchwałę w 
sprawie wyboru ławników do końca października br.  

8. Jacek KiszkisJacek KiszkisJacek KiszkisJacek Kiszkis przypomniał o składce na ufundowanie pucharu Rady Gminy dla 
motocyklistów. 
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9. Przewodnicząca RPrzewodnicząca RPrzewodnicząca RPrzewodnicząca Rady Gminyady Gminyady Gminyady Gminy podziękowała za stworzenie STREFY SPORTU w 
Potępie i zaprosił a do korzystania z niej.  

10. Cezary StajniakCezary StajniakCezary StajniakCezary Stajniak: 
a) podziękował za umożliwienie wypowiedzi. Prosił, aby nie kanalizować głosów 
mieszkańców i pozwolić im na zabieranie głosu w trakcie sesji (w czasie 
prowadzonej dyskusji na dany temat przez radnych a nie tylko w pkt Sprawy 
bieżące); 
b) powiedział, że brakuje mu informacji na temat  decyzji dotyczącej odtworzenia 
przejścia dla pieszych/przejazdu przez tory kolejowe (ul. Leśna w Krupskim 
Młynie); 
c) pytał o zasadność powstania dokumentu: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Krupski Młyn”. 

11. Jan KołtonikJan KołtonikJan KołtonikJan Kołtonik: 
a) pytał o ilość wniosków zgłaszanych przez mieszkańców do projektu „Programu 
ochrony środowiska na lata 2015 – 2018” oraz o to czy zostały uwzględnione w 
Programie. 
Zastępca Wójta Gminy wyjaśnił, że złożono trzy wnioski, które zostały 
uwzględnione w Programie.  
b) zgłosił następujące nurtujące go zagadnienia do rozwiązania: 

- bardzo uciążliwe sąsiedztwo piekarni GS Tworóg; 
- apelował o zwolnienie go z obowiązku płacenia podatków, w związku z tak 
trudnymi warunkami życia na posesji;  
Wójt Gminy poinformował, że temat pieca w Piekarni jest znany. Otrzymał on 
informację od Prezesa GS Samopomoc Chłopska na temat wymiany pieca w 
piekarni w Krupskim Młynie na piec nowocześniejszy i ekologiczny.  
- sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi powodującemu raka szyjki 
macicy; 
- wycięcie drzew zagrażających pomnikom na terenie cmentarza; zamiast tych 
cienkich wycinanych wokół ogrodzenia. 
Franciszek Sufa przypomniał, że wycinka jest sukcesywnie realizowana 
zgodnie z licznymi wnioskami mieszkańców a wyrażenie zgody na wycięcie 
drzew na terenie cmentarza to poważna sprawa i nie jest zależna wyłącznie od 
Gminy ale od Starostwa Powiatowego. 
Przewodnicząca Rady Gminy prosiła o cierpliwość p. Kołtonika, który domagał 
się natychmiastowej odpowiedzi na zadane pytania.  
Wójt Gminy odpowiadając na wnioski p. Kołtonika wyjaśnił, że tematy są 
znane jednak ich realizacja wymaga szczegółowej analizy zarówno 
merytorycznej jak i finansowej.  
Franciszek Sufa dodał, że należy docenić inicjatywę mieszkańców jednak nie 
można wymagać natychmiastowych działań od Rady Gminy, ponieważ 
przedstawione zagadnienia są niezwykle poważne i potrzebne są opinie 
specjalistów i ocena możliwości finansowych gminy.  

12. Artur SzarugaArtur SzarugaArtur SzarugaArtur Szaruga: 
a) w imieniu MOTO TEAM-u podziękował za pomoc Wójtowi i Radzie Gminy w 

organizacji i wsparcie zlotu motocyklowego, który odbył się w ramach Dni 
Krupskiego Młyna; 
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b) zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie niewłaściwego zachowania 
wychowanków MOW-u w Krupskim Młynie.  

 
 
Ad. 16. 
Zamknięcie obrad.Zamknięcie obrad.Zamknięcie obrad.Zamknięcie obrad.    
Sesja zakończyła się o godz. 18.30. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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