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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Wójt Gminy Krupski Młyn Franciszek Sufa
przedstawia Raport o Stanie Gminy Krupski Młyn w 2018 roku.

Raport o stanie gminy może spełnić rolę przekładania się na aktywność
społeczności lokalnej w procedurach demokratycznych, aktywizując postawy
obywatelskie.
Aktywność obywatelska w różnych jej wymiarach działających na rzecz swego
otoczenia lub ludzi potrzebujących pomocy, odsetki uczestników publicznych ze
spraw i spotkań z przedstawicielami władz czy wreszcie odsetki osób będących
członkami stowarzyszeń lub innych organizacji społecznych w Gminie Krupski Młyn
jest znikoma, co oznacza, że zdecydowana większość mieszkańców to osoby
społecznie i obywatelsko bierne.
Dbanie o dobro wspólne nie ulega przedawnieniu.
Dobro wspólne jawi się we współczesnej rzeczywistości jako podstawowy
czynnik integrujący indywidualne i społeczne wymiary życia człowieka.
Polityka samorządowa dla mnie to sztuka patrzenia w przyszłość. Demokracja
to współistnienie w wielości. Współczesny świat potrzebuje dobrych ludzi, którzy
codziennie będą go po prostu zmieniać – naprawiać.
Politycy myślą abstrakcyjnie – podmiotem ludzkość – dla mnie najważniejszy –
człowiek – mieszkaniec.
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1. Ogólna charakterystyka Gminy Krupski Młyn
Gmina Krupski Młyn to gmina wiejska, jedna z ośmiu gmin powiatu tarnogórskiego,
zlokalizowana w północno – zachodniej części województwa śląskiego, nad rzekami Małą
Panwią, Stołą i Liganzją. Od północy sąsiaduje z gminą Pawonków i miastem Lubliniec
w powiecie lublinieckim, od wschodu z gminą Tworóg w powiecie tarnogórskim, od południa
z gminą Wielowieś w powiecie gliwickim, natomiast od zachodu z gminą Zawadzkie
w powiecie strzeleckim. Geograficznie gmina znajduje się na wschodnich krańcach Równiny
Opolskiej, będącej częścią Niziny Śląskiej. Najwyższy punkt gminy, wzniesienie przy trakcie
z Krupskiego Młyna do Borowian, położony jest 254 m n.p.m.
Powierzchnia gminy wynosi 39,42 km2. Gmina składa się z miejscowości Krupski Młyn,
Ziętek, Potępa, Żyłka, Odmuchów, Kanol. Gmina położona jest w obrębie dwóch jednostek
geomorfologicznych: Niziny Śląskiej i Równiny Opolskiej.
Na terenie naszej gminy na dzień 31.12.2018 roku zamieszkiwało 3.202 mieszkańców.
Według poszczególnych miejscowości przedstawiało się to następująco:
Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców

Kobiety

Mężczyźni

Krupski Młyn

1584

797

787

Ziętek

697

363

334

Potępa

846

438

408

Kanol

17

7

10

Odmuchów

26

9

17

Żyłka

32

12

20

RAZEM

3202

1626

1576

Ponadto w roku 2018 odnotowaliśmy:
- urodzeń 22,
- zgonów 42.
Migracja mieszkańców przedstawiała się następująco:
- zameldowania – 54 osoby,
- wymeldowania – 62 osoby.
Ponadto w 2018 roku zarejestrowanych było 208 podmiotów gospodarki narodowej, z tego
32 podmioty to podmioty publiczne, a 174 to prywatne, w tym 101 to osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą.
Liczba bezrobotnych w 2018 roku wyniosła 56 osób, w tym 35 kobiet. Zarejestrowane
bezrobocie wyniosło 1,9 %.
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2. Informacje finansowe
Udział dochodów własnych w dochodach gminy ogółem
Dochodami gminy w świetle art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) są: dochody własne,
subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku od osób prawnych. Dochodami gminy mogą
być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.
Dochody za 2018 rok przedstawiają się następująco:
Dochody własne w wysokości 11.155.768,65 zł, w tym:
- wpływy z podatków: 4.327.100,25 zł (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków
transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od
spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych),
- wpływy z opłat: 679.916,01 zł (skarbowej, targowej, od posiadania psów, produktowej, za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, innych lokalnych pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za
gospodarowanie odpadami, opłata adiacencka i opłata cmentarna, z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia
w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, różnych),
- dochody z majątku gmin: 543.378,53 zł (wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych gminy tj. dzierżawa gruntu pod garażami, dzierżawa gruntów pod uprawy
ogrodowe, czynsz użytkowy, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości),
- inne dochody należne gminie: 2.479.357,09 zł (wpływy z usług tj. wpływy z opłaty za wodę,
za ścieki, czynsz mieszkaniowy, energia cieplna, energia elektryczna, wywóz nieczystości,
usługi telekomunikacyjne, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy
z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływy z różnych
dochodów, dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami,
- udziały w podatku dochodowym: 3.126.016,77 zł (udział we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych),
Dotacje celowe w wysokości 3.277.799,72 zł w tym:
- dotacje celowe: 2.728.458,75 zł (przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami),
- dotacje celowe: 251.373,15 zł (otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących),
- środki: 8.880,00 zł (otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach),
- dotacje celowe: 234.924,00 zł (w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich),
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- dotacje celowe: 54.163,82 zł (w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego).
Subwencja w wysokości 4.088.359,00 zł w tym:
- subwencja oświatowa: 3.720.095,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 301.415,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej: 66.849,00 zł.
Procentowy udział dochodów własnych w dochodach ogółem przestawia poniżej tabela:
Nazwa
Dochody własne
Dotacje celowe
Subwencja
Suma

Plan w zł

Wykonanie w zł

11 664 587,80
7 955 572,13
4 088 359,00
23 708 518,93

11 155 768,65
3 277 799,72
4 088 359,00
18 521 927,37

% udział w
dochodach ogółem
60,23%
17,70%
22,07%
100%

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 60,23%, na drugim miejscu
występuje subwencja stanowiąca 22,07% udziału w dochodach ogółem oraz dotacje celowe
zajmują 17,70% dochodów ogółem.
Procentowy udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem przedstawia poniżej
tabela:
Nazwa
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Suma

Plan w zł

Wykonanie w zł

18 158 011,73
5 550 507,20
23 708 518,93

17 735 853,14
786 074,23
18 521 927,37

% udział w
dochodach ogółem
95,76%
4,24%
100%

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wynosi 4,24%.
Wysokość dochodów bieżących i majątkowych w stosunku do planu przedstawia poniżej
tabela:
Nazwa
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
planu
Dochody bieżące
18 158 011,73
17 735 853,14
97,68%
Dochody majątkowe
5 550 507,20
786 074,23
14,16%
Suma
23 708 518,93
18 521 927,37
78,12%
W 2018 roku nastąpiło niskie wykonanie planu dochodów ogółem, bo na poziomie 78,12%.
Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 97,68%, natomiast plan dochodów
majątkowych wykonano na poziomie 14,16%.
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Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
Wydatki w poszczególnych działach przedstawia poniżej tabela
Dział

010
020
400
600
700
710
750
751

752
754
757
758
801
851
852
854
855
900
921
926
Razem

Nazwa

Plan

Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna

170,00
500,00
518 940,00

% udział
w
wydatkach
ogółem
93,69
0
487,60
0
245 210,06
1,41

Wydatki
wykonane

562 110,00
1 404 527,03
24 500,00
4 245 245,72
76 863,00

539 411,18
1 220 292,75
19 890,50
3 565 860,04
68 130,30

3,11
7,03
0,11
20,55
0,39

300,00
120 500,00

300,00
113 027,11

0
0,65

235 000,00
55 000,00
5 467 406,86
38 000,00
990 208,13
148 900,00
2 651 164,19
4 494 475,86

235 000,00
0,00
5 272 674,09
27 334,99
964 848,26
143 001,57
2 611 284,29
1 269 812,76

1,35
0
30,39
0,16
5,56
0,82
15,05
7,32

875 000,00

875 000,00

3,89

829 300,78
22 738 111,57

176 683,92
17 348 343,11

1,02

Procentowy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem przedstawia poniżej
tabela:
Nazwa
Plan w zł
Wykonanie w zł
% udział
Wydatki bieżące
17 930 590,85
17 116 726,45
98,66%
Wydatki majątkowe
4 807 520,72
231 616,66
1,34%
Suma
22 738 111 ,57
17 348 343,11
100%
Udział wydatków majątkowych kształtuje się na niskim poziomie tj. 1,34% w wydatkach
ogółem.
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Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu przedstawia poniżej tabela:
Nazwa
Wydatki
majątkowe

Plan w zł

Wykonanie w zł

4 807 520,72

231 616,66

% wykonania
planu
4,82%

W stosunku do planu wydatki majątkowe wykonano na poziomie 4,82%, tj. w wysokości
231.616,66 zł. Nie wykonano praktycznie zadań finansowanych z udziałem środków
europejskich.
Wydatki z udziałem płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 6057)
zaplanowano w działach: 750 Administracja publiczna, 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 926
Kultura fizyczna. Z założonej kwoty po wydatkach w wysokości 3.245.872,00 zł nie
dokonano żadnego wydatku.
Wydatki jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.
3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy (wydatki ponoszone w trakcie realizacji
przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (§6059) zaplanowano
w wysokości 919.324,06 zł, a dokonano wydatków na kwotę 101.726,76 zł.
Środki własne majątkowe zaplanowano w wysokości 642.324,66 zł, a dokonano wydatków na
kwotę 129.889,90 zł.
Podstawowe inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
- Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin
partnerskich.
Projekt został złożony 28 maja 2018 roku. Projekt obejmuje budowę odnawialnych źródeł
energii na terenie 11 gmin partnerskich. Założony we wniosku o dofinansowanie koszt
instalacji przewidzianych do budowy na terenie gminy Krupski Młyn obejmuje następujące
wydatki oraz dofinansowanie:
koszty całkowite 3.488.031,72 zł,
koszty kwalifikowane 3.071.424,00 zł,
dotacja 2.610.710,40 zł.
planowane środki wpłacone przez uczestników projektu 877.321,32 zł.
Prace mają się zakończyć z końcem grudnia 2020 roku.
- Termomodernizacja budynku Nr 5 w Ziętku.
Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku
w miejscowości Ziętek blok nr 5. Działania przyczynią się do realizacji celu jakim jest
poprawa efektywności energetycznej obiektu. Wniosek został złożony w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu
11 stycznia 2019 roku. Wartość projektu została określona na kwotę 387.566,88 zł, w tym
264.015,97 zł. stanowi dofinansowanie, a kwota w wysokości 123.550,91 zł stanowi wkład
własny gminy.
- Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie
Projekt obejmuje modernizację budynku urzędu gminy. Projekt zakłada również
uporządkowanie przestrzeni wokół budynku. Wniosek został złożony w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 26 października
2017 roku. Wartość projektu została określona na 2.646.399,12 zł, w tym 1.819.653,97 zł
8

stanowi dofinansowanie, a kwota 826.745,15 zł stanowi wkład własny gminy. Planowany
termin zakończenia prac to 31 maja 2021 roku. Dotychczasowe poniesione nakłady to
79.991,51 zł.
- Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodnościekowej etap II.
Projekt obejmuje uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krupski
Młyn. We wrześniu 2019 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach
projektu RPO WSL 2014-2020 na maksymalną kwotę dofinansowania 6.277.991,92 zł.
Dotychczasowe poniesione środki to kwota 532.157,19 zł.
- Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodnościekowej Etap III.
Koszt tego działania będzie dokonany ze środków z umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Szacowany koszt prac
wynosi 431.551,00 zł. Realizacja prac nastąpi w 2020 roku.
- Przebudowa ciągów, komunikacji (dróg i chodników) w Ziętku.
W dniu 7 września 2018 roku został złożony wniosek o budowę i remont chodników,
przebudowę dróg, budowę nowych odcinków o długości 88,286 m, wykonanie nowej
nawierzchni, budowę odwodnienia drogi. Wartość projektu określona została na kwotę
2.043.135,26 zł w tym kwota 1.243.139,00 zł. stanowi dofinansowanie, a kwota w wysokości
799.996,26 zł. stanowi wkład własny gminy. Dotychczasowe poniesione środki finansowe to
kwota w wysokości 47.432,00 zł.
- Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej na terenie Gminy Krupski Młyn.
Kwota kosztorysowa prac w Potępie to wartość 250.000,00 zł, w tym 155.974,00 zł
dofinansowanie, 94.026,00 zł. to wkład własny gminy. Z kolei boisko przy szkole
w Krupskim Młynie i na terenie Ziętka – kwota kosztorysowa prac to 603.158,40 zł w tym
199.042,27 zł. dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a kwota
środków własnych gminy – 404.116,13 zł. Kwota dotychczasowa poniesionych kosztów to
wielkość 5.000,00 zł.
- Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku w Potępie przy ulicy Tarnogórskiej 4.
Zadanie polega na modernizacji zaplecza kuchennego w obiekcie w Potępie stanowiącym
siedzibę domu kultury, biblioteki i OSP. Wnioskowana kwota dotacji to wartość około
242.000,00 zł. Środki finansowe własne gminy na ten cel nie zostały poniesione.
- Wytwarzanie energii elektrycznej – montaż paneli fotowoltaicznych.
Wartość projektu określona została na kwotę 174.443,52 zł , w tym 132.399,40 zł. stanowi
dofinansowanie, a kwotę 42.044,12 zł. ponoszą uczestnicy projektu.
Zestawienie dochodów i wydatków ogółem przedstawia poniżej tabela
Ogólne wykonanie budżetu gminy za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018
roku przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie

Plan wg
uchwały
budżetowej

Plan po
zmianach

Wykonanie za
2018 rok

Wskaźnik 4:3
w%

1

2

3

4

5

9

I. Dochody
ogółem w tym:

23 377 727,00

23 708 518,93

18 521 927 37

78,12

bieżące

17 662 111,00

18 158 011,73

17 735 853,14

97,68

4 958 620,72

5 550 507,20

786 074,23

14,16

II. Wydatki
ogółem w tym:

22 241 319,64

22 738 111,57

17 348 343,11

76,30

bieżące

17 282 698,92

17 930 590,85

17 116 726,45

95,46

4 958 620,72

4 807 520,72

231 616,66

4,82

+ 1 136 407,36

+970 407,36

+1 173 584,26

120,94

0,00

0,00

0,00

0,00

V.
Rozchody
ogółem

1 136 407,36

970 407,36

970 407,36

100,00

VI.
Rozliczenie
budżetu (I-II+IVV)

0,00

0,00

+203 176,90

-

majątkowe

majątkowe
III.
Deficyt/Nadwyżka
(I-II)
IV. Przychody
ogółem

Wykonane dochody budżetu są wyższe od wydatków o kwotę 1.173.584,26 zł. Kwota ta
stanowi nadwyżkę budżetową. Nadwyżka budżetowa pokryła rozchody (spłaty kredytów
i pożyczek) w wysokości 970.407,36 zł.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 619.126,69 zł.
Gmina w 2018 roku zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 rok korzystała z kredytu
krótkoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł (limitu w rachunku bieżącym). Gmina na
dzień 31 grudnia 2018 roku była zobowiązana pozostawić na rachunku bieżącym limit w
wysokości podanej wyżej. W ciągu roku gmina praktycznie w sposób ciągły posiada
zadłużenie w rachunku bieżącym. Wiąże się to z kwotą odsetek do zapłaty od
wykorzystanego limitu do banku. Dla budżetu jednostki koniec roku jest ciężkim okresem,
mając na uwadze zwrot zadłużenia w rachunku bieżącym do banku. Zobowiązania
wymagalne nie występują w jednostce, aczkolwiek terminy płatności niektórych zobowiązań
są uzgadniane indywidualnie z kontrahentami.
Subwencję oświatową, którą przekazał minister właściwy do spraw finansów publicznych
w miesiącu grudniu 2018 roku do wykorzystania w styczniu 2019 roku, organ nie był w stanie
zatrzymać tej kwoty subwencji na rachunku bieżącym. Wykazano to w sprawozdaniu Rb-ST
o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego. Jest to
poważna niezgodność, ponieważ środki pochodzące z subwencji mają określone
przeznaczenie i nie mogą być dowolnie wykorzystane na wydatki w innym okresie czasu.
Gmina jest zmuszona środki przeznaczyć na spłatę zobowiązań bieżących. Ten zarzut
również wskazuje Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
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Gmina Krupski Młyn ma ciężką sytuację finansową.
Zrealizowane wydatki bieżące są wysokie w porównaniu z dochodami bieżącymi. Praktycznie
znikome są możliwości finansowania dochodami bieżącymi wydatków majątkowych. Z kolei
wydatki majątkowe są niewysokie, a co za tym idzie brak możliwości realizowania
w ustalonym wcześniej terminie zadań inwestycyjnych.
Majątek gminy przeznaczony na sprzedaż zawęził się praktycznie tylko do sprzedaży lokali
mieszkalnych. Powodem niewykonania w stosunku do założonego planu dochodów
majątkowych jest zmniejszający się zasób nieruchomości gruntowych możliwych do
zaoferowania na sprzedaż.
Zadłużenie ogółem
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 7.927.989,86 zł i obejmuje:
1) kredyty i pożyczki – 7.927.989,86 zł., w tym:
Kredyty:
- Kredyt komercyjny długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2012 roku
(Zarządzenie Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 8 marca 2012 roku nr 0050/26/12). Kredyt
został zaciągnięty w 2012 roku w kwocie 1.675.000,00 zł na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu gminy Krupski Młyn w kwocie 478.220,00 zł. z przeznaczeniem na
realizację zadania pod nazwą „Budowa Sali Gimnastycznej w Krupskim Młynie” oraz na
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.196.780,00 zł. Spłata kredytu
nastąpiła od stycznia 2013 roku. Kredyt będzie spłacany do roku 2022. Spłacany jest w ratach
miesięcznych, miesięcznie w ratach po 13.960,00 zł (11 rat) i 13.940,00 zł. (1 rata).
Zadłużenie na 31 grudnia 2018 roku wynosi 670.000,00 zł. Spłata w każdym roku (20192022) roku w kwocie 167.500,00 zł.
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2011 roku na kwotę
900.000,00 zł. na sfinansowanie zaplanowanego w roku 2011 deficytu budżetu gminy
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja
budynku Zespołu Szkół położonego w Krupskim Młynie przy ulicy Dąbrowskiego” (Uchwała
Nr V/25/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku). Według powyższej
Uchwały kredyt winien być spłacony w okresie od lipca 2011 roku do grudnia 2016 roku.
Według umowy z Bankiem kredyt winien być spłacony od lipca 2011 roku do czerwca 2016
roku. Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o kredyt 1/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
zmieniono termin spłaty kredytu. W 2018 roku spłacono kredyt w wysokości 55.700,00 zł.
W roku 2019 należy spłacić kredyt w ratach miesięcznych po 4.200,00 zł. (11 rat) i 3.800,00
zł. (1 rata). Zadłużenie na 31 grudnia 2018 roku wynosi 150.000,00 zł. Spłata w roku 2020
wyniesie 40.000,00 zł. (11 rat po 3 400,00 zł i 1 rata 2.600,00 zł.). W latach 2021-2022 spłata
nastąpi w wysokości 30.000,00 zł. w każdym roku.
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2011 roku na kwotę
400.000,00 zł na sfinansowanie zaplanowanego w roku 2011 deficytu budżetu gminy, na
realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja centralnego placu wsi Potępa”
(Uchwała nr X/67/201 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 czerwca 2011 roku). Spłata
kredytu nastąpiła od stycznia 2012 roku. Kredyt będzie spłacany do 2021 roku. W 2018 roku
spłacono 5.700,00 zł. (12 rat po 475,00 zł.). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku
wynosi 17.200,00 zł. Spłata w roku 2019 nastąpi w wysokości 5.700,00 zł (12 rat po 475,00
zł.), w 2020 roku 5.700,00 zł (12 rat po 475,00 zł.), a w roku 2021 – 5.800,00 zł (11 rat po
475,00 zł. i 1 rata w wys. 575,00 zł.).
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- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2011 roku na kwotę
700.000,00 zł. na sfinansowanie zaplanowanego w roku 2011 deficytu budżetu oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Krupski
Młyn z dnia 27 września 2011 roku). Spłata kredytu nastąpiła od stycznia 2012 roku. Kredyt
będzie spłacany do 2021 roku. W roku 2018 spłacono 100.000 zł (11 rat po 8.330,00 zł
i 1 rata w wys. 8.370,00 zł.). Zadłużenie na 31 grudnia 2018 roku wynosi 300.000,00 zł.
Spłata w roku 2019 wyniesie 100.000,00 zł (11 rat po 8.330,00 zł. i 1 rata w wys. 8.370,00
zł). W latach 2020-2021 spłata w wysokości 100.000,00 zł. w każdym roku.
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2011 roku na kwotę
490.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (Uchwała nr XIV/96/11Rady Gminy Krupski
Młyn z dnia 13 grudnia 2011 roku. Według umowy z bankiem kredyt zaczęto spłacać od roku
2013. Kredyt będzie spłacany do 2022 roku. W roku 2018 spłacono w wysokości 49.000,00
zł (11 rat po 4.080,00 zł. i 1 rata w wysokości 4.120,00 zł). Zadłużenie na dzień 31 grudnia
2018 roku wynosi 196.000,00 zł. W latach 2019-2022 kredyt będzie spłacany po 49.000 zł
w każdym roku.
- Kredyt długoterminowy komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2012 roku na
kwotę 641.145,70 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Ochrona dorzecza Małej Panwi
i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie
oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” (Zarządzenie Wójta nr
0050/88/12 z dnia 17 lipca 2012 roku). Spłata kredytu nastąpiła od stycznia 2013 roku.
Kredyt będzie spłacany do marca 2023 roku. W roku 2018 spłacono 56.000,00 zł (11 rat po
4.700,00 zł a 1 rata w wys. 4.300,00 zł). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi
250.745,70 zł. Spłata w latach 2019-2022 wyniesie 224.000,00 zł (po 56.000,00 zł w każdym
roku), a w 2023 roku spłata wyniesie 26.745,70 zł (2 raty po 9.000,00 zł. a 1 rata w wys.
8.745,70 zł).
- Kredyt długoterminowy komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu
w 2013 roku na kwotę 870.000,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów
(Zarządzenie Wójta Nr 0050/12/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku). Spłata kredytu nastąpiła
zgodnie z Zarządzeniem przywołanym powyżej i umową o kredyt od stycznia 2014 roku.
Kredyt będzie spłacany do 2023 roku. W 2018 roku spłacono 87.000,00 zł (12 rat po 7.250,00
zł). Zadłużenie na 31 grudnia 2018 roku wynosi 475.000,00 zł. W latach 2019-2021 kredyt
będzie spłacany w wysokości 87.000,00 zł w każdym roku (12 rat po 7.250,00 zł). W latach
2022-2023 będzie spłacany kredyt po 107.000,00 zł w każdym roku (11 rat po 8.900,00 zł
i 1 rata w wys. 9.100,00 zł).
- Kredyt długoterminowy komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z siedzibą
w Tworogu w 2013 roku na kwotę 1.050.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu
w kwocie 866.775,50 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 183.224,50 zł
(Zarządzenie Wójta Gminy nr 0050/127/13 z dnia 26 listopada 2013 roku). Zgodnie z umową
spłata kredytu nastąpiła od lipca 2014 roku. Kredyt będzie spłacany do 2023 roku. W 2018
roku spłacono w wysokości 32.200,00 zł (zgodnie z aneksem do umowy z dnia 27 kwietnia
2018 roku). Zadłużenie na 31 grudnia 2018 roku wynosi 802.800,00 zł. W roku 2019
należy spłacić kredyt w wysokości 9.000,00 zł (12 rat po 750,00 zł). W 2020 roku należy
spłacić kredyt w wysokości 14.000,00 zł (11 rat po 1.200,00 zł i 1 rata w wysokości 800,00
zł). W 2021 roku należy spłacić kredyt w wysokości 160.000,00 zł (11 rat po 13.400,00 zł
i 1 rata w wys. 12.600,00 zł). W 2022 roku należy spłacić 338.000,00 zł (11 rat po 28.200,00
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zł i 1 rata w wysokości 27.800 zł). W roku 2023 należy spłacić kredyt w wysokości
281.800,000 zł (11 rat po 23.500,00 zł i 1 rata w wysokości 23.300,00 zł).
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w siedzibą w Tworogu w 2014
roku na kwotę 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek (Zarządzenie Wójta nr 0050/115/14 z dnia 3 października 2014 roku). Spłata
kredytu nastąpiła od stycznia 2015 roku. Kredyt będzie spłacany do 2024 roku. W 2018 roku
spłacono 110.000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 660.000,00 zł.
W latach 2019-2024 kredyt będzie spłacany po 110.000,00 zł. w każdym roku (11 rat po
9.200,00 zł i 1 rata w wys. 8.800,00 zł).
- Kredy długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu w 2015
roku na kwotę 1.200.000,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek
i kredytów (Zarządzenie Wójta Gminy nr 0050/22/15 z dnia 25 listopada 2015 roku). Spłata
kredytu nastąpiła od marca 2016 roku. Kredyt będzie spłacany do 2024 roku. W 2018 roku
spłacono 70.000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1.050.000,00 zł.
W latach 2019-2024 kredyt będzie spłacany następująco:
2019 rok – 125.000,00 (11 rat po 10.500,00 zł. i 1 rata w wys. 9.500,00 zł),
2020 rok – 125.000,00 zł (11 rat po 10.500,00 zł. i 1 rata w wys. 9.500,00 zł),
2021 rok – 160.000,00 zł (11 rat po 13.500,00 zł i 1 rata w wys. 11.500,00 zł),
2022 rok – 200.000,00 zł (11 rat po 16.700,00 zł i 1 rata w wys. 16.300,00 zł),
2023 rok – 220.000,00 zł (11 rat po 18.500,00 zł. i 1 rata w wys. 16.500,00 zł),
2024 rok – 220.000,00 zł (11rat po 18.500,00 zł. i 1 rata w wys. 16.500,00 zł).
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu w roku
2017 na kwotę 2.400.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie
208.678,51 zł, wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 705.900,00 zł oraz na
sfinansowanie planowanego deficytu gminy w kwocie 1.485.421,49 zł. Spłata kredytu
nastąpiła od 2018 roku. Kredyt będzie spłacany do 2027 roku. W 2018 roku spłacono
66.800,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 2.333.200,00 zł. Spłata
w latach 2019-2027 przedstawia się następująco:
2019 rok – 40.000,00 zł (11 rat po 3.400,00 zł i 1 rata w wys. 2.600,00 zł),
2020 rok – 40.000,00 zł (11 rat po 3.400,00 zł i 1 rata w wys. 2.600,00 zł),
2021 rok – 40.000,00 zł (11 rata po 3.400,00 zł. i 1 rata w wys. 2.600,00 zł),
2022 rok – 40.000,00 zł (11 rat po 3.400,00 zł i 1 rata w wys. 2.600,00 zł),
2023 rok – 314.200,00 zł (11 rata po 26.200,00 zł i 1 rata w wys. 26.000,00 zł),
2024 rok – 539.000 ,00 zł (11rat po 45.000,00 zł i 1 rata w wys. 44.000,00 zł),
2025 rok – 450.000,00 zł (12 rat po 37.500,00 zł),
2026 rok – 440.000,00 zł (11 rat po 37.000,00 zł i 1 rata w wys. 33.000,00 zł),
2027 rok – 430.000,00 zł (11 rat po 36.000,00 zł i 1 rata w wys. 34.000,00 zł).
Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach:
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1.023.044,16 zł.
Spłata w latach 2019-2024 przedstawia się następująco:
2019 rok – 170.507,36 zł,
2020 rok – 170.507,36 zł,
2021 rok – 170.507,36 zł,
2022 rok – 170.507,36 zł,
2023 rok – 170.507,36 zł,
2024 rok – 170.507,36 zł.
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Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata 2019-2027
Według Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 25 września 2018 roku:
Wyszczególnienie

Plan na 2019

1

2

Plan na 2020

Plan na 2021

Plan na 2022

I. Dochody
ogółem w tym:

23 969 000,00

24 188 045,00

20 434 200,00

20 273 200,00

bieżące

18 144 000,00

18 659 045,00

19 137 200,00

19 473 200,00

5 825 000,00

5 529 000,00

1 297 000,00

800 000,00

II. Wydatki
ogółem w tym:

22 999 292,64

23 223 337,64

19 298 392,64

19 005 192,64

bieżące

17 399 292,64

17 908 337,64

17 954 785,09

18 005 192,64

5 600 000,00

5 315 000,00

1 343 607,55

1 000 000,00

969 707,36

964 707,36

1 135 807,36

1 268 007,36

V.
Rozchody
ogółem

969 707,36

964 707,36

1 135 807,36

1 268 007,36

VI.
Rozliczenie
budżetu (I-II+IVV)

0,00

0,00

0,00

0,00

majątkowe

majątkowe
III.
Deficyt/Nadwyżka
(I-II)
IV. Przychody
ogółem

Wyszczególnienie

Plan na 2023

Plan na 2024

Plan na 2025

Plan na 2026

1

2

3

4

5

I. Dochody
ogółem w tym:

20 284 700,37

20 247 587,45

19 750 000,00

19 740 000,00

bieżące

19 584 700,37

19 547 587,45

19 350 000,00

19 440 000,00

700 000,00

700 000,00

400 000,00

300 000,00

19 054 447,31

19 208 080,09

19 300 000,00

19 300 000,00

majątkowe
II. Wydatki
ogółem w tym:
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bieżące

18 054 447,31

18 208 080,09

18 300 000,00

18 300 000,00

majątkowe

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

III.
Deficyt/Nadwyżka
(I-II)

1 230 253,06

1 039 507,36

450 000,00

440 000,00

V.
Rozchody
ogółem

1 230 253,06

1 039 507,36

450 000,00

440 000,00

VI.
Rozliczenie
budżetu (I-II+IVV)

0,0

0,00

0,00

0,00

IV. Przychody
ogółem

Wyszczególnienie

Plan na 2027

1

2

I. Dochody
ogółem w tym:

19 730 000,00

bieżące

19 430 000,00

majątkowe

300 000,00

II. Wydatki
ogółem w tym:

19 300 000,00

bieżące

18 300 000,00

majątkowe
III.
Deficyt/Nadwyżka
(I-II)

1 000 000,00
430 000,00

IV. Przychody
ogółem
V.
Rozchody
ogółem

430 000,00

VI.
Rozliczenie
budżetu (I-II+IVV)

0,00

15

W poszczególnych latach nadwyżka dochodów nad wydatkami jest w całości
przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.
Fundusz Sołecki
Razem plan w 2018 roku na wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniósł 50.559,80
zł, z czego wydano kwotę w wysokości 50.490,23 zł (wykonano 99,86% planu).
W ramach powyższych środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2018 roku dokonano
następujących wydatków:
- wykonanie zasilania rezerwowego na ujęciu wody w Potępie (agregat prądotwórczy) na
kwotę 21.000,00 zł.,
- organizacja imprez kulturalnych (Dzień Dziecka, obchody święta Św. Marcina oraz
130-lecie OSP Potępa) na kwotę 5.234,13 zł.,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej przy Domu Kultury w Potępie, dostawa i montaż
ogrodzenia o wartości 12.000,00 zł.,
- wykonanie monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie zamknęło się kwotą
w wysokości 7.667,82 zł.,
- zakup sprzętu dla OSP Potępa w wysokości 2.500,00 zł. na kombinezony oraz zakup ubrania
koszarowego na kwotę 800,00 zł,
- malowanie elewacji budynku OSP Potępa wydano na kwotę 1.288,28 zł.
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3. Informacja o stanie mienia komunalnego
W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki i lokale, budowle, kotłownie,
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, środki
transportu oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.
Wartość brutto mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku według ewidencji
księgowej środków trwałych wynosi 73.764.271,34 zł. Podział mienia według grup
przedstawia się następująco:
Grupa O
Grunty
28.910.839,23 zł.
Grupa I
Budynki
18.819.010,34 zł.
Grupa II
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
22.004.285,63 zł.
Grupa III
Kotły i maszyny energetyczne
1.097.685,83 zł.
Grupa IV
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
1.439.881,29 zł.
Grupa V
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
26.765,18 zł.
Grupa VI
Urządzenia techniczne
397.607,98 zł.
Grupa VII
Środki transportu
1.044.975,86 zł.
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
23.220,00 zł.
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4. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
A. Strategia Rozwoju Gminy Krupski Młyn na lata 2016-2026 jest wynikiem procesu
aktualizacji wcześniej obowiązującego dokumentu obejmującego lata 2002 - 2015.
Obecny dokument obejmuje okres realizacji do roku 2026.
Według opracowanej strategii Misją Gminy jest:
- wspieranie przedsiębiorczości i firm opierających się o czyste technologie poprzez
poprawę dostępu przedsiębiorstw do usług informacyjnych i doradczo – szkoleniowych,
- wypromowanie Gminy jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania oraz jako ośrodek
turystyczno-rekreacyjny,
- ułatwienie mieszkańcom dostępu do podstawowej infrastruktury (drogowej,
parkingowej, mieszkaniowej, wodno-ściekowej) oraz wysokiej jakości usług społecznych
(edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, sportowo-rekreacyjnych), które stanowią
równie istotny instrument zachęty dla osadnictwa i przyciągania nowych inwestycji,
- ciągłe usprawnianie administracji, która aktywizuje społeczność lokalną do bliskiej
współpracy i współdziałania, co skutkuje wspólnymi projektami i przedsięwzięciami oraz
umożliwia dalszy dynamiczny rozwój gminy.
W ramach kierunku działań operacyjnych Rozbudowa istniejącej infrastruktury
turystycznej w 2018 roku wykonany został nowy plac zabaw przy ul. Zawadzkiego
w Krupskim Młynie.

W ramach kierunku działań operacyjnych Ograniczenie problemu niskiej emisji w gminie
poprzez wymianę lub modernizację indywidualnych źródeł ciepła mieszkańców oraz
instalacje solarne został przygotowany i złożony do dofinansowania wniosek pt.:
„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin
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Partnerskich” obejmujący w odniesieniu do Gminy Krupski Młyn wykonanie instalacji
paneli fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, instalacji pomp ciepła,
pieców na pellet.
Ponadto realizowano projekty i wykonywano zadania odnoszące się do kierunków działań
operacyjnych Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych w pełni wykorzystujących
lokalne dziedzictwo kulturowe, tradycję i infrastrukturę kultury, rozwój instytucjonalnych
i pozainstytucjonalnych form wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych (w tym
placówek wsparcia dziennego oraz środowiskowego) oraz rozwój w gminie systemu
zarządzania satysfakcją klienta (opracowanie standardów oraz narzędzi do
monitorowania).
B. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Posiadamy strategiczny dokument dla całego obszaru Gminy, którym jest Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Nowy dokument został
opracowany w latach 2016 i 2017, następnie zatwierdzony uchwałą nr XXVII/190/17
Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 lutego 2017 roku. W 2018 roku Studium zachowało
swoją aktualność i obecnie stanowi podstawę do opracowywania nowego Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

C. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Na terenie Gminy Krupski Młyn obowiązuje przyjęty uchwałą nr XXI/144/2000 Rady
Gminy Krupski Młyn z dnia 5 września 2000 roku Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.
Ostatnia ocena aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Krupski Młyn miała miejsce w 2014 roku i została przyjęta Uchwałą nr XLIV/358/14
Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Przeprowadzona
analiza
zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Krupski Młyn wykazała, iż ze względu na
upływ czasu oraz odmienną od obowiązującej w chwili obecnej procedury sporządzania
planu miejscowego, obecnie obowiązujący dokument nie spełnia wymogu aktualności
i wymaga zmiany.
W związku z tym Rada Gminy Krupski Młyn dnia 28 marca 2017 roku podjęła Uchwałę
nr XXVIII/202/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. 1 czerwca 2017 roku zawarta została umowa z firmą
VIVERE z siedzibą w Radomsku na sporządzenie projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn.
W roku 2018 odbywały się spotkania z urbanistą sporządzającym projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, w październiku 2018 roku przedłożony został on
do zaopiniowania, do instytucji wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. W wyniku przedłożenia dokumentu do uzgodnienia w listopadzie 2018
roku otrzymano opinie, uwagi i uzgodnienia do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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D. Gminny Program Rewitalizacji
Program Rewitalizacji Gminy Krupski Młyn do 2022 roku ma za zadanie wskazać
kierunki zmian w celu wykorzystania zdegradowanych obszarów zlokalizowanych na
terenie gminy Krupski Młyn.
Program przygotowano w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne, dane statystyczne,
dane udostępnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy, Komisariat
Policji i Powiatowy Urząd Pracy. Diagnoza została przeprowadzona także
z wykorzystaniem wyników dwóch badań ankietowych i spotkań z interesariuszami
o charakterze warsztatowym i konsultacyjnym.
Na podstawie tak zebranego materiału, biorąc pod uwagę podstawowe kategorie
problemów jakimi są: wyludnianie, problemy społeczne, bezrobocie, zadłużenie,
przestępczość, niski poziom aktywności organizacji pozarządowych oraz uczestnictwa
mieszkańców w życiu kulturalnym, słabo rozwinięta sfera gospodarcza, słabo rozwinięta
sfera przestrzenno-funkcjonalna oraz techniczna, problemy środowiskowe ustalono
obszary, na których tego typu negatywne zjawiska występują z największą
intensywnością. Stwierdzone zostało, że poziomy negatywnych zjawisk kryzysowych
w większości badanych kategorii występują w Ziętku i w dwóch obszarach w Krupskim
Młynie.
W pozostałych miejscowościach zjawiska kryzysowe występują w mniejszym stopniu lub
nie zostały zidentyfikowane.
Uwzględniając skalę występowania zjawisk kryzysowych, wyznaczono obszar
rewitalizacji składający się z 3 podobszarów:
- Krupski Młyn – ulica Krasickiego: liczba mieszkańców 77 osób i powierzchnia 7,13 ha,
- Krupski Młyn – ulica Główna: liczba mieszkańców 198 osób i powierzchnia 14,17 ha,
- Ziętek: liczba mieszkańców 705 osób i powierzchnia 7,07 ha.
W dokumencie zostały ustalone cele i kierunki działań rewitalizacyjnych oraz wskaźniki
produktu i rezultatu.
W 2018 roku w ramach wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Krupski Młyn do 2022
roku złożone były do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dwa wnioski o dofinansowanie
projektów rewitalizacji Urzędu Gminy oraz powstania Centrum Usług
Społecznościowych przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie.
E. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krupski Młyn
jest dokumentem uchwalanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001
roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego.
Obecnie
obowiązujący
„Wieloletni
Program
Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krupski Młyn na lata 2016 – 2020” został uchwalony
przez Radę Gminy Krupski Młyn Uchwałą Nr XII/90/15 z dnia 24 listopada 2015 roku.
Program zawiera informacje dotyczące ilości zasobów mieszkaniowych, ich stanu
technicznego, wyposażenia, planów remontów, sprzedaży lokali mieszkalnych, zasad
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polityki czynszowej, zarządzania zasobem gminnym, sposobu finansowania i wysokości
wydatków.
Zasobem mieszkaniowym stanowiącym własność Gminy zarządza Wójt Gminy Krupski
Młyn za pośrednictwem referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy
Krupski Młyn.
Określona w Programie wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Krupski Młyn to 358
lokali komunalnych, natomiast liczba lokali prywatnych w nieruchomościach wspólnych
z udziałem własności Gminy Krupski Młyn (wspólnoty mieszkaniowe) to 158 lokali (wg.
danych z ostatniego kwartału 2015 r.).
Na dzień 31 grudnia 2018 roku zasób komunalny stanowiło: 340 lokali, w tym 37 lokali
socjalnych. Liczba lokali prywatnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych to 175.
Na mocy uchwały Nr XXIII/165/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 listopada 2016
r. zostało utworzone jedno mieszkanie chronione w dyspozycji Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Znajduje się ono w budynku nr 7a w Ziętku. Mieszkanie to zgodnie
z cytowaną powyżej uchwałą przeznaczone jest dla osób i rodzin z terenu naszej gminy,
które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę
potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług
w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.
W związku z określonymi w Programie potrzebami w zakresie remontów oraz oceną
stanu technicznego poszczególnych budynków sukcesywnie, w miarę możliwości
budżetowych, wykonywane są niezbędne prace remontowe i naprawcze, w odniesieniu do
budynków komunalnych. Pracami remontowymi objęty jest również zasób lokali
socjalnych.
W 2018 roku wykonane zostały w pierwszej kolejności prace związane z zapewnieniem
mieszkańcom lokali gminnych bezpieczeństwa tj. awaryjne naprawy zasilania
elektrycznego, instalacji oświetleniowych, przewodów kominowych. Przeprowadzono
również prace budowlane, zapobiegawcze mające na celu utrzymanie gminnego zasobu
budynkowego w stanie niepogorszonym, m.in. wykonany został remont kominów
w budynku przy ulicy Krasickiego 7, wymiana rynien i rur spustowych na budynku Ziętek
bl.3, przeprowadzono również częściową wymianę stolarki okiennej w zasobach
komunalnych.
W sposób stopniowy, adekwatnie do posiadanych środków na kontach Funduszów
Remontowych bądź przy udziale środków z zaciągniętych przez wspólnoty kredytów
realizowane są również remonty i modernizacje w poszczególnych nieruchomościach
wspólnych.
W zakresie wskazanego w Programie wyposażenia lokali komunalnych w instalacje
związane z dostawą wody i odbiorem ścieków, dostawą ciepłej wody użytkowej,
centralnym ogrzewaniem, gazem sieciowym, w 2018 roku nie przeprowadzano prac
polegających na wprowadzaniu do poszczególnych zasobów lokalowych nowych
instalacji, w związku z czym podane w programie dane o wyposażeniu mieszkań
w instalacje nie uległy zmianie.
Elementem „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Krupski Młyn na lata 2016- 2020” są zasady polityki czynszowej. Określono w nich, iż na
wartość użytkową lokali, a co za tym idzie na wysokość stawki czynszu
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w mieszkaniowym zasobie Gminy ma wypływ położenie budynku, jego stan techniczny
a także wyposażenie w urządzenia techniczne i instalacje.
W ramach tej polityki zostały określone kryteria standardu lokali, dla których
przyporządkowana zostaje stawka bazowa a także wskazane zostały warunki jej
obniżania.
Lokal o bazowej stawce czynszu winien spełniać następujące kryteria: być położony
w Krupskim Młynie w budynku po termomodernizacji, wyposażony w łazienkę, w.c.,
centralne ogrzewanie, bieżącą wodę i kanalizację oraz energię elektryczną a także
posiadać antenę zbiorczą.
Wysokość stawki bazowej oraz wysokość stawki za utrzymanie czystości w częściach
wspólnych (m.in. sprzątanie korytarzy, piwnic) określa Wójt Gminy Krupski Młyn
w drodze zarządzenia.
Czynnikami warunkującymi obniżenie stawki bazowej czynszu są:
- położenie tj. stawka czynszu dla lokali położonych w Ziętku obniżana jest o 5%,
a w Potępie o 10% ;
- wyposażenie tj. brak instalacji c.o. powoduje obniżenie o 20%, brak anteny zbiorczej
o 5%, brak odrębnej kuchni o 20% oraz brak termomodernizacji o 5%.
Do lokali socjalnych nie stosuje się zasad obniżania wysokości stawki czynszowej,
regulacja co do czynszu dla tych lokali znajduje się w unormowaniach ustawowych tj.
stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego
czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. W 2018 roku nie
dokonywano zmiany stawki bazowej czynszu. Obecna stawka bazowa wynosi: 4,03
zł/m2/m-c, a stawka za utrzymanie czystości w częściach wspólnych 0,35 zł/m2/m-c.
Zmiana wysokości czynszu wymaga 3-miesięcznego wypowiedzenia dotychczasowego
wymiaru. W wypowiedzeniach podawana jest również nowa wysokość stawki
czynszowej.
Czynsz najmu płatny jest w okresach miesięcznych, w terminie wskazanym w umowie
najmu, obecnie stosowany jest termin zapłaty do 25 dnia każdego miesiąca.
F. Plan Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminnych
Zgodnie z zestawieniem zbiorczym mienia komunalnego z dnia 3 grudnia 2018 roku
Gmina Krupski Młyn, posiada 143,8744 ha gruntów stanowiących sumę powierzchni
gruntów wraz z udziałami w nieruchomościach.
Wartość gruntów wynosi 28.971.232,00 zł natomiast wartość budynków wraz z udziałami
w budynkach to kwota 18.353.583,60 zł.
W 2018 roku sprzedane zostały następujące nieruchomości:
L.p.
Lokale mieszkalne
Nieruchomości gruntowe niezabudowane
1.
Lokal mieszkalny Nr 5 Ziętek 13A
Krupski Młyn, ul. Sienkiewicza, dz. Nr
(sprzedaż w przetargu), za cenę
325/19 o pow. 0,0568 ha wraz z udziałem ½
47.500,00 zł – sprzedaż zwolniona z części w dz. 317/19 o pow. 0,0025 ha, za
podatku VAT
cenę: 13.386,71 zł brutto ( w tym podatek
VAT w wysokości 23%)
2.
Lokal mieszkalny Nr 8 Krupski
Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego, dz. Nr
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Młyn, ul. Buczka 6 (sprzedaż dla
najemcy), za cenę 26.002,70 zł –
sprzedaż zwolniona z podatku VAT
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Lokal mieszkalny Nr 3 Krupski
Młyn, ul. Buczka 8 (sprzedaż dla
najemcy), za cenę 33.580,40 zł –
sprzedaż zwolniona z podatku VAT
Lokal mieszkalny Nr 8 Ziętek 6A
(sprzedaż w przetargu), za cenę
48.212,00 zł – sprzedaż zwolniona z
podatku VAT
Lokal mieszkalny Nr 7 Ziętek 16B
(sprzedaż dla najemcy), za cenę
29.513,00 zł – sprzedaż zwolniona z
podatku VAT
Lokal mieszkalny Nr 6 Krupski
Młyn, ul. Buczka 4 (sprzedaż dla
najemcy), za cenę 34.577,36 zł –
sprzedaż zwolniona z podatku VAT
Lokal mieszkalny Nr 3 Ziętek 16B
(sprzedaż w przetargu), za cenę
64.787,00 zł – sprzedaż zwolniona z
podatku VAT
Lokal mieszkalny Nr 7 Krupski
Młyn, ul. Buczka 8 (sprzedaż dla
najemcy), za cenę 33.542,88 zł –
sprzedaż zwolniona z podatku VAT
Lokal mieszkalny Nr 3 Ziętek 6C
(sprzedaż dla najemcy), za cenę
36.622,20 zł – sprzedaż zwolniona z
podatku VAT

167/9 o pow. 0,0942 ha wraz z udziałem
1/5 części w działce stanowiącej drogę
dojazdową, za cenę: 37.491,14 zł brutto ( w
tym podatek VAT w wysokości 23%)
Krupski Młyn, ul. Krasickiego, dz. Nr 334/5
o pow. 0,0600 ha, za cenę: 12.880,56 zł
brutto ( w tym podatek VAT w wysokości
23%)
Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego, dz. Nr
170/9 k.m.11 o pow. 0,0914 ha wraz z
udziałem 1/5 części w działce stanowiącej
drogę dojazdową, za cenę: 37.781,42 zł
brutto ( w tym podatek VAT w wysokości
23%)
Krupski Młyn, ul. 1 Maja, dz. Nr 309/76
k.m.13 o pow. 0,0050 ha, za cenę: 1.143,90
zł brutto ( w tym podatek VAT w wysokości
23%)
Krupski Młyn, ul. Powstańców Śl., dz. Nr
186/11 k.m.11 o pow. 0,0181 ha wraz z
udziałem 1/5 części w działce stanowiącej
drogę dojazdową, za cenę: 3.719,27 zł brutto
( w tym podatek VAT w wysokości 23%)
Żyłka, dz. Nr 587/119 k.m.8 o pow. 0,0116
ha, za cenę: 3.179,55 zł brutto ( w tym
podatek VAT w wysokości 23%)
Krupski Młyn, ul. Powstańców Śl., dz. Nr
131/17, 147/4, 132/17, 148/4 k.m.13 o pow.
0,0629 ha, za cenę: 13.411,92 zł brutto ( w
tym podatek VAT w wysokości 23%)
Krupski Młyn, ul. Mickiewicza, dz. Nr
337/91 k.m.13 o pow. 0,0715 ha, za cenę:
15.271,68 zł brutto ( w tym podatek VAT w
wysokości 23%)
Żyłka, dz. Nr 585/121 k.m.8 o pow. 0,0913
ha, za cenę: 20.146,17 zł brutto ( w tym
podatek VAT w wysokości 23%)
Krupski Młyn, ul. Główna, dz. Nr 325/100
o pow. 0,0469 ha, za cenę: 9.867,06 zł
brutto (w tym podatek VAT w wysokości
23%)
Krupski Młyn, ul. Główna, dz. Nr 332/88
o pow. 0,0023 ha, za cenę: 568,26 zł brutto
(w tym podatek VAT w wysokości 23%)

Podsumowując kwota uzyskana z tytułu sprzedaży 9 lokali mieszkalnych wyniosła
354.337,54 zł, natomiast kwota uzyskana z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosła
168.847,64 zł.
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Na terenie Gminy Krupski Młyn w 2018 roku dzierżawione były następujące tereny:
- tereny przeznaczone pod uprawy ogrodowe – 277 umów dzierżawy (stawka od 0,06
zł/m2/rok do 0,15 zł/m2/rok),
- tereny na cele rolnicze – 3 umowy dzierżawy (stawka 0,01 zł/m2/na pół roku),
- tereny pod działalność handlową – 1 umowa dzierżawy (stawka 1,50 zł/m2/miesiąc),
- tereny pod działalność gospodarczą związaną z funkcjonowaniem przystani kajakowej (cele
sportowe i rekreacyjne) – 1 umowa dzierżawy (stawka 0,05 zł/m2/ na pół roku),
- tereny pod kontenery na odzież używaną – 1 umowa dzierżawy (stawka 6,11 zł/m2/miesiąc),
- tereny pod kontenery na odpady stałe zabudowane wiatą śmietnikową –3 umowy dzierżawy
(stawka 0,10 zł/m2/miesiąc),
- tereny pod garażami i wiatami blaszanymi – 3 umowy dzierżawy (stawka 0,10
zł/m2/miesiąc),
- tereny pod telefoniczną centralą automatyczną – 1 umowa dzierżawy (stawka 1,50
zł/m2/miesiąc).
W 2018 roku obowiązywały także 2 umowy bezpłatnego użyczenia terenu pod pawilonem
wielofunkcyjnym przy stawie w Odmuchowie z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego
oraz Polskiego Związku Gołębi Pocztowych.
Ponadto w 2018 roku opłaty za użytkowanie wieczyste wyniosły 7.258,83 zł, wniesione przez
92 użytkowników wieczystych. Nie nastąpiło przy tym żadne przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
G. Gminna Ewidencja Zabytków
Wójt Gminy Krupski Młyn 31 grudnia 2012 roku Zarządzeniem nr 0050/187/2012 założył
Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Krupski Młyn, w której znajdowało się 68 budynków.
Następnie, Zarządzeniem nr 0050/131/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku Wójt Gminy Krupski
Młyn wykreślił, z powodu rozbiórki, trzy obiekty położone na terenie zakładów NITROERG.
Wykreślenie spowodowało ponadto wyłączenie w/w obiektów z Wojewódzkiej Ewidencji
Zabytków oraz Zarządzeniem nr 0050/13/2017 z dnia 1 lutego 2017 roku dokonał kolejnej
zmiany włączając do Ewidencji trzy stanowiska archeologiczne położone w Potępie.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Gminnej Ewidencji Zabytków znajduje się 65 budynków
położonych na terenie Gminy Krupski Młyn oraz trzy stanowiska archeologiczne.
W ramach opieki nad cennymi obiektami w 2018 roku przygotowany został program prac
konserwatorskich w obrębie krzyża w Żyłce, zaopiniowany pismem Powiatowego
Konserwatora Zabytków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, który obejmuje
oczyszczenie elementów krzyża wykonanych z piaskowca z zabrudzeń, nawarstwień
cementowych, mikroorganizmów i powłok malarskich, uzupełnienie ubytków
w uszkodzonych częściach obiektu, naprawę rys i pęknięć, oczyszczenie figury Chrystusa
i tabliczki z napisem INRI w zwieńczeniu krzyża wraz z ponownym pomalowaniem,
demontaż metalowego ogrodzenia, oczyszczenie metalowych przęseł ogrodzenia, naprawę
i wymianę zniszczonych skorodowanych elementów na nowe (wzorowanych na
oryginalnych), wraz z pomalowaniem, ponowny montaż ogrodzenia, naprawę cokołu wraz
z wykonaniem prac zabezpieczających i warstwy wykończeniowej oraz wykonanie opaski
z kostki granitowej wokół obiektu. Prace zostaną wykonane w 2019 roku.
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H. Wieloletni
Plan
Rozwoju
i
Modernizacji
Urządzeń
Wodociągowych
i Kanalizacyjnych Będących w Posiadaniu Gminy Krupski Młyn na lata 2018-2022
Gmina Krupski Młyn realizując zadanie własne, świadczy usługi w zakresie zbiorowego
dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy za pomocą
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, których jest właścicielem.
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Uchwałą XXXVIII/287/18 Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 27 marca 2018 roku przyjęty został „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Krupski Młyn na
lata 2018-2022”.
W w/w dokumencie określony został planowany zakres usług wodociągowych
i kanalizacyjnych
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków, przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne w latach 2018-2022,
przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne
w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji.
Planowane zadania rozwojowo modernizacyjne w latach 2018-2022 obejmują zakres
przedsięwzięć związanych z usprawnieniem świadczonych usług wodociągowokanalizacyjnych poprzez wprowadzenie nowych technologii, przebudowę i rozbudowę sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury towarzyszącej, tj.
a/ w zakresie urządzeń wodociągowych:
Lp. Nazwa zadania
Budowa sieci wodociągowej do budynków w rejonie ulic Mickiewicza i
1.
Świerczewskiego i Głównej 1 i 3
2. Budowa sieci wodociągowej do budynków przy ulicy Słowackiego w Krupskim Młynie
3. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Potępa
Przebudowa i rozbudowa podłączeń wodociągowych w miejscowości Krupski Młyn ul.
4.
Zawadzkiego
5. Zasilanie Stacji Uzdatniania Wody (Panele fotowoltaiczne)
b/ w zakresie urządzeń kanalizacyjnych:
Lp. Nazwa zadania
Modernizacja Oczyszczalni ścieków Krupski Młyn obejmująca budowę sito
piaskownika, modernizację sita pionowego, modernizację zbiornika retencyjnego,
budowę instalacji odzysku i zawracania ścieków oczyszczonych, zagospodarowanie
1.
terenu wraz z płytą postojową dla kontenerów odwodnionego osadu nadmiernego,
konfiguracja nowego sterowania wraz z adaptacją instalacji elektrycznej i automatycznej,
budowa stacji zasilania – panele fotowoltaiczne.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza,
Świerczewskiego, Głównej 1 i 3 w Krupskim Młynie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej
2.
i przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym przy ul. Mickiewicza w Krupskim
Młynie
3. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Powstańców Śląskich i Buczka
4. Modernizacja przepompowni ścieków w Krupskim Młynie: Przebudowa istniejącej
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przepompowni ścieków P3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zawadzkiego w
Krupskim Młynie, Zabudowa studni z rozdrabniarką w przepompowni P2 przy ul.
Głównej (Park Oczko); Zasilanie przepompowni P1 przy ul. Leśmiana w Krupskim
Młynie (panele fotowoltaiczne).
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej kolektorów grawitacyjnych i przyłączy
5. kanalizacyjnych, sieci kanalizacji tłocznej, budowa tymczasowej przepompowni ścieków
w Ziętku, Krupskim Młynie oraz modernizacja przepompowni ścieków w Potępie.
W 2018 roku zrealizowane zostały zadania związane z opracowaniem dokumentacji
projektowej kanalizacji w miejscowości Ziętek, opracowaniem propozycji zmiany zasięgu
aglomeracji poprzez włączenie miejscowości Ziętek do aglomeracji Krupski Młyn oraz
wykonano przyłącze energetyczne do projektowanej przepompowni ścieków przy ul. Głównej
(Rondo). Łączna wydatkowana kwota to 11.568,95 zł.
Ponadto w 2018 roku przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na realizację
zadania związanego z wykonaniem budowy części kolektorów kanalizacji grawitacyjnej wraz
z tymczasową przepompownią ścieków w Ziętku. Ze względu na brak spełnienia warunków
formalnych postępowania te zostały unieważnione.
Dodatkowo w ramach przedsięwzięć zapewniających zachowanie ciągłości dostaw wody do
odbiorców w miejscowości Potępa, w 2018 roku wykonano zasilanie rezerwowe na ujęciu
wody w Potępie poprzez zainstalowanie agregatu prądotwórczego wraz z układem
sterowania. Koszt wykonania zadania 61.475,40 zł.
W zakresie utrzymania standardów oczyszczania ścieków została zakupiona i wymieniona
pompa na potrzeby przepompowni ścieków P2 w Krupskim Młynie. Kwota zakupu to
10.850,29 zł.
I. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn to dokument, pozwalający na
osiągnięcie celów pakietu klimatyczno- energetycznego Europy.
Zalecenia dotyczące wymaganej zawartości Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, obejmują:
a) zadania inwestycyjne w obszarze:
- zużycia energii w budynkach/instalacjach, oświetlenia ulicznego, dystrybucji ciepła,
- zużycia energii w transporcie,
- emisji zanieczyszczeń w gospodarce odpadami,
- produkcji energii– zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu.
b) zadania nieinwestycyjne (takie jak: planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia
komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej).
Podstawowymi celami pakietu, równocześnie ogólnymi celami Planu jest:
- redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 roku,
- wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% w 2020 roku
dla Polski ustalono wzrost z 7 do 15%,
- zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%.
Na podstawie opracowanego dokumentu tj. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w maju 2018
roku podpisane zostało pomiędzy Gminą Krupski Młyn a gminami Tarnowskie Góry, Lelów,
Gaszowice, Tworóg, Psary, Kuźnia Raciborska, Jejkowice, Lyski i Nędza porozumienie
mające na celu wspólną realizację projektu pn.: Odnawialne źródła energii poprawą
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jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich. Porozumienie reguluje
zasady współpracy oraz prawa i obowiązki partnerów przy wnioskowaniu, realizacji
i rozliczaniu projektu. Zgodnie z porozumieniem liderem partnerstwa jest Gmina Tarnowskie
Góry. Projekt złożony został w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.1.3. 28 maja 2018
roku. Projekt obejmuje budowę odnawialnych źródeł energii na terenie 11 gmin partnerskich.
Założony we wniosku o dofinansowanie koszt instalacji przewidzianych do budowy na
terenie gminy Krupski Młyn obejmuje koszty całkowite w wysokości 3,5 mln zł, dotację
RPO WSL w kwocie 2,6 mln zł oraz środki wpłacone przez uczestników projektu
w wysokości 877 tyś. zł. Prace mają, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zakończyć się
z końcem grudnia 2020 roku. Obejmą one wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych
o sumarycznej mocy 435,68 kWp, instalacji kolektorów słonecznych o sumarycznej mocy
29,81 kW, instalacji pomp ciepła o sumarycznej mocy 336,8 kW oraz pieców na pellet
o sumarycznej mocy 175 kW.
Kolejnym założeniem Planu to Termomodernizacja. Jest to poprawienie istniejących cech
technicznych budynku, a jej efektem powinno być zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło.
Termomodernizacja obejmuje najczęściej zmiany budowlane (ocieplenie) i zmiany
w systemie grzewczym podnoszące jego sprawność i zmniejszające niepotrzebne straty.
Termomodernizacja nie tylko ogranicza straty ciepła i zmniejsza koszty ogrzewania, ale także
poprawia warunki użytkowania pomieszczeń w budynku. W roku 2018 został przygotowany
wniosek o dofinansowanie termomodernizacji bloku nr 5 w miejscowości Ziętek. Wniosek
został złożony 11 stycznia 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.3.1. Wartość projektu
określona została na 387.566,88 zł, w tym 264.015,97 zł stanowi dofinansowanie, a pozostała
część stanowi wkład własny Gminy. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2020
roku.
Na terenie gminy transport odbywa się głównie samochodami prywatnymi mieszkańców.
Liczba zarejestrowanych pojazdów w gminie to około 1460 sztuk. Większość dróg w gminie
to drogi gminne. W gminie transport publiczny realizowany jest za pośrednictwem Zarządu
Transportu Metropolitarnego w Katowicach. Średni przebieg autobusów w gminie to 8700
km miesięcznie.
Eksploatacja oświetlenia ulicznego w gminie podzielona jest pomiędzy Oddziałami
Gliwickim i Opolskim firmy TAURON Dystrybucja Serwis S.A.. Oddział Gliwice
eksploatuje 204 sztuk opraw, które w większości stanowią własność TAURON. Są to oprawy
sodowe o mocach od 70 do 150 W oraz naświetlacze.
Na majątku TAURON Oddział Opole znajduje się 203 sztuk opraw oświetleniowych
w większości sodowych, które zostały zmodernizowane w 2010 roku.
J. Program Ochrony Środowiska
Gminny Program Ochrony Środowiska jest dokumentem strategicznym, opracowywanym na
szczeblu gminnym, odnoszącym się do aspektów środowiskowych. Zachowując spójność ze
Strategią Rozwoju Gminy, Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,
oraz innymi dokumentami strategicznymi obowiązującymi na szczeblu gminnym, dokument
ten ma określać i systematyzować działania środowiskowe, niezbędne do poprawy jakości
życia i stanu środowiska na terenie Gminy oraz przyczyniać się do zapewniania
zrównoważonego rozwoju Gminy.
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Nadrzędnym celem programu ochrony środowiska jest osiągnięcie trwałego
i zrównoważonego rozwoju Gminy oraz poprawa jej atrakcyjności poprzez działania
społeczne i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska niniejszy dokument zawiera cele ekologiczne,
priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki
i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów.
Realizacja zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska Dla Gminy Krupski Młyn
przedstawia się następująco:
CEL STRATEGICZNY: „Przywrócenie jakości wód powierzchniowych do wymaganych
standardów oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz z racjonalizacją ich
wykorzystania”. W ramach celu zrealizowano następujące prace:
- w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę
i modernizację gospodarki wodno – ściekowej – realizacja projektu na terenie Gminy Krupski
Młyn” zostały wykonane przyłącza elektroenergetyczne do planowanych przepompowni
ścieków przy ulicy Głównej i Krasickiego oraz przygotowano dokumentację projektową
przyłącza kanalizacji deszczowej.
CEL STRATEGICZNY: „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy do
wymaganych standardów”. W ramach celu zrealizowano następujące zadania:
- złożono wniosek o dofinansowanie odnawialnych źródeł energii oraz wniosek
o dofinansowanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego nr 5 w miejscowości Ziętek.
CEL STRATEGICZNY: „Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców Gminy
i spełnienie obowiązujących standardów w zakresie poziomu hałasu, ograniczanie
i monitoring promieniowania elektromagnetycznego”. W ramach celu zrealizowano założone
w Programie działania polegające na:
- inwentaryzacji źródeł uciążliwości akustycznej,
- inwentaryzacji źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych
oddziaływaniem tych pól.
CEL STRATEGICZNY: „Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska”.
Zrealizowano założone w Programie działania polegające na:
- inwentaryzacji źródeł stanowiących potencjalne zagrożenia środowiska i życia ludzi,
- informowaniu społeczeństwa o wystąpieniu poważnych awarii przemysłowych,
- przygotowaniu procedur postępowania w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych,
- rozeznaniu potrzeb i możliwości działań inwestycyjnych (w tym prac hydrotechnicznych)
i organizacyjnych dla zmniejszenia zagrożenia lokalnymi podtopieniami,
- monitoringu potencjalnych sprawców poważnych awarii,
- działaniach edukacyjnych dla ogółu ludności Gminy w zakresie postępowania w przypadku
wystąpienia poważnej awarii i jej zapobiegania, mających na celu podnoszenie stanu
świadomości ekologicznej mieszkańców.
CEL STRATEGICZNY: „Ukształtowanie i ochrona systemu obszarów ochronnych”.
Zrealizowano założone w Programie działania polegające na:
- promocji walorów przyrodniczych gminy, prowadzącej do wyższej świadomości
mieszkańców odnośnie piękna otaczającej ich przyrody i lepszych warunków do zdrowego
wypoczynku,
- kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego
wykorzystywania zasobów przyrody,
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- prowadzeniu gospodarki leśnej uwzględniającej wymogi ochrony prawnej konkretnych
obszarów przyrodniczych,
- wzmożeniu kontroli w zakresie przestrzegania prawa ekologicznego.
CEL STRATEGICZNY: „Usprawnienie zarządzania środowiskiem”.
Zrealizowano założone w Programie działania polegające na:
- uzupełnianiu kwalifikacji przez kadrę zajmującą się ochroną środowiska,
- rozbudowie i modernizacji systemu dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie,
- systematycznej analizie pozwoleń ekologicznych i spełniania nałożonych obowiązków,
- przeprowadzaniu procedur Oceny Oddziaływania na Środowisko na etapie wydawania
decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę, zmiany sposobu użytkowania obiektów
budowlanych, wydawania koncesji geologicznych, pozwoleń wodnoprawnych w odniesieniu
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- przestrzeganiu standardów ekologicznych wynikających z prawa i pozwoleń ekologicznych.
CEL STRATEGICZNY: „Wyższa świadomość ekologiczna społeczeństwa”.
Zrealizowano założone w Programie działania polegające na:
- publikacji informacji o stanie środowiska i programie ochrony środowiska,
- prezentacji treści ekologicznych w lokalnych wydawnictwach,
- dodatkowe informacje związane z programem ochrony środowiska.
Ponadto Program Ochrony Środowiska obejmuje temat Gospodarki odpadami na terenie
Gminy Krupski Młyn. W zakresie usuwania stałych odpadów komunalnych, zebranych
w sposób selektywny, z gminnych zasobów mieszkaniowych organizowany jest przetarg
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Firmą, która w latach 2017-2018 realizowała
takie zamówienie była firma Remondis Tarnowskie Góry. Usuwała ona odpady komunalne na
składowisko odpadów komunalnych w Tarnowskich Górach Rybnej. Na terenie Gminy
rozstawione są pojemniki służące mieszkańcom do selektywnego zbierania odpadów.
W zestawie ustawione są trzy pojemniki, po jednym na szkło, papier i tworzywa sztuczne
typu PET. 2 razy do roku przeprowadzany jest dla mieszkańców odbiór odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD, RTV, jarzeniówek, świetlówek, zużytych opon
itp. Zbiórka baterii prowadzona jest we wszystkich placówkach oświatowych
funkcjonujących w Gminie oraz Urzędzie Gminy. Placówki te zostały wyposażone
w specjalne pojemniki, w których składowane są baterie. Operatorem programu jest
organizacja odzysku REBA, która odbiera z Gminy ten odpad i przekazuje do miejsc
utylizacji.
Na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska Gmina wydaje również
pozwolenia na wycinkę drzew osobom fizycznym (grunty prywatne) oraz osobom prawnym.
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5. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej
przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki
samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). Ponadto samorządy mogą przyjmować
(nieobligatoryjnie) programy wieloletnie (na 5 lat). W Gminie Krupski Młyn w 2018 roku
obowiązywał roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który 28 listopada
2017 roku uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIV/258/17.
W Gminie Krupski Młyn dziedzinami priorytetowymi w 2018 roku były zadania publiczne
z zakresu:
• usług pielęgnacyjno – opiekuńczych,
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
na które przeznaczono kolejno 100.000 zł oraz 45.000 zł.
W 2018 roku, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, umowa na realizację zadania z zakresu usług pielęgnacyjno –
opiekuńczych, została zawarta z Caritas Diecezji Gliwickiej.
Stacja Opieki obejmowała opieką pielęgniarską i rehabilitacyjną osoby w podeszłym wieku,
chore i niepełnosprawne.
Działający na terenie Gminy Krupski Młyn Gabinet Rehabilitacyjny zapewniał swoim
podopiecznym zabiegi fizykalne i kinezyterapeutyczne. Osoby korzystające z usług Gabinetu
miały zapewnioną fachową pomoc oraz opiekę ze strony personelu, którego zaangażowanie
i sumienność w pełni zaspokajały potrzeby podopiecznych. Dla wielu z nich była to jedyna
możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy opiekuńczej, rehabilitacyjnej i pielęgniarskiej
w miejscu zamieszkania. Życzliwe podejście do pacjentów oraz profesjonalna obsługa
zyskały wysoką ocenę i cieszyły się dużym uznaniem mieszkańców oraz władz gminy
Krupski Młyn.
Natomiast zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały
powierzone Klubowi Sportowemu NITRON. Działania w ramach niniejszego zadania
publicznego prowadziły do podnoszenia sprawności fizycznej i sportowej dzieci, młodzieży
i dorosłych, współdziałania z innymi ośrodkami sportowymi, zagospodarowania wolnego
czasu, prowadzenia i utrzymania obiektów sportowych w stanie umożliwiającym
prowadzenie zajęć, zacieśniania współpracy z rodzicami, szkołami, zakładami pracy
i administracją samorządową i instytucjami społecznymi, polepszenia stanu zdrowia
mieszkańców, propagowania zachowań prozdrowotnych, wyrównania szans rozwojowych
oraz poprawy relacji uczestników zadania zarówno wewnątrz grupy jaki i na zewnątrz.
W ramach zadania realizowane zostały zawody – mecze piłki nożnej oraz siatkówki
w ramach Dni Krupskiego Młyna. Gmina reprezentowana była w zawodach i turniejach
międzygminnych. Ilość odbiorców zadania to około 220 osób.
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6. Inne realizowane zadania w urzędzie i jednostkach organizacyjnych
wraz z częścią analityczną
A. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie ma swoją siedzibę przy ulicy
Zawadzkiego 3 w Krupskim Młynie i działa na podstawie przepisów:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,
- ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”,
- ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne,
- Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krupski Młyn na lata
2011-2020,
- innych ustaw określających zadania z pomocy społecznej.
Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest :
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych , których
nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz
zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;
2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych
potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności
człowieka;
3) doprowadzanie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem.

ZWALCZANIE NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.
W 2018 roku Rada Gminy w Krupskim Młynie uchwałą nr XXXVI/268/17 uchwaliła
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na 2018 rok. Program skierowany był do wszystkich mieszkańców gminy tj. zarówno osób
dorosłych, dzieci i młodzieży. Wszelkie prace komisji były zgodne z założeniami w/w
programu.
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Koszt w zł

Środki własne(zł)

624,00

624,00

26.710,99

26.710,99

85153 zwalczanie narkomanii
85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wzorem lat ubiegłych gmina finansowała również ponadstandardowe świadczenia zdrowotne
realizowane przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień w Tarnowskich Górach.
W 2018 roku w ramach profilaktyki alkoholowej finansowane były również m.in.: spektakle
profilaktyczne w szkołach, dofinansowano Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
w Lublińcu i Miasteczku Śląskim, doposażono Klub Sportowy Nitron w Krupskim Młynie,
bibliotekę w Krupskim Młynie, opłacono pobyt mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień, szkolenie
dla członków komisji oraz wynagrodzenie dla członków komisji.
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17 Ustawy o pomocy
społecznej należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym
uwzględnieniem
programów
pomocy
społecznej,
profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej,
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego,
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia,
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi
matką, ojcem lub rodzeństwem,
10) praca socjalna,
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
13) dożywianie dzieci,
14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu,
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16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego,
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego,
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników,
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy
o pomocy społecznej należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,
pożyczek oraz pomocy w naturze,
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską
żywiołową lub ekologiczną,
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz
niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
Prawo do większości świadczeń z pomocy społecznej przysługuje z powodu niekorzystnej
sytuacji dochodowej osoby/rodziny, przez którą należy rozumieć miesięczne dochody
mieszczące się poniżej progu dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej,
które odpowiednio wynosiło:
1. dla osoby samotnej – 701 zł (do 31 października 2018 roku - 634 zł.)
• dla osoby w rodzinie - 528 zł (31 października 2018 roku -514 zł. na osobę)
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Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców
2018 rok
Liczba mieszkańców

3193

Liczba osób w rodzinach korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

172

Wskaźnik % liczby osób korzystających z pomocy w stosunku do liczby mieszkańców

5,4%

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługiwało osobom i rodzinom z niżej
wymienionych powodów.
Liczba rodzin/liczba osób w rodzinach

Powody przyznania pomocy
Ubóstwo

38/118

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego

1/1

Potrzeba ochrony macierzyństwa

9/50

Bezrobocie

25/82

Niepełnosprawność

30/80

Długotrwała lub ciężka choroba

32/78

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych

21/63

Przemoc w rodzinie

1/6

Alkoholizm

4/6

Zdarzenie losowe

1/1

Typy rodzin objętych pomocą społeczną
Wyszczególnienie

Liczba rodzin

Rodziny o liczbie osób
1

18

34

Wyszczególnienie

Liczba rodzin

2

6

3

5

4

4

5

11

6 i więcej

5

Zasiłek celowy
Przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie
części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych
przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.
Koszt w zł

Środki własne zł.

40.931,82

40.931,82

Zasiłek okresowy
Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,
bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego.
Głównym powodem przyznania zasiłku okresowego w 2018 roku było bezrobocie. Ogółem
wypłacono 29 świadczeń. Średnia wysokość wypłaconego zasiłku okresowego wyniosła
261,46 zł.
Koszt w zł

Dotacja (zł)

7.582,25

7.582,25

Domy Pomocy Społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności, wieku lub choroby
przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Mieszkańcy Gminy Krupski Młyn obecnie przebywają w domach pomocy społecznej
w Łubiu, Zbrosławicach, Nakle Śląskim, Wiśniczu oraz w Tarnowskich Górach.
Liczba osób

Koszt w zł

Środki własne (zł.)

9

233.634,73

233.634,73
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Posiłek
Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje
osobie która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. W 2018 roku osoby z terenu
Gminy dożywiane były w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania".

Koszt w zł

Środki własne (zł.)

Dotacja (zł.)

65.193,07

28.814,07

36.379,00

Liczba osób
korzystających z
posiłku

Dzieci do czasu
rozpoczęcia nauki w
szkole podstawowej

Uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej

Pozostałe osoby

Obiad

19

38

0

Jedno gorące
danie

0

0

6

Zasiłek celowy

5

3

27

ZASIŁEK STAŁY
Przysługuje
osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności jeżeli dochód osoby lub rodziny jest niższy od kryterium dochodowego
ustalonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
Ogółem wypłacono 83 świadczenia. Przeciętna wysokość wypłaconego zasiłku stałego
wyniosła około 458,72 zł.
Liczba osób

Koszt w zł

Dotacja (zł.)

8

38.073,59

38.073,59

MIESZKANIE CHRONIONE
Gmina Krupski Młyn posiada również w swoich zasobach mieszkanie chronione. Mieszkanie
przeznaczone jest głównie dla osób doznających przemocy domowej oraz dla osób, które
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W 2018 roku nie zachodziła potrzeba umieszczenia
mieszkańca gminy w mieszkaniu chronionym.
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Ogółem
w tym:
energia
czynsz

Koszt w zł

Środki własne w zł

3.396,15

3.396,15

- 360,00
- 3.036,15

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz
w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze świadczone są
przez osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczone są przez osobę ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym. W Krupskim Młynie w ramach tych usług jest prowadzona
rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych.
Ogółem pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 9 osób dorosłych, natomiast
specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 8 dzieci .
Liczba osób

Koszt w zł

Środki własne (zł.)

17

29.618,20

29.618,20

Usługi opiekuńcze
specjalistyczne usługi opiekuńcze

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Pomoc prawna dla mieszkańców gminy świadczona była w 2018 roku bezpłatnie. Konsultacje
prawne świadczone były przez Fundację Poradnictwa Pro Bono z Krakowa.
ASYSTENT RODZINY
Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa
na
jednostkach
samorządu
terytorialnego
oraz
na
organach
administracji
rządowej. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i jej aktywnym udziałem,
z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.
W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podobnie jak w roku poprzednim na
umowę zlecenie zatrudnił asystenta rodziny.
Liczba asystentów
rodziny

Liczba
rodzin

Liczba dzieci
w rodzinach

Koszt
w zł

Środki własne (zł.)

Dotacja (zł.)

1

6

23

10.886,39

9.312,39

1.574,00
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Ponadto rodziny objęte są pomocą w postaci:
1. dożywiania,
2. zasiłków rodzinnych,
3. funduszu alimentacyjnego,
4. świadczenia wychowawczego (500+ oraz 300+),
5. poradnictwa prawnego i psychologicznego.

PIECZA ZASTĘPCZA
Gmina Krupski Młyn opłaca również pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych. Dwoje dzieci
przebywa w rodzinach spokrewnionych, natomiast dwoje dzieci przebywało w rodzinie
niespokrewnionej.
Rodziny biologiczne tych dzieci objęte są również opieką asystenta rodziny. W 2018 roku
dwoje dzieci powróciło do rodziny biologicznej.
Koszt w zł

Środki własne (zł.)

6.203,80

6.203,80

PRZEMOC
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie realizując zapisy Ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy realizuje zadania zawarte w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program skierowany jest do wszystkich
osób doznających przemocy, w tym dzieci, współmałżonków, partnerów w związkach
nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób stosujących przemoc
w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli
instytucji i służb pracujących z potencjalnymi ofiarami przemocy .
W 2018 roku członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzili stały monitoring sytuacji
w rodzinach w których dochodziło do przemocy. Rodzinom w których wszczęto procedurę
Niebieskiej Karty proponowana była pomoc socjalna, psychologiczna i prawna.
Przeszkodą w rozwiązywaniu problemów przemocy jest często brak współpracy sprawców
jak i ofiar przemocy przy rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzinnej.
Odbyło się 11 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2018 roku prowadzono
16 Niebieskich Kart, w tym 6 kart założono w 2018 roku, pozostałe 10 to karty z lat
ubiegłych. Ogółem pomocą objętych jest 17 kobiet, 15 mężczyzn i 25 dzieci.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)
Dział
Ogółem

Koszt w zł

Dotacja (zł.)

1.465.609,09

1.465.609,09
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Dział

Koszt w zł

Dotacja (zł.)

W tym:
Świadczenia wychowawcze
koszty obsługi

1.443.608,20
22.000,89

1.443.608,20
22.000,89

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do
dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje na
pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00
zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze
przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 1.200,00 zł. Ogółem w 2018 roku pomocą w formie świadczenia 500+
objęto 193 rodziny.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Dotacja (zł.)
Ogółem

1. 019.294,54

w tym:
świadczenia rodzinne
fundusz alimentacyjny
składki społeczne
koszty obsługi

857.850,80
90.810,00
42.731,54
27.902,20

Zgodnie z art. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek
rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do
zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców
albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobie uczącej
się o ile dochód na osobę nie przekraczał kwoty 674 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza
kwoty 764 zł.
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Do zasiłku rodzinnego przysługują również dodatki.
Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne

1386
do 5 r.ż

365

od 5-18 r.ż.

934

od 18-21 r.ż.

87

Dodatki :
urodzenie dziecka

7

opieka nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego

18

samotne wychowanie dziecka

99

kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego

166

rozpoczęcie roku szkolnego

81

podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

142

wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

292

Zasiłki pielęgnacyjne

1582

Świadczenia pielęgnacyjne

134

Specjalny zasiłek opiekuńczy

49

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

17

Świadczenie rodzicielskie

110

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów
środkami finansowymi z budżetu państwa. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te
przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
725 zł. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do
alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego i zatwierdzonego
przez sąd, jeżeli egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna.
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Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego na osobę
uprawnioną w wieku:
• 0-17 lat
• 18-24 lata

226

224
2

ŚWIADCZENIE SZKOLNE – DOBRY START (300+)
Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego
celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem
roku szkolnego. Wsparcie to polega na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300
zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych
przez rodzinę.

Dotacja (zł.)
Ogółem

102.330,00

w tym:
świadczenia
koszty obsługi

99.000,00
3.330,00

PRACA SOCJALNA
Innym równie ważnym zadaniem gminy w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie
pracy socjalnej. Praca socjalna dotyczy niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc do
Ośrodka. Pracownik socjalny często pełni funkcję „pogotowia ratunkowego” będąc po
części prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką, doradcą czy po prostu
cierpliwym słuchaczem. Polegała ona w dużym stopniu na współpracy pracowników
socjalnych z różnymi instytucjami takimi jak: Urząd Gminy, Powiatowy Urząd Pracy,
policja, sąd, ZUS, szkoły, zakłady energetyczne i inne.
DODATKI MIESZKANIOWE
Jednym z warunków otrzymania dodatku mieszkaniowego jest normatywna powierzchnia
użytkowa lokalu mieszkalnego, która w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa
domowego nie może przekraczać:
1) 35 m2 - dla 1 osoby,
2) 40 m2 - dla 2 osób,
3) 45 m2 - dla 3 osób,
4) 55 m2 - dla 4 osób,
5) 65 m2 - dla 5 osób,
6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób
dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.
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Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje
osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli
niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Decyzje na dodatek
mieszkaniowy wydawane są na okres 6 miesięcy i ewentualna zmiana w tym okresie sytuacji
rodzinnej i materialnej nie ma wpływu na wysokość dodatku. Jeśli jednak wnioskodawca
zalega z płatnościami za czynsz w okresie pobierania dodatku dłużej niż 2 miesiące, dodatek
zostaje wstrzymany. Po uregulowaniu zaległości czynszowych w okresie 3-ch miesięcy
wypłata dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji administracyjnej zostaje wznowiona.
Liczba rodzin

Koszt w zł

Środki własne (zł.)

36

83.214,62

83.214,62

W 2018 roku Ośrodek wypłacał dodatek energetyczny. Aby uzyskać to świadczenie trzeba
spełniać jednocześnie trzy warunki: posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową
z dostawcą energii elektrycznej, mieć przyznany dodatek mieszkaniowy oraz zamieszkiwać
w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wysokość dodatku energetycznego na dzień
31 grudnia 2018 roku wynosiła:
1. 11,35 zł dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną,
2. 15,77 zł dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób,
3. 18,92 zł dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób.
Liczba rodzin
13

Koszt (zł.)

Dotacja (zł.)

1.890,06

1.890,06

w tym obsługa - 36,44

w tym obsługa - 36,44

KARTA DUŻEJ RODZINY
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie
się rodzinę, w której rodzice mają na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci:
1. w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2. w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w:
• w szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
• w szkole wyższej do końca roku akademickiego,
3. bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Karta jest przyznawana rodzicowi lub małżonkowi rodzica na czas nieokreślony. Karta jest
przyznawana bezpłatnie.

42

Liczba kart

Koszt w zł

Dotacja (zł.)

20

43,78

43,78

WYPOCZYNEK LETNI
Ośrodek podobnie jak w latach uprzednich włączył się w akcję dotyczącą wypoczynku
letniego organizowanego przez Kuratorium Oświaty. Wypoczynkiem letnim objęto 2 dzieci
z terenu gminy.
B. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Pełna działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji jest prowadzona w siedzibie
GOKSiR w Krupskim Młynie, oraz filiach i obiektach jej przynależnej, takich jak: Klub
w Ziętku, Dom Kultury w Potępie, Hala Sportowa w Krupskim Młynie, basen w Krupskim
Młynie, tereny rekreacyjne „Oczko” w Krupskim Młynie, korty tenisowe w Krupskim
Młynie, oraz tereny przy stawie w Odmuchowie.
Podstawowym celem statutowym instytucji GOKSiR w Krupskim Młynie jest zaspokajanie
potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz zapewnienie czynnego uprawiania sportu i rekreacji
przez mieszkańców, stąd też w roku 2018 prowadzone działania wielokierunkowe wypełnione
były w następujące atrakcje i wydarzenia.
- stałe zajęcia w poszczególnych placówkach GOKSiR-u wg stałego harmonogramu, zajęcia
podczas ferii zimowych i podczas letnich wakacji,
- wydarzenia kulturalne tj. konkurs gwary śląskiej „Godomy po naszymu”,wystawa fotografii
Damiana Pilarskiego i Krzysztofa Pilarskiego pt. „Piękno naszej Zielonej Gminy”, wyjazd do
Opery Śląskiej w Bytomiu na spektakl pt. „Zemsta Nietoperza”, wyjazdy do kina dla dzieci
podczas letnich wakacji i ferii zimowych, wyjazd seniorów na wycieczkę do Zakopanego
i okolic, koncert zespołu MIVA Cover Band, celem uczczenia 100 lecia odzyskania
niepodległości odbył się koncert pn. „Niepodległy Śląsk” oraz koncert muzyczny poezji
Zbigniewa Herberta, Koncert Młodych Talentów Gminy Krupski Młyn, wystawa prac
plastycznych przedszkolaków pt. Moja Mała Ojczyzna,
- wydarzenia edukacyjne tj. warsztaty plastyczne w ramach cyklu „Akademia Twórczości”,
spotkania Młodych Ratowników Zielonej Gminy, zajęcia z języka angielskiego, wizyta
Naukobusa z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
- wydarzenia sportowe tj. turnieje piłki siatkowej, halowej piłki nożnej, piłki wodnej, zawody
pływackie, turnieje tenisa ziemnego, turnieje skata sportowego, impreza biegowa Polska
Biega i „100 km dla Niepodległej”,
- wydarzenia rekreacyjne tj. „Dni Krupskiego Młyna”, „Gminny Dzień Dziecka”,
„Zakończenie Lata w Krupskim Młynie”, festyn osiedlowy na Ziętku, „Babski Comber”, finał
„Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, „Święto św. Marcina”, „Rodzinne Ozdabianie
Pierników”, kiermasz bożonarodzeniowy,
- spotkania w Klubie Seniora „Relaks” oraz Grupy Wsparcia „Otwarte Drzwi”.
Wprowadzono nowe zajęcia:
- zajęcia ruchowo - taneczne dla dzieci w wieku 4-6 lat - Hala Sportowa,
- Jumping Frog KIDS - zajęcia na trampolinach dla dzieci od 5 roku życia - Hala Sportowa,
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- zajęcia z języka angielskiego dla dzieci (dla trzech grup wiekowych: 2-4l, 5-7l, 10-12l)
w świetlicy GOKSiR-u przy ul. Zawadzkiego 3, (prowadzone przez lektora ze Szkoły
Artystyczno – Językowej KAMELEON z Lublińca).
Instytucja GOKSiR w swych założeniach działalności ujmowała również plany inwestycyjne
na kwotę 40.000 zł (a mianowicie klimatyzację na siłowni czy też adaptację pomieszczeń
przy Klubie w Ziętku), lecz z powodów trudnej sytuacji finansowej Gminy Krupski Młyn
inwestycje przesunięte zostały na kolejne lata.
Dlatego też Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn, Nr III/11/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku
otrzymana dotacja podmiotowa w wysokości 660.000,00zł pomniejszona została do kwoty
620.000,00zł.
Podsumowując, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie na
podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego, z zachowaniem celów statutowych
instytucji wykonał plan budżetowy stawiany na rok 2018.
Tytułem zakończenia GOKSiR w Krupskim Młynie w dalszym ciągu kieruje się przede
wszystkim otwartością do działania, reagując na potrzeby naszej gminy oraz mieszkańców.
Rok 2018 obfitował w ścisłą współpracę z okolicznymi instytucjami, przedsiębiorstwami,
grupami społecznymi, sekcjami, stawiając Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji jako
instytucję gminną godną zaufania.

Koncert pn. „Niepodległy Śląsk”
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Szkółka pływacka 2018.

Koncert Młodych Talentów
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C. Gminna Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie stanowi samorządową instytucję kultury
Gminy Krupski Młyn. Została utworzona na mocy Uchwały Nr X/47/92 Rady Gminy
Krupski Młyn z dnia 6 lutego 1992 roku oraz Uchwały zmieniającej Nr XXVII/215/05 z dnia
13 lipca 2005 roku.
Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie wynikają ze statutu, który
został nadany ww. Uchwałą oraz Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze
zm.).
Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę przy ulicy Zawadzkiego 3 w Krupskim
Młynie oraz dwie filie: Filia Nr 1 w Ziętku, Filia Nr 2 w Potępie.
Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie w 2018 roku wyniosły
łącznie 263.479,52 zł i przedstawiają się następująco:
Dotacja Gminy
255.000,00 zł
Dotacja Biblioteki Narodowej – Ministerialna
3.450,00 zł
Odsetki z rachunku bankowego
4,51 zł
Opłaty za usługi ksero
65,51 zł
Darowizny
150,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne na pokrycie amortyzacji
4.092,60 zł
Pozostałe przychody operacyjne
716,90 zł.
W 2018 roku pozyskano dodatkowo:
- środki w ramach programu Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1,
- środki na realizację zadań z cyklu „Postaw na rodzinę” (pozytywne zatwierdzenie wniosku
przez Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krupskim
Młynie).
w tym darowizny rzeczowe:
- opłata noclegu dla zaproszonego autora,
- ekspres do kawy marki Tchibo dla biblioteki centralnej.
Wybrane przykłady najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych w 2018
roku:
- spotkanie autorskie dla wszystkich mieszkańców gminy z panem Romualdem Koperskim,
- spotkanie autorskie z panem Marcinem Mellerem,
- spotkanie z panem Jackiem Hugo-Baderem,
- cała Krupa Czyta Dzieciom w ramach Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom,
- czytelnia pod lipą - czytelnia na świeżym powietrzu,
- wystawy:
fotografii gimnazjalistów powiatu tarnogórskiego „Jesienne nastroje”,
fotografii Oli Kroczak pt. „Trudne słowa”, „Zapomnieni”,
rysunków satyrycznych Edwarda Lutczyna,
prac plastycznych Grażyny Pęcherskiej pt. „Barwne impresje” (z cyklu „Moje hobby”).
- cykl imprez z okazji obchodów Tygodnia bibliotek,
- Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia (cykl zajęć dla przedszkolaków),
- Na tropie lata! (wakacyjne zajęcia dla dzieci),
- „Czytanie na drugie śniadanie”- cykliczne zajęcia w bibliotece dla przedszkolaków,
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- „Książka na dzień dobry” - wyprawka dla malucha,
- maraton czytelniczy z literaturą Przemysława Wechterowicza - klasy 1-3,
- warsztaty plastyczne organizowane raz na kwartał – współpraca ze świetlicą szkolną
w Krupskim Młynie,
- lekcje plastyki, etyki w bibliotece dla gimnazjalistów i uczniów klas 1-3,
- XVI Powiatowy Konkurs Artystyczny „Gimnazjalne Rozmaitości”,
- spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży z Marianną Oklejak, Przemysławem
Wechterowiczem, Arkadiuszem Niemirskim,
- udział w projekcie "Mała książka-wielki człowiek" (współpraca z instytutem Książki
w Krakowie) - wyprawki czytelnicze dla trzylatków.
Czytelnictwo, księgozbiór – dane statystyczne
Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2018 roku liczył: 23 340 woluminów.
Zarejestrowano 634 czytelników.
Zakupy i inne wpływy:
KSIĄŻKI

652

WARTOŚĆ
W ZŁ.
13 099,28

411

8 932,38

170

3 450

71

716,90

LICZBA WOL.

SPOSÓB NABYCIA
Przybyło ogółem
w tym:
zakupiono ze środków samorządowych
(bez dotacji)
zakupiono z dotacji BN
pozostałe wpływy (dary, inne itp.)

Wypożyczenia i odwiedziny:
LICZBA WYPOŻYCZEŃ
KSIĄŻKI
Na zewnątrz

10612

LICZBA ODWIEDZIN

CZASOPISMA WYPOŻYCZALNIA, CZYTELNIE
POZ. ODWIEDZINY
270
8042

Na miejscu

1606

14
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2186

Spotkanie autorskie – Jacek Hugo - Bader

Spotkanie autorskie – Marcin Meller
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D. Gminny Zespół Oświatowy
Centrum Usług Wspólnych pod nazwą Gminny Zespół Oświatowy (GZO) jest oddzielną
jednostką organizacyjną Gminy, która wykonuje wszystkie zadania z zakresu oświaty
nałożone na Centrum Usług Wspólnych ustawą o samorządzie gminnym jak również
pozostałe zadania gminy z zakresu oświaty należące do zadań organu prowadzącego.
Gminny Zespół Oświatowy prowadzi wspólną obsługę następujących
organizacyjnych Gminy Krupski Młyn :
- Przedszkole nr 1 w Krupskim Młynie
- zatrudnia 21 osób,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie
– zatrudnia 35 osób,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie – zatrudnia 45 osób.

jednostek

Liczba uczniów w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Krupski Młyn w roku
szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 przedstawiała się następująco:
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Potępie
(przedszkole)
25

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Potępie (szkoła
podstawowa)
79

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Krupskim
Młynie

2017/2018

Przedszkole
nr 1 w
Krupskim
Młynie
75

2018/2019

75

25

97

171

Rok
szkolny

176

W roku 2018 łączne wydatki na oświatę w Gminie Krupski Młyn (razem z obsługą
finansowo-księgową) stanowią kwotę 5.651.478 zł., czyli ok. 23,5 % rocznego budżetu
wydatków gminy, które przedstawiają się następująco:
Szkoła Podstawowa w Krupskim Młynie:
Dochody w łącznej kwocie: 2.281.726,33 zł w tym:
Subwencja oświatowa: 2.214.440 zł
Dotacja podręcznikowa: 19.737,33 zł
Dochody własne 47.549 zł (darowizny: 700 zł, opłaty za duplikaty świadectw, żywienie
w stołówkach szkolnych).
Wydatki: 2.670.485,30 zł
Gmina Krupski Młyn w 2018 roku do Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie
dopłaciła kwotę 388.758,97 zł (+ koszty obsługi GZO).
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Potępie:
Dochody w łącznej kwocie: 1.474.356,96 zł w tym:
Subwencja oświatowa: 1.374.821,81 zł
Dotacja: 23.975 zł
Dotacja podręcznikowa: 10.845,05 zł
Dochody własne 64.715,10 zł
Wydatki: 1.652.501,70 zł
Gmina Krupski Młyn w 2018 roku do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potępie
dopłaciła kwotę 178.144,74 zł. (+ koszty obsługi GZO).
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Przedszkole w Krupskim Młynie:
Dochody w łącznej kwocie: 266.913,68 zł w tym:
Subwencja oświatowa: 130.833,18 zł
Dotacja: 71.925 zł
Dochody własne 64.155,50 zł
Wydatki: 1.019.484,28 zł
Gmina Krupski Młyn w 2018 roku do Przedszkola w Krupskim Młynie dopłaciła kwotę
752.570,60 zł. (+ koszty obsługi GZO).
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7. Realizacja Uchwał Rady Gminy
Od stycznia do grudnia 2018 roku Rada Gminy Krupski Młyn podjęła 101 uchwał, z których:
- 31 uchwał dotyczyło spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminy,
przeznaczeniem do sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych,
- 26 uchwał dotyczyło budżetu gminy, w tym: zmian budżetu, sprawozdań z wykonania
budżetu za 2018 roku, absolutorium, wieloletniej prognozy finansowej, podatków i opłat,
- 16 uchwał dotyczyło spraw opieki społecznej w tym m.in.: zasady usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstw od zakazu
spożywania napojów alkoholowych,
- 14 uchwał miało charakter organizacyjny, związany z ukonstytuowaniem się Rady Gminy,
powołaniem komisji stałych i doraźnych, wyborami oraz z rozpatrzeniem skarg,
- 2 uchwały dotyczyły oświaty,
- 12 uchwał, które dotyczyły m.in.: przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Krupski
Młyn na lata 2018 – 2022, projektu regulaminu dostarczaniu wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy oraz wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, przekazania
przez Gminę zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych
przewozach pasażerskich oraz postawienia w stan likwidacji Międzygminnego Związku
Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach, opinii Przystąpienia do Klastra Energii
Zielona Gmina Leśnej Krainy, zawarcia umowy partnerskiej mającej na celu wspólną
realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego
na terenie gminy partnerskich”.
Większość uchwał została zrealizowana, bądź też jest w trakcie realizacji. Uchwały finansowe
i podatkowe realizowane są sukcesywnie przez cały rok budżetowy. Radni na bieżąco
zapoznawani są z realizacją uchwał.
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8. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
A. Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej
Zadania z zakresu lokalnego transportu publicznego od roku 1992 w imieniu gmin
członkowskich, w tym również Gminy Krupski Młyn wykonywał powołany w tym celu
Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej z siedzibą w Tarnowskich Górach
(MZKP). Na poczet realizacji tego zadania Gminy członkowskie, stosownie do zlecanego
zakresu pracy przewozowej wnosiły wpłaty, ustalane w oparciu o ilość pracy przewozowej
(wozokilometry) i obowiązujące w poszczególnych latach stawki wozokilometrów.
Za 2018 rok przewozy pasażerskie na linii autobusu 129 na obszarze Gminy Krupski Młyn
zamknęły się wykonaniem przez tabor autobusowy blisko 105 000 km, co dało wartość usługi
transportowej za 2018 rok kwotą 353.632,65 zł.
W trakcie 2018 roku zainicjowane zostały działania zmierzające do przystąpienia Gminy
Krupski Młyn do związku metropolitalnego w województwie śląskim tj. GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii.
W ich efekcie, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych z mieszkańcami naszej
gminy, w drodze Uchwały Nr XL/313/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 17 maja 2018
roku, Rada pozytywnie zaopiniowała przystąpienie Gminy Krupski Młyn do w/w związku.
Obecnie trwa procedura zmiany obszaru i granic Metropolii, która zgodnie z treścią art. 4
Ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim odbywa się w drodze
rozporządzenia Rady Ministrów.
Zadania transportu publicznego na terenie naszej gminy na podstawie zgody Rady Gminy
Krupski Młyn wyrażonej w uchwale Nr XLII/338/18 z dnia 25 września 2018 roku
realizowane są przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, przy udziale metropolitalnej
jednostki budżetowej tj. Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM). Uczestnictwo
finansowe polega na wpłacaniu umówionych rat dotacji.
Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej (MZKP) w Tarnowskich Górach m.in. na
wniosek Gminy Krupski Młyn (gminy członkowskiej) w grudniu 2018 roku został
postawiony w stan likwidacji.
B. Porozumienie mające na celu wspólną realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła
energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”
W maju 2018 roku podpisane zostało pomiędzy Gminą Krupski Młyn a gminami Tarnowskie
Góry, Lelów, Gaszowice, Tworóg, Psary, Kuźnia Raciborska, Jejkowice, Lyski i Nędza
porozumienie mające na celu wspólną realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii
poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”.
Porozumienie reguluje zasady współpracy oraz prawa i obowiązki partnerów przy
wnioskowaniu, realizacji i rozliczaniu projektu. Zgodnie z porozumieniem liderem
partnerstwa jest Gmina Tarnowskie Góry.
Projekt złożony został w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.1.3. 28 maja 2018 roku.
Projekt obejmuje budowę odnawialnych źródeł energii na terenie 11 gmin partnerskich.
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Założony we wniosku o dofinansowanie koszt instalacji przewidzianych do budowy na
terenie Gminy Krupski Młyn obejmuje koszty całkowite w wysokości 3,5 mln zł, dotację
RPO WSL w kwocie 2,6 mln zł oraz środki wpłacone przez uczestników projektu
w wysokości 877 tyś. zł.
Prace mają, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zakończyć się z końcem grudnia 2020
roku. Obejmą one wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 435,68 kWp,
instalacji kolektorów słonecznych o mocy 29,81 kW, instalacji pomp ciepła o mocy 336,8kW
oraz pieców na pellet o mocy 175 kW.
C. Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska
Gmina Krupski Młyn od 2015 roku, czyli od daty rejestracji jest członkiem Lokalnej Grupy
Działania Leśna Kraina Górnego Śląska, zrzeszającej podmioty z sektorów społecznego,
gospodarczego i publicznego gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski
Młyn, Miasteczko Śl., Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek,
Tworóg, Wielowieś i Zbrosławice. Celem funkcjonowania LGD jest realizacja założeń
wypracowanej w 2015 roku Lokalnej Strategii Rozwoju, zakładającej zrównoważony rozwój
obszarów wiejskich członkowskich gmin w oparciu o współpracę trójsektorową (sektorów
społecznego, gospodarczego i publicznego przy aktywnym uczestnictwie mieszkańców)
w oparciu o środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wdrażanie LSR w 2018 roku obejmowało, oprócz spotkań z koordynatorami gminnymi,
organizacji wydarzeń kulturalnych czy szkoleń, przeprowadzenie naborów na dofinansowanie
operacji z zakresu min.: premii na start, rozwoju przedsiębiorczości, budowę lub
modernizację obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, zachowania tożsamości
lokalnej czy promocji obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji.
W styczniu 2018 roku w ramach jednego z powyższych naborów Gmina Krupski Młyn
złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji ogólnodostępnego boiska w Potępie,
usytuowanego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie.
Projekt polega na
wyposażeniu obiektu w nawierzchnię zapobiegającą urazom (nawierzchnia poliuretanowa),
instalację dodatkowego oświetlenia oraz rewitalizację otoczenia obiektu. Tak
zmodernizowany obiekt wykorzystywany będzie przez grupy defaworyzowane - młodzież
i osoby z grup dysfunkcyjnych a także pozostałych mieszkańców w celu rekreacji. Planowany
koszt prac wyniesie 255 tyś. zł.
Ponadto teren Gminy Krupski Młyn swoim działaniem obejmuje także Fundacja Lokalna
Grupa Działania Spichlerz Górnego Śląska, która powołana została w 2006 roku jako
partnerstwo działające zgodnie z przyjętą strategią rozwoju w celu realizacji wspólnych
interesów różnych środowisk społeczno-gospodarczych wchodzących w skład LGD.
Spichlerz Górnego Śląska z siedzibą w Koszęcinie obejmuje swoim partnerstwem dwanaście
gmin województwa śląskiego: Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn,
Pawonków, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg i Wielowieś. W okresie
2006-2015 LGD dysponowała i zarządzała środkami pochodzącymi z budżetu Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
D. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Ciepłogaz” Sp. z .o.o
Przedsiębiorstwo PEC „CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie zostało
powołane w maju 1998 roku. Struktura udziałów PEC „Ciepłogaz” Sp. z o.o. na dzień
31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:
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3.297 (85,4 % udziałów) – Gmina Krupski Młyn,
565 (14,6 % udziałów) – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Tarnowskich Górach.
Przedmiotem podstawowej działalności Przedsiębiorstwa jest wytwarzanie, przesyłanie oraz
dystrybucja ciepła. Spółka prowadzi także działalność w zakresie zarządzania
nieruchomościami
we
wspólnotach
mieszkaniowych.
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9. Podsumowanie
Niniejszy raport to zestawienie twardych danych liczbowych dotyczących naszego
samorządu. W dokumencie informacje zostały przedstawione w sposób zwięzły, czytelny
i przekrojowy po to, aby przedstawić sytuację organizacyjną i finansową naszej gminy.
Jest to sprawozdanie z tego, co władze samorządowe wykonały w 2018 roku.
Gmina Krupski Młyn pomimo trudnej sytuacji finansowej realizowała bieżące zadania
wynikające z obowiązujących przepisów tj. dotyczące gospodarki komunalnej,
mieszkaniowej, opieki społecznej, kulturalnej, oświatowej. Ponadto na bieżąco składała
wnioski o pozyskiwanie środków zewnętrznych niezbędnych do realizacji poszczególnych
zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
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