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Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) znowelizowano przepisy samorządowych ustaw 

ustrojowych oraz Kodeksu wyborczego. W wyniku tych zmian wprowadzono obowiązek 

opracowywania Raportu o Stanie Gminy.  

 

W związku z tym na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Wójt Gminy Krupski Młyn Franciszek 

Sufa przedstawia Raport o Stanie Gminy Krupski Młyn w 2019 roku. 

 

Niniejszy Raport o Stanie Gminy Krupski Młyn w 2019 roku zawiera podsumowanie 

działalności Wójta Gminy Krupski Młyn oraz podległych mu jednostek organizacyjnych. 

Informacje podzielone zostały na obszary tematyczne takie jak finanse gminy, inwestycje, 

sprawy społeczne, edukacja, ochrona środowiska, kultura, bezpieczeństwo i inne. Podstawą 

opracowania są dokumenty sporządzone przez pracowników urzędu oraz jednostki 

organizacyjne gminy.  
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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 31.12.2019 roku zamieszkiwało 3155 mieszkańców. Według 

poszczególnych miejscowości przedstawiało się to następująco: 
 

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców Kobiety Mężczyźni 

Krupski Młyn 1546 769 777 

Ziętek 696 359 337 

Potępa 839 433 406 

Kanol 16 7 9 

Odmuchów 26 9 17 

Żyłka 32 12 20 

RAZEM 3155 1589 1566 

Ponadto w roku 2019 odnotowaliśmy: 

- urodzeń 30, 

- zgonów 34. 
 

Migracja mieszkańców przedstawiała się następująco: 

- zameldowania – 57 osoby, 

- wymeldowania – 20 osób. 
 

 

Liczba bezrobotnych w 2019 roku wyniosła 42 osoby, w tym 24 kobiet. Zarejestrowane bezrobocie  

wyniosło 1,7 %. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawonk%C3%B3w_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubliniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_lubliniecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Twor%C3%B3g_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_tarnog%C3%B3rski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielowie%C5%9B_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_gliwicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawadzkie_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_strzelecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Opolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_%C5%9Al%C4%85ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krupski_M%C5%82yn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Borowiany
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2. Informacje finansowe 
 

 

Ogólna ocena wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za 2019 rok 
 

Budżet gminy Krupski Młyn na 2019 rok zatwierdzony Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Krupski 

Młyn z dnia 20 grudnia 2018 roku przestawiał się następująco: 

dochody w wysokości:                               24.020.073,68 zł 

w tym: 

- dochody bieżące:                                       18.792.643,00 zł 

- dochody majątkowe:                                   5.227.430,68 zł 
 

wydatki w wysokości:                               23.050.366,32 zł 

w tym: 

- wydatki bieżące:                                       17.362.851,64 zł 

- wydatki majątkowe:                                   5.687.514,68 zł 
 

rozchody w wysokości:                                 969.707,36 zł 

w tym: 

- spłata kredytów i pożyczek:                         969.707,36 zł 
 

 W trakcie 2019 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy Krupski Młyn oraz zarządzeniami 

Wójta Gminy Krupski Młyn w wyniku, których budżet gminy Krupski Młyn ustalono w wysokości: 
 

dochody w wysokości:                                      25.019.532,22 zł 

w tym: 

- dochody bieżące:                                            20.123.792,96 zł 

- dochody majątkowe:                                        4.895.739,26 zł 
 

wydatki w wysokości:                                       24.013.292,40 zł 

w tym: 

- wydatki bieżące:                                              19.211.207,24 zł 

- wydatki majątkowe:                                          4.802.085,16 zł 
 

rozchody w wysokości:                                     1.006.239,82 zł 

w tym: 

- spłata kredytów i pożyczek:                              1.006.239,82 zł 
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Po dokonaniu zmian planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 1.006.239,82 zł 

została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. 

 

Realizacja budżetu za 2019 rok kształtuje się następująco: 

- dochody zostały zrealizowane w wysokości 20.102.470,75 zł, tj. w 80,35% planu. 

- wydatki zostały zrealizowane w wysokości: 18.528.468,66 zł, tj. w 77,16 % planu. 

 

Ogólne wykonanie budżetu gminy za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. przedstawia się 

następująco: 

 

 

Wyszczególnienie Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie za   

2019 rok 

Wskaźnik 4:3 

w % 

1 2 3 4 5 

I. Dochody  

ogółem w tym: 

24 020 073,68 25 019 532,22 20 102 470,75 80,35 

bieżące 18 792 643,00 20 123 792,96 19 677 729,67 97,78 

majątkowe 5 227 430,68 4 895 739,26 424 741,08 8,68 

II. Wydatki 

ogółem w tym: 

23 050 366,32 24 013 292,40 18 528 468,66 77,16 

bieżące 17 362 851,64 19 211 207,24 18 395 291,67 95,75 

majątkowe 5 687 514,68 4 802 085,16 133 176,99 2,77 

III. 

Deficyt/Nadwyżka 

(I-II) 

+ 969 707,36 +1 006 239,82 +1 574 002,09  

IV. Przychody 

ogółem 

0,00 0,00 0,00  

V. Rozchody 

ogółem 

969 707,36 1 006 239,82 1 006 239,82 100 

VI. Rozliczenie 

budżetu (I-II+IV-

V) 

0,00 0,00 +567 762,27 - 

 

Wykonane dochody budżetu są wyższe od wydatków wykonanych o kwotę 1.574.002,09 zł. Wykonane 

dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 1.282.438,00 zł. 
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Wykonanie dochodów budżetu gminy Krupski Młyn za 2019 rok 

Struktura procentowa dochodów budżetu gminy Krupski Młyn za 2019 r. przedstawia się 

następująco: 

Nazwa Wykonanie 

za 2019 rok w zł 

% udział w 

budżecie 

Dochody z podatków   4 728 127,37 23,52 

Dochody z opłat 619 904,34 3,08 

Dochody z majątku gminy 64 445,19 0,32 

Dochody jednostek organizacyjnych 265 365,54 1,21 

Pozostałe dochody 2 361 514,28 11,86 

Subwencja 4 666 719,00 23,21 

Udziały w podatkach 3 403 067,07 16,93 

Pozostałe dochody (Dochody jst związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami) 

10 716,01 0,05 

Dotacje na zadania bieżące 3 555 250,87 17,69 

Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowy dochód) 15 808,58 0,08 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez 

gminę na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej 

0,00  

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 

ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

0,00  

Środki otrzymane od pozostałych jednostek (WFOŚiGW K-

ce) 

2 620,00 0,01 

Dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 

(majątkowy dochód) 

408 932,50 2,04 

Dochody ogółem 20 102 470,75 100% 
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Dochody bieżące 

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 20.123.792,96 zł zostały wykonane w wysokości 

19.677.729,67 zł, tj. 97,78% planu, natomiast planowane dochody majątkowe w wysokości 

4.895.739,26 zł zostały zrealizowane w wysokości 424.741,08 zł, tj. 8,68 % planu. 

Nazwa Plan po zmianach Wykonanie  

za 2019 rok 

Wskaźnik 3:2 w % 

1 2 3 4 

Dochody bieżące 20 123 792,96 19 677 729,67 97,78 

Dochody majątkowe 4 895 739,26 424 741,08 8,68 

Dochody ogółem 25 019 532,22 20 102 470,75 80,35 

 

Na dochody bieżące składają się: 

dochody z podatków, dochody z opłat, dochody z majątku gminy, dochody jednostek organizacyjnych, 

pozostałe dochody, subwencja, udziały w podatkach, dotacje. 
 

Dochody z podatków:                            4.728.127,37 zł 

Na dochody z podatków składają się: 

• §0310 podatek od nieruchomości                                     4.472.396,59 zł 

• §0320 podatek rolny                                                                4.985,00 zł 

• §0330 podatek leśny                                                            104.750,40 zł 

• §0340 podatek od środków transportowych                          13.554,68 zł 

• §0350 karta podatkowa                                                            1.926,20 zł 

• §0360 podatek od spadków i darowizn                                    3.119,00 zł 

• §0500 podatek od czynności cywilnoprawnych                   127.395,50 zł 
 

Podatek od nieruchomości 

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 

3.979.871,96 zł, a zaplanowano w wysokości 4.230.000,00 zł, co stanowi 94,09 % planu. 

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 

492.524,63 zł, a zaplanowane w wysokości 455.000,00 zł tj.  108,25 % planu. 

Podatek rolny 

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 4.344,00 zł, a zaplanowano                         

w wysokości 4.250,00 zł, co stanowi 102,21 % planu. 

Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 641,00 zł, a zaplanowano                          

w wysokości 800,00 zł, co stanowi 80,13 % planu. 

Podatek leśny  

Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonano w wysokości 102.414,00 zł, a zaplanowano 

w wysokości 93.889,00 zł, co stanowi 109,08 % planu. 

Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 2.336,40 zł, a zaplanowano      

w wysokości 2.183,00 zł co stanowi 107,03 % planu. 
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Podatek od środków transportowych 

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w kwocie 10.314,68 zł, 

a zaplanowano w wysokości 10.315,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano  w kwocie                        

3.240,00 zł a zaplanowano w wysokości 7.500,00 zł, co stanowi 43,20 % planu. 

Karta podatkowa 

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy                               

w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane dochody w wysokości 1.860,00 zł zrealizowano 1.926,20 zł, 

co stanowi 103,56 % planu. 

Podatek od spadków i darowizn 

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.119,00 

zł, co stanowi 38,99 % planu. Realizacja tego podatku jest prowadzona przez Urząd Skarbowy. Dochód 

z tego tytułu jest trudny do oszacowania, ponieważ jest uzależniony od ilości przeprowadzonych 

regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się w innej wysokości. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych został zaplanowany w wysokości 

125.000,00 zł, wykonany w wysokości 127.395,50 zł, co stanowi 101,92 % planu. Kwota ta wynika                   

z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych została zaplanowany w wysokości 5.500,00 

zł, natomiast nie wykonano dochodu. 

 

Dochody z opłat                              619.904,34 zł 

Na dochody z opłat składają się: 

• §0370 wpływy z opłaty od posiadania psa               1.650,00 zł 

• §0410 wpływy z opłaty skarbowej                         10.269,00 zł 

• §0430 wpływy z opłaty targowej                             1.856,00 zł 

• §0480 wpływy z opłat za zezwolenia  

na sprzedaż napojów alkoholowych                       42.876,35 zł 

• §0490 opłata adiacencka                                          6.585,20 zł 

• §0490 opłata cmentarna                                         17.259,26 zł 

• §0490 opłata za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi                                                        526.971,94 zł 

• §063 wpływy z tytułu opłat i kosztów  

sądowych oraz innych opłat uiszczanych  

na rzecz Skarbu państwa z tytułu postepowania  

sądowego i prokuratorskiego                                       295,00 zł 

• §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,  

opłaty komorniczej i kosztów upomnień                   7.819,47 zł 

• §0690 opłata za korzystanie ze środowiska    4.322,12 zł. 
 

Opłata od posiadania psa 

Dochody z tytułu opłaty za posiadanie psa zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł, zrealizowano                        

w wysokości 1.650,00 zł, co stanowi 110,00 % planu. 

Opłata skarbowa 

Dochody z tego tytuły zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.269,00 

zł. co stanowi 114,10 % planu. 
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Opłata targowa 

Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł, a zrealizowano w wysokości 

1.856,00 zł, co stanowi 74,24 % planu. 

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 

42.875,35 zł, a zrealizowano w wysokości 42.876,35 zł, co stanowi 100 % planu. 

Opłata adiacencka 

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 5.870,00 zł, a zrealizowano                              

w wysokości 6.585,20 zł, co stanowi 112,18 % planu. 

Opłata cmentarna 

Wpływy z tytułu opłaty cmentarnej zaplanowano w wysokości 17.500,00 zł, zrealizowano                                    

w wysokości 17.259,26 zł, co stanowi 98,62 % planu. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 445.000,00 

zł, zrealizowano w wysokości 526.971,94 zł, co stanowi 118,42 % planu. 

Opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania 

sądowego i prokuratorskiego 

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych zaplanowano na poziomie 225,00 zł, a zrealizowano                            

w wysokości 295,00 zł, co stanowi 131,11 % planu. 

Koszty egzekucyjne i opłata komornicza i koszty upomnień 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano                            

w wysokości 7.253,20 zł a zrealizowano w wysokości 7.819,47 zł, co stanowi 107,81 % planu. 

Opłata za korzystanie ze środowiska 

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 4.322,00 zł, zrealizowano 

w wysokości 4.322,12 zł, co stanowi 100 % planu. 
 

Dochody z majątku gminy                                64.445,19 zł 

Na dochody z tego źródła składają się: 

• §0470 wpływy z opłat z trwały zarząd, użytkowanie i służebności       1.845,43 zł 

• §0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego  

nieruchomości                                                                                 11.663,53 zł 

• §0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników  

majątkowych jednostek samorządu terytorialnego                         50.407,11 zł 

• §0750 dochody z dzierżawy obwodów łowieckich                                   529,12 zł 

 

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.845,43 zł i zrealizowano w wysokości 1.845,43 zł, 

co stanowi 100 % planu. Opłaty za trwały zarząd ponosi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                               

w Krupskim Młynie. Natomiast wpływ za służebność uzyskano od Taurona za sieci umieszczone na 

gminnym gruncie. 

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 11.663,53 zł, 

co stanowi 97,20 % planu. Są to wpłaty od osób fizycznych oraz osób prawnych, którzy są obowiązani 

uiszczać opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 
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Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 50.407,11 

zł, co stanowi 91,65 % planu. Paragraf ten obejmuje dochody z tytułu dzierżawy gruntu pod garażami, 

dzierżawy terenu pod uprawy ogrodowe oraz dochody z czynszów za lokale użytkowe. 

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 

Wpływy zaplanowano w wysokości 196,43 zł, a wykonano w wysokości 529,12 zł, co stanowi 269,37 

% planu. 

 

Dochody jednostek organizacyjnych                          265.365,54 zł 

Oświata 180.477,80 zł 

Przedszkole: 18.794,00 zł 

• §0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

Dochód zaplanowano w wysokości 21.000,00 zł a zrealizowano w wysokości 18.583,00 zł, co 

stanowi 88,49 % planu. 

• §0970 wpływy z różnych dochodów  

Wpływy zaplanowano w wysokości 200,00 zł a wykonano w wysokości 211,00 zł co stanowi 

105,50 % planu (prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do 

Urzędu Skarbowego). 

Stołówki szkolne i przedszkolne: 160.797,80 zł 

• 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 

przedszkolnego  

Dochody zaplanowano w wysokości 80.600,00 zł, a zrealizowano w wysokości  

79.428,80 zł, co stanowi 98,55 % planu.  

• §0830 wpływy z usług  

Dochody zaplanowano w wysokości 79.100,00 zł, a zrealizowano w kwocie 81.369,00 zł, co 

stanowi 102,87 % planu. Dochody pochodzą z odpłatności za żywienie w szkołach. 

Szkoły podstawowe: 845,00 zł 

• §0690 wpływy z różnych opłat 

Dochody z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych zaplanowano w wysokości 53,00 zł, 

a zrealizowano w wysokości 134,00 zł, co stanowi 252,83 % planu. 

§0970 wpływy z różnych dochodów  

Wpływy zaplanowano w wysokości 700,00 zł a zrealizowano w wysokości 711,00 zł, co 

stanowi 101,57 % planu. Dochody pochodzą z prowizji za terminowe odprowadzanie podatku 

dochodowego do Urzędu Skarbowego. 

Gminny Zespół Oświatowy: 41,00 zł 

• § 0970 wpływy z różnych dochodów  

Wpływy zaplanowano w wysokości 50,00 zł, a zrealizowano w wysokości 41,00 zł, co stanowi 

82 % planu. Dochód pochodzi z prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 

do Urzędu Skarbowego. 
 

Pomoc społeczna 84.887,74 zł 

• §0830 wpływy z usług 62.729,66 zł 

Dochody zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł a zrealizowano w wysokości 56.451,95 zł, co 

stanowi 102,64 % planu. Dochody stanowią odpłatności za pobyt w domach pomocy 

społecznej,  
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Dochody zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł a zrealizowano w wysokości 6.277,71 zł, co 

stanowi 104,63 % planu. Dochody stanowi sprzedaż posiłków i usług opiekuńczych 

świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

• §0970 wpływy z różnych dochodów 

Wpływy zaplanowano w wysokości 2.486,24 zł a zrealizowano w wysokości 2.896,54 zł, co 

stanowi 116,50 % planu. Dochody stanowią wpływy za czynsz w lokalu chronionym oraz 

wpłata za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej. 

• §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Dochody 

zaplanowano w wysokości 23,20 zł i zrealizowano w tej samej wysokości, czyli 100 % planu. 

• §0920 wpływy z pozostałych odsetek  

Wpływy zaplanowano w wysokości 974,74 zł a zrealizowano w wysokości 941,74 zł, czyli                      

96 % planu. 

• §0940 wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  

Dochody zaplanowano w wysokości 20.797,00 zł a zrealizowano w wysokości 18.296,60 zł, co 

stanowi 87,98 % planu. Dochody stanowią zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat 

ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 

wychowawczego. 

 

Pozostałe dochody                                2.372.230,29 zł 

Na pozostałe dochody składają się: 

• §0830 wpływy z usług 2.165.218,31 zł (w rozdziałach 7005, 4002, 75023, 90001) -czynsze z lokali 

mieszkalnych, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne) 

• §0910 wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.836,96 zł 

• §0920 wpływy z pozostałych odsetek 10.861,63 zł (w rozdziałach 75023, 40002, 70005, 90001) 

• § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 151.559,34 zł (w rozdziałach 60016, 75814) 

• §0970 wpływy z różnych dochodów 32.038,04 zł (w rozdziałach 75023, 75616, 80104, 90004) – 

w tym odpłatność za dzieci w przedszkolu w gminie Krupski Młyn, a będących mieszkańcami innej 

gminy 17.547,98 zł 

• §2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.716,01 zł (za udostępnienie 

danych osobowych, wpływ 40% ze zwrotów świadczenia alimentacyjnego od dłużników 

alimentacyjnych) 
 

Subwencja                                                4.666.719,00 zł 

Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano w wysokości 4.270.955,00 zł, wykonano                        

w wysokości 4.270.955,00 zł, co stanowi 100 % planu. 

Część wyrównawczą subwencji ogólnej gminy zaplanowano w wysokości 323.912,00 zł, wykonano 

323.912,00 zł, co stanowi 100% planu. 

Część równoważącą subwencji dla gminy zaplanowano w wysokości 71.852,00 zł, wykonano                            

w wysokości 71.852 zł, co stanowi 100 % planu. 
 

Udziały w podatkach                               3.403.067,07 zł 
 

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany w wysokości                      

3.403.067,07 zł. Plan określono kwotą 3.411.927,00 zł, co stanowi 99,74 % planu. 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 3.146.396,00 zł (plan 3.116.927,00 zł). 



 

 

13 

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 256.671,07 zł (plan 295.000,00 zł). 
 

Dotacje                                                     3.557.870,87 zł 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: 1.266.708,58 zł. 
 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy: 

255.777,21 zł. 
 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa                   

w wychowywaniu dzieci: 2.031.765,08 zł. 
 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego (z Powiatu Tarnogórskiego) na konserwację                                   

i utrzymanie sprawności systemów alarmowych w obrębie gminy: 1.000,00 zł. 
 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację 

zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW na profilaktykę 

zdrowotną realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę”): 2.620,00 zł 

 

Dochody majątkowe 

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy za 2019 rok zamknęło się kwotą 424.741,08 zł.  

Na dochody te składają się dochody: 

• §0770 dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości: 408.932,50 zł. 

Dochód pochodzi ze sprzedaży lokali mieszkalnych w gminie Krupski Młyn. Plan założono na 

poziomie 400.000,00 zł. Wykonanie stanowi 102,23 % planu. 

Aby zachęcić mieszkańców do wykupu lokali mieszkalnych podjęto uchwałę podwyższając 

bonifikatę przy zakupie lokali na sprzedaż za gotówkę. Przy zastosowaniu bonifikaty 

korzystniejszej dla kupujących niż w ubiegłym roku zainteresowanie zakupem wzrosło. 

Planowany po zmianach dochód udało się osiągnąć.  

Gmina nie dysponuje obiektami, które mogłaby wystawić na sprzedaż, aby zwiększyć wpływy 

z dochodów majątkowych.  

• § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych: 10.000,00 zł. 

Dochód został zrealizowany ze środków inicjatywy sołeckiej na modernizację, remont, 

odnowienie krzyża w miejscowości Żyłka. 

• § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin 5.808,58 zł 

Dochód stanowi zwrot środków wydatkowanych z funduszu sołeckiego za 2018 rok. 
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Realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok (udział poszczególnych działów  w budżecie 

względem wykonania) 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

udział w 

budżecie 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 213,06 613,48  

020 Leśnictwo 5 450,00 4 812,00 0,03 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

2 583 850,00 311 535,33 1,68 

600 Transport i łączność 619 710,00 583 157,57 3,15 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 474 955,00 1 400 233,32 7,56 

710 Działalność usługowa 99 500,00 12 281,00 0,07 

750 Administracja publiczna 5 001 439,10 3 398 804,00 18,34 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

49 518,04 48 118,02 0,26 

752 Obrona narodowa 800,00 800,00  

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

143 300,00 104 154,26 0,56 

757 Obsługa długu publicznego 264 000,00 255 310,79 1,38 

758 Różne rozliczenia 110 000,00 0,00  

801 Oświata i wychowanie 5 644 789,78 5 553 428,07 29,97 

851 Ochrona zdrowia 42 875,35 18 636,93 0,10 

852 Pomoc społeczna 1 003 804,68 961 631,01 5,19 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 179 440,00 173 474,27 0,94 

855 Rodzina 3 267 362,00 3 240 162,15 17,49 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

2 245 820,39 1 445 012,59 7,80 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

917 000,00 917 000,00 4,94 

926 Kultura fizyczna 358 465,00 99 303,87 0,54 
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Suma wydatków 24 013 292,40 18 528 468,66 100 

 

Realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok w porównaniu do planu: 

Dział Nazwa Plan Wykonanie % 

4:3 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 213,06 613,48 50,57 

020 Leśnictwo 5 450,00 4 812,00 88,29 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

2 583 850,00 311 535,33 12,06 

600 Transport i łączność 619 710,00 583 157,57 94,10 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 474 955,00 1 400 233,32 94,93 

710 Działalność usługowa 99 500,00 12 281,00 12,34 

750 Administracja publiczna 5 001 439,10 3 398 804,00 18,34 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

49 518,04 48 118,02 99,18 

752 Obrona narodowa 800,00 800,00 100 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

143 300,00 104 154,26 72,68 

757 Obsługa długu publicznego 264 000,00 255 310,79 96,71 

758 Różne rozliczenia 110 000,00 0,00  

801 Oświata i wychowanie 5 644 789,78 5 553 428,07 98,38 

851 Ochrona zdrowia 42 875,35 18 636,93 43,47 

852 Pomoc społeczna 1 003 804,68 961 631,01 95,80 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 179 440,00 173 474,27 96,68 

855 Rodzina 3 267 362,00 3 240 162,15 99,17 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

2 245 820,39 1 445 012,59 64,34 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

917 000,00 917 000,00 100 
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926 Kultura fizyczna 358 465,00 99 303,87 27,70 

Suma wydatków 24 013 292,40 18 528 468,66 77,16 

 

Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań inwestycyjnych za 2019 rok 

 

Lp Wyszczególnienie 

 

Nakłady 

(Wydatki) 

Plan  

(dla zadania) 

Źródło 

finansowania/zadanie 

1 

 

Ochrona dorzecza Małej Panwi 

poprzez rozbudowę i 

modernizację gospodarki 

wodno-ściekowej – etap II 

realizacja projektu na terenie 

gminy Krupski Młyn -

modernizacja gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie 

gminy Krupski Młyn 

13,33 34 115,00 900-90001-6059/80 

(współfinansowanie 

inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych 

ponoszonych ze środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 uofp) 

2 Ochrona dorzecza Małej Panwi 

poprzez rozbudowę i 

modernizację gospodarki 

wodno-ściekowej etap III  

4 981,50 275 018,50 900-90001-6059/81 

(współfinansowanie 

inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych 

ponoszonych ze środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 uofp) 

3 Kupno agregatu prądotwórczego 10 270,50 10 270,50 900-90004-6060/00 

4 Dofinansowanie zakupu wozu 

policyjnego oznakowanego na 

podstawie porozumienia 

pomiędzy Komendą 

Wojewódzką Policji w 

Katowicach a gminą Krupski 

Młyn 

8 426,00 9 000,00 754-75405-6170/00 

5 Promowanie energii odnawialnej 

na terenie gminy Krupski Młyn 

część III - ograniczenie niskiej 

emisji 

16 789,50 26 050,00 400-4003-6059/40 

(współfinansowanie 

inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych 

ponoszonych ze środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 uofp) 

6 Przebudowa ciągów 

komunikacji (dróg i chodników) 

w Krupskim Młynie-Kolonia 

15,00 7 303,00 926-92695-6059/90 

(współfinansowanie 

inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych 
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Ziętek -rewitalizacja terenów 

gminy 

ponoszonych ze środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 uofp) 

7 Termomodernizacja budynku 

mieszkalnego nr 5 w Kolonii 

Ziętek w Krupskim Młynie -

Realizacja planu gospodarki 

niskoemisyjnej w gminie 

Krupski Młyn 

13 880,00 13 880,00 700-7005-6059/70 

(współfinansowanie 

inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych 

ponoszonych ze środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 uofp) 

8 Modernizacja pomieszczeń w 

budynku Szkoły Podstawowej w 

Krupskim Młynie na potrzeby 

punktu wydawania żywności 

34 600,29 34 601,00 852-85295-6060/00 

9 Wykonanie prac 

konserwatorskich i 

restauratorskich przy krzyżu w 

Żyłce 

20 992,00 25 000,00 700-70005-6050/01 

10 Zakup serwera i 

oprogramowania do serwera 

23 208,87 23 208,87 750-75023-6060/00 

 

Razem wydatki majątkowe 

 133 176,99 

 

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Krupski Młyn za 2019 rok 
 

W budżecie gminy Krupski Młyn zaplanowano kredyt krótkoterminowy (zadłużenie   w rachunku 

bieżącym) w wysokości 2.000.000,00 zł. 

Stan zadłużenia w rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 0,00 zł. 

Planowane rozchody określono w uchwale budżetowej na 2019 rok w wysokości 969.707,36 zł. 

Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn w ciągu 2019 roku zmieniono plan rozchodów na kwotę                             

w wysokości 1.006.239,82 zł. zgodnie z pismami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                  

i Gospodarki Wodnej. 

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 6.958.282,50 zł i obejmuje: 

1) kredyty i pożyczki – 6.958.282,50 zł, w tym: 

a) kredyty 6.105.745,70 zł: 

- 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 1. 940,00 zł. (1 rata). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 502.500,00 zł. Spłata                       



 

 

18 

 

w każdym roku (2019- 2022) roku w kwocie 167.500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono 

kredyt w wysokości 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. Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono kredyt                        

w wysokości 50.000,00 zł. W roku 2019 spłacono kredyt w ratach miesięcznych po 4.200,00 zł (11 rat) 

i 3.800,00 zł. (1 rata). Zadłużenie na 31 grudnia 2019 roku wynosi 100.000,00 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. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 11.500,00 

zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 5.700,00 zł. Spłata w roku 2019 

nastąpiła w wysokości 5.700,00 zł (12 rat po 475,00 zł.). Spłata 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.). 
 

- 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. Na dzień 31 

grudnia 2019 roku spłacono kredyt  w wysokości 100.000,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2019 

roku wynosi 200.000,00zł. Spłata w roku 2019 wyniosła 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.  Na 

dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 49.000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 

grudnia 2019 roku wynosi 147.000,00 zł. W latach 2020-2022 kredyt będzie spłacany po 49.000,00 

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. Na dzień 31 grudnia 2019 roku 

spłacono kredyt w wysokości 56.000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 

194.745,70 zł. Spłata w latach 2020-2022 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). 
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- 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. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 87.000,00 zł. Zadłużenie na                             

31 grudnia 2019 roku wynosi 388.000,00 zł. W latach 2020-2021 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. Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono kredyt 

w wysokości 9.000,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2019 roku wynosi 793.800,00 zł. W roku 2019 

spłacono 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 wys. 800,00 zł). W 2021 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 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. Na dzień 31 grudnia 2019 roku kredyt 

spłacono w wysokości 110.000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 550.000,00 

zł. W latach 2020-2024 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). 
 

- Kredyt 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. Na dzień 31 grudnia 2019 roku kredyt spłacono                         

w wysokości 125.000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 925.000,00 zł.                            

W latach 2020-2024 kredyt będzie spłacany następująco:  

2020 rok – 125.000,00 zł (11 rat po 10.500,00zł. 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. Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 40.000,00 zł. Zadłużenie na 

dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 2.293.200,00 zł. Spłata w latach 2020-2027 przedstawia się 

następująco: 

2020 rok – 40.000,00 zł (11 rat po 3.400,00 zł i 1 rata w wys. 2.600,00 zł) 
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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) 

 

b) pożyczki z WFOŚiGW: zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu zaciągniętych 

pożyczek wynosi 852.536,80 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono pożyczki w wysokości 

207.039,82 zł.  
 

Pożyczka nr 78/2012/33/OW/ok.-st/P z dnia 09.08.2012 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 

1.974.159,00 zł  

Zadanie pn. „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej 

polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” 

– rozbudowa oczyszczalni ścieków BOSS-200 w Krupskim Młynie. 

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 666.194,00 zł. 

Spłacono na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 133.238,80 zł. 

Spłaty w okresach kwartalnych w wysokości 33.309,70 zł. 

Lata od 2020 do 2024 – 133.238,80 zł rocznie. 

 

Pożyczka nr 39/2012/33/OW/po-st/P z dnia 23.07.2012 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 

633.486,00 zł. 

Zadanie pn. „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej 

polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” 

– rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizacje rozdzielczą wraz z budową nowych odcinków 

kanalizacji i dwoma przepompowniami. 

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 186.342,80 zł.  

Spłacono na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 37.268,56 zł. 

Spłaty w okresach kwartalnych w wysokości 9.317,14 zł. 

Lata od 2020 do 2024 – 37.268,56 zł rocznie. 
 

W sprawozdaniu Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 

poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2019 roku zawiera dane, o których mowa wyżej. 

Dodatkowo zgodnie z pismami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej z dnia 19 lutego 2019 roku i z dnia 7 marca 2019 roku (data wpływu do Urzędu) należało 

spłacić pożyczkę (zwrot wymagalnej części umorzenia pożyczki) w wysokości 36.532,46 zł.                             

W związku z tym dokonano zmiany uchwały budżetowej  w zakresie rozchodów o kwotę 36.532,46 zł. 

Z tego tytułu kwota zadłużenia gminy w 2019 roku wzrosła o kwotę 36.532,46 zł i została spłacona 

w 2019 roku w tej samej wysokości. 

2) zobowiązania wymagalne – brak, 

3) udzielone poręczenia i gwarancje – nie udzielono poręczeń i gwarancji, 

4) stan należności i wybranych aktywów finansowych. 
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Stan należności i wybranych aktywów finansowych zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-N na 

koniec okresu sprawozdawczego obejmuje: 

- gotówka i depozyty – 638.960,55.zł 

-należności wymagalne 964.645,32 zł, w tym: 

z tytułu dostaw towarów i usług 473.541,76 zł 

pozostałe należności 491.103,56 zł 

- pozostałe należności 24.806,28 zł w tym: 

z tytułu dostaw i usług 16.249,08 zł 

z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 628,10 zł 

z tytułów innych niż wymienione powyżej 7.929,10 zł 
 

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 
 

Pozycja zadania w WPF  1.1.1.1 

Nazwa zadania w WPF Nazwa zadania używana w innych dokumentach 

gminnych 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla 

całego obszaru gminy Krupski Młyn – 

Poprawa efektywności energetycznej wraz z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krupski Młyn 

 

Umowa na przygotowanie MPZP podpisana została w 2017 roku. W dniu sporządzania niniejszej 

informacji trwa opiniowanie zapisów dokumentu przez odpowiednie organy. Planowano zakończenie 

prac nad Planem do 31 grudnia 2019 roku. W związku z ujawnieniem złóż piasku Gmina jest 

obowiązana przystąpić w 2020 roku do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

Plan zagospodarowania przestrzennego jako zadanie nie powinien być ujmowany w wydatkach 

bieżących jako wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi            

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. Należało to uporządkować.                 

W uchwale podjętej w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027 przez Radę 

Gminy zadanie przeniesiono do pozycji w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania 

pozostałe (czyli bez udziału partnerstwa publiczno-prawnego oraz bez udziału środków, o których                

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp). 

Limit zobowiązań w 2019 roku -100.000,00 zł. 

 

Pozycja zadania w WPF 1.1.2.1 

Nazwa zadania w WPF Nazwa zadania używana w innych dokumentach 

gminnych 

Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i 

chodników) w Krupskim Młynie – Kolonia 

Ziętek – Rewitalizacja terenów gminy 

Przebudowa ciągów komunikacji (dróg                       

i chodników) w Krupskim Młynie – Kolonia 

Ziętek 



 

 

22 

 

7 września 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji i budowy dróg i chodników 

w Ziętku. Zakres prac obejmuje budowę i remont chodników, przebudowę dróg (796,115 m), budowę 

nowych odcinków o długości 88,286 m, wykonanie nowej nawierzchni (3631,13 m2  z kostki 

kamiennej oraz 418,85 m2 z kostki betonowej), budowę odwodnienia drogi, wykonanie oznakowania 

oraz montaż elementów małej architektury. 

Projekt został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w ramach operacji typu „Budowa 

lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020. Wartość projektu określona została na ponad 2 mln zł, w tym 1.243.139 zł stanowi 

dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 a pozostała część stanowi wkład własny Gminy. 

Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej projekt znalazł się na liście projektów 

przeznaczonych do dofinansowania z zastrzeżeniem, że umowa zostanie podpisana po uwolnieniu 

środków w ramach projektów, które znalazły się na wyższych pozycjach rankingowych. Po 

ewentualnym podpisaniu umowy o dofinansowaniu zmieniony zostanie termin realizacji projektu,     

z uwzględnieniem zasady, że termin zakończeniu projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy od 

podpisania umowy. 

Limit zobowiązań w 2019 roku – 0,00 zł. 

 

 

Pozycja zadania w WPF 1.1.2.4 

Nazwa zadania w WPF Nazwa zadania używana w innych dokumentach 

gminnych 

Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez 

rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-

ściekowej - etap III - realizacja projektu na 

terenie Gminy Krupski Młyn – 

Uporządkowanie gospodarki wodno- 

ściekowej na terenie Gminy Krupski Młyn 

Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez 

rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-

ściekowej - etap III - realizacja projektu na 

terenie Gminy Krupski Młyn  

Projekt obejmuje uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krupski Młyn. 

Zakres zadania obejmuje modernizację przepompowni ścieków w Potępie, budowę przepompowni 

ścieków w Ziętku, budowę kanalizacji tłocznej z Potępy i Ziętka do Krupskiego Młyna oraz 

przebudowę kanalizacji w Ziętku. 

We wrześniu 2019 roku podpisana została umowa na wykonanie I części prac, obejmującej budowę 

głównego kolektora ścieków sanitarnych wraz z kolektorami bocznymi oraz nowych przyłączy do 

budynków, przepompowni tymczasowej (funkcjonującej do czasu zakończenia budowy całości 

kanalizacji na terenie miejscowości Ziętek) oraz odcinka kanalizacji tłocznej. Termin zakończenia 

tych prac określony został na grudzień 2019 roku, jednakże prace się przedłużyły i termin 

zakończenia przełożony został na styczeń 2020 roku. Płatność nastąpi w 2020 roku. Prace 

sfinansowane będą ze środków umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach i ze środków 

własnych gminy. 

Pozostałe prace planowane są do dofinansowania w ramach środków unii europejskiej i/lub 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w miarę 

dostępności środków. 
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Limit zobowiązań w 2019 roku – 200.000,00 zł. 

 

Pozycja zadania w WPF 1.1.2.5 

Nazwa zadania w WPF Nazwa zadania używana w innych dokumentach 

gminnych 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego 

Nr 5 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie – 

Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w 

gminie Krupski Młyn 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 

w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek  

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Ziętek 5. Działania 

przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej 

obiektu. Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich: 

- ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania; 

- redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości 

powietrza na terenie gminy; 

- poprawę warunków użytkowania obiektu. 

Realizacja projektu przyczyni się znacząco do poprawy powietrza poprzez redukcję szkodliwych 

substancji. 

Wniosek złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.3.1. 11 stycznia 2019 roku. Wartość projektu określona 

została na 387.566,88 zł, w tym 264.015,97 zł stanowi dofinansowanie a pozostała część stanowi 

wkład własny Gminy. Projekt otrzymał dofinansowanie, a jego wykonanie planowane jest na 

wrzesień 2020 roku. 

Limit zobowiązań w 2019 roku – 40.000,00 zł. 

 

Pozycja zadania w WPF 1.1.2.6 

Nazwa zadania w WPF Nazwa zadania używana w innych dokumentach 

gminnych 

Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku 

przy ulicy Tarnogórskiej 4 w Potępie 

Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku 

przy ulicy Tarnogórskiej 4 w Potępie 

Prace związane z przebudową zaplecza kuchennego w budynku w Potępie przy ulicy Tarnogórskiej 

4 rozpoczęte były w 2014 roku. W efekcie powstanie zaplecze socjalne umożliwiające organizację 

imprez dla lokalnej społeczności. Projekt objęty zostanie dofinansowaniem w ramach PROW 2014-

2020. Z początkiem 2019 roku określono limit wydatków na 300.000,00 zł. W marcu 2019 roku 

Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn zlikwidowano przedsięwzięcie we WPF, z uwagi na brak 

możliwości finansowych gminy na realizację tego zadania. Obecnie te zadanie będzie wykonywane 

przez Ochotniczą Straż Pożarną w Potępie, która może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie tego 

zadania ze środków PROW. Wkładem gminy będzie wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie 

zlikwidowano w Wieloletniej prognozie finansowej w przedsięwzięciach. 

 



 

 

24 

 

Pozycja zadania w WPF 1.1.2.7 

Nazwa zadania w WPF Nazwa zadania używana w innych dokumentach 

gminnych 

Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-

sportowej – Rozbudowa już istniejącej bazy 

sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy 

Krupski Młyn 

Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-

sportowej w gminie Krupski Młyn 

Operacja polega na modernizacji trzech obiektów przeznaczonych na rekreację ruchowo-sportową, 

polegającej na wyposażeniu jej w nawierzchnię zapobiegającą urazom (nawierzchnia poliuretanowa), 

instalacje infrastruktury umożliwiającej uprawianie rekreacji ruchowo-sportowej - bramek, koszy, 

ławek, oświetlenia oraz rewitalizacji otoczenia obiektów (nawierzchnie trawiaste). Tak 

zmodernizowane obiekty wykorzystywane będą przez grupy defaworyzowane - młodzież  i osoby                  

z grup dysfunkcyjnych a także pozostałych mieszkańców w celu rekreacji. Obiekty te uzupełnią 

istniejącą infrastrukturę rekreacyjno-sportową wykonaną wcześniej w ramach środków PROW 2007-

2013, RPO WSL 2007-2013 i Ministerstwa Sportu (obiekty w Potępie - plac zabaw sportowych                             

i miejsce spotkań mieszkańców, Ziętku - plac zabaw dla dzieci oraz Krupskim Młynie - place zabaw, 

teren rekreacyjny Oczko oraz hala sportowa). W ramach operacji zatrudniona zostanie jedna osoba, 

której zadania związane będą z opieka nad urządzeniami obiektami i wyposażeniem obiektów 

rekreacyjnych. 

W ramach projektu 19.01.2018 roku złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na 

modernizację boiska w Potępie. Wniosek został zaakceptowany a umowa o dofinansowanie projektu 

podpisana została w lutym 2019 roku. Prace w obrębie boiska w Potępie muszą zakończyć się do 

lutego 2021 roku. Kwota kosztorysowa prac to 250.000 zł, w tym 155.974 zł to dofinansowanie                       

w ramach PROW.  

Ponadto w ramach programu Sportowa Polska MSiT złożony został w marcu 2019 roku wniosek                        

o dofinansowanie modernizacji boisk w Ziętku i Krupskim Młynie. Termin zakończenia prac zgodnie 

z wnioskiem o dofinansowanie, określony został na 2022 rok. Kwota kosztorysowa prac to 

603.158,40 zł, w tym 199.042,27 zł to dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju kultury fizycznej. 

Wniosek przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną. Z uwagi na brak możliwości finansowych gminy 

na obecny moment zrezygnowano z podpisania umowy na wykonanie zadania (modernizacja boisk 

w Ziętku i Krupskim Młynie). 

Limit zobowiązań w  2019 roku – 0,00 zł. 

 

Pozycja zadania w WPF 1.1.2.8 

Nazwa zadania w WPF Nazwa zadania używana w innych dokumentach 

gminnych 

Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w 

Krupskim Młynie 

Modernizacja budynku użyteczności publicznej 

oraz mieszkań socjalnych w Krupskim Młynie na 

obszarze zdegradowanym - część 1 

Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy                                 

w Krupskim Młynie 

Projekt dotyczy modernizacji budynku użyteczności publicznej w Krupskim Młynie – Urzędu Gminy 

wraz z otoczeniem. Modernizacja budynku obejmowała dostosowanie obiektu do potrzeb osób 
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starszych i niepełnosprawnych a także poprawę i komfort korzystania przez mieszkańców                                     

z usług publicznych. W ramach projektu planowano utworzenie w pomieszczeniach budynku punktu 

konsultacyjno-interwencyjnego, prowadzącego obsługę podmiotów gospodarczych (firm i osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) i mieszkańców (szczególnie z grup 

defaworyzowanych) z obszaru rewitalizowanego. Projekt zakładał także uporządkowanie przestrzeni 

wokół budynku. Zaplanowano także przeprowadzenie działań aktywujących i przeciwdziałających 

wykluczeniu osób dotkniętych zjawiskami kryzysowymi na delimitowanym obszarze a także 

działania z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości. 

Wniosek złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 10.3.1. 26 października 2017 roku. Wartość projektu 

określona została na 2.646.399,12 zł, w tym 1.819.653,97 zł stanowi dofinansowanie a pozostała 

część stanowi wkład własny Gminy. Umowa podpisana została w styczniu 2019 roku. 

W związku jednak ze zmniejszającymi się wpływami do budżetu gminy Krupski Młyn i kumulacją 

płatności wynikających z zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych kredytów i pożyczek, 

skutkującymi brakiem możliwości realizacji projektu do początku 2021 oraz koniecznością 

aktualizacji zamierzeń inwestycyjnych gminy, a także z uwagi na przedłużające się negocjacje 

związane z określeniem warunków przeniesienia funkcjonowania Urzędu Gminy do innej lokalizacji 

na okres rewitalizacji budynku, w lipcu 2019 roku zrezygnowano z realizacji projektu w powyższym 

zakresie i przygotowano wniosek o rozwiązanie umowy o jego dofinansowanie. 

Limit zobowiązań w 2019 roku – 0,00 zł. 

 

Pozycja zadania w WPF 1.1.2.9 

Nazwa zadania w WPF Nazwa zadania używana w innych dokumentach 

gminnych 

Odnawialne źródła energii poprawą jakości 

środowiska naturalnego na terenie gmin 

partnerskich - Realizacja projektu na terenie 

gminy Krupski Młyn 

Odnawialne źródła energii poprawą jakości 

środowiska naturalnego na terenie gmin 

partnerskich – realizacja projektu na terenie 

Gminy Krupski Młyn 

Projekt złożony został w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.1.3. 28.05.2018 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 wynosi 3.528.621,72 zł, w tym dotacja w ramach RPO WSL wynosi 2.610.710,40 zł                                           

a pozostała część to środki wpłacone przez uczestników projektu i możliwy do odzyskania podatek 

Vat pokryty z budżetu gminy. Prace miały zakończyć się, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,                 

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 336,8kW oraz pieców na pellet o sumarycznej mocy 175 

kW. W 2020 roku w budżecie zaplanowano wydatki związane z wykonaniem instalacji o wartości 

2.500.000 zł, w tym 2.125.000,00 zł stanowi dofinansowanie z RPO WSL, a pozostała część wniosą 

uczestnicy projektu. 

Obecnie prace mają zakończyć się w 2022 roku. 

Limit zobowiązań w 2019 roku – 990.491,72 zł. 
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Pozycja zadania w WPF 1.1.2.10 

Nazwa zadania w WPF Nazwa zadania używana w innych dokumentach 

gminnych 

Centrum usług Społecznościowych w budynku 

przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie – 

adaptacja pomieszczeń pod Centrum Usług 

Społecznościowych w Krupskim Młynie ul. 

Główna 9  

Centrum usług Społecznościowych                            

w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim 

Młynie – adaptacja pomieszczeń pod Centrum 

Usług Społecznościowych w Krupskim Młynie 

ul. Główna 9  

Na 2019 rok zaplanowano limit zobowiązań na kwotę 741.202,00 zł. Jednakże w marcu 2019 roku 

Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn wykreślono realizację tego zadania we WPF. Zmiana 

podyktowana była obecną trudną sytuacją finansową gminy. 

 

 

Pozycja zadania w WPF 1.1.2.11 

Nazwa zadania w WPF Nazwa zadania używana w innych dokumentach 

gminnych 

Promowanie energii odnawialnej na terenie 

Gminy Krupski Młyn część III – Ograniczenie 

niskiej emisji 

Promowanie energii odnawialnej na terenie 

Gminy Krupski Młyn – etap II 

 

Wytwarzanie energii elektrycznej – montaż 

paneli fotowoltaicznych w Gminie Krupski Młyn 

– zmniejszenie niskiej emisji w ramach zadania 

Promowanie energii odnawialnej na terenie 

Gminy Krupski Młyn 

Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła dla budynków 

jednorodzinnych w Gminie Krupski Młyn. Inwestycja zakłada kompleksowe zaprojektowanie                       

i wybudowanie 6 instalacji wytwarzających energię elektryczną (panele fotowoltaiczne) oraz                       

2 instalacji wspomagających ogrzewanie wody użytkowej i centralnego ogrzewania (pompy ciepła). 

W skład inwestycji wchodzi między innymi dostawa i montaż instalacji, a także nadzór inwestorski                

i promocja projektu. Zapewniony będzie również system monitorowania instalacji PV jak dodatkowy 

efekt edukacyjny dla mieszkańców. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie poziomu produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy i tym samym poprawę efektywności energetycznej 

regionu a także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. 

Wniosek złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.1.1. 11 stycznia 2019 roku. Wartość projektu określona 

została na 174.443,52 zł, w tym 132.399,40 zł stanowi dofinansowanie a pozostałą część wniosą 

uczestnicy projektu.  

Planowany termin zakończenia prac to I półrocze 2020 roku. 
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Limit zobowiązań w 2019 roku – 20.000,00 zł. 

 

Pozycja zadania w WPF 1.1.2.12 

Nazwa zadania w WPF Nazwa zadania używana w innych dokumentach 

gminnych 

Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez 

rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-

ściekowej - etap II - realizacja projektu na 

terenie Gminy Krupski Młyn – Modernizacja 

gospodarki wodno- ściekowej na terenie 

Gminy Krupski Młyn 

Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez 

rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-

ściekowej – etap II – realizacja projektu na 

terenie Gminy Krupski Młyn 

Projekt obejmuje uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krupski Młyn. 

Zakres zadania obejmuje budowę i rozbudowę sieci wodociągowej, modernizację ujęć wody                           

i przepompowni ścieków w zakresie zasilania ze źródeł odnawialnych, modernizację istniejącej                       

i budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), budowę kanalizacji deszczowej 

oraz modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej w Krupskim Młynie.                   

W skład systemów kanalizacji sanitarnej będą wchodzić rozwiązania grawitacyjne, tłoczne                                 

i przepompownie ścieków. W zakresie sieci wodociągowej założono budowę i rozbudowę sieci 

wodociągowej.  

Po wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu kwotą 3,75 mln zł z RPO WSL w lutym 2020 

roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 - 

poddziałanie 5.1.1. na maksymalną kwotę dofinansowania 6.277.991,92 zł. Termin zakończenia prac 

planuje się na 2023 rok. 

Limit zobowiązań w 2019 roku – 25.000,00 zł. 

 

Pozycja zadania w WPF 1.3.1.3 

Nazwa zadania w WPF Nazwa zadania używana w innych dokumentach 

gminnych 

Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego 

Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022, - 

Współpraca 

 

Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały 

Śląsk  

Wsparcie działań samorządów należących do 

Obszaru Funkcjonalnego „Biały Śląsk”  

w realizacji zadań wspólnej, zintegrowanej 

polityki regionalnej  

Po zakończeniu prac warsztatowych i konsultacjach projektu, we wrześniu 2016 roku przygotowana 

została Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016-2022, stanowiąca 

dokument programowy gmin leżących głównie na terenie powiatów tarnogórskiego                                             

i lublinieckiego. Dokument stanowi analizę i zestawienie działań mających zdynamizować rozwój 

gospodarczy oraz polepszyć jakość życia na terenie objętym strategią. Zgodnie z przyjętymi 

założeniami Strategia miała pomóc w pozyskaniu celowanych środków na zaprogramowane w niej 

działania. Na dzień przygotowania niniejszego zestawienia takie środki dla gmin obszaru Białego 
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Śląska nie są dostępne.  W przedsięwzięciach do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027 

już nie ujęto tego zadania. 

Limit zobowiązań w 2019 roku – 0,00 zł. 

 
Pozycja zadania w WPF 1.3.2.1 

Nazwa zadania w WPF Nazwa zadania używana w innych dokumentach 

gminnych 

Zakup pojazdu wielofunkcyjnego na potrzeby 

utrzymania czystości na terenie gminy 

 

Zakup pojazdu wielofunkcyjnego na potrzeby 

utrzymania czystości na terenie gminy 

 

W listopadzie 2019 roku podpisano umowę o udostępnieniu na okres co najmniej jednego miesiąca 

pojazd (w ciągu 7 dni od daty zwarcia umowy). Termin realizacji umowy tj. termin dostawy pojazdu 

strony ustaliły na 8 stycznia 2020 roku. 

Limit zobowiązań w 2019 roku – 0,00 zł. 

 

Fundusz Sołecki w Sołectwie Potępa: 

Razem plan w 2019 roku na wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniósł 53.255,50 zł, z czego 

wydano kwotę w wysokości 45.457,81 zł (wykonano 85,35 % planu). 

W ramach powyższych środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2019 roku dokonano 

następujących wydatków: 

- remont odcinka drogi gminnej w Potępie na kwotę 30.000,00 zł, 

- zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Potępie na kwotę 2.880,00 zł, 

- zakup 4 laptopów dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potępie na kwotę 6.000,00 zł, 

- meble do pracowni biologiczno – chemiczno – fizycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym                           

w Potępie na kwotę 2.000,00 zł, 

- dofinansowanie imprez kulturalnych na kwotę 4.577,81 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 2019 roku według ewidencji księgowej 

środków trwałych wynosi 73.592.512,44 zł. Podział mienia według grup przedstawia się następująco: 

Grupa O Grunty        28.820.839,01 zł. 

Grupa I Budynki                                                        18.703.772,29 zł. 

Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej               22.004.285,63 zł. 

Grupa III Kotły i maszyny energetyczne         1.107.956,33 zł. 

Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania   1.463.090,16 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, promocja gminy 

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 wykonane zostały prace związane z renowacją krzyża                 

w Żyłce. Prace renowacyjne przeprowadził Spółdzielczy Kombinat Rolno-Spożywczy z Lipia. 

Objęły one oczyszczenie elementów krzyża wykonanych z piaskowca  z zabrudzeń, nawarstwień 

cementowych, mikroorganizmów i powłok malarskich, uzupełnienie ubytków w uszkodzonych 

częściach obiektu, naprawę rys i pęknięć, wykonanie zabiegu hydrofobizacji na elementach 

kamiennych, 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 wraz z hydrofobizacją, 

wykonanie opaski z kostki granitowej wokół obiektu. Modernizacja krzyża dofinansowana została 

kwotą 10.000,00 zł ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego w ramach Inicjatywy sołeckiej 2019.  

 



 

 

31 

 

 
Renowacja Krzyża w Żyłce 

 

W ramach kolejnego kierunku działania operacyjnego dotyczącego „Zwiększenia dostępu 

mieszkańców do infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej” zrealizowano I etap 

modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ziętku. Wykonano ciągi główne sieci 

kanalizacyjnej wraz z przejściem sieci pod drogą powiatową metodą przecisku, przyłącza do 

bloków oraz przepompownia przy oczyszczalni w Ziętku. Wartość zadania wynosiła 388.000 zł. 

Środki na realizację prac objęte były umową częściowego umorzenia pożyczek zaciągniętych                   

w 2007, 2009 i 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach w wysokości 299.973,68 zł. Ponadto wykonany został chodnik wzdłuż 

bloku nr 17.  

 

W ramach działania operacyjnego „Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

przyznane zostało dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 132.399,40 zł na wykonanie                        

8 instalacji odnawialnych źródeł energii – 6 instalacji fotowoltaicznych oraz 2 instalacji pomp 

ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, którzy znajdowali się na liście rezerwowej 

projektu realizowanego w 2017 roku. Prace mają zakończyć się w czerwcu 2020 roku. 

W ramach działania „Gmina oferująca wysoką jakość usług społecznych” w byłym mieszkaniu 

funkcyjnym w budynku Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie wykonane zostały prace 
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związane z powstaniem punktu wydawania żywności dla osób potrzebujących. Prace 

obejmowały wyburzenia ścian działowych, wykonanie nowych instalacji elektrycznej i wodnej, 

odnowienie ścian i podłogi, montaż stolarki okiennej oraz montaż bramki rozładunkowej i remont 

schodów. Po wydaniu pozytywnej opinii przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną                   

w Bytomiu od czerwca 2019 roku w pomieszczeniach rozpoczęło się wydawanie żywności przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku pomocą w formie produktów spożywczych objął 258 

osób. Wydał ogółem  ponad 7 ton żywności takiej jak: groszek z marchewką, fasola biała, 

koncentrat pomidorowy, buraczki, powidła, ryż, herbatniki, mleko, ser, filet z makreli w oleju, 

cukier, miód, olej. Wartość wydanej żywności w 2019 roku to kwota 36.694,09 zł. Ponadto                     

w ramach działań towarzyszących Programowi przeprowadzono warsztat na temat w jaki sposób 

nie marnować żywności. 

 

 

 

 
Wyremontowany punkt wydawania żywności dla osób potrzebujących  

przy ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie 

 
 

Realizowano ponadto 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). 
 

Ocena postępów we wdrażaniu strategii, zgodnie z jej zapisami dokonywana jest w cyklu 

dwuletnim, na podstawie opracowanego raportu monitorującego obejmującego analizę zebranych 

danych na bazie przyjętych wskaźników monitoringowych, przy czym pierwszy raport z procesu 

monitorowania strategii został przygotowany w 2019 roku.  

Raport zawiera zestawienie osiągniętych w 2019 roku następujących wskaźników: 

- liczba nowych inwestycji (zakładów) powstałych na wyznaczonych terenach inwestycyjnych                          

w gminie: 1, 
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- liczba turystów korzystających z noclegów (w tym zagranicznych) – liczba miejsc noclegowych: 

48, 

- liczba otwartych obiektów hotelowych i gastronomicznych: 3, 

- liczba przedsiębiorstw funkcjonujących w rejestrze REGON: 40, 

- odsetek gospodarstw korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: 99,90% - 100%, 

- odsetek gospodarstw objętych systemem selektywnej zbiórki odpadów: 100%, 

- odsetek mieszkańców selektywnie zbierających odpady: 100%, 

- stopień ograniczenia emisji CO2 w gminie: ok. 120 t/r (z inwestycji w OZE), 

- długość wyremontowanych dróg gminnych i powiatowych: 200 m, 

- powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych pod zabudowę mieszkaniową: 0, 

- wyniki egzaminów testów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w szkołach podstawowych                     

i gimnazjalnych: j. polski 51%, matematyka: 36,42%, j. angielski: 52,07%, j. niemiecki: 38,70%, 

- liczba osób uczestniczących w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie gminy: 4900, 

- odsetek osób objętych środowiskowymi formami pomocy społecznej: 172, 

- stopień zrealizowania zaplanowanych dochodów i wydatków gminy w ujęciu rocznego budżetu 

oraz wieloletniej prognozy finansowej:  dochody: 80,35% planu, wydatki: 77,16% planu, 

- liczba e-usług oferowanych przez gminę dla mieszkańców: 0, 

- liczba organizacji pozarządowych, uczestniczących w realizacji zadań publicznych gminy: 2, 

- liczba projektów partnerskich, realizowanych przez gminę i jej jednostki organizacyjne: 2, 

- odsetek organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami ekologii w gminie: 2. 

 

W ramach działania operacyjnego 4.1. Podniesienie jakości i dostępności usług w zakresie opieki 

nad dziećmi, edukacji i sportu Strategii rozwoju Gminy Krupski Młyn na lata 2016-2026 w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich została zawarta umowa na modernizację boiska                          

w Potępie polegająca na wyposażeniu obiektu w nawierzchnię zapobiegającą urazom 

(nawierzchnia poliuretanowa), instalacje infrastruktury umożliwiające uprawianie rekreacji 

ruchowo-sportowej. Wartość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 155.974 zł, natomiast 

koszt całkowity wynosi około 250.000 zł. 
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B. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Wójt, w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych, dokonuje analizy 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Wójt przekazuje Radzie Gminy wyniki analiz 

co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności 

studium i planów miejscowych.  

 

Ostatnia ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 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. Ocena aktualności sporządzana była dla Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXXIII/243/09 Rady Gminy Krupski 

Młyn z dnia 27 października 2009 r.  

 

Ze względu jednak na konieczność zmiany przeznaczenia niektórych terenów w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego konieczne było sporządzenie nowego Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium to zostało przyjęte 

Uchwałą nr XXVII/190/17 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 lutego 2017 roku. W 2019 roku 

Studium zachowało swoją aktualność i stanowi podstawę przygotowania nowego Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
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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. 

Zasięg opracowania dotyczy granic administracyjnych gminy. Opracowanie sporządzono                            

w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.                   

z 1999 r. nr 15 poz. 139 ze zm.).  
 

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 obowiązujące opracowanie nie 

spełnia wymogu aktualności  i wymaga zmiany. 
 

W związku z powyższym Rada Gminy Krupski Młyn dnia 28 marca 2017 r. podjęła Uchwałę                      

nr XXVIII/202/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  1 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z firmą VIVERE Łukasz Nitecki                            

z siedzibą w Radomsku na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Krupski Młyn.    
 

W roku 2019 kontynuowano uzgodnienia planu z  instytucjami wymaganymi ustawą                              

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kontynuowano spotkania z urbanistą 

sporządzającym projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ich wyniku oraz 

w wyniku uwzględnienia otrzymanych opinii i uwag do treści, w sierpniu oraz grudniu 2019 roku 

plan został ponownie przedłożony do zaopiniowania. 
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D. Gminny Program Rewitalizacji 

Program Rewitalizacji Gminy Krupski Młyn do 2022 roku ma za zadanie wskazać kierunki zmian 

w celu wielofunkcyjnego wykorzystania zdegradowanych obszarów zlokalizowanych na terenie 

gminy Krupski Młyn.  
 

Program przygotowano w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne, dane statystyczne, w tym 

gromadzone na poziomie lokalnym, 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 ponadprzeciętne poziomy 

negatywnych zjawisk kryzysowych w większości badanych kategorii występują w Ziętku i dwóch 

obszarach  w Krupskim Młynie. 
 

W pozostałych miejscowościach zjawiska kryzysowe występują w mniejszym stopniu lub nie 

zostały zidentyfikowane.  
 

Za pomocą tzw. kryteriów delimitacji, zgodnie z wytycznymi w zakresie przygotowywania 

programów rewitalizacji opracowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

wyznaczony został obszar rewitalizacji. Kryteriami delimitacji, czyli wyznaczenia obszaru były 

przeprowadzone diagnozy, w tym analizy wskaźnikowe i jakościowe w sferze społecznej, 

przestrzenno-funkcjonalnej/technicznej oraz gospodarczej i środowiskowej. Wyodrębniony obszar 

rewitalizacji charakteryzuje się degradacją tkanki społecznej, infrastrukturalnej lub przestrzennej 

oraz niedostatecznym rozwinięciem potencjału gospodarczego i społecznego. Na ustanowionym 

obszarze rewitalizacji gminy Krupski Młyn stwierdzono w związku z powyższym konieczność 

podejmowania działań rewitalizacyjnych w celu rozwiązania najbardziej istotnych i pilnych 

problemów.  
 

Uwzględniając skalę występowania zjawisk kryzysowych, wyznaczono obszar rewitalizacji 

składający się z 3 zdefiniowanych podobszarów: 

- Krupski Młyn – Krasickiego: liczba mieszkańców 77 osób i powierzchnia 7,13 ha; 

- Krupski Młyn – Główna: liczba mieszkańców 198 osób i powierzchnia 14,17 ha;  

- Ziętek: liczba mieszkańców 705 osób i powierzchnia 7,07 ha.  
 

Łącznie dla całego obszaru rewitalizacji jest to: 980 osób i 28,37 ha powierzchni.  
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Realizacja Programu Rewitalizacji docelowo prowadzić ma do sytuacji zrewitalizowania obszarów 

zdegradowanych zgodnie z misją, stanowiącą, że obszar rewitalizowany – ulica Główna                                         

i Krasickiego w Krupskim Młynie oraz Ziętek staną się obszarem zrównoważonego, harmonijnego 

i kompleksowego rozwoju. 
 

Jednakże z uwagi na ograniczone środki finansowe realizacja inwestycji zawartych  w Gminnym 

Programie Rewitalizacji została przesunięta. 
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E. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

W 2019 roku Wójt Gminy gospodarował mieszkaniowym zasobem gminy w oparciu   o Wieloletni 

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krupski Młyn na lata 2016-2020, 

który został przyjęty Uchwałą Nr XII/90/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 listopada 2015 

roku. 
 

Realizacja zadań w tym zakresie prowadzona była przy pomocy komórki organizacyjnej Urzędu 

Gminy w Krupskim Młynie – Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

Program zawiera informacje dotyczące ilości zasobów mieszkaniowych, ich stanu technicznego, 

wyposażenia, planów remontów, sprzedaży lokali mieszkalnych, zasad polityki czynszowej, 

zarządzania zasobem gminnym, sposobu finansowania i wysokości wydatków.  
 

Począwszy od roku 2015 roku wielkość zasobu lokalowego stanowiąca własność Gminy Krupski 

Młyn ulegała sukcesywnemu zmniejszaniu w związku z prowadzoną przez Gminę Krupski Młyn 

sprzedażą lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom bądź sprzedażą wolnych lokali w 

procedurach przetargowych. Z pierwotnie określonej w Programie liczby lokali komunalnych                     

tj. 358,  wg. stanu na dzień 31.12.2019 roku zasób zmniejszył się do 329 lokali pozostających                       

w dyspozycji Gminy. 
 

W roku 2019 zostało sprzedanych 10 lokali mieszkalnych (przy prognozie zawartej w Programie 

corocznego zbywania 4 lokali). Wpływ na prowadzoną sprzedaż lokali miała podjęta przez Radę 

Gminy Krupski Młyn  uchwała Nr VII/37/19  z dnia 25 kwietnia 2019 roku wyrażająca zgodę na 

zwiększenie bonifikat do cen sprzedaży  nieruchomości lokalowych najemcom, którym 

przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego.   
 

W zasobie lokalowym Gminy Krupski Młyn w 2019 roku nadal znajdował się jeden lokal 

komunalny, położony w Ziętku bl.7, który zgodnie z  uchwałą Nr XXIII/165/16 Rady Gminy 

Krupski Młyn z dnia 29 listopada 2016 roku pełni funkcję  mieszkania chronionego, pozostającego 

w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mieszkanie to przeznaczone jest dla rodzin 

z terenu naszej gminy, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub 

chorobę potrzebują wsparcia w zakresie zapewnienia mieszkania. Przez część 2019 roku 

mieszkanie było zasiedlone, zgodnie  z decyzjami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                             

w Krupskim Młynie.  
 

W związku z określonymi w Programie potrzebami w zakresie remontów oraz oceną stanu 

technicznego poszczególnych budynków sukcesywnie, lecz w miarę możliwości budżetowych, 

wykonywane były prace remontowe i naprawcze, w odniesieniu do budynków komunalnych.  
 

W 2019 roku wykonane zostały w pierwszej kolejności prace związane z zapewnieniem 

mieszkańcom lokali gminnych bezpieczeństwa użytkowania lokali, w szczególności wykonane 

zostały naprawy przewodów kominowych w budynkach, w których występuje indywidualne 

węglowe ogrzewanie lokali. Na ten cel z budżetu gminy wydatkowano blisko 18.000,00 zł.   
 



 

 

39 

 

Przeprowadzono również inne prace remontowe mające na celu utrzymanie gminnego zasobu 

budynkowego w stanie niepogorszonym, m.in. wykonany został remont pokrycia dachowego 

papowego na budynku Ziętek bl.7 , wymiana okien w lokalach komunalnych w budynkach Ziętek 

bl.1  i blok 2 oraz inne drobne i niezbędne naprawy.  
 

W sposób stopniowy, adekwatnie do posiadanych środków na kontach Funduszów Remontowych 

bądź  przy udziale środków z zaciągniętych kredytów przez wspólnoty mieszkaniowe, w których 

Gmina Krupski Młyn posiada udziały realizowane były również remonty i modernizacje                               

w poszczególnych nieruchomościach wspólnych, bądź kontynuowana spłata kredytów związanych 

z wykonanymi w okresach wcześniejszych modernizacjami.  
 

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 2019 roku nie przeprowadzano prac polegających na wprowadzaniu do 

poszczególnych zasobów lokalowych nowych instalacji.   

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 w mieszkaniowym zasobie Gminy ma wpływ 

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, względem którego zastosowana jest bazowa stawka czynszu to mieszkanie znajdujące się        

w miejscowości Krupski Młyn, wyposażone w centralne ogrzewanie, bieżącą wodę i kanalizację 

oraz energię elektryczną, a także posiadające dostęp do anteny zbiorczej.  
 

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% , 

- 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.  
 

Zmiany stawek czynszu dokonuje Wójt Gminy w formie Zarządzenia. Zgodnie z zasadami 

uchwalonymi w Programie podwyższanie stawek czynszu może następować nie częściej niż jeden 

raz w roku.  
 

W 2019 roku nie dokonywano zmiany stawki bazowej czynszu. Stawka bazowa czynszu 

obowiązująca  w 2019 roku wynosiła: 4,03 zł/m2/m-c a stawka za utrzymanie czystości  w częściach 

wspólnych  0,35 zł/m2/m-c. Zmiana wysokości czynszu najemcom 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. 

Stosowany jest  niezmiennie termin zapłaty do 25 dnia każdego miesiąca, za miesiąc bieżący.   
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F. Plan Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminnych 

 

Zgodnie z zestawieniem zbiorczym mienia komunalnego na 31 grudnia 2019 roku Gmina Krupski 

Młyn, posiada 143,8744 ha gruntów stanowiących sumę powierzchni gruntów wraz z udziałami                 

w nieruchomościach. Wartość gruntów wynosi 28.820.839,01 zł natomiast wartość budynków wraz 

z udziałami w budynkach to kwota 18.703.772,29 zł. 

W 2019 roku sprzedane zostały następujące nieruchomości:  

L.p. Lokale mieszkalne Nieruchomości gruntowe niezabudowane 

1. Lokal mieszkalny Nr 3 Ziętek 4A 

(sprzedaż dla najemcy), za cenę 

33.274,20 zł – sprzedaż zwolniona              

z podatku VAT 

Żyłka, dz. Nr 588/119 o pow. 0,0066 ha, za cenę: 

1.656,81 zł brutto ( w tym podatek VAT w 

wysokości 23%) 

2. Lokal mieszkalny Nr 5 Potępa,                              

ul. Sportowa 1 (sprzedaż dla 

najemcy), za cenę 33.508,04 zł – 

sprzedaż zwolniona z podatku VAT 

Żyłka, dz. Nr 475/87 o pow. 0,1006 ha wraz z 

udziałem 1/23 części w działkach stanowiących 

drogę dojazdową, za cenę: 28.077,63 zł brutto  ( w 

tym podatek VAT   w wysokości 23%) 

3. Lokal mieszkalny Nr 8 Krupski 

Młyn, ul. Buczka 3 (sprzedaż w 

drodze przetargu), za cenę 62.000,00 

zł – sprzedaż zwolniona z podatku 

VAT 

Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego, udział 32/1000 w 

dz. Nr 224/8, za cenę: 1.052,00 zł brutto ( w tym 

podatek VAT w wysokości 23%) 

4. Lokal mieszkalny Nr 10 ul. Buczka 

6 (sprzedaż dla najemcy), za cenę 

27.961,45 zł – sprzedaż zwolniona            

z podatku VAT 

Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego, udział 32/1000 w 

dz. Nr 224/8, za cenę: 1.052,00 zł brutto  (w tym 

podatek VAT w wysokości 23%) 

5. Lokal mieszkalny Nr 12 ul. Buczka 

6 (sprzedaż dla najemcy), za cenę 

31.525,45 zł – sprzedaż zwolniona            

z podatku VAT 

Krupski Młyn, ul. Powstańców Śl., dz. Nr 137/17 

k.m.11 o pow. 0,0410 ha, za cenę: 9.468,54 zł 

brutto (w tym podatek VAT                w wysokości 

23%) 

6. Lokal mieszkalny Nr 2 Krupski 

Młyn, ul. Główna 12 (sprzedaż dla 

najemcy), za cenę 28.477,90 zł – 

sprzedaż zwolniona z podatku VAT 

Krupski Młyn, ul. Buczka, dz. Nr 272/72, 282/112 

k.m.13 o łącznej pow. 0,0911 ha wraz z udziałem 

1/8 części w działce stanowiącej drogę dojazdową, 

za cenę: 29.710,04 zł brutto ( w tym podatek VAT                

w wysokości 23%) 

7. Lokal mieszkalny Nr 4 Ziętek 6A 

(sprzedaż dla najemcy), za cenę 
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31.561,75 zł – sprzedaż zwolniona                

z podatku VAT 

8. Lokal mieszkalny Nr 3 Ziętek 2B 

(sprzedaż dla najemcy), za cenę 

31.526,55 zł – sprzedaż zwolniona               

z podatku VAT 

 

9. Lokal mieszkalny Nr 1 położony                

w Krupskim Młynie ul. Buczka 3 

(sprzedaż dla najemcy), za cenę 

33.872,30 zł – sprzedaż zwolniona              

z podatku VAT 

 

10. Lokal mieszkalny Nr 9 Ziętek 4A 

(sprzedaż dla najemcy), za cenę 

30.180,70 zł sprzedaż zwolniona                 

z podatku VAT 

 

 

Podsumowując kwota uzyskana z tytułu sprzedaży 10 lokali mieszkalnych wyniosła 343.888,34 zł, 

natomiast  kwota uzyskana z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych 

wyniosła 71.017,02 zł. 
 

Na terenie Gminy Krupski Młyn w 2019 roku dzierżawione były następujące tereny: 

- tereny przeznaczone pod uprawy ogrodowe – 235 umów dzierżawy (stawka od  0,10 zł/m2/rok 

do 0,20 zł/m2/rok), 

- tereny na cele rolnicze – 4 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 – 4 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), 

- dzierżawa gruntu gminnego – działka nr 34/5 położona w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego 

– 1 umowa (stawka 0,10 zł/m2/miesiąc), 

- dzierżawa terenu na posadowienie stalowej wieży telekomunikacyjnej stanowiącej konstrukcję 

wsporczą pod systemy antenowe wraz z kablami antenowymi oraz urządzeniami nadawczo – 

odbiorczymi posadowionymi na stalowej ramie u podnóża wieży – 1 umowa (stawka 1,50 

zł/m2/miesiąc). 
 

W 2019 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 2019 roku opłaty za użytkowanie wieczyste wyniosły 1.767,83 zł, wniesione przez                    

16 użytkowników wieczystych. Z dniem 1 stycznia 2019 roku zgodnie z ustawą  z dnia 20 lipca 

2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz. U. poz. 1716 z 2018 r.), uległy 



 

 

42 

 

przekształceniu nieruchomości gruntowe, zabudowane budynkami wielorodzinnymi  w prawo 

własności tych gruntów zgodnie z art. 1 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. W związku z powyższym 

właściciele bądź współwłaściciele w/w nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty 

przekształceniowej płatnej do 31 marca każdego roku począwszy od stycznia 2019 roku przez okres 

20 lat od daty przekształcenia. Jednocześnie właściciele/współwłaściciele w/w nieruchomości 

mogą  w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej zgłosić na piśmie 

Urzędowi Gminy Krupski Młyn zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do 

spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości 

opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz 

liczby lat pozostałych do upływu okresu jej spłaty. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej 

za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Krupski Młyn osobom fizycznym 

będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub 

spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:  

- 65% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło 

przekształcenie (tj. w 2019 r.), 

- 55% - w przypadku, gdy opłata zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu, 

- 45% - w przypadku, gdy opłata zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu, 

- 35% - w przypadku, gdy opłata zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu, 

- 25% - w przypadku, gdy opłata zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu. 
 

W 2019 roku zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości gruntowych zabudowanych 

budynkami wielorodzinnymi wniosły 42 osoby, co dało wysokość wpłat 8.582,01 zł. 
 

Wysokość opłat rocznych przekształceniowych w 2019 roku wyniosła  4.441,98 zł. 
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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 znajdowały się 62 budynki.  
 

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.  
 

Zarządzeniem nr 0050/13/2017 z dnia 1 lutego 2017 roku Wójt Gminy Krupski Młyn dokonał 

kolejnej zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków włączając do niej trzy stanowiska archeologiczne 

położone w Potępie  

- przy ulicy Brzozowej (kulturowe znaleziska, ślady osadnicze, materiał masowy:  skorupa), 

- przy ulicy Tarnogórskiej  (kulturowe znaleziska, ślady osadnicze, materiał masowy: odłupek), 

- przy ulicy Leśnej (kulturowe znaleziska, ślady osadnicze, materiał masowy:  skorupa). 
 

Zarządzeniem nr 0050/211/2019 z dnia 10 października 2019 roku Wójt Gminy Krupski Młyn 

wykreślił, z powodu rozbiórki, jeden obiekt położony na terenie zakładów NITROERG. 

Wykreślenie spowodowało ponadto wyłączenie w/w obiektu z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Gminnej Ewidencji Zabytków znajduje się 58 budynków 

położonych na terenie Gminy Krupski Młyn oraz trzy stanowiska archeologiczne. 
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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. Zgodnie                              

z zapisem  art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                     

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U.2018.1152), 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 wodociągowo-kanalizacyjnych 

poprzez wprowadzenie nowych technologii, przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej                               

i kanalizacyjnej oraz infrastruktury towarzyszącej, tj. 
 

a) w zakresie urządzeń wodociągowych: 

 

Lp. Nazwa zadania 

1. 
Budowa sieci wodociągowej do budynków w rejonie ulic Mickiewicza i 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 

4. Przebudowa i rozbudowa podłączeń wodociągowych w miejscowości Krupski Młyn ul. Zawadzkiego 

5. Zasilanie Stacji Uzdatniania Wody (Panele fotowoltaiczne) 

  

 

b)  w zakresie urządzeń kanalizacyjnych: 

 

Lp. Nazwa zadania 

1. 

Modernizacja Oczyszczalni ścieków Krupski Młyn obejmująca budowę sito piaskownika, 

modernizację sita pionowego, modernizację zbiornika retencyjnego, budowę instalacji odzysku i 

zawracania ścieków oczyszczonych, zagospodarowanie 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. 
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2. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Świerczewskiego, 

Głównej 1 i 3 w Krupskim Młynie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej 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 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). 

5. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej kolektorów grawitacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych, sieci 

kanalizacji tłocznej, budowa tymczasowej przepompowni ścieków w Ziętku,  Krupskim Młynie oraz 

modernizacja przepompowni ścieków w Potępie. 

 

W 2019 roku, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania przetargowego, przeprowadzone 

zostały prace w ramach modernizacji kanalizacji w Ziętku w okolicach budynków nr 1, 2, 16 i 17. 

W ich ramach wykonano ciągi główne sieci kanalizacyjnej wraz z przejściem sieci pod drogą 

powiatową metodą przecisku, przyłącza do bloków oraz przepompownia przy oczyszczalni                          

w Ziętku.     

Prace sfinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako rozliczenie umorzenia pożyczek zaciągniętych w latach  

2007, 2009 i 2013 roku.  

Dodatkowo w 2019 roku w ramach prac zapewniających ciągłość dostaw wody do odbiorców                                            

w miejscowości Krupski Młyn, na ujęciu wody w Krupskim Młynie przeprowadzone zostały 

następujące prace: 

- serwis głowic filtracyjnych, koszt wykonania zadania 2.546,10 zł.,  

- zakup i wymiana pompy chloratora za kwotę 2.080,55 zł., 

- wymiana kompresora do instalacji napowietrzania i filtrowania wody podawanej do spożycia, 

koszt zadania 4.500,00 zł. 

Zostały wymienione również wodomierze główne w budynkach wielolokalowych na terenie 

miejscowości Krupski Młyn. Koszt zakupu wodomierzy wyniósł: 11.942,07 zł, a ich montaż  

kosztował  6.968,58 zł,  łączny koszt tego zadania to:  18.910,65 zł. 

W zakresie racjonalizacji i poprawy parametrów wprowadzania i oczyszczania ścieków zostały 

wyremontowane dwa stopnie sprężające obsługujące system napowietrzania w Tlenowej Komorze 

Stabilizacji Osadu i w reaktorze zbiornika SBR na oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie.  

Łączny koszt 7.576,80 zł. 
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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).  
  
Na podstawie opracowanego Planu 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 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 3.528.621,72 zł, dotację RPO 

WSL w kwocie 2.610.710,40 zł oraz środki wpłacone przez uczestników projektu. Prace mają 

zakończyć się w 2022 roku. Obejmą one wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych, instalacji 

kolektorów słonecznych, instalacji pomp ciepła oraz pieców na pellet.  
 

Ponadto w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 przyznane zostało dofinansowanie na wykonanie 8 instalacji odnawialnych źródeł 

energii – 6 instalacji fotowoltaicznych oraz 2 instalacji pomp ciepła w budynkach indywidualnych 

mieszkańców, którzy znajdowali się na liście rezerwowej projektu realizowanego w 2017 roku. 

Szacowane koszty projektu wynoszą 174.443,52 zł,  a pozyskane dofinansowanie w formie dotacji 

to 132.399,40 zł. Prace mają zakończyć się w czerwcu 2020 roku. 
 

Z kolei w ramach założonych w Programie działań termomodernizacyjnych związanych                                          

z poprawieniem istniejących cech technicznych budynków i w efekcie zmniejszeniem zapotrzebowania 

na ciepło 11 stycznia 2019 roku złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w poddziałaniu 4.3.1. wniosek o dofinansowanie 

termomodernizacji bloku nr 5 w miejscowości Ziętek. Wartość projektu określona została na 

387.566,88 zł, w tym 264.015,97 zł stanowi dofinansowanie, a pozostała część stanowi wkład własny 

Gminy. Projekt otrzymał dofinansowanie a jego wykonanie planowane jest na wrzesień 2020 roku. 
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J. Program Ochrony Środowiska 
 

Istotną cechą, programów ochrony środowiska, jest zachowanie spójności z zapisami nadrzędnych 

dokumentów strategicznych określającymi strategię zrównoważonego rozwoju kraju, jak i wizję 

bezpieczeństwa energetycznego, a także z zapisami dokumentów sektorowych sporządzonych dla 

odpowiednich obszarów interwencyjnych środowiska i opracowań o charakterze programowym na 

szczeblu województwa, powiatu i gminy. Zgodność z dokumentami pozwala na osiągnięcie 

zakładanych regionalnych celów rozwojowych poprzez zintegrowaną współpracę podmiotów                     

o różnych kompetencjach środowiskowych. Pozwala również pozyskać środki finansowe ze źródeł 

zewnętrznych, które warunkowane są podejmowaniem działań zgodnych z kierunkami 

wskazanymi w dokumentach szczebla krajowego bądź wojewódzkiego. Program jest spójny                         

z zapisami i celami kierunkowymi dokumentów: 

1.Strategia Europa 2020. 

2.Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. 

3.Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. 

4.Polityka Wodna Państwa 2030. 

5.Program Wodno-Środowiskowy Kraju. 

6.Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030. 

7.Ramowa Dyrektywa Wodna. 

8.Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014. 

9.Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 

10.Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. 

11.Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej. 

12.Krajowy Plan Działania w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych. 

13.Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. 

14.Strategia Rozwoju Kraju 2020. 

15.Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności. 

16.Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. 

17.Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. 

18.Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). 

19.Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020. 

20.Strategia „Sprawne Państwo 2020”. 

21.Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. 

22.Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. 

23.Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. 

24.Polityka Leśna Państwa. 
 

W dniu 21 sierpnia 2019 roku drogą mailową rozesłano zapytania ofertowe na przygotowanie 

wniosku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zapytanie skierowano do  3 firm: ATsys., ENERGY Bundle 

Łukasz Mazanek, KORTERM Zbigniew Korek. 
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Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ATsys z Sp. z o.o. z Katowic – kwota 16.509,00 zł. 
 

Następnie Gmina Krupski Młyn w sierpniu 2019 roku zwróciła się z wnioskiem do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie  

opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krupski Młyn na lata 2020-2023                               

z perspektywą do 2028 roku. W dniu 18 października 2019 roku Gmina Krupski Młyn podpisała 

umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach do 

dofinansowanie Programu na kwotę 13.207,20 zł. 
 

Powiązany z Programem Ochrony Środowiska jest Uproszczony Plan Urządzania Lasu dla Gminy 

Krupski Młyn, czyli – szczegółowy leśny plan gospodarczy sporządzany dla lasów wchodzących 

w skład np. lasów gminnych oraz dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia   12 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz 

inwentaryzacji stanu lasu, uproszczony plan urządzenia lasu sporządza się na okres 10 lat. Zgodnie 

z Ustawą  o lasach uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany jest:  

a) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych                                 

i wspólnot gruntowych – na zlecenie starosty, 

b) dla pozostałych lasów – na zlecenie i koszt właścicieli (Gminy Krupski Młyn). 

Uproszczony Plan Urządzania Lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Krupski Młyn został 

opracowany na zlecenie Gminy Krupski Młyn przez uprawnioną firmę Krameko z siedzibą                            

w Krakowie przy ulicy Mazowieckiej 108 na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2028 r. Ogólna 

powierzchnia lasów objętych planem wynosi 11,8148 ha. 

 

W związku z realizacją działań korespondujących z działaniem 3.2. Ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych na terenie gminy Strategii rozwoju Gminy Krupski Młyn na lata 2016-2026 oraz                    

z zapisami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn i Programu Ochrony 

Środowiska realizowane były działania kontrolne dotyczące monitoringu spalania w paleniskach 

domowych. Działania te przeprowadzają członkowie komisji powołanej w 2018 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy. W 2019 roku przeprowadzonych zostało w związku z powyższym                      

55 kontroli, z których sporządzone zostały notatki i raporty. 

Ponadto na mocy podpisanej w 2016 roku umowy pomiędzy Gminą Krupski Młyn a Instytutem 

Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach dotyczącą przygotowania wniosków o wydanie tzw. 

Białych Certyfikatów (czyli dokumentów, które nabywają przedsiębiorstwa, które przekraczają 

dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń i w konsekwencji tego muszą wnosić opłaty od 

podmiotów, które zrealizowały inwestycje charakteryzujące się efektywnością energetyczną; 

dzięki tym certyfikatom, które podlegają sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii opłaty, które 

muszą wnosić przedsiębiorstwa, przekraczające emisję zanieczyszczeń lotnych są niższe), 10 

września 2019 roku na Towarowej Giełdzie Energii sprzedany został pakiet równy 100,778 ton 

oleju ekwiwalentnego, czyli jednostki używanej do określenia emisji za kwotę 138.600 zł, która 

zasiliła budżet gminy w 2019 roku. 
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K. Promocja Gminy 

 

1. W lutym 2019 roku został utworzony portal społecznościowy Facebook. Dodatkowo w maju 2019 

roku rozpoczęły się prace związane z budową nowej strony internetowej gminy. Poprzednia strona 

uległa poważnej, niestety nieodwracalnej awarii. W związku z tym ogłoszenia o bieżącej 

działalności gminy w 2019 roku publikowane były w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

portalu społecznościowym Facebook. 
 

2. W lipcu 2019 roku rozpoczęło się szkolenie komputerowe dla seniorów 65+. Śląska Akademia 

Seniora z Chorzowa, przez realizację szkolenia oferowała: bezpłatne szkolenia kompetencji 

cyfrowych, praktyczne umiejętności obsługi komputera, telefonu, Internetu, grupowe zajęcia 

animacyjne, certyfikat udziału w szkoleniu, tablet na własność.  

Seniorzy spotykali się z instruktorem 2-3 razy w tygodniu. Szkolenie zakończyło się w listopadzie 

2019 roku. Natomiast w grudniu 2019 roku nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów oraz 

nagrody za uczestnictwo w postaci tabletów.  

 

 
Bezpłatne szkolenie komputerowe dla seniorów 65+ 

 

3. W październiku 2019 roku w Miejskim Domu Kultury w Kłobucku odbyło się uroczyste 

podsumowanie Plebiscytu Mistrzowie Agro 2019, w którym Sołtys Sołectwa Potępa Pan Andrzej 

Janus na szczeblu powiatowym zdobył 1 miejsce w kategorii Sołtys Roku. 
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4. We wrześniu 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Potępie odbył się Półfinał Konkursu 

„Godomy po naszymu: Śląsk – Ojczyzna ma” (II kategoria wiekowa – młodzież VII i VIII klasy 

Szkoły Podstawowej) organizowany przez Fundację Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego 

Śląska”. Natomiast Finał konkursu „Godomy po naszymu: Śląsk – Ojczyzna ma” oraz Danie Roku 

2019 organizowany przez Fundację Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” odbył   

się w październiku 2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kochcicach.  

 

 
Półfinał Konkursu „Godomy po naszymu” 

 

5. W dniu 14 października 2019 roku zostały wydane przez Wójta Gminy Zarządzenia w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Ziętek w sprawie 

zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie „Osiedle Ziętek” i utworzenia w jej miejsce nowej 

jednostki pomocniczej Sołectwo Ziętek oraz w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

z mieszkańcami miejscowości Krupski Młyn w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej 

Sołectwo Krupski Młyn. Konsultacje przeprowadzone zostały poprzez badanie ankietowe oraz                     

w formie spotkania z mieszkańcami miejscowości Ziętek i Krupski Młyn. Spotkanie                                                 

z mieszkańcami Ziętka odbyło się 06 listopada 2019 roku w Świetlicy Osiedlowej bl. 2. Natomiast 

spotkanie z mieszkańcami Krupskiego Młyna  odbyło się 07 listopada 2019 roku  w Sali Urzędu 

Stanu Cywilnego przy ulicy Głównej 5 w Krupskim Młynie. Następnie Rada Gminy Krupski Młyn 

na posiedzeniu sesji Rady Gminy podjęła uchwały w sprawie utworzenia nowych sołectw. Zgodnie 

z przyjętymi statutami wybory organów Sołectw miały się odbyć  w ciągu 4 miesięcy od dnia 

utworzenia sołectw. W związku jednak z zaleceniami związanymi z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wybory nie odbyły się. 

Obecnie po unormowaniu sytuacji związanej z koronawirusem Wójt zarządzi kolejne wybory. 

 

6. W maju 2019 roku odbyły się wybory Sołtysa Sołectwa Potępa. Sołtysem Sołectwa Potępa został 

dotychczasowy Sołtys Pan Andrzej Janus. 
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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 2019 roku obowiązywał roczny program współpracy                                            

z organizacjami pozarządowymi, który 27 listopada 2018 roku uchwalony został przez Radę Gminy 

Uchwałą Nr II/8/18. 
 

Program współpracy jest uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego – 

podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami 

samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. 

Przepisy wymagają, aby przed uchwaleniem program był konsultowany z organizacjami 

pozarządowymi. Do projektu nie wpłynęły żadne wnioski od przedstawicieli lokalnych organizacji. 

Przepisy wymagają, by roczny program współpracy był uchwalony do 30 listopada roku 

poprzedzającego okres obowiązywania programu. 

Ustawa przewiduje także co program powinien zawierać. W rocznym programie współpracy muszą 

się znaleźć następujące elementy: 

• cel główny i cele szczegółowe, 

• zasady współpracy, 

• zakres przedmiotowy, 

• formy współpracy, 

• priorytetowe zadania publiczne, 

• okres realizacji programu, 

• sposób realizacji programu, 

• wysokość środków planowanych na realizację programu, 

• sposób oceny realizacji programu, 

• informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, 

• tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert                              

w otwartych konkursach ofert. 
 

Władze wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego nie tylko odpowiadają za przygotowanie 

programu współpracy i jego realizację. Mają także obowiązek przedłożyć radzie sprawozdanie                    

z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Muszą to zrobić nie później niż do 31 maja 

każdego roku. Ponadto mają obowiązek opublikowania tego sprawozdania w Biuletynie Informacji 

Publicznej.  Również do 31 maja każdego roku. 
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W Gminie Krupski Młyn dziedzinami priorytetowymi w 2019 roku były zadania publiczne                            

z zakresu:  

• usług pielęgnacyjno – opiekuńczych, 

• upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  

na które przeznaczono kolejno 75.000 zł oraz 50.000 zł.  

 

Wyżej wymienione zadania powierzono dwóm organizacjom (CARITAS i KS NITRON).  

 

  

Zadania z zakresu usług pielęgnacyjno – opiekuńczych 

W 2019 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 

mogły liczyć na 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. 
 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku zostały powierzone 

Klubowi Sportowemu Nitron.  

Działania w ramach niniejszego zadania publicznego prowadziły do podnoszenia tężyzny fizycznej 

mieszkańców, 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, 

wyrównywania szans rozwojowych oraz poprawy relacji uczestników zadania zarówno wewnątrz 

grupy jak i na zewnątrz. W ramach zadania realizowane zostały zawody – mecze piłki nożnej oraz 

siatkówki w ramach Dni Krupskiego Młyna w 2019. 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 

Zgodnie z zapisem – art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy całoroczne sprawozdanie                                  

z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Niniejsze 

sprawozdanie zawiera opis najważniejszych działań podejmowanych przez Ośrodek w 2019 roku. 
Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest: 

a) 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, 

b) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych  

potrzeb     życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności  

człowieka, 
c) 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 2019 

roku Rada Gminy w Krupskim Młynie uchwaliła  Gminny  Program Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. (Uchwała nr IV/17/19). Program 

skierowany był do wszystkich mieszkańców gminy tj. zarówno osób dorosłych, dzieci i młodzieży. 

Wszelkie prace komisji były zgodne z założeniami w/w programu.  

 
 

 Koszt Środki własne(zł) 

85153 zwalczanie  narkomanii 0 0 

85154 przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 18.636,93 18.636,93 

 

Wzorem lat ubiegłych gmina  finansowała również ponadstandardowe świadczenia zdrowotne 

realizowane przez  Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień w Tarnowskich Górach. 
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W 2019 roku w ramach profilaktyki alkoholowej dofinansowano Stowarzyszenie Rodzin 

Abstynenckich w  Lublińcu i Miasteczku Śląskim,  KS Nitron w Krupskim Młynie, opłacono pobyt 

mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień, szkolenie sprzedawców  oraz wynagrodzenie dla członków 

komisji. 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY   

POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 Dotacja  (zł.) 

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały 

(8 osób) 

 

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne 

(6 osób) 

3.263,31 

 

 

7.528,32 

 

 

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, 
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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, 

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, 
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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  
2. dla osoby w rodzinie  - 528 zł  

 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców 

 2019 

Liczba mieszkańców  3155 

Liczba osób w rodzinach korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 135 

Wskaźnik % liczby osób korzystających z pomocy w stosunku do liczby 

mieszkańców 

4,27% 

 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w 2019 roku spadła w stosunku do 2018 roku 

(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. 

Powody przyznania pomocy Liczba rodzin/liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 38/119 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 1/1 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  9/49 

Bezrobocie 25/79 

Niepełnosprawność 26/60 

Długotrwała lub ciężka choroba  30/66 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 20/59 

Przemoc w rodzinie 0 

Alkoholizm 4/7 

Bezdomność 1/1 
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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 Środki własne zł.) 

36.554,53 36.554,53 

 

ZASIŁEK OKRESOWY 

Przysługuje  w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, 

możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego. 

Koszt  Dotacja (zł) 

11.919,83 11.919,83 

  

Głównym powodem przyznania zasiłku okresowego w 2019 roku była długotrwała choroba. 

Ogółem wypłacono 34 świadczenia. Średnia wysokość wypłaconego zasiłku okresowego wyniosła  

350,58 zł. 

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności, wieku lub choroby 

przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.              

Liczba osób Koszt Środki własne (zł.) 

10 269.391,28 269.391,28 

Mieszkańcy Gminy Krupski Młyn obecnie przebywali w domach pomocy społecznej w Łubiu, 

Zbrosławicach, Nakle Śląskim, Wiśniczu oraz w Tarnowskich Górach. 

 

POSIŁEK 
Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie 

która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. W 2019 roku osoby z terenu Gminy 

dożywiane były ze środków własnych gminy oraz w ramach rządowego programu "Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania": 
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Koszt Środki własne (zł.) Dotacja (zł.) 

48.659,38 24.306,00 24.353,38 

 

Liczba osób 

korzystających 

z posiłku 

Dzieci do czasu 

rozpoczęcia nauki w 

szkole podstawowej 

Uczniowie do czasu 

ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej 

Pozostałe osoby 

Obiad 19 24 0 

Jedno gorące 

danie 

0 0 4 

Zasiłek celowy 12 17 25 

  

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. 

Liczba osób Koszt Dotacja (zł.) 

9 42.540,85 42.540,85 

Ogółem wypłacono 91 świadczeń. Przeciętna wysokość wypłaconego zasiłku stałego wyniosła 

około 467,48zł. 

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 2019 roku  zachodziła potrzeba umieszczenia 1 rodziny                          

w mieszkaniu chronionym. 

  

 Koszt Środki własne 

Ogółem  

 

3.430,95 3.430,95 

 

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 
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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. 

 

 Liczba osób Koszt Środki własne (zł.) 

Usługi opiekuńcze,  

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

20 

 

28.693,87 

 

8.693,87 

 

Ogółem pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 12 osób dorosłych , natomiast 

specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 8 dzieci .  

 

POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ 
Pomoc prawna dla mieszkańców gminy świadczona była w 2019 roku bezpłatnie. Konsultacje 

prawne świadczone były przez Fundację Poradnictwa Pro Bono  z Krakowa.  

ASYSTENT RODZINY 
Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych 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 2019 roku  GOPS podobnie jak w roku poprzednim  na umowę zlecenie  zatrudnił asystenta rodziny.  

Liczba 

asystentów 

rodziny 

Liczba 

rodzin 

Liczba dzieci 

w rodzinach 

Koszt Środki własne (zł.) Dotacja (zł.) 

1 7 24 7.306,26 7144,92 161,34 

 

PIECZA  ZASTĘPCZA 

Gmina Krupski Młyn opłaca również pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych. Dwoje dzieci 

przebywa w rodzinach spokrewnionych natomiast jedno dziecko przebywało w rodzinie 

niespokrewnionej. 

Rodziny biologiczne tych dzieci objęte są również opieką asystenta rodziny.  

Koszt Środki własne (zł.) 

7.528,32 7.528,32 
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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  2019 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 i psychologiczna. 

Przeszkodą w rozwiązywaniu problemów przemocy jest często brak współpracy sprawców jak                        

i ofiar przemocy przy  rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzinnej.  

 W 2019 roku aktywne były 3 niebieskie karty. 

 

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+) 

 

 

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. Ogółem w 2019 roku wypłacono 4011 świadczeń. 

 

 

Dział Koszt Dotacja (zł.) 

Ogółem 2.031.765,08 2.031.765,08 

 Świadczenia wychowawcze 

  koszty obsługi 

2.005.591,55 

   26.173,53 

 

 

2.005.591,55 

26.173,53 
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ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 Dotacja (zł.) 

Ogółem 1.062.643,87 

w tym: 

    świadczenia rodzinne 

    fundusz alimentacyjny 

    składki społeczne 

    koszty obsługi 

 

876.217,41 

  115.532,59 

 42.089,98 

28.803,89 

 

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. 

Do zasiłku rodzinnego przysługują również dodatki.  

 Liczba świadczeń 

Zasiłki rodzinne 

                                

1395 

 

Dodatki : 

        urodzenie dziecka 

 

2 

        opieka nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego 22 

        samotne wychowanie dziecka 79 

        kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 150 

        rozpoczęcie roku szkolnego 78 

        podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1144 

        wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 276 

Zasiłki pielęgnacyjne 1507 

Świadczenia pielęgnacyjne 143 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 55 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 15 
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 Liczba świadczeń 

Świadczenie rodzicielskie 82 

 

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.  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. 

 Liczba świadczeń 

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego                282 

 

 

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.  W 2019 roku świadczenie wypłacono 336 dzieciom. 

 

 Dotacja (zł.) 

Ogółem 104.005,00 

w tym: 

    świadczenia  

    koszty obsługi 

 

100.650,00 

 3.355,00 

 

STYPENDIA  SZKOLNE 

Po raz pierwszy Ośrodek był realizatorem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów                              

o charakterze socjalnym. Stypendium wypłacono 9 uczniom. 
 

Koszt Środki własne (zł.) Dotacja 

1.759,98 352 1.407,98 

 

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 
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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  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 Środki własne (zł.) 

20 76.880,23 76.880,23 

 

W 2019 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.  

 

Liczba rodzin Koszt (zł.) Dotacja (zł.) 

 

8 

1.413,62 

w tym obsługa -  27,71 

1.413,62 

w tym obsługa -  27,71 

 

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: 
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• 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. Ogółem wydano 49 kart. 

Koszt Dotacja (zł.) 

136,93 136,93 

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA  

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku pomocą w formie produktów spożywczych objął 258 

osób. Wydał ogółem  ponad 7 ton żywności takiej jak: groszek z marchewką, fasola biała, 

koncentrat pomidorowy, buraczki, powidła, ryż, herbatniki, mleko, ser, filet z makreli w oleju, 

cukier, miód, olej. Wartość wydanej żywności w 2019 roku to kwota 36.694,09 zł. Ponadto 

w ramach działań towarzyszących Programowi przeprowadzono warsztat na temat w jaki 

sposób nie marnować żywności. Uczestnicy warsztatu wysłuchali wykładu na temat zadłużania 

się w parabankach , wykorzystywania tak żywności aby ograniczyć jej marnotrawstwo oraz 

brali aktywny udział w sporządzaniu posiłku z produktów dostarczonych przez osobę 

prowadzącą warsztat.  

 

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. 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Zadania Ośrodka realizowane są w ramach struktury organizacyjnej, na którą składają się: 
- kierownik, 

- 3 pracowników socjalnych w tym 2 pracowników pracujących w terenie(obecnie 1 pracownik 

na urlopie macierzyńskim), 

- główny  księgowy  - 1/2 etatu, 
- pracownik do obsługi świadczeń rodzinnych  i funduszu alimentacyjnego - 1 etat, 
- pracownik do obsługi świadczenia 500+ i 300+ - 1 etat, 
- opiekun osób starszych1/2 etatu. 
 

Ponadto Ośrodek miał podpisaną z PUP w Tarnowskich Górach umowę dotyczącą stażu.                            

1 osoba odbywała staż na stanowisku młodszy opiekun. 
 

 Dotacja (zł.) Środki własne (zł.) 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66.756,33 201.057,27 

Pozostałe koszty 0 59.255,77 



 

 

65 

 

 

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 przynależnych, 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 2019 prowadzone były wielokierunkowe działania                             

w różnym zakresie: 

- stałe zajęcia w poszczególnych placówkach GOKSiR-u wg stałego harmonogramu; 

dodatkowo na Hali Sportowej uruchomiono zajęcia JOGI dla dorosłych, 

- zajęcia podczas ferii zimowych i podczas letnich wakacji, 

- wydarzenia kulturalne tj. konkurs gwary śląskiej „Godomy po naszymu - Śląsk - Ojczyzno 

ma", wystawa starych fotografii pt. „Jak za dawnych lat w Krupskim Młynie”, wyjazd do Opery 

Śląskiej w Bytomiu na spektakl pt. „Baron cygański”, wyjazdy do kina dla dzieci podczas 

letnich wakacji i ferii zimowych, wyjazd seniorów na wycieczkę do Wambierzyc oraz                             

w okolice Tarnowa, Bochni  i Krakowa, koncert zespołu MIVA Cover Band i EVIL WALKS, 

celem uczczenia 101 rocznicy odzyskania niepodległości odbyło się spotkanie pn. „Śpiewamy 

dla Niepodległej”, Koncert Młodych Talentów Gminy Krupski Młyn, wystawa prac 

szydełkowych pani Krystyny Bogacz, wystawa pt. „OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI", 

wystawa prac (rysunek, malarstwo, fotografia piktorialna) autorstwa Natalii Psiuk, 

- wydarzenia edukacyjne tj. warsztaty plastyczne w ramach cyklu „Akademia Twórczości”, 

warsztaty kulinarne w ramach cyklu „Palce lizać”, zajęcia szkółki pływackiej na basenie 

kąpielowym, spotkania Młodych Ratowników Zielonej Gminy, zajęcia  z języka angielskiego, 

rowerowe spotkanie edukacyjne dla dzieci, 

- wydarzenia sportowe tj. turnieje: piłki siatkowej, halowej piłki nożnej, piłki wodnej, zawody 

siłowe, zawody pływackie, zawody wędkarskie, turnieje tenisa ziemnego, turnieje skata 

sportowego, impreza biegowa Polska Biega, spotkanie z drużyną siatkarską CUPRUM LUBIN 

grającą w Plus Lidze, 

- inne wydarzenia w tym rekreacyjne tj. impreza plenerowa „Łączy nas chemia” (połączenie 

Dni Krupskiego Młyna i Dni Chemika), „Gminny Dzień Dziecka”, „Pożegnanie Lata                               

w Krupskim Młynie”, festyn osiedlowy na Ziętku, „Babski Comber”, finał „Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy”, „Święto św. Marcina”, „Rodzinne Ozdabianie Pierników”, przejażdżka 

zabytkowym pociągiem z lokomotywą parową,  I POTĘPA FEST, 

- spotkania w Klubie Seniora  „Relaks”, w Kole Kobiet w Potępie oraz  Grupy Wsparcia 

„Otwarte Drzwi”. 
 

Ponadto zachowując realizacją założonych celów, w dalszym ciągu Gminny Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie stawia na rozwój i współpracę. 
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Będąc przy tym ośrodkiem gotowym do działania, rok 2019 obfitował również w ścisłą 

współprace z innymi okolicznymi instytucjami, przedsiębiorstwami, grupami społecznymi, 

sekcjami, gdzie jednocześnie reagując na potrzeby naszej gminy oraz mieszkańców, stawia                    

w obecnym czasie nasz ośrodek jako instytucję gminną godną zaufania. 
  
Przykładem dla celów osiągniętych w roku 2019, było podpisanie umowy sponsoringowej                            

z miejscowym zakładem NITROERG S.A.. Przedmiotem umowy była przekazana przez zakład  

„NITROERG S.A.” kwota 20.000,00 zł na rzecz realizacji  przez nasz ośrodek wydarzeń 

kulturalnych, sportowych i  rekreacyjnych w naszej gminie. Umowa została pozytywnie 

zakończona, gdzie realizując jej wszystkie wspólne założenia przez cały okres trwania umowy, 

daje naszej instytucji wielką szansę na kontynuację tego typu współpracy w kolejnych latach. 

Dodatkowo poza umową sponsoringu, lecz nadal w ramach współpracy, udało się naszej 

instytucji zorganizować z zakładem „NITROERG S.A." największe wydarzenie pod nazwą 

„ŁĄCZY NAS CHEMIA”. Wydarzenie było efektem połączenia dwóch jak dotychczas 

największych wydarzeń w Krupskim Młynie, a mianowicie „Dni Krupskiego Młyna” 

organizowanym dla mieszkańców gminy, oraz „Chemika” będącego świętem pracowników 

zakładu. Wspólne wydarzenie było współfinansowane przez obydwie instytucje, stąd też dało 

to możliwości  oszczędności kosztów przy jednoczesnym  nadaniu  wydarzeniu większego 

wymiaru.   
 

Instytucja GOKSiR w swych założeniach działalności ujmowała również plany inwestycyjno-

remontowe, gdzie w roku 2019 skutkowało zamontowaniem dwóch zestawów klimatyzacji                   

w siłowni znajdującej się w hali sportowej w Krupskim Młynie. 
 

Pozostałe plany inwestycyjno-remontowe na kwotę 30.000,00zł (a mianowicie remont 

pomieszczeń we wszystkich placówkach, konserwacja i remont kortów tenisowych, remont 

siłowni zewnętrznej przy kortach tenisowych, remont pomieszczeń hali sportowej, czy też 

adaptację pomieszczeń przy Klubie w Ziętku) z powodów trudnej sytuacji finansowej Gminy 

Krupski Młyn zostały przesunięte na kolejne lata. 
 

Dlatego też Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn, otrzymana dotacja podmiotowa na rok 2019                        

w wysokości 670.000,00 zł jaką otrzymuje GOKSiR na działalność instytucji, pomniejszona 

została do kwoty 640.000,00 zł. 
 

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 2019. 
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Największe wydarzenie pn: „ŁĄCZY NAS CHEMIA”  

(Gmina Krupski Młyn i Nitroerg SA) 

 

 

 
Największe wydarzenie pn: „ŁĄCZY NAS CHEMIA”  

(Gmina Krupski Młyn i Nitroerg SA) 
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Szkółka pływacka na basenie kąpielowym w Krupskim Młynie 

 

 
Wystawa pt. „OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI" 
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Zajęcia plastyczne dla dzieci 

 

 

 

 
Festyn osiedlowy w Ziętku 
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Występ Chóru Salve Pater z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości 

 

 
Spotkanie z drużyną siatkarską CUPRUM LUBIN  
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C. Gminna Biblioteka Publiczna 

Organizacja Biblioteki 

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 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 

85, poz. 539 z późn. zm.)  oraz Ustawy   z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu                         

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001r z późn. zm.). 
 

W roku 2019 sieć Biblioteki pozostała bez zmian. Nadal składa się z Biblioteki Centralnej oraz 

dwóch filii: Filii Nr 1 w Ziętku oraz Filii Nr 2 w Potępie.  
 

Sprawy kadrowe  

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Bibliotece zatrudniono 4 osoby w tym (stan jak w roku 2019): 

dyrektor   - 1  etat, 

główny księgowy  - ¼ etatu, 

bibliotekarz   - 1  etat, 

sprzątaczka   - 1  etat. 
 

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie w 2019 roku wyniosły 

łącznie 263.301,98 zł i przedstawiają się następująco:  

Dotacja Gminy        257.000,00 zł 

Dotacja Biblioteki Narodowej – Ministerialna        4.285,00 zł 

Odsetki z rachunku bankowego                 2,69 zł 

Darowizny                408,50 zł 

Pozostałe przychody operacyjne na pokrycie amortyzacji       1.364,20 zł 

Pozostałe przychody operacyjne             241,59 zł. 
 

Wybrane przykłady najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych w 2019 

roku: 

- zima z książką - Ferie 2019, 

- cykl imprez z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek i Bibliotekarzy, 

- Cała Krupa Czyta Dzieciom ramach Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom, 

- mini warsztaty ogrodnicze pt. „Bratki na rabatki”, 

- wakacyjne podróże z Nelą (zajęcia dla dzieci podczas wakacji), 

- warsztaty plastyczne i kulinarne organizowane raz na kwartał,  

 - „Cała Krupa czyta dzieciom” – popołudnie z bajką i wierszem, 

- lekcje przyrody  w bibliotece dla uczniów szkoły podstawowej, 

- koncert grupy pARTyzant „Pasja bez imitacji” (współpraca biblioteki ze szkołą podstawową), 

- Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia, 
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- „Czytanie na drugie śniadanie”- cykl spotkań dla przedszkolaków, 

- XVIII Powiatowy Konkurs Artystyczny „Rozmaitości”  Do serca przytul psa" dla uczniów 

klas 6-8, 

- „Mój wynalazek” konkurs dla uczniów klas 1-3, 

- wystawy m.in.: Pokonkursowa prac plastycznych i fotografii „Do serca przytul psa”, Kolekcji 

szklanych zwierzątek – „Szklana menażeria”, fotografii panów Krzysztofa i Damiana 

Pilarskich pt. „Tropiąc wiosnę”, prac plastycznych pt. „Kolorowy świat Grażyny Pęcherskiej”, 

prac pani Magdaleny Hechsman-Jaroń „Anioły  w bibliotece”, 

- Mała Książka - Wielki Człowiek, 

- teatrzyk rodzinny w ramach współpracy z przedszkolem, 

- rodzinne warsztaty plastyczne oraz kulinarne w ramach współpracy ze świetlicą szkolną. 
 

Czytelnictwo, księgozbiór – dane statystyczne 

Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2019 roku liczył 23 726 woluminów. Zarejestrowano 570 

czytelników. 
 

Zakupy i inne wpływy: 

 

 

SPOSÓB NABYCIA 

 

KSIĄŻKI 

 

LICZBA WOL. 

 

WARTOŚĆ W  

ZŁ. 

 

Przybyło ogółem 

 

835 

 

18.281,00 

w tym: 

3. zakupiono ze środków samorządowych 

 (bez dotacji) 

 

640 

 

13.754,00 

 

4. zakupiono z dotacji MKiDN 

 

 

186 

 

4.285,00 

 

3.     pozostałe wpływy (dary) 

 

 

9 

 

242,00 

 

Wypożyczenia i odwiedziny: 

 

 

 LICZBA WYPOŻYCZEŃ 

 

 

LICZBA ODWIEDZIN 

  

KSIĄŻKI 

 

CZASOPISMA 

WYPOŻYCZALNIA, 

POZOSTAŁE 

ODWIEDZINY 

CZYTELNIE, 

POZOSTAŁE 

ODW. UD. 

 

Na zewnątrz  

 

10 354 

 

168 

 

7529 

 

3010 

 

Na miejscu 

 

1 016 

 

1 016 



 

 

73 

 

 
Spotkanie autorskie z Krzysztofem Wielickim 

 

 
Wystawa prac plastycznych pt. „Kolorowy świat Grażyny Pęcherskiej” 
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Czytanie na drugie śniadanie 
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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. 
 

Struktura zatrudnienia w Gminnym Zespół Oświatowym w 2019 roku przedstawiała się 

następująco: 

Kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego - 1 etat,  

Główny Księgowy - 1 etat,  

Inspektor ds. oświaty - 1 etat. 
 

Gminny Zespół Oświatowy prowadzi wspólną obsługę następujących jednostek 

organizacyjnych Gminy Krupski Młyn : 

Przedszkole nr 1 w Krupskim Młynie,          

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie, 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie. 
 

Struktura publicznych placówek oświatowych w gminie Krupski Młyn w 2019 roku 

przedstawiała się następująco: 

 

Placówki oświatowe Ilość uczniów Ilość etatów 

pedagogów 

(łącznie ze 

świetlicą) 

Ilość etatów 

administracji 

i obsługi        

(łącznie ze 

stołówkami) 

na 31 

grudnia 2019 

roku 

Szkoła Podstawowa w Krupskim Młynie 147 27,56 10,08 

Przedszkole w Krupskim Młynie + Ziętek 73 7,74 10,25 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie: 110 w tym: 17,77 w tym: 7,58 w tym: 

Szkoła Podstawowa  87 14,77 4,58 

Przedszkole 23 3 3 
 

W roku 2019 łączne wydatki na oświatę w Gminie Krupski Młyn (razem z obsługą finansowo 

– księgową Gminnego Zespołu Oświatowego) stanowiły kwotę 5.941.113,05 zł i przedstawiają 

się następująco: 
 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie: 

Dochody  w łącznej kwocie 2.522.966,16  zł w tym: 

Subwencja oświatowa: 2.463.848,81 zł 

Odpłatność za żywienie w stołówkach, prowizje: 46.546,00 zł 

Dotacja podręcznikowa: 12.571,35 zł  

Wydatki: 2.790.692,82 zł                   
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Gmina Krupski Młyn w 2019 roku do Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie dopłaciła 

kwotę 267.726,66 zł (+ koszty obsługi GZO). 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie: 

Dochody w łącznej kwocie: 1.750.172,89 zł w tym: 

Subwencja oświatowa naliczona na szkołę: 1.628.173,84 zł 

Subwencja oświatowa naliczona na przedszkola: 26.804,14 zł 

Dotacja przedszkolna: 25.139,83 zł 

Opłaty  za żywienie w stołówkach, prowizje bankowe: 62.550,30 zł                                                                       

Dotacja podręcznikowa: 7.504,78 zł. 

Wydatki: 1.765.253,71 zł. 

Gmina Krupski Młyn w 2019 roku do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Potępie 

dopłaciła kwotę 15.080,82 zł (+ koszty obsługi GZO). 

 

Przedszkole  w  Krupskim Młynie: 

Dochody w łącznej kwocie: 300.285,05 zł w tym: 

Subwencja oświatowa (naliczona na dzieci 6 – letnie w zerówkach oraz na dzieci 

niepełnosprawne): 152.128,37 zł  

Dotacja przedszkolna  na dzieci w wieku 2,5 – 5 lat: 76.816,18 zł                          

Opłaty rodziców za żywienie w stołówkach, za pobyt dzieci, prowizje bankowe: 71.340,50 zł                                                                                                                                                                                                                                                

Wydatki: 1.091.450,15  zł                 

Gmina Krupski Młyn w 2019 roku do Przedszkola w Krupskim Młynie dopłaciła kwotę 

791.165,10 zł (+ koszty obsługi GZO). 

 

Gminny  Zespół Oświatowy: 

Wydatki: 237.638,62 zł. 

 

Pomoc materialna (stypendia prowadzone przez GZO do końca czerwca 2019 roku): 

Wydatki: 2.519,06 zł 

 

Dowożenie uczniów: 

Wydatki: 53.558,69 zł 

 
 

Oprócz bieżącej działalności jednostek oświatowych i Gminnego Zespołu Oświatowego                     

w 2019 roku w oświacie zostały zrealizowane następujące wydarzenia: 
 

1. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, geograficznej, chemicznej                         

i fizycznej w Szkole Podstawowej w Potępie za łączną kwotę 27.660 zł. Kwota ta została                

w całości pozyskana z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rezerwy celowej 

subwencji  oświatowej. 
 

2. W maju 2019 roku 10 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie uczestniczyło                    

w wyjeździe na tzw. „Zieloną Szkołę”. Gmina na realizację zadania pozyskała dotację                        

w wysokości 2.620 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach. 
 

3. W 2019 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych                                  

z poddziałania z 11.1.4 – „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”, dzięki któremu 

szkoły będą miały możliwość zakupu pomocy dydaktycznych, a uczniowie będą korzystali                          
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z dodatkowych zajęć. Projekt będzie obejmował obydwie szkoły podstawowe, a jego czas 

realizacji wyniesie 2 lata. Planowany termin rozpoczęcia projektu to rok szkolny 2020/2021. 
 

4. We wrześniu 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie gościła Planetobus                        

z Centrum Nauki Kopernik. W pokazach uczestniczyło ok. 400 osób. Oprócz uczniów 

Szkoły w Krupskim Młynie do udziału w wydarzeniu zaproszono także dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Potępie, Przedszkola w Krupskim Młynie, Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Krupskim Młynie i mieszkańców gminy.  

 

 

Planetobus  z Centrum Nauki Kopernik 
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7. Realizacja Uchwał Rady Gminy 
 

Od stycznia do grudnia 2019 roku Rada Gminy Krupski Młyn podjęła 102 uchwały, których 

przedmiotem było m.in.: 

- ustalenie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy, przeznaczenie do sprzedaży 

nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych, nadanie nazw ulic, warunki udzielania 

bonifikat przy nabywaniu nieruchomości, 

- ustalenie budżetu gminy, w tym: zmiany budżetu, sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 

roku, udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

określenie wysokości podatków i opłat lokalnych, 

- sprawy opieki społecznej, w tym m.in.: ustalenia gminnego programu profilaktyki                                       

i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustalenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych oraz ustalenie odstępstw od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych, ustalenia zasad odpłatności za świadczenia, w tym posiłków; przystąpienie do 

programu dot. asystenta osoby niepełnosprawnej, 

- utworzenie jednostek pomocniczych tj. Sołectwa w Krupskim Młynie i Ziętku,  

- uzupełnienie składów komisji stałych Rady Gminy oraz rozpatrzenie skarg na działalność 

Wójta, 

- sprawy oświatowe (ustalenia sieci szkół i przedszkoli publicznych, regulamin przyznawania 

stypendiów), 

- zagadnienia związane z gospodarką komunalną i mieszkaniową, w tym: wybór metody                           

i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenie rodzajów 

dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów. 
 

Większość uchwał została zrealizowana, bądź też jest w trakcie realizacji. Uchwały finansowe                          

i podatkowe realizowane były sukcesywnie przez cały rok budżetowy. Radni na bieżąco 

zapoznawani byli z realizacją uchwał. 
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8. Obrona Cywilna,  Zarządzanie Kryzysowe, Ochotnicze Straże Pożarne, 

Dane osobowe 

 
Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe 
Zasadnicze cele i działania Obronny Cywilnej w roku 2019 zostały przedstawione                                    

w Wytycznych Wójta Gminy Krupski Młyn Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie 

realizacji zadań w zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krupski 

Młyn w 2019 roku oraz załączniku nr 1 do Wytycznych. Natomiast wykonanie działań i celów 

zostało opisane w rocznym sprawozdaniu: „Realizacja wytycznych Szefa OC Gminy wydanych 

na podstawie Wytycznych Szefa OC Powiatu do działalności w dziedzinie obrony cywilnej                  

w 2019 r.”  z dnia 18 marca 2020 roku. 
 

Obronność 

Zgodnie z opracowanym Planem szkolenia obronnego Urzędu Gminy Krupski Młyn na rok 

2019 Urząd zrealizował następujące przedsięwzięcia: 

- szkolenie obsady Stałego Dyżuru (marzec), 

- szkolenie „Organizacja i funkcjonowanie stanowisk kierowania organów administracji 

samorządu terytorialnego w województwie śląskim (wrzesień), 

- trening Akcji Kurierskiej, w ramach powiatowych ćwiczeń obronnych (wrzesień), 

- ćwiczenia gminne w ramach powiatowych ćwiczeń obronnych pk.”Orzeł 2019” (wrzesień). 
 

Urząd na bieżąco prowadził przedsięwzięcia związane z reklamowaniem radnych oraz osób 

pełniących funkcje organów od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie 

mobilizacji i w czasie wojny. Na dzień dzisiejszy trzy osoby są reklamowane od tego 

obowiązku. 
 

W 2019 roku zaktualizowano „Plan przygotowań podmiotów leczniczych gminy na potrzeby 

obronne państwa”. 
 

Zgodnie z planem organ przeprowadził kontrolę problemową realizacji zadań obronnych na 

2019 rok w jednostkach podporządkowanych. 
 

Ponadto w 2019 roku dokonano aktualizacji dokumentacji „Planu akcji kurierskiej” oraz 

przeprowadzono sprawdzenie przygotowania Urzędu do realizacji zadań akcji kurierskiej 

(kontrola Urzędu Wojewódzkiego) w zakresie: 

- prawidłowego opracowania niezbędnej dokumentacji, 

- wyposażenia kurierów. 
 

Wojskowość 

W 2019  roku przeprowadzono proces kwalifikacji wojskowej:  

- mężczyźni urodzeni w 2000 roku – 17 osób, 

- mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999 (ujęci w wykazach WN) – 1 osoba, 
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- urodzeni w latach 1998-1999, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za 

czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia - brak, 

- osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, 

jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej – brak. 
 

Ochotnicze Straże Pożarne 

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w ubiegłym roku zaplanowano 

130.700 zł, z czego wykonano 94.123 zł. Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na 

bieżące utrzymanie jednostek (energia elektryczna, energia cieplna, ubezpieczenie, zakup 

paliwa, przeglądy, serwis sprzętu, szkolenie GPS, ekwiwalent, zakup sprzętu oraz przebudowa 

budynku garażowo warsztatowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Krupski Młyn).   

W szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej Potępa jest obecnie 67 członków, którzy w ubiegłym 

roku  wyjechali 55 razy do różnego rodzaju zagrożeń (pożary 10, miejscowe zagrożenia 34, 

alarmy fałszywe 4, zabezpieczenie rejonu JRG PSP  Tarnowskie Góry 1, ćwiczenia 6). 
 

Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna Krupski Młyn na dzień dzisiejszy zrzesza 35 członków. 

W roku 2019 zostali zadysponowani do 13 wyjazdów (pożary oraz inne miejscowe zagrożenia). 

Najpilniejsza inwestycja w chwili obecnej to przebudowa budynku garażowo-warsztatowego 

na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Krupski Młyn. Gmina partycypuje w kosztach 

zadania. W 2019 roku przeznaczono na ten cel 20.000 zł. 
 

Inspektor ochrony danych 
W ślad za wprowadzoną w roku 2018 Polityką bezpieczeństwa danych osobowych, w roku 

2019 opracowano Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, która ma na celu 

wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń technicznych oraz organizacyjnych, tak aby system 

nie był zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych. Instrukcja stanowi zestaw procedur 

opisujących zasady bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w zbiorach 

papierowych oraz systemach informatycznych. 

 

 
Zawody strażackie Ochotnicza Straż Pożarna Potępa 
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Ochotnicza Straż Pożarna Potępa i Krupski Młyn 

 

 
Udział w akcji w Ziętku – Ochotnicza Straż Pożarna Potępa 
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9. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

 
A. Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia 

 
W 2019 roku, do nadal, zgodnie z zawartym porozumieniem w imieniu Gminy Krupski Młyn 

zadania  z zakresu organizacji zbiorowego transportu publicznego realizowała Górnośląsko-

Zagłębiowska Metropolia z siedzibą w Katowicach, za pośrednictwem jednostki budżetowej - 

Zarządu Transportu Metropolitalnego.   
 

Obsługa pasażerów na terenie gminy odbywała się poprzez zapewnienie komunikacji  

zbiorowej na linii oznaczonej numerem 129,  na podstawie ustalonych rozkładów jazdy.    
 

Uczestnictwo finansowe gminy  polegało na comiesięcznym wpłacaniu ustalonych rat dotacji 

na ten cel.  Po zakończonym roku kalendarzowym następuje rozliczenie wykonanej pracy 

przewozowej. Na podstawie zawartej pomiędzy Gminą Krupski Młyn a Zarządem Transportu 

Metropolitalnego  kontynuowane były w roku 2019 bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży                    

w wieku 7-16 roku życia dojeżdżających do szkół. Podstawą darmowych przejazdów była ulga 

zakodowana w indywidualnych kartach ŚKUP tj. Śląskiej Karcie Usług Publicznych, 

posiadanej przez każdego ucznia. Bezpłatne przejazdy odbywały się na podstawie ważnej 

legitymacji szkolnej.  
 

Śląska Karta Usług Publicznych spełniała również wiele innych funkcji. Poza używaniem jej 

jako biletu komunikacji miejskiej, można było poprzez kartę realizować płatności za  

parkowanie, mogła być używana  do operacji identyfikacji bądź płatności w bibliotekach, 

instytucjach sportu i kultury oraz urzędach.    
 

Za 2019 rok przewozy pasażerskie na linii autobusu 129 na obszarze Gminy Krupski Młyn 

zamknęły się wykonaniem przez tabor autobusowy blisko 102 000 km, co dało rzeczywistą 

wartość usługi transportowej  353.632,65 zł.   

W 2019 roku kosztem dodatkowym dla Gminy była kwota 29.563,21 zł, stanowiąca kwotę 

VAT odprowadzoną do Urzędu Skarbowego przez Metropolię, w związku z  opodatkowaniem 

wnoszonej przez gminę dotacji.   
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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. 28.05.2018 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 3.528.621,72 zł, dotację RPO 

WSL w kwocie 2.610.710,40 zł oraz środki wpłacone przez uczestników projektu.  

Prace obejmują wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych, instalacji kolektorów 

słonecznych, instalacji pomp ciepła  oraz pieców na pellet.  

Prace mają zakończyć się w 2022 roku. 
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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 2019 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. 

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 206-2015 LGD dysponowała i zarządzała środkami pochodzącymi z budżetu 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
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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 2019 roku przedstawia się następująco: 

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.  
 

Aktualnie gmina posiada: 

- w PEC „Ciepłogaz” Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie 3.297 akcji po 643 zł – 

2.119.971,00 zł, 

- w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu 150 udziałów po 100 zł – 15.000 zł, 

- w Agencji Rozwoju Lokalnego „Agrotur” SA z siedzibą w Krupskim Młynie 100 akcji 

po 100 zł – 10.000 zł. 

Razem wartość akcji i udziałów na 31 grudnia 2019 roku wynosi 2.144.971,00 zł. 
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10.  Podsumowanie 

 

 
Drugi z kolei Raport o Stanie Gminy został opracowany w okresie niespotykanego kryzysu, 

który wstrząsnął światem: koronawirus. Prognozy podpowiadają, że zarazić się może 60 – 70 

procent populacji. Z tym wirusem nasza relacja będzie niewidoczna, będziemy musieli z nim 

jakoś żyć i to jest trudniejsze od napisania Raportu o Stanie Gminy za 2019 rok. 
 

Wierzę, że ten kryzys daje nam szanse na powrót do mądrego spojrzenia na świat, nie tylko 

przez pryzmat własnego interesu. 
 

Raport o Stanie Gminy w 2019 roku, jest raportem I roku mojej kadencji. Stąd zadania, które 

nakreśliliśmy wspólnie z Radą Gminy były realizowane w sposób ewolucyjny. Być może część 

mieszkańców oczekiwało rewolucyjnych zmian. Budżet gminy stopniowo urealniamy, aby 

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie była wirtualnym tworem, np. zadania inwestycyjne 

determinowane są wkładem własnym. 
 

Bez wątpienia sytuacja jednostek samorządu terytorialnego jest trudna. Równocześnie 

wiadomo, że drastycznie spadają dochody z udziału w podatkach PIT i CIT. Wszystko to 

oznacza, że uchwalone budżety będą musiały być radykalnie zmniejszane. Równocześnie rosną 

wydatki, pojawiają się nowe, wcześniej w samorządach nieznane. Co pozostaje? Musimy 

dokonać rzetelnie przeglądu dotychczasowych polityk i ustalić co jest naprawdę ważne 

społecznie. 

 

 

 

 

 

 


