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Rada Gminy  
w Krupskim Młynie 

Protokół  XXII sesji 
Rady Gminy Krupski Młyn 
z dnia 25 września 2012 r. 

 
XXII sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 25 września 2012 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski 

Młyn przy ul. Głównej 5/1. Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss, który po stwierdzeniu 
prawomocności sesji (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) przywitał przybyłych na sesję Wójta 
Gminy, urzędników, przedstawicieli mieszkańców i prasy oraz radnych Rady Gminy Krupski Młyn. Następnie 
przedstawił proponowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z działalności wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. 
6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Krupski Młyn na stałe obwody głosowania. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Krupski Młyn na okręgi wyborcze. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej 

stanowiącej działkę dz. Nr 423/75 k.m. 1 Otmu o pow. 0,2564 ha, KW 42750 położonej w Potępie – 
Odmuchowie.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
składającej się z działek nr 270/72, dz. Nr 285/74, k.m. 13 KW GL1T/00042180/0 i dz. Nr 280/112 k.m. 13 
KW GL1T/ 00048229/8 o łącznej powierzchni 0,0927 ha oraz dz. Nr 279/112 (dr) k.m. 13 o pow. 0,0763 ha 
położonych w Krupskim Młynie przy ul. Buczka. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Jacka Walczaka w sprawie wykupu lokalu 
mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 11 B. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wyższej bonifikaty Panu Jackowi Walczakowi przy zakupie lokalu 
mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 11 B. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Teresy Burdy w sprawie wykupu lokalu 
mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 11 A. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wyższej bonifikaty Pani Teresie Burdzie przy zakupie lokalu 
mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 11 A. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia mienia ogólnonarodowego (państwowego) od Skarbu Państwa. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Gminy. 
18. Informacja na temat szacunkowej analizy kosztów przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

budynku po byłym SPZOZ w Krupskim Młynie. 
19. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetowej dotycząca propozycji Komisji Rady i radnych do projektu 

budżetu Gminy na 2013 rok. 
20. Wnioski i interpelacje radnych. 
21. Sprawy bieżące. 
22. Zamknięcie sesji. 

W sesji uczestniczyli:  
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Radca Prawny – Eugenia Fox 
Mieszkaniec gminy – Kazimierz Duda 
Redaktor „GWARKA” - Alicja Jurasz 
 
Ad. 2  
 Przyjęcie porządku obrad. 
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek posiedzenia. Z-ca Wójta  zgłosił w imieniu Wójta 
formalny wniosek  o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2023” oraz o zdjęcie z porządku dwóch projektów uchwał, a 
mianowicie: „Projekt uchwały w sprawie udzielenia wyższej bonifikaty p. Jackowi Walczakowi przy zakupie lokalu 
mieszkalnego nr 6 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 11 B” oraz „Projekt uchwały w sprawie 
udzielenia wyższej bonifikaty p. Teresie Burdzie przy zakupie lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim 
Młynie – Kolonia Ziętek 11 A”.  
W związku z tym, że nikt z radnych nie wniósł żadnych dodatkowych uwag ani wniosków do porządku, Rada Gminy 
przystąpiła do przegłosowania porządku posiedzenia, który po zmianie przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z działalności wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. 
6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2023. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Krupski Młyn na stałe obwody głosowania. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Krupski Młyn na okręgi wyborcze. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej 

stanowiącej działkę dz. Nr 423/75 k.m. 1 Otmu o pow. 0,2564 ha, KW 42750 położonej w Potępie – 
Odmuchowie.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
składającej się z działek nr 270/72, dz. Nr 285/74, k.m. 13 KW GL1T/00042180/0 i dz. Nr 280/112 k.m. 13 
KW GL1T/ 00048229/8 o łącznej powierzchni 0,0927 ha oraz dz. Nr 279/112 (dr) k.m. 13 o pow. 0,0763 ha 
położonych w Krupskim Młynie przy ul. Buczka. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Jacka Walczaka w sprawie wykupu lokalu 
mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 11 B. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Teresy Burdy w sprawie wykupu lokalu 
mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 11 A. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia mienia ogólnonarodowego (państwowego) od Skarbu Państwa. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Gminy. 
17. Informacja na temat szacunkowej analizy kosztów przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

budynku po byłym SPZOZ w Krupskim Młynie. 
18. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetowej dotycząca propozycji Komisji Rady i radnych do projektu 

budżetu Gminy na 2013 rok. 
19. Wnioski i interpelacje radnych. 
20. Sprawy bieżące. 
21. Zamknięcie sesji. 

Nieobecny Adam Szewczyk 
 Przy 13 głosach – za 
 0 głosach – przeciw 
 1 głosie – wstrzymującym się  
zmieniony porządek obrad  sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss zapytał radnych czy zapoznali się z protokołem z sesji Rady Gminy z 26 
czerwca 2012 roku oraz czy wnoszą do niego uwagi. Nikt nie wniósł uwag. 
Przy 13 głosach – za  
        0 głosach – przeciw  
        1 głosie – wstrzymującym się  
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protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. 
 
Ad. 4. 

Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.  
 Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił Zastępca Wójta 
Stefan Hajda (załącznik nr 2 do protokołu). 
Wójt Murowski przedstawił informację na temat perspektyw budowy kładki pieszo-rowerowej obok mostu 
betonowego przy drodze powiatowej w Krupskim Młynie. 
Adam Łuć pytał o ile zmniejszył się pobór wody z ujęcia wody na terenie NITROERG-u. Zastępca Wójta Gminy 
wyjaśnił, że chociaż nadal obowiązuje umowa ze Spółką NITROERG o dostawę wody to z chwilą uruchomienia 
nowego ujęcia wody obok basenu, pobór  wody na potrzeby gminy jest zerowy. Aktualnie ujęcie wody w  
NITROERG-u  będzie pełniło rolę ujęcia rezerwowego. 
Jacek Kiszkis wyraził zaniepokojenie zwiększonym ciśnieniem w sieci wodociągowej. Wójt uspokoił radnego i 
zapewnił, że poza jednym przypadkiem przy ul. 1 Maja, nie odnotowano do tej pory  żadnych uszkodzeń  urządzeń 
wodociągowych. Woda jest czerpana ze źródła podziemnego, leżącego na tej samej głębokości co źródło ujęcia w 
NITROERG-u. 
Radny Łuć pytał kiedy na moście wiszącym zamontowany zostanie monitoring. Wójt Murowski wyjaśnił, że będzie 
on zainstalowany łącznie z oświetleniem mostu, po zakończeniu prac remontowych obiektu. Adam Łuć przypomniał 
głosy osób korzystających w tym roku  z basenu  a dotyczący braku pryszniców. Wójt Murowski odpowiedział, że 
była to chwilowa niedogodność, która została usunięta niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. 
Radny Łuć zwrócił ponadto uwagę na przejeżdżające przez gminę samochody ciężarowe, które w znacznym stopniu 
przyczyniają się do dewastowania dróg gminnych. Zaapelował, aby podjąć odpowiednie działania, które mogłyby 
chronić  drogi gminne przed zniszczeniem. 
 
Ad. 5. 
Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.  
 Wójt – Jan Murowski przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji wniosków i interpelacji radnych 
(załącznik nr 3 do protokołu) oraz zapoznał radnych z wykazem zrealizowanych, realizowanych i planowanych 
inwestycji na terenie gminy  w 2012 roku (załącznik nr 4 do protokołu). 
Radni zadawali pytania dotyczące:  

1. Adam Łuć – umiejscowienia oczyszczalni ścieków w Potępie – Wójt wyjaśnił, że będzie to w miejscu 
dotychczasowej przepompowni w Potępie; 

2. Bogdan Huczko – zagospodarowania parku przy Kościele – Jan Murowski poinformował, że część prac 
związanych z zagospodarowaniem parku jest zaplanowana w ramach zadania inwestycyjnego: 
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Krupskim Młynie.” 
Ponadto Radny zaproponował aby postawić  dwie lekkie bramki  o wymiarach 2 m x 5 m oraz  zamontować 
łapacz piłek  na bocznym  boisku.  

3. Rafał Kuczera – terminu rozpoczęcia wymiany sieci wodociągowej w Potępie. Wójt powiedział, że prace 
mogą być rozpoczęte pod koniec 2013 roku. Jest to priorytet dla miejscowości Potępa ale wymaga 
odpowiedniej ilości środków finansowych.  

4. Róża Ochman-Szyguła oraz Rafał Kuczera – daty rozpoczęcia prac związanych z budową sali gimnastycznej w 
Potępie. Wójt Gminy odpowiedział, że planowany termin sporządzenia dokumentacji to 2013 rok.  
Franciszek Sufa podkreślił, że w Krupskim Młynie powstaje ogromna hala sportowa, która budowana jest 
dla wszystkich mieszkańców  całej gminy a nie tylko dla jednej miejscowości.  Należy się cieszyć, że udało się 
ten projekt doprowadzić do realizacji. 

5. Henryk Brodziak chciał się dowiedzieć co się zmieniło jeśli chodzi o inwestycję: „Montaż instalacji 
solarnych”. Wójt wyjaśnił, że na razie nic się nie zmieniło.  

6. Radny Łuć podziękował  Wójtowi Gminy za wyczerpujące informacje. Stwierdził, że zadań jest sporo i na ich 
realizację należy poczekać – nie można przecież  zrobić wszystkiego jednocześnie.  
Jan Murowski powiedział, że budowa sali gimnastycznej w Potępie jest zaplanowana ale ważniejsze jest w 
tej chwili zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemu oczyszczania ścieków w gminie Krupski Młyn”, 
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obejmujące budowę oczyszczalni ścieków w Potępie oraz wymianę urządzeń wodociągowych na terenie 
Osiedla Ziętek i Potępy.  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przypomniał, że jest wiele planów do zrealizowania i należy cierpliwie 
oczekiwać na ich kolejność.  
Adam Łuć powiedział, że należą się duże brawa dla Wójta za tak dużo dobrych wiadomości. Podziękował za 
tyle zadań, które udało się zrealizować.  
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 min. przerwy. Po przerwie obrady wznowiono.  

 
Ad. 6.  
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  
a) załatwianiu spraw bieżących w dniach 3 lipca i 2 sierpnia br.; 
b) pełnionych dyżurach w Urzędzie Gminy w dniach 3, 10, 17, 24 i 31 lipca; 7, 14, 21, 28 sierpnia; 4, 11 (razem z 
Wiceprzewodniczącym Rady), 18 i 25 września  br. do 14.30.; 
c) udziale w spotkaniu z p. Wesołkiem – dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, które 
odbyło się 20 lipca br.;  
d) udziale w spotkaniu (27 sierpnia br.) na zaproszenie Nadleśniczego w Nadleśnictwie Zawadzkie w Centrum 
Edukacyjnym Leśno-Przyrodniczym Nadleśnictwa Zawadzkie. 
e) udziale 2 września br., na zaproszenie Starosty Powiatowego i Wójta Gminy Świerklaniec w dożynkach 
powiatowych w Świerklańcu; 
f) udziale w dniach  21 i 22 września br.  w Dąbrowie Górniczej w kolejnym Śląskim Forum Przewodniczących Rad 
Gminy i Powiatów; 
g) udziale w posiedzeniu Komisji Budżetowej – 11 września br. oraz wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy – 24 
września. 
Radni przyjęli przedstawione informacje bez uwag. 
Salę posiedzeń opuścił Krzysztof Pilarski. 
 
Ad. 7. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2012 – 2023. 
 Zastępca Wójta Gminy przypomniał treść proponowanych zmian do wieloletniej prognozy, które zostały 
szczegółowo omówione na połączonych komisjach. Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Przy 13 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXII/146/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2012 – 2023, została 
podjęta. 
 
Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok. 
 Zastępca Wójta przypomniał czego dotyczą planowane zmiany w budżecie gminy. Komisje pozytywnie 
zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Przy 13 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXII/147/12 w sprawie  zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok, została podjęta. 
 
Ad. 9. 

 Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Krupski Młyn na stałe obwody głosowania. 
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 Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, która umożliwi 
przeprowadzenie najbliższych wyborów samorządowych w 2014 roku. Komisje pozytywnie zaopiniowały 
przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Przy 13 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXII/148/12 w sprawie podziału gminy Krupski Młyn na stałe obwody głosowania, została podjęta. 
 
Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Krupski Młyn na okręgi wyborcze. 
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, która umożliwi 
przeprowadzenie najbliższych wyborów samorządowych w 2014 roku wraz z projektem uchwały (załącznik nr 5 do 
protokołu). Radny Łuć zapoznał  obecnych z propozycjami  zmian, przygotowanymi  po dyskusji z radnymi z 
Krupskiego Młyna,  a dotyczącymi projektu uchwały w sprawie podziału gminy na jednomandatowe okręgi 
wyborcze przygotowanego przez Wójta Gminy. (załącznik nr 6 do protokołu).  
Po zapoznaniu się z propozycją radnego przystąpiono do głosowania nad nią: za – 8 radnych, przeciw – 0, 
wstrzymało się od głosu - 5 radnych.  
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały zawierający propozycje radnego Łucia, następnie  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Przy 12 głosach – za  
1 głosie – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXII/149/12 w sprawie podziału gminy Krupski Młyn na okręgi wyborcze, została podjęta. 
 

Ad. 11.  
  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej 
 stanowiącej działkę dz. Nr 423/75 k.m. 1 Otmu o pow. 0,2564 ha, KW 42750 położonej w Potępie – Odmuchowie.  
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a Komisje pozytywnie 
zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Przy 13 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXII/150/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej 
stanowiącej działkę Nr 423/75 k.m. 1 Otmu o pow. 0,2564 ha, KW 42750 położonej w Potępie – Odmuchowie, 
została podjęta. 
 
Ad. 12.  
 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
składającej się z działek nr 270/72, dz. Nr 285/74, k.m. 13 KW GL1T/00042180/0 i dz. Nr 280/112 k.m. 13 KW GL1T/ 
00048229/8 o łącznej powierzchni 0,0927 ha oraz dz. Nr 279/112 (dr) k.m. 13 o pow. 0,0763 ha położonych w 
Krupskim Młynie przy ul. Buczka. 
Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a Komisje pozytywne zaopiniowały 
przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

Przy 13 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXII/151/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
składającej się z działek nr 270/72, dz. Nr 285/74, k.m. 13 KW GL1T/00042180/0 i dz. Nr 280/112 k.m. 13 KW GL1T/ 
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00048229/8 o łącznej powierzchni 0,0927 ha oraz dz. Nr 279/112 (dr) k.m. 13 o pow. 0,0763 ha położonych w 
Krupskim Młynie przy ul. Buczka, została podjęta. 
 
Ad. 13.  
 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Jacka Walczaka w sprawie wykupu lokalu 
mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 11 B. 
Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a Komisje pozytywne zaopiniowały 
przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

Przy 13 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXII/152/12 w sprawie  rozpatrzenia wniosku Pana Jacka Walczaka w sprawie wykupu lokalu 
mieszkalnego Nr 6 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 11 B, została podjęta. 
 
Ad. 14.  
 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Teresy Burdy w sprawie wykupu lokalu 
mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 11 A. 
Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a Komisje pozytywne zaopiniowały 
przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

Przy 13 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXII/153/12 rozpatrzenia wniosku Pani Teresy Burdy w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego Nr 3 
położonego w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 11 A, została podjęta. 
 
Ad. 15. 

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia mienia ogólnonarodowego (państwowego) od Skarbu Państwa. 
Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a Komisje pozytywne zaopiniowały 
przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

Przy 13 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXII/154/12 w przejęcia mienia ogólnonarodowego (państwowego) od Skarbu Państwa, została 
podjęta. 
 
Ad. 16.  

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Gminy. 
Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały a Przewodniczący Komisji Rady Gminy 
zapytał czy Bogdan Huczko wyraża zgodę na kandydowanie do Komisji – radny Huczko wyraził zgodę a Komisje 
pozytywne zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

Przy 13 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXII/155/12 w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Gminy, została 
podjęta. 
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Ad. 17. 
 Informacja na temat szacunkowej analizy kosztów przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku po byłym SPZOZ w Krupskim Młynie (załącznik nr 7 do protokołu). Informacja została przyjęta przez 
radnych bez uwag. Wiceprzewodniczący Rady Gminy przypomniał, że aktualne są postanowienia ustalone przez 
radnych na wspólnym posiedzeniu Komisji 24 września br. 
 
Ad. 18.  

 Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetowej dotycząca propozycji Komisji Rady i radnych do projektu 
budżetu Gminy na 2013 rok. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił wnioski Komisji Budżetowej i Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy  do projektu budżetu gminy na 2013 rok (załącznik nr 8 i 9 do protokołu). 
Radni przyjęli przedstawioną informację bez uwag.  
 

Ad. 19 
Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad. 20. 
 Sprawy bieżące. 

1. Franciszek Sufa wyraził wątpliwości co do usytuowania kiosku z tytoniem, znajdującego się nieopodal 
Zespołu Szkół w Krupskim Młynie.  

2. Róża Ochman-Szyguła chciała się dowiedzieć, czy istnieje możliwość budowy ścieżki rowerowej 
prowadzącej z Potępy do Kotów. Wójt wyjaśnił, że obecnie nie ma takiej możliwości.  

3. Rafał Kuczera przypomniał o wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie naprawy drogi, na której 
wykonano nakładkę po tym jak wcześniej zrobiono pod nią wykop. 

4. Pan Sufa przedstawił zakres pracy  oraz zaangażowanie niektórych naszych mieszkańców  w działalności 
parafialnego Zespołu „CARITAS” oraz poddał pod rozwagę propozycję  podziękowanie dla osób szczególnie 
zaangażowanych w tej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności. 

5. Jacek Kiszkis zaproponował radnym zorganizowanie pikiety w sprawie przyspieszenia budowy kładki nad 
Małą Panwią dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej. 

6. Rafał Kuczera poinformował, że najbliższe wyjazdowe posiedzenie Komisji Terenowej  w październiku br. 
odbędzie się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej  w Potępie. 

7. Róża Ochman-Szyguła podziękowała za wykoszenie poboczy na terenie Potępy. 
8. Przewodniczący Rady Gminy poinformował o Sesji Rady Powiatu, które odbędzie się 2 października br. oraz 

podziękował za wykoszenie trawy na terenie Potępy.  
 

Ad. 21. 
 Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.” 
 
Sesja zakończyła się o godz. 18.30. 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek  
 

 



8 

 

 



9 

 

 



10 

 

 



11 

 

 



12 

 

 



13 

 

 



14 

 

 



15 

 

 



16 

 

Załącznik nr 4 do protokołu  

Zadania zrealizowane 
 
Obiekty sportowe w ramach projektu „Przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury 
sportowej w Krupskim Młynie” 
Z początkiem 2010 roku Gmina Krupski Młyn rozpoczęła realizację  projektu „Przez sport do zdrowia - 
modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość zadania ujęta we wniosku o dofinansowanie 
wynosiła 1.905.188,61 zł, natomiast dofinansowanie w wysokości 85% wartości zadania to kwota 
1.619.410,31 zł. Koszt ostateczny wyniósł 2.853.288,19 zł. W ramach zadania wykonano: 
- remont odkrytego basenu letniego obejmujący rozbiórkę istniejących obiektów, remont pawilonu 
wejściowego, remont przebieralni i ubikacji, budowę plaży trawiastej o powierzchni 2000 m2,  budowę 
plaży piaszczystej o powierzchni 1500 m2, instalację zjeżdżalni rynnowej, malowanie ścian oraz dna 
basenu, reperację uszkodzeń przez wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń, ułożenie kostki brukowej na 
powierzchni wokół basenu, przy zjeżdżalni oraz przy wejściu na teren basenu, ułożenie nawierzchni z 
kostki brukowej na powierzchni ok. 755 m2 wraz z ułożeniem obrzeży na łącznej długości 300 mb, 
obsadzenie żywopłotem terenu kąpieliska, wykonanie ogrodzenia o długości 300 mb oraz budowę ujęcia 
wody, 

 

 
 

 
- remont stadionu sportowego z kompleksem boisk, obejmujący remont boiska do koszykówki i siatkówki 
o powierzchni 1350 m2, wykonanie nowej nawierzchni boiska, demontaż starych urządzeń (bramki, kosze) 
oraz wymiana zniszczonych urządzeń, renowację zieleni, wymianę siedzeń na stadionie piłkarskim, 
wymianę ogrodzenie, zadaszenie siedzeń o powierzchni 500 m2, wykonanie oświetlenia boiska 
reflektorami halogenowymi na słupach – 14 punktów świetlnych, 
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- modernizację terenu sportowych imprez sezonowych, obejmującą budowę placu zabaw sportowych dla 
dzieci, składającego się z ściany wspinaczkowej  małej – wysokość ok. 2,5 m, ściany wspinaczkowej  dużej 
– wysokość ok. 5 m, wspinalni linowej – pajęczyny, linowego toru przeszkód tzw. ”małpiego gaju” oraz 
naziemnego toru przeszkód z równoważniami, 
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- budowę 2 kortów tenisowych z montażem osprzętu tenisowego, budową ogrodzenia z siatki wraz z 
bramą i furtką rozbieralną o konstrukcji stalowej. 
 
 

 
 

 
Modernizacja centralnego placu wsi oraz Domu Kultury w Potępie 
Celem inwestycji  była modernizacja budynku Domu Kultury oraz centralnego placu wsi Potępa, 
znajdującego się przed Domem Kultury. Modernizacja doprowadziła do podniesienia standard 
świadczonych usług kulturalnych i jakości prowadzenia działalności kulturalnej, społecznej i rekreacyjnej. 
Zadanie dofinansowane było ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie Odnowa wsi). 
Dofinansowaniem można było objąć wyłącznie do 50% środków kwalifikowanych, z wyłączeniem kwoty 
podatku Vat i kwot przeznaczonych na modernizację powierzchni (łącznie z przegrodami zewnętrznymi) 
pomieszczeń służących działalności innej, niż działalność społeczno-kulturalna. Wartość projektu 
wyniosła1.108.888,41 zł, dofinansowanie ze środków PROW  wyniosło 203.565 zł, natomiast ze środków 
WFOŚiGW 161.910 zł. 
Inwestycja obejmowała docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie dachu, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie elewacji budynku, wymianę pokrycia dachowego, prace 
wykończeniowe związane z termomodernizacją budynku, remont Sali widowiskowej, zagospodarowanie 
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terenu wokół budynku, remont pomieszczeń i toalet w budynku, wymianę wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku,  wykonanie nowego wejścia do budynku od ulicy Leśnej w Potępie, 
wykonanie wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczeń kuchennych, przebudowę wejścia głównego, 
wykonanie kompletu robót związanych z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wydzielenie 
pomieszczeń z Sali widowiskowej. Inwestycja zrealizowana została 31.05.2011 r. 
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Zadania w trakcie realizacji 
 
Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w ramach zadania -"Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty 
poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków 
wraz z systemem kanalizacji sanitarnej"  
Projekt wybrany został do dofinansowania w ramach Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
Wartość dofinansowania, przypadającego na naszą gminę wynosi 1,68 mln zł. Celem  projektu jest 
ochrona dorzecza Małej Panwi, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska ściekami komunalnymi wód 
podziemnych i powierzchniowych, utrzymanie ich czystości oraz utrzymanie zasady zrównoważonego 
rozwoju. W ramach zamówienia budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 
przyłączami domowymi i przepompowniami oraz przyłącza energetyczne do zasilania przepompowni 
zlokalizowanych w Krupskim Młynie. Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicach Kasprowicza, Buczka, 
Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i Karola Miarki w Krupskim Młynie. 
Przedmiotem projektu jest także rozbudowa oczyszczalni ścieków BOS – 200 w Krupskim Młynie przy ul. 
Tarnogórskiej obejmująca nowe obiekty i urządzenia: studnia z sitem pionowym, pompownia ścieków, 
zbiornik oczyszczalni, budynek wielofunkcyjny i nowe przyłącze wodociągowe do rozbudowanej 
oczyszczalni.  
Projekt przyczyni się do uporządkowania sytuacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krupskim Młynie 
oraz modernizacji oczyszczalni ścieków, która ma skutkować zmniejszeniem jej uciążliwości dla 
mieszkańców. 
Wartość zamówienia wynosi 4.899.556,74 zł, dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
1.680.000 zł natomiast dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 2.607.645 zł. 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                 
 
Budowa Hali sportowej w Krupskim Młynie 
Zakres robót  podzielony jest na części. Zrealizowany został już stan surowy otwarty oraz wyremontowana 
została stara sala gimnastyczna. W najbliższym czasie zostaną wykonane stan surowy zamknięty wraz z 
elewacją, zagospodarowanie terenu wokół hali, przyłącza wod-kan i c.o., wewnętrzna instalacja c.o., wody 
zimnej i ciepłej, elektryczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacja kolektorów słonecznych. Na 
budowę hali złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy 
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Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Otrzymane dofinansowanie wynosi 2.120.000 
zł. Wartość całego zadania to 3.634.634,22 zł.    
 

 

 

 
Budowa strony internetowej w ramach projektu „www Niezwykła Gmina Krupski Młyn” 
 
Celem zadania jest stworzenie strony internetowej prezentującej walory gminy. Oprócz krótkich opisów 
tekstowych strona opierać ma się na bogatej dokumentacji fotograficznej (galerie autorskie) ujętej w bloki 
tematyczne - historia, kultura, inwestycje gminne (obejmujące informacje o inwestycjach w zakresie 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: budowa hali sportowej, modernizację terenów rekreacyjnych), 
polepszającej ofertę turystyczną gminy Krupski Młyn, przyroda, wydarzenia. Strona internetowa przyczyni 
się do zwiększenia potencjału turystycznego gminy , zaspokojenie potrzeby informacji o ciekawych  
historycznie, przyrodniczo i kulturowo miejscach  gminy.  Zadanie dofinansowane będzie ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie Małe projekty) w ramach LGD „Spichlerz Górnego 
Śląska”. Planowana wartość zadania wynosi 18.733,80 zł, natomiast wnioskowane dofinansowanie wynosi 
11.141,41 zł. 
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Zadania planowane do zrealizowania  
 
Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Krupskim Młynie. 
 

 

 
 
Celem projektu jest modernizacja budynku stanowiącego siedzibę GOK, Biblioteki, Przedszkola i GOPS - 
modernizacja tarasów i elewacji, budowa miejsc postojowych wraz z dojazdem oraz modernizację 
oświetlenia na rondzie. Projekt prowadzić będzie do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości, 
podniesienia standardu świadczonych usług oraz do zwiększenia ilości osób korzystających  z gminnej bazy 
kulturalno-rekreacyjnej. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (działanie Odnowa wsi) w ramach LGD „Spichlerz Górnego Śląska”. Wartość kosztorysowa 
zadania wynosi 430.846,42 zł, natomiast wnioskowane dofinansowanie wynosi 206.414 zł. 
 
Modernizacja systemu oczyszczalnia ścieków w gminie Krupski Młyn 
Celem inwestycji jest poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 
gminy Krupski Młyn, skutkująca rozwojem społeczno-gospodarczym poprzez poprawę stanu 
infrastruktury technicznej - oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Potępie i osiedlu Ziętek. Projekt 
zakłada budowę oczyszczalni ścieków w Potępie, budowę pompowni ścieków na Osiedlu Ziętek (w 
miejscu obecnej oczyszczalni ścieków), modernizację kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Ziętku 
oraz budowę kolektora tłoczącego ścieki z Ziętka do Potępy. W ramach oczyszczalni wykonane zostaną 
budynek wielofunkcyjny wraz z instalacjami, zbiorniki oczyszczali ścieków, komory rozdziału ścieków oraz 
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wyposażenie technologiczne obiektów wraz z połączeniami międzyobiektowymi, pompownie ścieków 
wraz z wyposażeniem technologicznym, instalacje elektryczne miedzyobiektowe oraz automatyka i 
sterownie, stacja zlewna ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem na ścieki dowożone. Projekt obejmuje 
ponadto likwidację istniejącej przepompowni oraz przebudowę przyłącza elektrycznego. W Ziętku 
wykonane zostaną roboty rozbiórkowe istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z rekultywacją terenu, nowa 
przepompownia wyposażona w instalacje elektroniczne, brakujące odcinki kanalizacji grawitacyjnej i 
tłocznej. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
działania Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 
10.654.779,63zł, wnioskowane dofinansowanie ze środków PROW wynosi 4.000.000 zł a planowane 
dofinansowanie ze środków WFOSiGW stanowić będzie 80% wkładu własnego. 
  
Modernizacja systemu dostawy wody w gminie Krupski Młyn 
Celem inwestycji jest poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 
gminy Krupski Młyn, skutkująca rozwojem społeczno-gospodarczym poprzez poprawę stanu 
infrastruktury technicznej – systemu dostawy wody w gminie. Projekt zakłada przebudowę sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Słowackiego w Krupskim Młynie, przebudowę 
podłączeń wodociągowych przy ul. Zawadzkiego w Krupskim Młynie oraz  przebudowę sieci 
wodociągowej z przełączeniami podłączeń domowych w Potępie. Zadanie planowane jest do 
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.875.895,80 zł a planowane dofinansowanie ze 
środków WFOSiGW stanowić będzie 80% kosztów. 
 
Zagospodarowanie  terenu sportowo-rekreacyjnego w Krupskim Młynie 
Celem projektu jest modernizacja oraz doposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne terenu sportowo-
rekreacyjnego w Krupskim Młynie, prowadzące do podniesienia standardu świadczonych usług sportowo-
rekreacyjnych a co za tym idzie do zwiększenia ilości osób korzystających z gminnej bazy sportowo-
rekreacyjnej. Projekt prowadzi wprost do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru 
wiejskiego. W ramach projektu zakłada się budowę placu zabaw przy ulicy Leśmiana w Krupskim Młynie, 
wykonanie siłowni zewnętrznej przy budynku sportowym w Krupskim Młynie, budowę parkingu przy 
basenie wraz z dojściami (kostka) do basenu w Krupskim Młynie, budowę zjazdu do zbiornika 
bezodpływowego na terenie basenu w Krupskim Młynie, wykonanie rewitalizacji stawu przy ulicy Głównej 
w Krupskim Młynie, wykonanie remontu budynku tzw. radiowęzła na amfiteatrze w Krupskim Młynie, 
wykonanie chodników żwirowych oraz z kostki w Krupskim Młynie, wykonanie 2 szt. boksów dla drużyn 
na boisku sportowym w Krupskim Młynie, wykonanie 2 szt. stanowisk sędziowskich na terenie kortów 
tenisowych, wykonanie oświetlenia terenu basenu i parkingu przy basenie, wymiana lamp i opraw przy 
terenie sportowo – rekreacyjnym w Krupskim Młynie oraz naprawa schodów i murków przy zadaszeniu 
trybun na stadionie sportowym. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach działania Odnowa wsi. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.028.620,16zł, 
natomiast otrzymane dofinansowanie wynosi 276.395 zł. Wyłonienie wykonawcy prac planowane jest w 
październiku br. 
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Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Potępie – Odmuchowie 
 

 

 
 
Celem projektu jest modernizacja oraz doposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne terenu sportowo-
rekreacyjnego w Potępie - Odmuchowie, prowadzące do podniesienia standardu świadczonych usług 
sportowo-rekreacyjnych a co za tym idzie do zwiększenia ilości osób korzystających z gminnej bazy 
sportowo-rekreacyjnej. Projekt prowadzi wprost do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej 
obszaru wiejskiego. W skład projektu wchodzi: budowa parkingu z dojazdem, budowa placu zabaw dla 
dzieci młodszych i starszych, budowa ścieżki gruntowej wraz z ławkami, remont mostka w ciągu ścieżki 
spacerowej oraz remont budynku klubowego. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa wsi. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 
506.145,37 zł, natomiast otrzymane dofinansowanie wynosi 296.437 zł. Wyłonienie wykonawcy prac 
planowane jest w październiku br. 
 
Przebudowa placu zabaw i chodników oraz montaż siłowni zewnętrznej na Osiedlu Ziętek 
Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa placu zabaw, skweru, nawierzchni ciągów komunikacji 
pieszej oraz budowa siłowni zewnętrznej w Ziętku. Celem projektu jest przystosowanie placu zabaw do 
potrzeb dzieci w różnym wieku , organizacja i modernizacja skweru położonego w sąsiedztwie dla 
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pozostałej grupy wiekowej mieszkańców, poprawa nawierzchni i lepsze skomunikowanie osiedla. Projekt 
przewiduje, także zaprojektowanie urządzeń siłowni zewnętrznej dla osób starszych. Siłownia taka będzie 
bezobsługowa oraz odporna na warunki atmosferyczne. Zadanie złożone będzie w październiku br. do 
dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie Odnowa wsi) w ramach 
LGD „Spichlerz Górnego Śląska”. 
 
Modernizacja Domu Kultury w Potępie (II Etap) 
W ramach zadania zmodernizowana zostanie części kuchenna Domu kultury, zakupione zostaną krzesła i 
stoły oraz stół bilardowy. Zadanie umożliwi  wzrostu atrakcyjności i funkcjonalności obszaru wiejskiego a 
także uatrakcyjni czas spędzamy w placówce. Zadanie złożone będzie w październiku br. do 
dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie Odnowa wsi) w ramach 
LGD „Spichlerz Górnego Śląska”. 
 
Druk albumu monograficznego - „Gmina Krupski Młyn – natura i kultura” 
Celem zadania jest druk albumu obejmującego monograficzną prezentacje walorów przyrodniczych i 
kulturowych gminy Krupski Młyn. Oprócz krótkich opisów tekstowych album będzie zawierać bogatą 
stronę ilustracyjną - fotografie historyczne i współczesne. Publikacja przyczyni się do zaspokojenia 
potrzeby informacji o ciekawych historycznie, przyrodniczo i kulturowo miejscach  gminy. Działania takie 
stanowić będzie unikatowy sposób promowania obszaru gminy Krupski Młyn. Zadanie dofinansowane 
będzie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie Małe projekty) w ramach LGD 
„Spichlerz Górnego Śląska”. Planowana wartość zadania wynosi 35.000 zł, natomiast wnioskowane 
dofinansowanie wynosi 25.000 zł. 
 
Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Ziętku oraz budynku na stadionie sportowym w Krupskim 
Młynie. 
Zadanie polegać będzie na zakupie krzeseł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ziętku oraz na potrzeby 
budynku na stadionie sportowym w Krupskim Młynie. Zadanie złożone będzie w październiku br. do 
dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie Odnowa wsi) w ramach 
LGD „Spichlerz Górnego Śląska”. 
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Szacunkowa analiza kosztów przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
istniejącego budynku na Urząd Gminy lub Dom pomocy dla starszych osób. 
INWESTOR: 
Gmina Krupski Młyn 
ul. Krasickiego 9 Krupski Młyn 42-693 
LOKLAIZACJA: 
Krupski Młyn ul. Krasickiego 2 
dz. nr 18 i 19 
OPRACOWANIE: 
ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE 
ZREMBUD mgr inż. arch. Radosław Słupski 
ul. Norwida 1 42-693 Krupski Młyn tel./fax. 32 284 82 57 

OPRACOWANIE: 
mgr inż. Iwona Kalka 
mgr inż. arch. Radosław Słupski 
wrzesień 2012 
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