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Rada Gminy w Krupskim Młynie 
Protokół  XXIII sesji 

Rady Gminy Krupski Młyn 
z dnia 30 października 2012 r. 

 
XXIII sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 30 października 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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2013 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów na 

2013 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 

rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Krupski Młyn. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 10.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krupski Młyn od 

osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne.  
18. Wnioski i interpelacje radnych. 
19. Sprawy bieżące, w tym: wysłuchanie mieszkańców w sprawie udrożnienia rowu przy ul. Powstańców Sl. 
20. Zamknięcie sesji. 

 
W sesji uczestniczyli:  
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Radca Prawny – Elżbieta Psiuk 
Redaktor „GWARKA” - Alicja Jurasz 
oraz mieszkańcy gminy zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2 do protokołu). 
 
Ad. 2  
 Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek posiedzenia następnie zgłosił formalny wniosek  o 
rozszerzenie porządku obrad o dodatkowe punkty: „7. Informacja Wójta Gmin Krupski Młyn o stanie realizacji 
zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2011/2012” oraz „8. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach 
majątkowych kierowników Urzędu Gminy za 2011 rok oraz informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat 
oświadczeń majątkowych radnych za 2011 rok”.  
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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. Informacja Wójta Gmin Krupski Młyn o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 
2011/2012. 

8. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych kierowników Urzędu Gminy za 2011 rok oraz 
informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat oświadczeń majątkowych radnych za 2011 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2013 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów na 

2013 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Krupski Młyn. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 10.  
19. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krupski Młyn od 

osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne.  
20. Wnioski i interpelacje radnych. 
21. Sprawy bieżące, w tym: wysłuchanie mieszkańców w sprawie udrożnienia rowu przy ul. Powstańców Sl. 
22. Zamknięcie sesji. 

 
Nieobecni: Rafał Kuczera, Bogdan Huczko, Wojciech Kruk 
Przy 12 głosach – za 

 0 głosach – przeciw 
 0 głosach – wstrzymujących 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 
dnia 25 września 2012 roku oraz czy wnoszą do niego uwagi. Nikt nie wniósł uwag. 
Przy 11 głosach – za  
        0 głosach – przeciw  
        1 głosie – wstrzymującym się  
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 3 do protokołu). 
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Wojciech Kruk przyszedł na sesję (obecnych 13 radnych) 
W nawiązaniu do przedstawionego sprawozdania  Radny Franciszek Sufa pytał o skład Komisji Konkursowej 
powołanej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora GOKSiR oraz o dostępność regulaminu 
konkursu. Prosił o wyjaśnienie dlaczego w składzie Komisji Konkursowej zabrakło  Przewodniczącej Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Kultury, Opieki Społecznej i Sportu? Wójt Murowski przedstawił skład Komisji Konkursowej oraz 
poinformował, że regulamin konkursu będzie dostępny  w Urzędzie Gminy oraz na stronach BIP Gminy Krupski 
Młyn zaraz po jego przyjęciu przez Komisję. Z-ca  Wójta  stwierdził, że  wobec  pojawiających  się wątpliwości 
związanych z przedstawionym przez Wójta Gminy składem Komisji,  nic nie stoi na przeszkodzie aby do składu 
komisji zaprosić  dodatkowo Przewodniczącą  Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Opieki Społecznej i Sportu .  
Adam Łuć pytał o zasady funkcjonowania monitoringu, zainstalowanego na moście wiszącym. Wójt wyjaśnił jak 
działa urządzenie.  
Radny pytał również czym Pan Joachim Heidenreich  uzasadnił  złożenie swojej rezygnacji z funkcji sołtysa Potępy? 
Wójt odpowiedział, że Sołtys  złożył pismo o  rezygnacji  z pełnienia  swojej  funkcji  bez podania uzasadnienia. 
 Adam Szewczyk chciał się dowiedzieć kiedy będzie konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora GOKSiR. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że termin zostanie ustalony przez Komisję na jej najbliższym posiedzeniu.  
Artur Dawydzik zwrócił uwagę, że radni nie zostali poinformowani o spotkaniu z posłem do Parlamentu 
Europejskiego – Jerzym Buzkiem.  Wójt Gminy odpowiedział, że trudno było powiadomić radnych o spotkaniu skoro 
sam dowiedział się o tym dopiero poprzedniego dnia wieczorem a poza tym w programie tej wizyty było tylko 
bardzo krótkie spotkanie z uczniami gimnazjum. Na inne spotkania Pan Premier nie miał po prostu czasu. 
Adam Łuć prosił o informację jakie odzwierciedlenie będą miały w budżecie gminy na 2013 roku wnioski radnych. 
Zastępca Wójta odpowiedział, że do 15 listopada br. powstanie projekt budżetu na 2013 rok i wtedy też będzie 
wiadomo, które z wniosków radnych  zostały przyjęte do realizacji w przyszłorocznym budżecie.  
Radny Łuć prosił o przedstawienie odpowiedzi na zadanie pytanie na listopadowej sesji.  
 
Ad. 5. 
Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.  
 Wójt – Jan Murowski przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji wniosków i interpelacji radnych 
zgłoszonych na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady 24 września br. (załącznik nr 4 do protokołu) oraz 
sprawozdanie z realizacji wniosków i interpelacji radnych zgłoszonych na sesji 25 września br. (załącznik nr 5 do 
protokołu). 
Adam Łuć zwrócił uwagę na zwiększone natężenie ruchu samochodów ciężarowych na terenie gminy, co powoduje 
niszczenie dróg gminnych oraz prosił o interwencję dotyczącą naprawy drogi powiatowej prowadzącej do Lublińca.  
 
Ad. 6.  
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  
a) załatwianiu spraw bieżących w dniach 1 i 10 października br.; 
b) pełnionych dyżurach w Urzędzie Gminy w dniach 2, 9, 16, 23 i 30 października do godz. 14.30; 
c) spotkaniu (2 października 2012 roku) zorganizowanym przez Kierownika  Referatu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej – Beatę Plazę a dotyczącym wprowadzenia nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w spotkaniu wzięli również udział Bogdan Huczko oraz Henryk Brodziak;  
d) udziale 15 października 2012 roku w obchodach Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanych przez Dyrektora 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie;  
d) udziale w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej – 23 października br. oraz wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy – 
25 października. 
Radni przyjęli przedstawione informacje bez uwag. 
 
Ad. 7. 
Informacja Wójta Gmin Krupski Młyn o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2011/2012. 
Zastępca Wójta przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, która 
stanowi załącznik 6 do protokołu. 
Na sesję przyszedł  Radny Bogdan Huczko (obecnych 14 radnych). 
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Adam Łuć wnioskował o dokonanie zmiany porządku posiedzenia w związku z wizytą mieszkańców ul. Powstańców, 
Zawadzkiego i Sienkiewicza w Krupskim Młynie  zainteresowanych rozwiązaniem problemu udrożnienia rowu od ul. 
Sienkiewicza do ul. Powstańców Śl.   
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że porządek posiedzenia został przyjęty na początku sesji jednogłośnie 
przez radnych i  proponowana zmiana jest niepotrzebna. Zawnioskował o pozostawienie bez zmian 
przegłosowanego wcześniej porządku obrad. 
Radny Łuć  zaproponował  przerwę w obradach  oraz wysłuchanie przybyłych mieszkańców po przerwie . 
Bogdan Huczko zawnioskował o 5 minut przerwy. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że to on zaproponował mieszkańcom przyjście na sesję na  godz. 
16. Teraz widzi jednak, że  w swoich obliczeniach się pomylił.  
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania swojego wniosku o pozostawieniu porządku obrad bez 
zmian. Radni przy 4 głosach – za; 0 głosach – przeciw i 8 głosach – wstrzymujących się wniosek nie przyjęli wniosku.  
Następnie przegłosował wniosek  o zmianę uchwalonego porządku posiedzenia polegającą na wysłuchaniu 
mieszkańców zainteresowanych udrożnieniem rowu przy ul. Powstańców Śl. w Krupskim Młynie w pkt 8 porządku 
obrad. Wynik głosowania przedstawiał się następująco: za – 8 radnych, przeciw – 0 radnych i wstrzymujących się – 
6 radnych. Wniosek o zmianę porządku posiedzenia został przyjęty i radni postanowili wysłuchać przybyłych na 
sesję mieszkańców.  

 
Ad. 8.  
            Wysłuchanie mieszkańców w sprawie udrożnienia rowu przy ul. Powstańców Śl. 
Nina Krutikow-Bulas zwróciła się do radnych o zaplanowanie w budżecie środków finansowych na udrożnienie rowu 
odwadniającego wzdłuż ul. Zawadzkiego. Pytała czy znajdą się środki na to zadanie a jeśli tak to jaki będzie zakres 
prac do wykonania w tym zakresie. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że temat udrożnienia przedmiotowego rowu był wielokrotnie poruszany 
przez radnych zarówno na posiedzeniach Komisji (w tym na objazdowym posiedzeniu Komisji Terenowej 10 maja 
br.) jak i podczas sesji Rady Gminy. Problem jest znany radnym, dlatego też opowiadają się oni za tym aby 
odpowiednie środki finansowe znalazły się w budżecie gminy na 2013 rok. 
Wójt Murowski powiedział, że jeśli w budżecie znajdą się środki na prace geodezyjne, wówczas będzie można 
rozpocząć pomiary geodezyjne dotyczące przedmiotowego rowu.  
Nina Krutikow-Bulas wyraziła zadowolenie, że zaplanowane zostaną środki na czyszczenie rowu ale co z 
odtworzeniem fragmentów całkiem zniszczonych. Problem ten dotyczy zarówno mieszkańców ul. Zawadzkiego, 
Sienkiewicza jak i Powstańców Śl.  
Damian Szreniawa powiedział, że problem dotyczy przede wszystkim  odwodnienia budynków przy ul. Powstańców 
i ul. Sienkiewicza, które ciągle podsiąkają i wymagają osuszenia. Pokazał radnym  zdjęcia  zawilgoconych 
pomieszczeń piwnicznych przy ul. Powstańców Śl.  Dodał, że obecny stan budynków nie pozwala na jego 
termomodernizację.  
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że najtańszym rozwiązaniem byłoby zbadanie na jakiej głębokości  są 
usytuowane istniejące drenaże budynków  oraz jaka głębokość rowu odwadniającego zapewniła by prawidłowe 
działanie tych drenaży. 
Jan Murowski poinformował, że dokumentacja geodezyjna jest niezbędna i dopiero po jej przygotowaniu, można 
przystępować do kolejnych prac. Pracę zostaną podjęte najszybciej jak to będzie możliwe a informacje o ich 
przebiegu zostaną  przestawiane radnym.  
Adam Łuć zauważył, że rowy zostały zniszczone przez przeprowadzanie różnych inwestycji a poza tym jeszcze do 
niedawna teren ten był porośnięty brzozami, które go  osuszały. Stwierdził, że poziom wód gruntowych jest zbyt 
wysoki, co powoduje przesiąkanie wodą ścian budynków.  
Franciszek Sufa stwierdził, że ulice Powstańców Śl., Zawadzkiego i Sienkiewicza są jednym z najpiękniejszych 
zakątków Gminy dlatego obiecał, że radni dołożą wszelkich starań oby problem z udrożnieniem rowu rozwiązać jak 
najszybciej.  
Radny Łuć pytał czy w prowizorium znajdą się środki na to zadanie? Wójt odpowiedział, że jak co roku pewna pula 
pieniędzy przeznaczana jest na prace geodezyjne i w 2013 roku  też  tak się stanie.  
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Antoni Zielonka pytał, czy w 2013 roku zadanie zostanie zrealizowane? Wójt wyjaśnił, że najpierw musi być 
przygotowana dokumentacja, aby móc podejmować jakiekolwiek dalsze działania. Prace są możliwe jednak należy 
cały czas pamiętać o ograniczonych możliwościach  naszego budżetu.  
Adam Łuć wnioskował o przygotowanie odpowiednich informacji dla mieszkańców dotyczących właściwego 
użytkowania rowu oraz związanych z tą prawidłową eksploatacją zakazów.   
Przewodniczący Rady Gminy po przeprowadzonej dyskusji ogłosił 5 minutową przerwę. 
Po przerwie obrady wznowiono. 
 
Ad. 9. 

Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych kierowników Urzędu Gminy za 2011 rok oraz 
informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat oświadczeń majątkowych radnych za 2011 rok. 

1. Wójt gminy przedstawił radnym informację dotyczącą oświadczeń majątkowych kierowników referatów 
Urzędu Gminy, która została przyjęta bez uwag. 

2. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z informacją na temat złożonych przez radnych oświadczeń 
majątkowych, została przyjęta bez uwag. 

 
Ad. 10. 
 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 14 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXIII/156/12 w sprawie  zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok, została podjęta. 
 
Ad. 8. 

 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. 
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały wraz z propozycją radnej 
Ochman-Szyguły dotyczącą obniżenia stawki za grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 0,30 zł na 0,29 zł. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Przy 14 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXIII/157/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok, została 
podjęta. 
 
Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2013 rok. 
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały oraz zapoznał  obecnych z 
propozycjami zmiany jednej ze stawek tj. za dzienną opłatę targową od dokonywanej sprzedaży artykułów 
jednostkowych z 22 zł na 19 zł.  
Po zapoznaniu się z propozycją przystąpiono do głosowania nad nią: za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od 
głosu – 0 radnych.  
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały zawierający propozycję następnie  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Przy 14 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 
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uchwała Nr XXIII/158/12 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2013 rok, została podjęta. 
 

Ad. 10.  
  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów na 
2013 rok.  
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 
1 głosie – wstrzymującym się 

uchwała Nr XXIII/159/12 w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów na 
2013 rok, została podjęta. 
 
Ad. 11.  
 Podjęcie uchwały  w  sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na  
2013 rok. 
Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a Komisje pozytywne zaopiniowały 
przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

Przy 14 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXIII/160/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok, 
została podjęta. 
 
Ad. 12.  
 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  
Zastępca Wójta przypomniał uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a Komisje pozytywne zaopiniowały 
przedstawiony projekt. 
Henryk Brodziak pytał, czy w związku z nowymi zasadami gospodarowania odpadami będą zatrudnienie nowi 
pracownicy?  
Wójt Murowski powiedział, że na razie nie ma jeszcze takiej potrzeby a informację o planowanych zmianach będą 
przedstawiane radnym na bieżąco.  
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że do obsługi zadania pod nazwą gospodarka odpadami potrzebne będzie ½ etatu w 
księgowości oraz ½ etatu w referacie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.  
Zastępca Wójta podkreślił, że wdrożenie  i stosowanie nowych zasad gospodarowania odpadami na terenie gminy 
wymaga ogromnego nakładu pracy i dlatego należy się do tego zadania jak najlepiej przygotować. Stwierdził, że 
przyglądając się innym gminom reorganizacja w tym zakresie, jeśli chodzi o zatrudnienie,  wydaje się  chyba jednak 
nieunikniona. Z uwagi na to, że sprawa jest ciągle rozwojowa na  szczegóły  w tym temacie trzeba będzie jeszcze 
poczekać. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

Przy 14 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXIII/161/12 w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
została podjęta. 
Jacek Kiszkis opuścił salę posiedzeń (obecnych 13 radnych). 
 
Ad. 13.  
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 Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  
Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a Komisje pozytywne zaopiniowały 
przedstawiony projekt, po dokonaniu zmiany zapisu dotyczącego szczegółowych zasad płatności. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

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

uchwała Nr XXIII/162/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, została podjęta. 
 
Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
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 XXIII/163/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, została podjęta. 
 
Ad. 15.  
 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Krupski Młyn. 
Zastępca Wójta przypomniał radnym treść uchwały wraz z ze zmianą polegającą na wykreśleniu dotychczasowej 
treści § 1 ust. 2, a Komisje pozytywnie je zaopiniowały. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

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

uchwała Nr XXIII/164/12 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Krupski Młyn, została podjęta. 
 
Ad. 16. 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 10 z 
dotychczasowym najemcą tj.: Jerzym Ziają ZAKŁAD MASARSKI Wojska, ul. Powstańców Śl. 1; 42-690 Tworóg. 
Zastępca Wójta zapoznał radnych z uzasadnieniem uchwały, a Komisje pozytywnie je zaopiniowały. Powiedział 
również że przygotowywany jest projekt uchwały o bez przetargowym najmie  przedmiotowej nieruchomości 
powyżej 3 lat,  na który to najem  zgodę  musi wyrazić Rada Gminy.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

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

uchwała Nr XXIII/165/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 10, została podjęta. 
 
Ad. 17.  
Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krupski Młyn od 
osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne. 
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Zastępca Wójta zapoznał radnych z uzasadnieniem uchwały, a Komisje pozytywnie je zaopiniowały. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

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

uchwała Nr XXIII/166/12 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krupski Młyn od 
osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne, została podjęta. 

 
Ad. 18 
Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 19. 
 Sprawy bieżące. 

1. Adam Łuć: 
a) prosił o przedstawienie informacji na temat wysokości dopłat do ścieków w Potępie. Zastępca Wójta 

zapoznał radnych z kwotą dopłat; 
b) pytał czy zostanie zamontowany nowy słup ogłoszeniowy przy ul. Głównej k/apteki w Krupskim Młynie? 

Zastępca Wójta odpowiedział, że jest już przygotowany i oczekuje na zakończenie inwestycji przy ul. 
Głównej; 

c) prosił o interwencję – pomoc dla p. Kordeckiej – Wójt wyjaśnił, że jakiekolwiek działanie jest 
dopuszczalne ale jedynie na wniosek samej zainteresowanej lub jej rodziny a nie z urzędu.  

d) zgłosił nielegalną wycinkę drzew na terenie gminy w rejonie ul. Powstańców Śl. 
2. Klaudiusz Kruszewski: 

a) podziękował za uzupełnienie ubytków przy bloku Nr 4 i 6 w Ziętku; 
b) pytał gdzie można gromadzić liście zgrabione z terenu nieruchomości? Wójt wyjaśnił, że należy 

gromadzić przy pojemnikach na śmieci.  
3. Franciszek Sufa: 

a) poinformował o szkoleniu dla wolontariuszy organizowanym przez Spichlerz Górnego Śląska, które  
odbędzie się w Koszęcinie i Toszku; 

b) zwrócił się do radnych o udzielenia wsparcia finansowego dla dzieci z Przedszkola w Krupskim Młynie; 
4. Zastępca Wójta w imieniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie zaprosił radnych na spotkanie 
autorskie z pisarka Barbarą Kosmowską, które odbędzie się 6 listopada br. o godz. 18 00 w Sali posiedzeń Rady 
Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5 w Krupskim Młynie.  

 
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  
 

 



9 

 

 



10 

 

 



11 

 

 



12 

 

 



13 

 



14 

 

Załącznik nr 4 do protokołu z 30.10.2012 r. 

Wnioski i interpelacje radnych złożone na Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 24 września 2012 roku 

 

L.p. 

 

Nazwisko i imię autora 

 

czego dotyczy 

 

data skierowania do 

pracownika 

 

odpowiedzialny 

za realizację 

potwierdzenie 

skierowania do 

realizacji 

1 2 3 4 5 6 

1. Smaruń Marek interwencji dotyczącej cieknącej rynny na 

bloku 16 w Ziętku 

28 września 2012 r.   

  Odbyło się zebranie wspólnoty podjęto uchwałę 

o wymianie rynien. Wymiana ma się odbyć 

jeszcze w tym roku. 

   

2. Dawydzik Artur  naprawy zniszczonych desek na moście k/tzw. 

„banki” 

28 września 2012 r.   

  Wstawione brakujące elementy. W przyszłym 

roku przewidziany jest remont i wymiana 

pokładu. 

   

3. Kiszkis Jacek naprawy zniszczonych elementów placu zabaw 

w Ziętku 

28 września 2012 r.   

  Elementy zostały zabezpieczone zgodnie z 

rocznym przeglądem obiektów małej 

architektury. Naprawy przewidziane w 

pierwszym kwartale przyszłego roku przed 

rozpoczęciem sezonu. 

   

4. Łuć Adam interwencji w sprawie zarwanej drogi do 

Lublińca (na zakręcie)  

28 września 2012 r.   

  Pismo ZDP    

5. Łuć Adam naprawy wyrwy w asfalcie drogi do Lublińca 28 września 2012 r.   

  Pismo ZDP    

6. Łuć Adam  interwencji do Zarządu Dróg Powiatowych o 

wprowadzenie ograniczenia nośności 

samochodów ciężarowych poruszających się na 

terenie gminy  

28 września 2012 r.   
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            ………………………………. 

                   Wójt Gminy 

 

 

  Pismo ZDP    

7. Sufa Franciszek umieszczenia na terenie inwestycji „Budowa 

hali sportowej w Krupskim Młynie” znaku 

ostrzegającego przed niebezpieczeństwem  

28 września 2012 r.   

  Na placu budowy umieszczona jest tablica 

informująca o budowie hali sportowej. 

Dodatkowo plac budowy jest ogrodzony. Po 

zakończonej pracy przez pracowników firmy 

ZBK, teren jest monitorowany przez całe 

popołudnie i noc przez zatrudnionego przez 

firmę stróża. Dodatkowo zwróciłam uwagę 

kierownikowi budowy o dokładnym 

monitorowaniu terenu zarówno w czasie 

trwania budowy jak i po godzinach pracy.  
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Załącznik nr 5 do protokołu z 30.10.2012 r. 

Wnioski i interpelacje radnych złożone na sesji Rady Gminy w dniu 25 września 2012 roku 

L.p. Nazwisko i imię Czego dotyczy Data skierowania do 

pracownika  

Odpowiedzialny 

za realizację 

Potwierdzenie 

skierowania do 

realizacji 

1. Huczko Bogdan wymiany uszkodzonych desek na moście w Ziętku 28 września 2012 r.   

  Gotowe.    

2. Huczko Bogdan ustawienia tablic z mapkami tras rowerowych na 

terenie gminy  

28 września 2012 r.   

  Realizacja w miarę możliwości budżetowych    

3. Huczko Bogdan dozorowania terenu basenu (nocne imprezy na 

terenie obiektu)  

28 września 2012 r.   

  Pismo do Policji. Oraz rozmowy z Policją i ustalono 

częstsze patrole w okolicy basenu 

   

4. Huczko Bogdan dokonania ewidencji dębów na terenie gminy  28 września 2012 r.   

  Inwentaryzacja cennych przyrodniczo drzew 

rosnących na terenie gminy Krupski Młyn jest w 

trakcie sporządzania. Po zakończeniu 

inwentaryzacji zostanie przedstawiona radnym w 

celu zapoznania się z jej treścią i wprowadzenia 

ewentualnych uwag i wniosków. 

   

5. Huczko Bogdan stworzenia ścieżki dydaktycznej od cmentarza do 

Starego Ziętka 

28 września 2012 r.   

  Realizacja w miarę możliwości budżetowych    

6. Huczko Bogdan zwrócenia uwagi na zaśmiecanie lasu wokół terenu 

inwestycji – Budowa oczyszczalni ścieków w 

Krupskim Młynie  

28 września 2012 r.   

  Teren budowy związany z modernizacją oczyszczalni 

ścieków w Krupskim Młynie zostanie 

uporządkowany po zakończeniu inwestycji. 
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7. Huczko Bogdan zakup przenośnych dwóch bramek 2 m x 5 m 28 września 2012 r.   

  Do rozpatrzenia przy sporządzaniu projektu budżetu    

8. Łuć Adam zakup łapacza na boczne boisko 28 września 2012 r.   

  Do rozpatrzenia przy sporządzaniu projektu budżetu    

9. Łuć Adam  rozważenie możliwości montażu dodatkowego 

oświetlenia przy boisku  

28 września 2012 r.   

  W ramach zadania inwestycyjnego p.n. 

„Zagospodarowanie terenu sportowo - 

rekreacyjnego w Krupskim Młynie” zostanie 

dokonana wymiana lamp i opraw przy terenie 

sportowo – rekreacyjnym (wzdłuż ścieżki biegnącej 

za kortami tenisowymi w kierunku peronu) 

   

10. Sufa Franciszek systematycznej wymiany krzesełek na sali Domu 

Kultury w Potępie 

28 września 2012 r.   

  W listopadzie br. ma zostać ogłoszony nabór w 

ramach Lokalnej Grupy Działania Spichlerz 

Górnego Śląska. W ramach tego programu 

planujemy pozyskać środki unijne między innymi na 

wymianę krzeseł i stołów w budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury w Potępie. 

   

11. Sufa Franciszek umieszczenia informacji o zakazie parkowania na 

terenach zielonym (m.in.: w parkach)  

28 września 2012 r.   

  Inwentaryzacja i wymiana oznakowania pionowego 

została zaplanowana na przyszły rok. 

   

12. Piegza Gerard rozważenia możliwości poszerzenia skrzyżowania 

k/Oczka 

28 września 2012 r.   

  Po zakończeniu inwestycji teren zostanie 

uporządkowany a łuk skrzyżowania zostanie 

wyprofilowany aby ułatwić komunikację. 

   

13.  Kiszkis Jacek 

 

interwencji dot. ograniczenia nośności drogi 

powiatowej – wjazd od Zawadzkiego  

28 września 2012 r.   

  Pismo ZDP    
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Załącznik nr 6 do protokołu z 30.10.2012 r. 

 

 

 

Rada Gminy 

  Krupski Młyn 

 

 

 

Informacja Wójta Gminy Krupski Młyn o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 

szkolny 2011/2012 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) przedstawiam informację o stanie realizacji oświatowych w 

Gminie Krupski Młyn, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach za rok szkolny 2011/2012, 

których prowadzenie należy do zadań własnych gminy. Dla przedstawienia pełnego obrazu realizacji zadań 

oświatowych w naszej gminie niniejsze opracowanie zawiera również kilka podstawowych informacji na 

temat funkcjonowania przedszkoli. 

W roku szkolnym 2011/2012 Gmina Krupski Młyn prowadziła w ramach zadań własnych 

następujące szkoły i przedszkola: 

1. Zespół Szkół w Krupskim Młynie, ul. Dąbrowskiego 2, 

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Potępie, ul. Tarnogórska 12, 

3.  Przedszkole nr 1 w Krupskim Młynie, ul. Zawadzkiego 3. 

Realizacja zadań oświatowych w poszczególnych placówkach oświatowych przebiegała w następujący 

sposób: 

 ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRUPSKIM MŁYNIE 

1. Liczba uczniów: 

W roku szkolnym 2011/2012 do Zespołu Szkół w Krupskim Młynie uczęszczało 231 uczniów, w 

tym 128 do Szkoły Podstawowej oraz 103 do Gimnazjum. W Szkole Podstawowej zostało 

utworzonych 8 oddziałów, natomiast w Gimnazjum – 5.  

2. Zatrudnienie: 

W analizowanym okresie, zatrudnienie w Zespole Szkół w Krupskim Młynie przedstawiało się w 

następujący sposób: 

- liczba nauczycieli  - 37 (28,26 etatów), 

- liczba pracowników obsługi – 13 (11,08 etatów).  

Biorąc pod uwagę stopnie awansu zawodowego w Zespole Szkół zatrudnionych było:  

a) 20 nauczycieli dyplomowanych, 
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b)  3 nauczycieli mianowanych, 

c)  5 nauczycieli kontraktowych, 

d) 2 nauczycieli stażystów. 

3. Wyniki nauczania: 

W roku szkolnym 2011/2012 promocji do następnej klasy nie uzyskało 4 uczniów Gimnazjum.  

Liczba prymusów w omawianym okresie wyniosła: 59 w Szkole Podstawowej oraz 16 w Gimnazjum. 

Wyniki sprawdzianu na zakończenie Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2011/2012:  

    średnia liczba punktów w SP w Krupskim Młynie wyniosła 21,75 na 40 punktów możliwych do 

zdobycia (powiat: 22,23; województwo: 22,56; kraj: 22,75). 

Natomiast wyniki egzaminu na zakończenie Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 przedstawiały się 

następująco: 

1. historia + wiedza o społeczeństwie – 64%: 

2. j. polski – 70% 

3. przedmioty przyrodnicze – 51% 

4. matematyka – 47%  

5. j. angielski: poziom podstawowy – 62%; poziom rozszerzony – 41% 

6. j. niemiecki: poziom podstawowy – 93%; poziom rozszerzony – 88%. 

Losy absolwentów Gimnazjum w Krupskim Młynie przedstawiają się następująco: 

a) 10 absolwentów podjęło naukę w liceach ogólnokształcących, 

b) 15 absolwentów podjęło naukę w technikach profilowanych, 

c) 8 absolwentów podjęło naukę w zasadniczych szkołach zawodowych. 

4. Osiągnięcia uczniów: 

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w różnego rodzaju konkursach: 

a) na szczeblu powiatowym: 5 razy uczniowie zajmowali punktowane miejsca, 

b) na szczeblu rejonowym: III miejsce w XVII Konkursie Wiedzy Biblijnej, 

c) na szczeblu wojewódzkim: I miejsce w X Festiwalu Piosenki i Tańca, 

d) na szczeblu ogólnopolskim: I miejsce w powiecie w konkursie j. angielskiego FOX, 

e) na szczeblu międzynarodowym: wyróżnienie II stopnia w Międzynarodowym  

Konkursie „Kangur Matematyczny 2012” 

Osiągnięcia uczniów Gimnazjum w różnego rodzaju konkursach: 

a) na szczeblu powiatowym: 17 razy uczniowie zajmowali punktowane miejsca, 

b) na szczeblu regionalnym: II miejsce w II Regionalnym Konkursie Małych Form    

Teatralnych TEATROIDA – 8 uczniów, 
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c) na szczeblu wojewódzkim: wyróżnienie w III Wojewódzkim Konkursie na Małą Formę  Teatralną o 

charakterze profilaktycznym, laureat w konkursie przedmiotowym z j. polskiego organizowanym przez 

Kuratorium Oświaty, 

d) na szczeblu ogólnopolskim: wyróżnienie w konkursie „Bezpieczeństwo człowieka w ruchu 

drogowym”   

e) na szczeblu międzynarodowym: wyróżnienie II stopnia w Międzynarodowym Konkursie „Kangur 

Matematyczny 2012” – 1 uczeń. 

Szkoła w Krupskim Młynie organizowała dwa konkursy o zasięgu powiatowym: konkurs ortograficzny 

dla Szkół Podstawowych oraz po raz 11 konkurs „Gimnazjalne Rozmaitości”. 

5. Problemy wychowawcze: 

Problemy wychowawcze są rozwiązywane we współpracy z Policją w Tworogu  i w Tarnowskich 

Górach. Dla rodziców uczniów została zorganizowana prelekcja pn. „Odpowiedzialność prawna” oraz 

„Czy wiesz, kiedy dziecko woła o pomoc?” z wykorzystaniem danych z przeprowadzonej wśród uczniów 

ankiety na temat narkotyków. Dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej oraz klas I – III Gimnazjum 

zorganizowano warsztaty pn. „Niebezpieczny eksperyment – zażywanie środków odurzających” 

prowadzone przez psychoterapeutę. Szkoła uczestniczy w programie „Fred Goes Net” prowadzonym przez 

Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej  w Tarnowskich Górach 

dla uczniów mających po raz pierwszy kontakt z alkoholem oraz środkami odurzającymi. 

6. Liczba wypadków wśród uczniów: 

a) Szkoła Podstawowa – 3, 

b) Gimnazjum – 4. 

7. Udział uczniów w różnych dodatkowych programach i akcjach: 

W Zespole Szkół w Krupskim Młynie realizowane są następujące programy szkolne i unijne: 

„Szklanka mleka” dla uczniów Szkoły Podstawowej, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła promująca 

zdrowie”, „Trzymaj formę!”, „Poczytaj mi, Przyjacielu”, „Uzależnieniom NIE”, „Owoce w szkole”, „Patrz 

i zmieniaj”, „Postaw na rodzinę”, „Lepsza szkoła – sesja z plusem”, „Ratujemy i uczymy ratować” oraz 

„Przystanek: Poezja”, który polega na rozpowszechnianiu tekstów najwybitniejszych polskich poetów na 

terenie gminy (przygotowano tabliczki z fragmentami wybranych wierszy i umieszczano je, np. na 

przystankach autobusowych, tablicach ogłoszeń, w urzędach). 

Uczniowie Zespołu Szkół w Krupskim Młynie biorą również udział w wielu szkolnych i 

ogólnopolskich akcjach.  

W Zespole Szkół prowadzone są cztery innowacje pedagogiczne wpisane na listę Kuratorium Oświaty: 

1) „Śladami przeszłości” – jak wykorzystać komputer do nauczania historii w szkole podstawowej, 

2) „Edukacja ekologiczna z elementami zajęć artystycznych” – realizowana w gimnazjum, 



21 

 

3) „Fizyka bawi i uczy” – dla uczniów gimnazjum, 

4) „Prawda i fałsz fotografii” – dla uczniów gimnazjum. 

W szkole nauczyciele prowadzą także zajęcia pozalekcyjne: kółka przedmiotowe, teatralne, 

artystyczne, fotograficzne i ekologiczne. 

Szkoła realizowała projekt „Szansa na równy start” – w całości finansowany ze środków Unii 

Europejskiej. W ramach projektu, ze środków pozyskanych przez gminę zorganizowano zajęcia 

logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu dla 

uczniów klas I – III szkoły podstawowej na łączną kwotę 11970 zł, a także doposażono szkołę w pomoce 

dydaktyczne na kwotę 13313,01 zł. 

8. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym: 

Uczniowie Zespołu Szkół w Krupskim Młynie swoim działaniem oraz występami artystycznymi 

uświetniali wiele imprez i uroczystości środowiskowych. Szkoła współpracuje z wieloma lokalnymi 

instytucjami na różnych płaszczyznach, m.in.: z GOPS-em w Krupskim Młynie, z CARITAS-em w 

Krupskim Młynie, z GOK-iem w Krupskim Młynie, z Urzędem Gminy w Krupskim Młynie, z Klubem 

Sportowym NITRON, z przedstawicielami Mniejszości Niemieckiej w Tworogu. 

Od 2001 roku szkoła współpracuje także z młodzieżą z partnerskiej gminy Furth. 

W szkole zorganizowano dwa turnusy zimowiska (45 uczniów) w czasie ferii zimowych oraz 

półkolonie (30 uczniów) w czasie wakacji letnich. 

Do szkoły zakupiono 2 tablice interaktywne, dwa projektory multimedialne oraz laptopy (w części ze 

środków otrzymanych od sponsorów). 

 Wyremontowano salę gimnastyczną oraz jedną klasę. 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W POTĘPIE 

Szkoła Podstawowa 

1. Liczba uczniów: 

W roku szkolnym 2011/2012 do Szkoły Podstawowej w Potępie uczęszczało 95 uczniów, w tym 40 

uczniów z Kotów oraz 55 uczniów z Potępy. Liczba utworzonych oddziałów, to 6. 

2. Zatrudnienie: 

W analizowanym okresie, zatrudnienie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Potępie przedstawiało 

się w następujący sposób: 

- na stanowiskach nauczycieli zatrudnionych było 12 osób (9,45 etatu), 

- na stanowiskach pracowników obsługi zatrudnionych było 7 osób (4,66 etatu). 

Biorąc pod uwagę stopnie awansu zawodowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym zatrudnionych 

było:  
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a) 9 nauczycieli dyplomowanych, 

b) 1 nauczyciel mianowany, 

c) 2 nauczycieli kontraktowych. 

2. Wyniki nauczania: 

W roku szkolnym 2011/2012 promocji do następnej klasy nie uzyskało 2 uczniów.  

Liczba prymusów w omawianym okresie wyniosła 34. 

Wyniki sprawdzianu na zakończenie Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2011/2012: 

średnia liczba punktów w Szkole Podstawowej w Potępie – 24,82 na 40 punktów możliwych do zdobycia 

(powiat: 22,23; województwo: 22,56; kraj: 22,75). 

4. Osiągnięcia uczniów: 

Uczniowie zajmowali punktowane miejsca bądź otrzymywali wyróżnienia w wielu konkursach na 

szczeblu ogólnopolskim, powiatowym, regionalnym i międzygminnym, m.in. w Międzynarodowym 

Konkursie Matematycznym KANGUR 2012 – wyróżnienie II stopnia, w Konkursie fotograficznym „Las w 

mojej okolicy” – II miejsce i „Przyroda wokół nas” I miejsce drużynowe, w Konkursie języka angielskiego 

FOX 2012 – V miejsce w powiecie, w IV Spichlerzowym Przeglądzie Dialektów Gwary Śląskiej i XII 

Międzygminnym Konkursie Gwary Śląskiej „Rajcowanie przi swaczynie” oraz w konkursach 

plastycznych. 

5. Problemy wychowawcze: 

W roku szkolnym 2011/2012 w Szkole Podstawowej w Potępie nie stwierdzono poważniejszych 

problemów wychowawczych. Nie odnotowano niepokojących incydentów. 

6. Liczba wypadków wśród uczniów: 

W roku szkolnym 2011/2012 wypadków wśród uczniów nie odnotowano. 

7. Udział uczniów w różnych dodatkowych programach i akcjach: 

W Szkole Podstawowej w Potępie realizowano różne programy szkolne i unijne oraz akcje, w których 

uczniowie brali udział, np. „Szklanka mleka”, „Szkoła bez przemocy”, „Trzeźwy umysł”,  „Komputery za 

tonery”, „Sprzątanie świata”, „Owoce w szkole”, „Góra grosza”, „Klub bezpiecznego Puchatka”, 

W szkole prowadzone były liczne zajęcia pozalekcyjne: kółka wyrównawcze, kółka przedmiotowe, 

kółko taneczne, kółka sportowe (wyjazdy na basen). 

Szkoła realizowała program europejski e-twining oraz projekt „Szansa na równy start” – w całości 

finansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu, ze środków pozyskanych przez gminę 

zorganizowano zajęcia logopedyczne i gimnastykę korekcyjną dla dzieci klas I –III szkoły podstawowej na 

łączną kwotę 9750 zł, a także doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne na kwotę 15838,21 zł. 

8. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym: 
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W roku szkolnym 2011/2012 szkoła wraz z rodzicami uczniów była organizatorem imprez 

obejmujących swym zasięgiem środowisko lokalne. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Potępie swoimi występami artystycznymi uświetniali uroczystości 

środowiskowe. 

Szkoła była organizatorem konkursu plastycznego „Cudze chwalicie swego nie znacie – zabytki 

przyrodnicze i historyczne mojej Małej Ojczyzny” o zasięgu regionalnym pod patronatem marszałek 

senatu, wójtów gmin, nadleśnictwa w Brynku, BS w Tworogu. Na konkurs wpłynęły 154 prace z 8 szkół. 

W czerwcu z oficjalną wizytą szkoła gościła Minister Edukacji Narodowej Panią Krystynę Szumilas.  

Szkoła w Potępie pozyskała środki finansowe od sponsorów, które zostały przeznaczone, m.in. na 

zakup tablicy interaktywnej. 

9. Współpraca szkoły z lokalnymi instytucjami: 

W ramach współpracy z organizacjami i instytucjami na rzecz dzieci zorganizowano wizytę Policji, 

która przeprowadziła pogadankę na temat bezpieczeństwa. Współpracowano z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie i Tworogu, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krupskim Młynie, 

LGD „Spichlerzem Górnego Śląska”, Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz 

Nadleśnictwem w Brynku.  

Uczniowie szkoły regularnie wyjeżdżali na basen oraz uczestniczyli w wyjazdach kulturalnych i 

wycieczkach. Działała również Izba Tradycji prowadzona społecznie przez jedną z emerytowanych 

nauczycielek. 

 

PRZEDSZKOLE NR 1 W KRUPSKIM MŁYNIE  

1. Liczba przedszkolaków: 

W roku szkolnym 2011/2012 do Przedszkola w Krupskim Młynie uczęszczało 73 dzieci. Praca 

dydaktyczno – wychowawcza odbywała się w oddziałach łączonych  w 3 grupach: 

- Przedszkole w Krupskim Młynie, dwie grupy: 2,5 – 5 latki oraz 5 – 6 latki, 

- Oddział w Ziętku, jedna grupa – 2,5 – 6 latki. 

2. Zatrudnienie: 

W analizowanym okresie, zatrudnienie w Przedszkolu w Krupskim Młynie przedstawiało się w 

następujący sposób: 

- na stanowiskach nauczycieli zatrudnionych było 7 osób (6,09 etatu), 

- na stanowiskach pracowników obsługi zatrudnionych było 11 osób (10,75 etatu).  

Biorąc pod uwagę stopnie awansu zawodowego w Przedszkolu w Krupskim Młynie  zatrudnionych 

było:  

- 5 nauczycieli dyplomowanych, 
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- 1 nauczyciel mianowany (katecheta), 

- 1 nauczyciel kontraktowy. 

3. Współpraca z rodzicami: 

 Rodzice bardzo chętnie brali udział we wszelkich przedsięwzięciach, np. w Teatrzyku Rodzinnym, 

w Festynie Rodzinnym. Pomagali w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych. W przedszkolu 

organizowane były dla rodziców zajęcia otwarte oraz adaptacyjne z wykorzystaniem metod Weroniki 

Scherborne.  

4. Współpraca przedszkola z innymi instytucjami: 

Przedszkole współpracowało z: 

-  Zespołem Szkół w Krupskim Młynie - udział w przedsięwzięciu „Poczytaj mi, przyjacielu” w czasie 

którego młodzież z gimnazjum czyta bajki przedszkolakom,  

-  Gminną Biblioteką Publiczną w Krupskim Młynie - organizacja wspólnych przedsięwzięć – „Cała 

Polska czyta dzieciom”, „Dzień Misia”, 

- Komendą Policji, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem w Brynku i Zawadzkiem, Ośrodkiem Zdrowia, Pocztą 

Polską – spotkania z przedstawicielami różnych zawodów oraz wycieczki do lokalnych instytucji,            

- SANEPIDEM poprzez udział w programie „Czyste powietrze wokół nas”, 

           Przedszkole kontynuowało swoje uczestnictwo w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objęto 1 dziecko specjalnej troski oraz prowadzono 

zajęcia logopedyczne dla 20 dzieci.  

W placówce wydawana była gazetka przedszkolna „Bąbel” zawierająca aktualności dotyczące 

wychowania przedszkolnego i działalności przedszkola. Dostępna strona internetowa przedszkola jest na 

bieżąco aktualizowana informacjami i zdjęciami  z przedsięwzięć przedszkolnych. 

Dzieci wykonywały kartki świąteczne, które były rozprowadzane w przedszkolu.  W Przedszkolu 

organizowano wiele akcji, które uatrakcyjniały zajęcia dla dzieci, np. Dzień Marchewki, Dzień Drzewa, 

Zielony Dzień, Piżama Party itp. 

 

PRZEDSZKOLE W POTĘPIE  

1. Liczba przedszkolaków: 

W roku szkolnym 2011/2012 do Przedszkola w Potępie uczęszczało 25 dzieci, w tym pięcioro 6-

latków, czworo 5–latków, ośmioro 4–latków oraz ośmioro 3–latków. 

2. Zatrudnienie: 

W analizowanym okresie, zatrudnienie w Przedszkolu w Potępie przedstawiało się w następujący 

sposób: 

- na stanowiskach nauczycieli zatrudnione były 3 osoby (1,97 etatu), 
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- na stanowiskach pracowników obsługi zatrudnione były 3 osoby (3 etaty). 

Biorąc pod uwagę stopnie awansu zawodowego w Przedszkolu w Potępie  zatrudnionych było:  

- 2 nauczycieli mianowanych, 

- 1 nauczyciel kontraktowy. 

3. Działalność przedszkola: 

 Przedszkole zorganizowało wiele imprez i uroczystości dla środowiska i swoich wychowanków, 

które cieszyły się dużą aktywnością uczestników i bardzo dużą frekwencją. Organizowano także liczne 

wyjazdy i konkursy dla przedszkolaków. 

 Nauczyciele i rodzice wykonali dla wszystkich dzieci stroje śląskie. 

Przedszkole w Potępie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowskich 

Górach, GOPS-em w Krupskim Młynie i Tworogu, Nadleśnictwem w Brynku, CARITAS-em, logopedą 

oraz z innymi przedszkolami. 

Współpraca z rodzicami układała się bardzo dobrze. W ramach współpracy organizowano spotkania 

integracyjne, konsultacje, szkolenia. 

W roku 2011/2012 nie odnotowano żadnych skarg ani zażaleń. Nie odnotowano także wypadków. 

Do Przedszkola zakupiono pomoce dydaktyczne, leżaki oraz doposażono kuchnię (ze środków 

gminy i sponsorów). 
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Zał. nr 7 do protokołu z 30.10.2012 r. 

Wnioski i interpelacje radnych złożone na sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2012 roku 

     

L.p. Nazwisko i imię Czego dotyczy Data skierowania do 

pracownika  

Odpowiedzialny 

za realizację 

Potwierdzenie 

skierowania do 

realizacji 

1. Kiszkis Jacek 

 

naprawy nieświecących lamp przy ul. Miarki w 

Krupskim Młynie 

5 listopada 2012 r.   

2. Kiszkis Jacek sprawdzania na bieżąco poziomu zapełnienia 

kontenerów  

5 listopada 2012 r.   

3. Sufa Franciszek 

interwencji w sprawie przestrzegania przez właściciela kiosku 

z tytoniem k/przystanku w Krupskim Młynie przy ul. 

Tarnogórskiej przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o 

ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996 r.) 

 

5 listopada 2012 r.   

4. Sufa Franciszek zabezpieczenia budynku Szaha 5 listopada 2012 r.   

5. Sufa Franciszek zabezpieczenia w budżecie gminy na 2013 roku 

środków finansowych na sfinalizowanie sprawy 

garażu dla wozu strażackiego (OSP ma 10 lat) 

5 listopada 2012 r.   

6. Huczko Bogdan określenia miejsca na lodowisko na terenie gminy  5 listopada 2012 r.   

7. Brodziak Henryk naprawy przeciekającego dachu bloku Nr 8 w 

Ziętku (przy kominie między klatką A i B) 

5 listopada 2012 r.   

8. Dawydzik Artur monitorowania stanu wody podawanej z nowego 

ujęcia wody (zaobserwowany nieprzyjemny zapach 

i niewłaściwy kolor) 

5 listopada 2012 r.   

9. Kruszewski 

Klaudiusz 

uzupełnienia ubytków w drodze przy wyjeździe z 

Osiedla W-70 

5 listopada 2012 r.   

10. Łuć Adam przedyskutowania na komisjach i sesji w listopadzie 

zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 

obowiązujących na terenie gminy 

5 listopada 2012 r.   


