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Protokół  XXV sesji 
Rady Gminy Krupski Młyn 

z  20 grudnia 2012 r. 
 

XXV sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 20 grudnia 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 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 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2023. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na 2013 – 2024. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Krupski Młyn. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krupski Młyn i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen 
za te usługi. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Krupski Młyn na okręgi wyborcze. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.  
18. Wnioski i interpelacje radnych. 
19. Sprawy bieżące. 
20. Zamknięcie sesji. 

W sesji uczestniczyli:  
Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Radca Prawny – Elżbieta Psiuk 
 
Ad. 2  
 Przyjęcie porządku obrad. 

1. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek posiedzenia. Zastępca Wójta wnioskował o 
uzupełnienie pkt 4 „Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.” o 
„Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy z 2012 roku”.   

W związku z tym, że nikt nie wniósł żadnych dodatkowych uwag ani wniosków do porządku, Rada Gminy przystąpiła 
do przegłosowania zmienionego porządku posiedzenia.  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
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4. Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji 
uchwał Rady Gminy z 2012 roku”.   

5. Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. 
6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2023. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na 2013 – 2024. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Krupski Młyn. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krupski Młyn i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen 
za te usługi. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Krupski Młyn na okręgi wyborcze. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.  
18. Wnioski i interpelacje radnych. 
19. Sprawy bieżące. 
20. Zamknięcie sesji. 

 
Nieobecni:  Adam Łuć, Rafał Kuczera 
Przy 13 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 27 listopada 2012 roku oraz czy wnoszą do niego uwagi. Nikt nie wniósł uwag. 
Przy 13 głosach – za  
        0 głosach – przeciw  
        0 głosach – wstrzymujących się  
protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. 
 
Ad. 4. 
Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.  
Zastępca Wójta przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta i pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym 
(załącznik nr 2 do protokołu) oraz sprawozdanie z realizacji uchwał w 2012 (załącznik nr 3 do protokołu).  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy podziękował Wójtowi oraz pracownikom Urzędu Gminy za dobrą organizację 
jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
 
Ad. 5. 
             Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.  
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Wójt – Jan Murowski przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji wniosków i interpelacji radnych zgłoszonych 
na zgłoszonych na sesji  w dniu 27 listopada br. (załącznik nr 4 do protokołu). 
Artur Dawydzik podjął temat złej jakości wody pochodzącej z nowego ujęcia w Krupskim Młynie.  
W odpowiedzi  na zgłoszony problem Zastępca Wójta stwierdził, że nadal są prowadzone badania wody na nowym 
ujęciu wody, które niezmiennie nie wykazują jakichkolwiek przekroczeń norm. W związku z tym raz w tygodniu 
będą  kontynuowane  płukania sieci, co ma poprawić jakość wody bezpośrednio u odbiorców. Jednocześnie 
poinformował, że w styczniu 2013 roku zostało zaplanowane spotkanie z firmą z Rudy Śląskiej zajmującą się 
czyszczeniem sieci wodociągowych. Po tym spotkaniu zostanie podjęta decyzja co do dalszych działań 
zmierzających do polepszenia jakości wody w mieszkaniach. 
Radny Dawydzik zaproponował, aby zrobić ukłon w stronę mieszkańców i obniżyć cenę wody za okres płukania czy 
poboru wody, która ma dziwny zapach i pozostawia osad na armaturze.  
Bogdan Huczko proponował, by rozpatrzyć możliwość zakupu filtrów budynkowych. 
Wójt Gminy przyjął przedstawione informacje bez uwag. 
 
Ad. 6.  
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  

a) załatwianiu spraw bieżących w dniach 30 listopada i  18 grudnia br.; 
b) pełnionych dyżurach w Urzędzie Gminy w dniach 4 grudnia br. (Wiceprzewodniczący Rady Gminy – 

Franciszek Sufa) oraz  11 i  18 grudnia br.; 
c) udziale: 

              -  w posiedzeniu Komisji Terenowej i Rewizyjnej – 3 grudnia br.; 
              -  w posiedzeniu Komisji Budżetowej – 5 grudnia br.; 
              -  we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy – 18 grudnia br.; 
              -  11 grudnia br. w Domu Kultury w Potępie w Kiermaszu rękodzieła połączonym z finałem V Spichlerzowego  

Przeglądu Dialektów Gwary Śląskiej 2012 „Opowieść o Śląskiej Wiliji”; 
- 12 grudnia br. w spotkaniu z parami małżeńskimi, które w latach 2011 - 2012 roku obchodziły jubileusz 50-

lecia pożycia  małżeńskiego;  
              -  18 grudnia br. w spotkaniu opłatkowym w Klubie Seniora w Krupskim Młynie i w Kole Kobiet w Potępie; 
              -  spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. 
Radni przyjęli przedstawione informacje bez uwag. 
 
Ad. 7. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2023. 
Skarbnik Gminy przypomniała proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 rok. Komisje 
pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. Uwag nie zgłoszono.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej na 2012 
rok.  
Przy 13 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXV/178/12 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2023 rok, została 
podjęta. 
 
Ad. 8.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
!Skarbnik Gminy przypomniała proponowane zmiany w budżecie gminy na 2012 rok. Komisje pozytywnie 
zaopiniowały przedstawiony projekt. Uwag nie zgłoszono.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok. 
Przy 13 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się  
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uchwała Nr XXV/179/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, została podjęta. 
 
Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na 2013 – 2024.  
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do omawianego projektu uchwały. Komisje pozytywnie zaopiniowały 
przedstawioną zmianę. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXV/180/12 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2024, została podjęta. 
 
Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok. 
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do omawianego projektu uchwały wraz z pozytywną opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach na temat projektu przedmiotowej uchwały.  
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawioną zmianę. Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił 
pozytywną opinię dotyczącą projektu budżetu gminy na 2013 rok.   
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXV/181/12 w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2013 rok, została podjęta. 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za jednomyślność w podjęciu uchwały i stwierdził, że budżet jest 
skonstruowany na miarę posiadanych przez gminę możliwości. Następnie pogratulował Wójtowi i Skarbnikowi 
Gminy prac nad noworocznym budżetem. 
Wójt Gminy podziękował za podjęcie uchwały. 

 
Ad. 11.  
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Krupski Młyn.  
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy 
przypomniał, że na terenie gminy będzie prowadzona kampania informacyjna dotycząca nowych zasad 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Franciszek Sufa zaproponował, aby taka kampania prowadzona była również na terenie placówek oświatowych w 
gminie.  
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXV/182/12 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Krupski Młyn, została podjęta. 
 
Ad. 12.  
Podjęcie uchwały  w  sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krupski Młyn i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a Komisje pozytywne zaopiniowały 
przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  
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Przy 13 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXV/183/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krupski Młyn i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, została podjęta. 
 
Ad. 13.  
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Przewodniczący rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był przedyskutowany na posiedzeniach Komisji 3, 4, 5 
oraz 18 grudnia i pozytywnie zaopiniowany.  
Zastępca Wójta podkreślił, że stawka jest wynikiem długich analiz i przeliczeń. Gmina nie może dopłacać do tego 
zadania ani nie może na nim zarabiać. Planowane jest zwiększenie ilości etatów o 1. W związku z powyższym 
wnioskuje o uchwalenie przedstawionego projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

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

uchwała Nr XXV/184/12 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została 
podjęta. 
 
Ad. 14.  
 Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały oraz przypomniał, że zapisy uchwały 
dotyczą przypadków, kiedy wywóz odpadów odbywa się poza nowym system gospodarowania odpadami. Wyraził 
nadzieję, że nowy system ułatwi mieszkańcom gminy właściwe gospodarowanie odpadami. Komisje pozytywnie 
zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

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

uchwała Nr XXV/185/12 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, została podjęta. 
 
Ad. 15. 
Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te 
usługi. 
Zastępca Wójta przypomniał 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 XXV/186/12 w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te 
usługi, została podjęta. 
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Ad. 16. 
Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Krupski Młyn na okręgi wyborcze. 

Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały oraz treść postanowienia Komisarza 
Wyborczego dotyczącego wezwania Rady Gminy do uzupełnienia uchwały (załącznik nr 5 do protokołu) a Komisje 
pozytywne zaopiniowały przedstawiony projekt. Bogdan Huczko powiedział, że będzie głosował przeciwko temu 
projektowi, bo nie ocenia dobrze proponowanego podziału gminy na okręgi w Krupskim Młynie. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

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

uchwała Nr XXV/187/12 w sprawie podziału gminy Krupski Młyn na okręgi wyborcze, została podjęta. 
 
Ad. 17.  
 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o obowiązku uchwalenia przez Radę Gminy planu pracy Komisji 
Rewizyjnej i powiedział, że projekt uchwały nie został uzupełniony przez radnych o inne, poza obowiązkowymi 
zadaniami do realizacji. W związku z tym, wnioskuje o podjęcie projekt uchwały w przedstawionej postaci a jeśliby 
okazało się, że plan pracy Komisji Rewizyjnej wymaga uzupełnienia może zostać zmieniony na kolejnej sesji.  
Jacek Kiszkis opuścił salę posiedzeń.  
Komisje pozytywnie ją zaopiniowały. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

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

uchwała Nr XXV/188/12 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok, została podjęta. 
 
Ad. 18 
Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 19. 
 Sprawy bieżące. 

1. Stanisław Szewczyk – mieszkaniec gminy: 
a) powiedział, że z w związku z uruchomieniem nowego ujęcia wody przy ul. Głównej w Krupskim Młynie, 

pogorszyła się znacznie jakość wody; prosił o skuteczną interwencję w tej sprawie; 
b) chciał się dowiedzieć z czego wynika wzrost ceny za odpady komunalne. 

Zastępca Wójta wyjaśnił, jakie prace prowadzone są na wodociągu w Krupskim Młynie oraz 
szczegółowo omówił zmiany, które zachodzą w związku z wprowadzeniem nowego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. Gmina będzie odpowiedzialna za usuwanie 
odpadów komunalnych z terenu całej gminy i w związku z tym system będzie funkcjonował na nieco 
innych zasadach. Zgodnie z nowymi przepisami Gmina nie może zarabiać na śmieciach ale i też nie 
może dopłacać do całego systemu, stąd też zmiana wysokości opłaty za odpady jest nieuchronna. Cały 
system oraz nowa stawka za odbiór nieczystości ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców i 
zachęcenie ich do dokonywania selektywnej zbiórki odpadów.  
Wójt Gminy dodał, że cena jest dokładnie przeanalizowana i uzależniona jest od wielu czynników. 
Należy mieć nadzieję, że system będzie dobrze przyjęty i sprawdzi się na terenie gminy.  

2. Przewodniczący Rady Gminy przekazał obecnym życzenia świąteczne i noworoczne, własne i nieobecnego 
na sesji radnego Łucia.  
 

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