
Protokół z XXX sesji  
Rady Gminy Krupski Młyn  

z 23 kwietnia 2013 roku 
 
XXX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 23 kwietnia 2013 roku w sali 

posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.  
Ad. 1  
           Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss, który po stwierdzeniu 
prawomocności sesji (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) przywitał 
przybyłych na sesję: urzędników z  Wójtem Gminy na czele, przedstawicielkę prasy, 
mieszkańca oraz radnych Rady Gminy Krupski Młyn.  
W sesji uczestniczyli:  
Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Radca Prawny – Elżbieta Psiuk 
Sołtys Potępy - Andrzej Janus  
Kazimierz Duda – mieszkaniec gminy 
Alicja Jurasz – redaktor „GWARKA” 
 
Ad. 2  
 Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek obrad a 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Franciszek Sufa wnioskował o wykreślenie z 
porządku zmianę treści pkt 13 „Podjęcie uchwały w sprawie wystosowania protestu 
przeciwko wyłączeniu z użytkowania linii kolejowej Nr 144 na trasie Zawadzkie  – 
Fosowskie.” jako bezzasadny. 
Zastępca Wójta Gminy wyjaśnił, że nie dotarły do Gminy informacje o tym, że protest 
jest już nieaktualny, dlatego zaproponował, aby podjąć uchwałę, bo być może 
głosy gmin wpłyną na to, że w przyszłości decyzje o likwidacji kolejnych odcinków 
linii kolejowych będą podejmowane z większą ostrożnością.  
W związku z tym, że innych dodatkowych wniosków do porządku obrad nie 
zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosować zgłoszoną 
poprawkę o wykreśleniu z porządku obrad pkt 13 a następnie sam zgłosił wniosek o 
przyjęciu zaproponowanego porządku obrad bez wprowadzania poprawek.  
Nieobecny Adam Szewczyk. 

Przy    1 głosie    – za;  
           9 głosach  – przeciw  
           4 głosach  – przeciw  
wniosek został odrzucony.  

Następnie przegłosowano wniosek o pozostawienie porządku bez zmian: 
Przy  10 głosach – za 
            0 głosach – przeciw 
            4 głosach – wstrzymujących się  
porządek obrad został on przyjęty.  

Następnie przystąpiono do przegłosowania następującego porządku obrad:  
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. Wysłuchanie informacji komendanta Komisariatu Policji w Tworogu na temat 
bezpieczeństwa w Gminie Krupski Młyn. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 
rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości 
Krupski Młyn. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości 
Potępa i Kolonia Ziętek. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski 
Młyn. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wystosowania protestu przeciwko wyłączeniu z 

użytkowania linii kolejowej Nr 144 na trasie Zawadzkie  – Fosowskie. 
14. Wnioski i interpelacje radnych. 
15. Sprawy bieżące. 
16. Zamknięcie sesji. 

   Przy   13 głosach – za 
                0 głosach – przeciw  
                1 głosie – wstrzymującym się  
porządek obrad 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 marca 2013 roku oraz czy wnoszą do nich swoje 
uwagi. Nikt z radnych nie wniósł uwag. 
               Przy  12 głosach – za  
                         0 głosach – przeciw  
                         2 głosach  – wstrzymujących się  
protokół z dnia 26 marca 2013 roku 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). 
Franciszek Sufa podziękował za pomoc Gminy udzieloną osobom z porażeniem 
mózgowym a następnie zwrócił się do Wójta wyrażając żal, że przy okazji 
przygotowywania programu otwarcia Hali Sportowej, już po raz kolejny jest widoczny 
brak współpracy z radnymi i posiadającymi duże doświadczenie mieszkańcami  
gminy.  
Artur Dawydzik zgodził się z Radnym Sufą i stwierdził, że brakuje mu również 
obecności radnych w pracach i decyzjach Wójta Gminy.  
Wójt Gminy odpowiedział, że bardzo chętnie skorzysta z rady i pomocy radnych jak i 
innych mieszkańców gminy, jeśli tylko będą chcieli takiej pomocy udzielić.  
 
Ad. 5. 



        Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.  
Wójta Gminy przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji wniosków i interpelacji 
radnych zgłoszonych na posiedzeniu Komisji w dniu 19 marca br. oraz na sesji w dniu 
26 marca br. (załącznik nr 3 i 4 do protokołu). Poinformował również o próbach 
pozyskania tłucznia i gruzu do uzupełnienia ubytków na drogach gminnych.  
Następnie Wójt Gminy poinformował, że 27 kwietnia br. spotyka się z Zarządem Dróg 
Powiatowych w Tarnowskich Górach i tam przekaże zgłaszane przez radnych i 
mieszkańców  wnioski dotyczące stanu dróg powiatowych na terenie naszej gminy. 
Planowane spotkanie poświęcone będzie budowie kładki pieszo-rowerowej w 
Krupskim Młynie. 
 
 
Bogdan Huczko pytał: 

a) czy Wójt odpowiedział mieszkańcom z ul. Krasickiego 3, 5 i 7, którzy 
wnioskowali o naprawę drogi dojazdowej do posesji;  
Wójt Gminy odpowiedział, że odpowiedź jest przygotowywana; 

b) czy będzie kontynuowany remont  drogi krajowej Nr 11 ?  
Wójt wyjaśnił, że nic mu na ten temat nie wiadomo. 

 
Ad. 6.  
        Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  

a) załatwianiu spraw bieżących w dniach 3 i 10 kwietnia 2013 r.; 
b) pełnionych dyżurach w Urzędzie Gminy w dniach 2, 9, 16 oraz w dniu 23 

kwietnia br. do godz. 14.45; 
c) prowadzeniu w dniu 16 kwietnia br. wspólnego posiedzenia Komisji Stałych 

Rady; 
d) uczestnictwie w dniu 9 kwietnia br. w posiedzeniu Komisji Budżetowej,  
e) udziale w dniu 20 kwietnia br. w spotkaniu w ramach Śląskiego Forum 

Przewodniczących Rad Gmin  i Powiatów. 
Radni przyjęli sprawozdanie bez uwag. 
 
Ad. 7. 
         Wysłuchanie informacji komendanta Komisariatu Policji w Tworogu na temat 

bezpieczeństwa w Gminie Krupski Młyn. 
Andrzej Musik przedstawił w imieniu Komendanta Komisariatu Policji w Tworogu 
informację na temat bezpieczeństwa w Gminie Krupski Młyn. 
Radni przekazali następujące wnioski do rozpatrzenia przez lokalne organy policji: 

1. dokonywanie częstszej kontroli na drogach na terenie gminy motocyklistów 
przejeżdżających z dużą prędkością; 

2. używanie przez kierowców  zbyt głośnych sygnałów dźwiękowych (m.in.: 
sprzedawcy gazu); 

3. zwrócenie uwagi na zbyt szybko przejeżdżających motocyklistów we 
wczesnych godzinach porannych przez teren gminy; 

4. częstsze kontrole terenu byłego SPZOZ-u, budynku Szacha, byłej 
parowozowni; 

5. upominanie osób, które poruszają się po jezdni zamiast korzystać z 
wyznaczonej ścieżki rowerowej; 

Wójt Murowski poinformował o planach instalowania monitoringu na terenie gminy 
dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. 



     
Ad. 8.  
           Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały szczegółowo 
omawiany na posiedzeniach Komisji Rady został pozytywnie zaopiniowały przez 
wszystkie Komisje, następnie poddał go pod głosowanie. 
                    Przy  14 głosach – za  
                               0 głosach – przeciw 
                               0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXX/218/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, została 
podjęta. 
 
Ad. 9 - 11. 
           9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości 
Krupski Młyn. 

 Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby kolejne pkt posiedzenia tj.: 
9, 10 i 11 rozpatrzyć i przedyskutować en block, jako związane ze sobą tematycznie a 
głosowanie przeprowadzić osobno nad każdym projektem uchwały. Propozycja 
została przyjęta przez radnych bez uwag.  
Przewodniczący przypomniał stawki taryf dla Krupskiego Młyna, Ziętka i Potępy oraz 
zapoznał Radnych z treścią projektu uchwały w sprawie dopłat do wody w gminie 
Krupski Młyn.  
Zastępca Wójta – Stefan Hajda poinformował, że odpowiedź na pytanie zadane na 
wspólnym posiedzeniu Komisji, a dotyczące wielkości strat wody na terenie 
poszczególnych miejscowości gminy, zostanie udzielona na sesji w czerwcu, po 
dokonaniu odczytów i rozliczenia.  
Franciszek Sufa zadeklarował, że postara się doprowadzić w przyszłym roku do 
wprowadzenia jednolitej taryfy na wodę dla całej gminy.  
Adam Łuć przypomniał, że jest przeciwny wprowadzeniu jednej taryfy dla wszystkich 
mieszkańców gminy, ponieważ nie można przerzucać w gminie kosztów z jednych 
mieszkańców na drugich.  
Radny Łuć zaproponował, aby w związku z przedstawianymi wnioskami ustalić 
opłatę za ścieki w wysokości 9,02 zł dla wszystkich mieszkańców. Propozycja ta nie 
została zaakceptowana. 
Bogdan Huczko wyraził poparcie dla ujednolicenia taryfy w gminie. Dodał, że jedna 
taryfa może być wprowadzona ale dopiero po tym jak będą już funkcjonowały 
oczyszczalnie ścieków zarówno w Krupskim Młynie jak i w Ziętku. 
Artur Dawydzik poparł przedstawioną propozycję. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że będzie głosował przeciwko obu taryfom. 
Komisje Rady Gminy pozytywne zaopiniowały przedstawiony projekt.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków w miejscowości Krupski Młyn. 

        Przy  13 głosach – za  
1 głosie – przeciw 

   0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XXX/219/13 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Krupski Młyn, została 
podjęta. 
 



 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Potępa 
i Kolonia Ziętek. 
Komisje Rady Gminy pozytywne zaopiniowały przedstawiony projekt.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek. 

        Przy  13 głosach – za  
1 głosie – przeciw 

  0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XXX/220/13 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia 
Ziętek, została podjęta. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski 
Młyn. 

Komisje Rady Gminy 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 XXX/221/13 w sprawie dopłat do wody i ścieków w Gminie Krupski Młyn, 
została podjęta. 
 
Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. 
Zastępca Wójta przypomniał, że przedmiotem Projektu pn. „Budowa Sieci 
szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego 
Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot” jest budowa infrastruktury 
szerokopasmowej w postaci sieci bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby 
funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na terenie 14 gmin 
województwa śląskiego: Bieruń, Pilchowice, Świętochłowice, Chorzów, Chełm Śląski, 
Tworóg, Wielowieś, Siemianowice Śląskie, Bytom, Gliwice, Katowice, Krupski Młyn, 
Miasteczko Śląskie i Ornontowice. W wyniku realizacji projektu mają powstać m.in.: 
usługi dla administracji publicznej wspierające budowę społeczeństwa 
informacyjnego, zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyspieszające oraz 
ułatwiające obsługę mieszkańców.  
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

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

uchwała Nr XXX/222/13 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, została 
podjęta. 
 
Ad. 13.  

Podjęcie uchwały w sprawie wystosowania protestu przeciwko wyłączeniu z 
użytkowania linii kolejowej Nr 144 na trasie Zawadzkie  – Fosowskie. 

Zastępca Wójta Gminy przypomniał o możliwości zawieszenia linii kolejowej nr 144 na 
trasie Zawadzkie – Fosowskie.  



              Komisje Rady Gminy pozytywne zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

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

uchwała Nr XXX/223/13 w sprawie wystosowania protestu przeciwko wyłączeniu z 
użytkowania linii kolejowej Nr 144 na trasie Zawadzkie  – Fosowskie, została podjęta. 
 
Ad. 14. 
              Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 15. 
 Sprawy bieżące. 

1. Franciszek Sufa wnioskował: 
a) o przeprowadzanie konkursów na dyrektorów w placówkach oświatowych 

i opiekuńczych; 
b) o zwrócenie uwagi na zbyt małą liczbę pomieszczeń przedszkolnych w 

budynku Przedszkola Nr 1 w Krupskim Młynie;  
oraz podziękował za szybką interwencję dot. kanalizacji ściekowej przy ul. 
Zawadzkiego w Krupskim Młynie; 

2. Artur Dawydzik pytał o sprawdzenie możliwość partycypacji gminy w kosztach 
modernizacji budynków? 
Wójt Gminy wyjaśnił, że informacja będzie sprawdzona a wyjaśnienie 
przekazane radnym. 

3. Jacek Kiszkis pytał czy Wójt Gminy zna możliwe źródło finansowania 
potrzebnego do zaciągnięcia kredytów czy pożyczek np.: na remont 
budynków, 

4. Rafał Kuczera: 
a) podziękował za posprzątanie placu w Potępie; 
b) pytał o sytuację dotyczącą budynku znajdującego się na placu w 

Potępie; 
Wójt Murowski wyjaśnił jaki jest stan prawny budynku; 

5. Wójt Gminy przedstawił radnym informację na temat inwestycji terenu w 
Krupskim Młynie. 

6. Bogdan Huczko zwrócił uwagę na wysokość ogrodzenia wokół boiska 
wielofunkcyjnego w Krupskim Młynie oraz pytał jak często będą dokonywane 
wywozy odpadów w budynkach wielorodzinnych. 

7. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z pismem: 
a) Grzegorza Ziaji dotyczącym jakości wody pitnej (załącznik nr 6 do 

protokołu);  
b) Wicewojewody Śląskiego dotyczącego pomocy repatriantom (załącznik 

nr 7 do protokołu); 
c) Przewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach (załącznik nr 8 

do protokołu); 
d) ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Krupski Młyn 

(załącznik nr 9 do protokołu). 
 
Ad. 16. 
 Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.” 



 
 
 
Sesja zakończyła się o godz. 18.00. 

Na tym protokół zakończono. 

 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 

 



























 
 


