
Protokół z XXXII Protokół z XXXII Protokół z XXXII Protokół z XXXII nadzwyczajnej nadzwyczajnej nadzwyczajnej nadzwyczajnej sesji sesji sesji sesji     
Rady Gminy Krupski Młyn Rady Gminy Krupski Młyn Rady Gminy Krupski Młyn Rady Gminy Krupski Młyn     

z 10 czerwca 2013 rokuz 10 czerwca 2013 rokuz 10 czerwca 2013 rokuz 10 czerwca 2013 roku    
 
XXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 10 czerwca 2013 roku w sali 

posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.  
 
Ad. 1  
                                            OtwarOtwarOtwarOtwarcie cie cie cie i stwierdzenie prawomocności sesji.i stwierdzenie prawomocności sesji.i stwierdzenie prawomocności sesji.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 oraz radnych Rady Gminy Krupski Młyn.  
W sesji uczestniczyli:  
Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Beata Plaza 
Sołtys Potępy - Andrzej Janus  
Alicja Jurasz – redaktor „GWARKA” 
 
Ad. 2  
    Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie porządku obrad.    
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek obrad. W związku z tym, że nikt nie 
zgłosił innych  wniosków do porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby 
przegłosować zaproponowany porządek obrad. 
Nieobecny Franciszek Sufa, Róża Ochman-Szyguła, Rafał Kuczera (obecnych 12-tu radnych);  
Następnie przystąpiono do przegłosowania porządku obrad:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi. 

5. Sprawy bieżące. 
6. Zamknięcie sesji. 

Przy   12 głosach – za 
             0 głosach – przeciw  
             0 głosach – wstrzymujących się  
porządek obrad został przyjęty. 

Rafał Kuczera przyszedł na sesję (obecnych 13- radnych). 
Ad. 3.  

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.komunalnymi.komunalnymi.komunalnymi.    

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Beata Plaza zabierając głos, 
poinformowała, że została zakończona procedura przetargowa, mająca na celu wyłonienie odbiorcy 
odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. W trakcie postępowania przetargowego wybrana 
została firma REMONDIS, która zaproponowała za wykonanie przedmiotu zamówienia 
najkorzystniejszą cenę tj. 303 761,14 zł w okresie 18 miesięcy. Umowa będzie podpisana w ciągu kilku 
najbliższych dni. Stwierdziła, że zaproponowana stawka jest korzystna dla budżetu gminy oraz 
zbliżona do stawek obowiązujących  w sąsiednich gminach.  
Podkreśliła, że jest to pierwszy przetarg w naszej gminie, po wejściu w życie nowych przepisów dot. 
tzw. gospodarki śmieciowej. Ponadto należy podkreślić, że uzyskana w trakcie postępowania 



przetargowego cena pozwoliła uzyskać za tą samą opłatę szerszy zakres usług, niż miało to miejsce do 
tej pory. Stawka ta, to odpowiednio: 7 zł za segregowane odpady oraz 14 zł  za odpady 
niesegregowane. Opłata ta zawiera całkowity koszt usługi a mianowicie: opłatę za odbiór, utylizację i 
za utrzymanie tzw. PSZOKÓW, tj. Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz koszty 
administracyjne.  
Henryk Brodziak pytał o koszty samej usługi bez kosztów administracyjnych – p. Plaza wyjaśniła, że 
wynoszą one ok. 6 zł.  
Adam Łuć pogratulował wyboru firmy i uzyskania tak dobrej stawki.  
Róża Ochman-Szyguła przyszła na sesję (obecnych 14-tu radnych). 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
                   Przy 14 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXII/238uchwała Nr XXXII/238uchwała Nr XXXII/238uchwała Nr XXXII/238/1/1/1/13333 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, została podjęta. 
 
Ad. 4. 
 Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości 
cen za te usługi.cen za te usługi.cen za te usługi.cen za te usługi.    
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Beata Plaza poinformowała, że 
zaproponowane stawki tj.: odpowiednio 0,07 zł i 0,08 zł wynikają ze szczegółowej wyceny tej usługi. 
Jednocześnie zasugerowała aby w następnym przetargu zastanowić się nad włączeniem kosztów tej 
usługi do ogólnej opłaty za odpady. Bogdan Huczko pytał czy firma w cenie usługi ma wliczone 
odkażania pojemników? Pani Plaza potwierdziła, że prace te powinny być wykonane dwa razy do 
roku.  
Rafał Kuczera pytał kiedy będą wymieniane pojemniki na odpady – Kierownik Referatu wyjaśniła, że 
w ciągu 10 dni będzie podpisana umowa z Firmą REMONDIS a w ciągu kilku następnych dni 
powstanie harmonogram wymiany pojemników.  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia 
rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 
                   Przy 14 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXII/239uchwała Nr XXXII/239uchwała Nr XXXII/239uchwała Nr XXXII/239/1/1/1/13333 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi, została podjęta. 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Beata Plaza zwróciła się z do radnych z 
prośbą o pomoc w rozpropagowaniu informacji na temat właściwego składania deklaracji dot. 
odpadów komunalnych. 
 
Ad. 5.  
Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.Sprawy bieżące. 

1. Bogdan Huczko poinformował, o Mistrzostwach Polski Młodzieżowych Ośrodków 
Wychowawczych w piłce siatkowej, które odbyły się 8 i 9 czerwca br. Powiedział, że w 
mistrzostwach wzięło udział 7 drużyn z całej Polski oraz podziękował Wójtowi Gminy, Radzie 
Gminy za możliwość skorzystania z hali sportowej w czasie rozgrywek.  

2. Krzysztof Pilarski zgłosił zatkany przepust pod drogą na wysokości ul. Stawowej w Potępie, co 
przy zwiększonych opadach powoduje podtopienia okolicznych nieruchomości. 



Wójt Gminy powiedział, ze problem został zgłoszony do Zarządu Dróg Powiatowych w 
Tarnowskich Górach. 

3. Rafał Kuczera:  
a) pytał jak przebiegają prace w związku z zarwaniem kanalizacji deszczowej przy ul. 

Tarnogórskiej w Potępie? 
Wójt Gminy poinformował, że prace Powiatu trwają i problem jest monitorowany. 

b) zgłosił zatkanie chłonnej studzienki przy nieruchomości p. Pańczyk ul. Polnej w 
Potępie; 

4. Adam Łuć pytał czy jest znany termin spotkania z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie 
naprawy dróg powiatowych na terenie gminy? 
Wójt wyjaśnił, że rozmowy na ten temat trwają. Powiat jest po przetargu ale wnioski 
dotyczące dróg na terenie Gminy są przekazywane na bieżąco.  

5. Jacek Kiszkis zaproponował, aby gmina rozważyła możliwość wykonania analizy dotyczącej 
proporcji pomiędzy ilością wpływającej i ilością wypływającej wody na terenie naszej gminy. 
Sugerował aby zastanowić się nad odtworzeniem tzw. kanału ulgi na Małej Panwi.  
Wójt Gminy odpowiedział, że podmiotem odpowiedzialnym za cieki wodne na terenie Gminy 
jest RZGW we Wrocławiu, który jak do tej pory dobrze współpracuje z Gminą. Jednak 
problem ten wymaga przypomnienia na jednym z kolejnych posiedzeń Komisji Terenowej 
Rady Gminy. 

6. Rafał Kuczera pytał czy będą koszone pobocza przy drogach powiatowych w Potępie? 
Wójt Murowski powiedział, że jedno pobocze będzie wykoszone w ciągu najbliższych dni a 
poza tym przypomniał, że jest to obowiązek Powiatu a nie Gminy. 

7. Artur Dawydzik zgłosił, że przy drodze powiatowej jest zatkana kratka ściekowa, znajdująca 
się od strony parku, naprzeciwko terenu ogródków działkowych przy ul. Głównej.  

8. Klaudiusz Kruszewski pytał czy zakończono już prace inwestycyjne w Borowianach i czy będzie 
przewidziane zamontowanie oświetlenia na terenie placu zabaw?  
Wójt potwierdził zakończenie prac i poinformował, że trwają rozmowy z  Energetyką na 
temat uzupełnienia oświetlenia. 

9. Henryk Brodziak wnioskował o naprawę tzw. mostu żelaznego w Ziętku. 
Wójt Gminy potwierdził, że naprawa mostu jest zaplanowana przez pracowników Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej a materiał czeka na wykorzystanie.  

10. Artur Dawydzik zgłosił aby wyremontować most drewniany przy starej bramie NITROERGU. 
Wójt przypomniał, że prace są zaplanowane do wykonania.  

11. Bogdan Huczko zgłosił: 
a) zarośnięcie gałęziami jednej z lamp na ścieżce z mostu wiszącego w kierunku piekarni, 
b) prosił o uzupełnienie dodatkowego punktu świetlnego przy piekarni; 
c) że na terenie parowozowni w Krupskim Młynie odbywają się głośne imprezy; 
Wójt wyjaśnił, że problem został zgłoszony policji a ponadto teren parowozowni jest 
własnością NITROERG-u, jednocześnie planowane było przekazanie tego terenu po kilku 
nieudanych próbach sprzedania przedmiotowej nieruchomości. 

             Klaudiusz Kruszewski opuścił salę posiedzeń. 
12. Artur Dawydzik zaproponował uruchomienie dodatkowego przystanku przy ul. Głównej w 

Krupskim Młynie (w sąsiedztwie basenu). 
Zastępca Wójta Gminy wyjaśnił, że podobna propozycja była już szczegółowo analizowana i 
nie jest możliwa do  zrealizowania ze względów bezpieczeństwa.  

13. Andrzej Janus: 
a) podziękował za wykonanie prac porządkowych przy krzyżu w Potępie oraz pogratulował 

takiego pracownika jakim jest  kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej; 

b) prosił o sprawdzenie sytuacji prawnej sklepu na placu w Potępie (interwencja w sprawie 
utrzymania porządku wokół budynku); 



c) wnioskował o odtworzenie rowów odwadniających przy ul. Leśnej w Potępie, szczególnie 
k/nieruchomości p. Kicińskiego; 
Wójt zobowiązał się do przygotowania pisma do Powiatu m.in.: w tej sprawie. 

14. Przewodniczący Rady Gminy:  
a) poinformował o inicjatywie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia 
Programu „RODZINA 5+” (załącznik nr 2 do protokołu). 
Zaproponował, aby Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu zapoznała 
się z tematem bardziej szczegółowo na jednym ze swoich najbliższych posiedzeń. 
Zastępca Wójta Gminy dodał, że temat jest rzeczywiście interesujący i wymaga 
przeanalizowania.  
Bogdan Huczko poparł przedstawioną inicjatywę, tym bardziej, że państwo nie prowadzi  
polityki prorodzinnej, która mogłaby służyć np.: rodzinom wielodzietnym. 
b) poinformował o piśmie radnego Czernikarza w sprawie jego inicjatywy dotyczącej 
przystąpienia gmin powiatu tarnogórskiego jako akcjonariuszy do Wielospecjalistycznego 
Szpitala Powiatowego (załącznik nr 3 do protokołu); oraz poinformował o przekazaniu jego 
treści radnym gminy za pośrednictwem poczty mailowej. 
Adam Łuć zaproponował aby przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu poczekać na 
rozstrzygnięcie sprawy dotyczącej statusu Szpitala przez Powiat Tarnogórski, w związku z 
unieważnieniem, przez Sąd Administracyjny, uchwały o likwidacji SP ZOZ 
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach.  
Bogdan Huczko powiedział, że inicjatywa rzeczywiście może znaleźć poparcie ale najpierw 
powinien być przygotowany program naprawczy placówki wraz z gwarancjami na temat 
sposobu wykorzystania środków finansowych jak i obowiązkiem przestrzegania zasad etyki 
lekarskiej w tym Szpitalu. 
d) zapoznał z pismem p. Anny Orłowskiej dotyczącej wsparcia talentu jej córki (załącznik nr 

4 do protokołu).  
Bogdan Huczko zaproponował, aby Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Sportu przedyskutowała propozycję na najbliższym posiedzeniu.  

e) przekazał zaproszenie radnych na festyn, który odbędzie się 23 czerwca br. (w niedzielę) 
w godz. 15.00-19.00 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie. 

 
Ad. 6. 
              Zamknięcie sesji.              Zamknięcie sesji.              Zamknięcie sesji.              Zamknięcie sesji.    
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.”    
    
    
    
Sesja zakończyła się o godz. 16.30. 

Na tym protokół zakończono. 

 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





































 


