
Protokół z XXXV sesji  
Rady Gminy Krupski Młyn  

z 29 października 2013 roku 
 
XXXV sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 29 października 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 - 3 do protokołu) przywitał 
przybyłych na sesję: urzędników z  Wójtem Gminy na czele, radnych Rady Gminy Krupski 
Młyn, sołtysa Andrzeja Janusa, redaktora „Gwarka” Panią Alicję Jurasz oraz uczestników 
wyprawy rowerowej, obecnych na sesji – Piotra Myśliwca i Jacka Kiszkisa.  
W sesji uczestniczyli:  
Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska-Kwiek 
Radca Prawny – Elżbieta Psiuk 
Sołtys Potępy - Andrzej Janus  
Redaktor „GWARKA” - Alicja Jurasz  
 
Ad. 2  
 Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek obrad. W związku z tym, że nikt 
nie zgłosił wniosków do porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby 
przegłosować zaproponowany porządek obrad. 
Nieobecny: Adam Łuć, Rafał Kuczera, Franciszek Sufa (obecnych 12-tu radnych). 
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. Zapoznanie z relacją uczestników wyprawy rowerowej do Wilna. 
5. Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. 
6. Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. 
7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 
8. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych kierowników Urzędu Gminy 

za 2012 rok oraz informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat oświadczeń 
majątkowych radnych za 2012 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 
2024. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2013 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2014 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2014 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości rocznej opłaty od 

posiadania psów na 2014 rok. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2014 rok. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu 

mieszkalnego nr 4 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 11. 



16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 168/76 k.m. 13 o pow. 0,1703 ha, KW 42 965 
położonej w Krupskim Młynie przy ul. 1 Maja. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na okres do 3 lat. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na okres do lat 3. 

19. Wnioski i interpelacje radnych. 
20. Sprawy bieżące. 
21. Zamknięcie sesji. 
 

   Przy   12 głosach – za 
                0 głosach – przeciw  
                0 głosach – wstrzymujących 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 
sesji Rady Gminy z 24 września 2013 roku oraz czy wnoszą do niego swoje uwagi. Nikt z 
radnych nie wniósł uwag. 
Głosowaniem nad protokołem przebiegało następująco: 
       przy  12 głosach – za  
                                     0 głosach – przeciw  
                                     0 głosach – wstrzymujących się  
protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 24 września br. został przyjęty. 
 
Ad. 4. 
 Zapoznanie z relacją uczestników wyprawy rowerowej do Wilna. 
Obecni na sesji Jacek Kiszkis i Piotr Myśliwiec uczestnicy pielgrzymki rowerowej na Litwę do 
Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie opowiedzieli radnym o swojej wyprawie rowerowej 
oraz przedstawili krótką prezentację multimedialną. Podziękowali za wsparcie, udzielone 
przez wielu sponsorów z Wójtem i Radą Gminy Krupski Młyn na czele. Poinformowali również 
o zamiarze wyjazdu w 2014 roku, w grupie siedmiu osób, na rowerach do Włoch. Zwrócili się 
również z prośbą o dofinansowanie przyszłorocznej podróży.  
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za podzielenie się wrażeniami z pielgrzymki                       
i  promocję naszej gminy. Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli uczestnikom 
upominki w postaci książek pt.: „52 trasy na weekend”, wyd. Pascal.  
 
Ad. 5. 
        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 4 do protokołu). 
 
Ad. 6. 
        Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.  
Wójta Gminy przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji wniosków i interpelacji radnych 
zgłoszonych na wspólnym posiedzeniu Komisji 19 września br. oraz na sesji w dniu 24 
września br. (załącznik nr 5 i 6 do protokołu).  
Henryk Brodziak pytał na jakim etapie są rozmowy między Gminą Krupski Młyn a 
Nadleśnictwem Zawadzkie,  dotyczące zamiany gruntów w Potępie (teren stawów). Wójt 
wyjaśnił, że rozmowy w tej sprawie zostały zakończone i pozostaje teraz tylko podpisanie 



aktu notarialnego. Gmina proponuje podpisanie aktu notarialnego na początku przyszłego 
roku.  
Artur Dawydzik podziękował za poprawę jakości wody z nowego ujęcia w Krupskim Młynie. 
Wójt przypomniał, że Gmina poszukuje producenta urządzenia do napowietrzania wody, 
które powinno rozwiązać problem  jakości wody. Urządzanie takie powinno być 
zamontowane na ujęciu wody pod koniec obecnego lub na początku przyszłego roku. 
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu mieszkańcowi gminy – Grzegorzowi Ziai, który 
chciał zabrać głos w sprawie jakości wody pitnej w Krupskim Młynie.  
Pan Ziaja przypomniał treść pism, które skierował do Gminy w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do poprawy jakości wody. Wyraził zaniepokojenie, że na sesji padają 
stwierdzenia, że woda jest super. 
Przewodniczący Rady Gminy zaprzeczył, jakoby na sesji twierdzono, że woda jest świetnej 
jakości. Na sesji padały stwierdzenia, że woda spełnia wymagane prawem normy.  
Grzegorz Ziaja podkreśli ze jakość wody jest zła, badania przeprowadzane były przypadkowo, 
w wodzie jest mnóstwo żelaza, woda ta gnije a odbiorcy muszą ją pić. Żeby móc korzystać z 
wody należy kupować filtry, które pozwalają na jej wykorzystanie. Zarzucił, że nikt nic nie 
robi, żeby polepszyć jej jakość. 
Jacek Kiszkis powiedział, że sprawa wody jest znana i poruszana jest na sesjach od wielu 
miesięcy, więc nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje w tej kwestii. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że podejmowane są liczne działania mające na celu poprawę jakości 
wody, woda jest badana przez Sanepid na ujęciu oraz w kilku punktach poboru wody. 
Zgodnie z wynikami, woda mieści się w normie, nie odnotowano przekroczeń.  
Pan Ziaja zażądał przeprowadzenia badań we wskazanym przez niego miejscu i w jego 
obecności. Jednocześnie zauważył, że skoro woda odpowiada normom, to w jakim celu 
prowadzi się prace mające na celu poprawę jej jakości. Pytał skąd takie głupie odpowiedzi, 
które dostaje z Gminy? Przypomniał, że mimo obowiązywania regulaminu dostarczania wody, 
nie jest on przestrzegany.   
Zastępca Wójta Gminy podkreślił, że woda jest systematycznie badana przez licencjonowane 
laboratorium oraz przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu i  gdyby woda nie 
odpowiadała normom, to ujęcie byłoby już dawno zamknięte. Ponadto problem jakości był  
konsultowany ze specjalistami Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Opracowana przez 
specjalistów diagnoza zaleca zamontowanie na ujęciu wody  urządzenie do napowietrzania 
wody.  
Pan Ziaja prosi o udostępnienie wyników badań – Zastępca Wójta zaprosił Pana Ziaję do 
zapoznania się z nimi w Urzędzie Gminy  w Referacie Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej.  
Bogdan Huczko powiedział, że woda jest badana przez uprawnioną instytucję a na 2014 rok 
zaplanowana jest inwestycja, która ma na celu poprawę jakości wody, jednak wymaga to 
znacznych środków, których w budżecie na 2013 rok nie ma.  
Jacek Kiszkis przypomniał, że problem jest monitowany i dobrze znany radnym. 
Pan Ziaja powiedział, że w związku z tym działania idą w dobrym kierunku, jednak wszystkie 
czynności podejmowane są stanowczo za późno. Wnioskował o przeprowadzenie badań 
wody we wskazanym przez niego miejscu oraz o podłączenie wody z ujęcia w Nitroergu, 
zamiast z nowego ujęcia przy ul. Głównej.  
 
Ad. 7.  
              Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  

a) pełnionych dyżurach w Urzędzie Gminy 1, 8, 15 i 29 października do godz. 14.45; 
b) załatwianiu spraw bieżących w Urzędzie Gminy w czasie odbywania dyżurów; 



c) udziale w 22 października na „Zamku w Toszku” w finale VI edycji konkursu Danie 
Roku 2013 organizowanego przez Fundację Lokalna Grupa Działania „Spichlerz 
Górnego Śląska”; 

d) prowadzeniu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy które odbyło się 23 
października 2013 roku; 
Radni przyjęli sprawozdanie bez uwag. 

 
Ad. 8. 
 Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych kierowników Urzędu 
Gminy za 2012 rok oraz informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat oświadczeń 
majątkowych radnych za 2012 rok. 

Wójt gminy przedstawił radnym informację dotyczącą oświadczeń majątkowych 
kierowników referatów Urzędu Gminy, która została przyjęta bez uwag (załącznik nr 7 
do protokołu). 
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z informacją na temat złożonych 
przez radnych oświadczeń majątkowych, została przyjęta bez uwag. 

 
Ad. 9. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 

2013 - 2024. 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby omówić pkt 9 i 10 wspólnie, natomiast 
przegłosować uchwały osobno.  Przypomniał, że projekt uchwały szczegółowo omawiany na 
wspólnym  posiedzeniu Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowały przez wszystkie 
Komisje i zaproponował aby omówić pkt 9 i 10 wspólnie, natomiast przegłosować uchwały 
osobno. Radni przyjęli przedstawioną propozycję 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2024. 
                   Przy 12 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXV/267/13 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 
2013 – 2024 rok, została podjęta. 
 
Ad. 10.  
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowały przez wszystkie Komisje, 
następnie poddał go pod głosowanie. 
                    Przy  12 głosach – za  
                               0 głosach – przeciw 
                               0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXV/268/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, została podjęta. 
 
Ad. 11.  

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2014 rok. 

Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały. 
Radna Róża Ochman-Szyguła wraz z Henrykiem Brodziakiem złożyła propozycję dotyczącą 
obniżenia stawki za grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 0,32 zł na 0,31 zł.  
Bogdan Huczko wnioskował o pozostawienie stawki w wysokości 0,32 zł. Propozycja ta 
została przyjęta przy 10 głosach „za”; 2 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się. W 



związku z tym, Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały ze stawką 0,32 
zł.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Przy 10 głosach – za   
0 głosach – przeciw 
2 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXXV/269/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na 2014 rok, została podjęta. 
 
Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2014 rok. 
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały zawierający propozycję 2,5 
zł oraz inkasa w wysokości 12 %.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXXV/270/13 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2014 rok, 
została podjęta. 

 
Ad. 13.  
  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości rocznej opłaty 
od posiadania psów na 2014 rok.  
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt ze stawką 22 zł. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

uchwała Nr XXXV/271/13 w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości rocznej opłaty od 
posiadania psów na 2014 rok, została podjęta. 
 
Ad. 14.  
 Podjęcie uchwały  w  sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na  2014 rok. 
Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a Komisje 
pozytywne zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  
Przy 12 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XXXV/272/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2014 rok, została podjęta. 
 
Ad. 15. 
 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu 
mieszkalnego nr 4 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 11. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt był przedmiotem posiedzenia Komisji 
Rady Gminy i został pozytywnie zaopiniowany.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  



W głosowaniu brało udział 12-tu radnych.  
  Przy 12 głosach – za  

0 głosach – przeciw 
            0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXXV/273/13 w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku 
dotyczącego wykupu lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Krupskim Młynie przy ul. 
Kasprowicza 11, została podjęta. 
 
Ad. 16.  
 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 168/76 k.m. 13 o pow. 0,1703 ha, KW 42 965 
położonej w Krupskim Młynie przy ul. 1 Maja. 
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z wnioskami mieszkańców, którzy zwrócili się 
o możliwość przeznaczenia do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości gruntowej.  
Wójt Gminy poinformował, że czynności geodezyjne zostały już rozpoczęte, jednak 
korzystniej byłoby, gdyby było więcej chętnych do zakupu, wtedy koszty podziału byłyby 
niższe. Osoby dzierżawiące nieruchomości zostały zawiadomione o takiej możliwości.  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony 
na posiedzeniach Komisji Rady, gdzie został pozytywnie zaopiniowany.  
Następnie poddał projekt pod głosowanie. 
                    Przy  12 głosach – za  
                               0 głosach – przeciw 
                               0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXXV/274/13 w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Fundacji Lokalna 
Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska”, została podjęta. 
 
Ad. 17.  
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres do 3 lat. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt był przedmiotem posiedzenia Komisji 
Rady Gminy i został pozytywnie zaopiniowany. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  

Przy 12 głosach – za  
0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XXXV/275/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na okres do 3 lat, została podjęta. 
 
Ad. 18. 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres do lat 3. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt był przedmiotem posiedzenia Komisji 
Rady Gminy i został pozytywnie zaopiniowany. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, następnie Rada Gminy przystąpiła do 
głosowania.  
W głosowaniu brało udział 12-tu radnych.  

Przy 12 głosach – za  
0 głosach – przeciw 

            0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XXXV/276/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na okres do lat 3, została podjęta. 



 
Ad. 19. 
 Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad. 20. 
 Sprawy bieżące. 

1. Bogdan Huczko poinformował o: 
a) Tygodniu Kariery Zawodowej, który odbył się w Młodzieżowym Ośrodku  
Wychowawczym  od 14 do 18 października 2013 roku; 
b) podsumowaniu konkursu plastycznego, który odbył się Tarnowskich Górach; 
c) akcji pod nazwą „Palenie jest słabe”; 
d) organizacji XI edycji biegów przełajowych – 26 października; 
2. Sołtys Andrzej Janus stwierdził, że przysłuchując się dyskusji na temat jakości 
wody, doszedł do wniosku, że stwierdzenia p. Ziai, które padły na sesji były 
krzywdzące i nieuzasadnione. Uczestnicząc w sesjach był świadkiem, że problem był 
wielokrotnie poruszany i dyskutowany. 

 
Ad. 21. 
 Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.” 
 
 
 
Sesja zakończyła się o godz. 18.00. 

Na tym protokół zakończono. 

 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


