
P r o t o k ó ł  Nr 14 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 20 marca 2014 r. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni 7/8 członków komisji zgodnie z 

listą obecności, nieobecny p. M. Czupała. W posiedzeniu uczestniczył p. S. Hudzik – Prezes 

„KGK Sp. z o.o. 

Pani W. Kopyto przewodnicząca komisji – przywitała obecnych, przedstawiła porządek 

posiedzenia komisji. Poprosiła burmistrza o przestawienie spraw związanych z realizacją 

inwestycji przez zaszą spółkę KGK sp. z o.o.  

Pan N. Koston Burmistrz Kolonowskiego – inwestycja wymiany wodociągów była 

oczekiwana i planowana już od jakiegoś czasu. Dokumentację kilka lat temu wykonała 

gmina. Pewne elementy, etapy inwestycji  już zostały wykonane jak np. ul. Nowa. Pod 

względem finansowym jest to najgorsza inwestycja w historii gminy. Wcześniej nie 

interweniował, gdyż zadanie wykonuje spółka i nie znał szczegółów.  W miesiącu lipcu 

ogłoszono przetarg, a we wrześniu spółka podpisała z wykonawcą umowę. Na finansowanie 

inwestycji , spółka planowała pozyskać środki w formie pożyczki z Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, która wcale nie musiała być jej przyznana. Fundusz 

zażądał zabezpieczenia pożyczki, stąd wynikła potrzeba podjęcia uchwały w grudniu 2013 r. 

w sprawie ustanowienia zastawu dla spółki. W tej chwili nie ma zagrożenia dla spółki, w 

pewnym momencie spółka mogła zbankrutować. 

Pani W. Kopyto – kto nadzoruje pracę spółki, co należy zrobić aby sytuacja w przyszłości nie 

miała miejsca? 

Burmistrz – nadzór nad spółką sprawuje Rada Nadzorcza spółki. Lecz jeżeli radzie sprawy 

nie zostały przedstawione, to nie można mówić o nadzorze. Rada Nadzorcza sprawdza stan po 

realizacji nie zaś przed przystąpieniem do zadania. Zdziwi ł się, że osoba z długoletnim 

stażem pracy, doświadczeniem podchodzi do zadania bez zabezpieczenia środków na to 

zadanie. 

Pan R. Kupke -  nie można się zgodzić z twierdzeniem, że Rada Nadzorcza sprawdza zadanie 

dopiero z chwilą realizacji, można było wcześniej żądać wyjaśnień. 

Burmistrz - decyzje w zakresie  przetargu, zabezpieczenia środków na inwestycję  

podejmował samodzielnie poprzedni Prezes. Byłby problem w chwili, gdyby gmina nie 

poręczyła zastawu dla spółki. Gmina została postawiona przed faktem dokonaniem, które 

wymusiła spółka swoim zachowaniem. Jeżeli chodzi o dokumentację to w dokumentacji 

technicznej wymiana wodociągu polegała na określonej metodzie. Niestety decyzją Prezesa 

wymiana rur została dokonana inną metodą poprzez zastosowanie wykopów. Zmiany te nie 

zostały wprowadzone do dokumentacji, nie uzyskały akceptacji starostwa. Powyższe wiąże 

się z dodatkowym zadaniem jakim jest odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej, co z kolei 

wiąże się z dodatkowymi środkami.  Oprócz tego wykonano również przyłącza do 

wodociągów, których koszt nie był uwzględniony w dokumentacji. Wysłałem pismo do p. J. 

Jagiełły z uwagami co do prowadzenia inwestycji, do których były prezes się nie odniósł. 



Pani W. Kopyto – ile będzie kosztowała ta pomyłka naszych mieszkańców, ile to wynosi 

kwotowo? 

Pan S. Hudzik -  koszt inwestycji ogółem 2.215.000 w tym 90% dofinansowanie, 10% wkład 

własny spółki. Oprócz tego spółka musi zapłacić podatek VAT 280.000 na co zaciągnie 

pożyczkę na dogodnych warunkach na 2,5%. Na dzień dzisiejszy zapłacono  już 840.000 zł. 

Pani W. Kopyto – jakie jest Pana stanowisko w tej sprawie, jakie plany na najbliższy okres? 

Pan S. Hudzik – generalnie musimy skończyć inwestycję. W chwili obecnej nie ma 

zagrożenia finansowego zadania. Chociaż brakuje nam środków chociażby za zimowego 

utrzymanie dróg. Firma prowadząca roboty wywiązuje się dobrze, prace chce zakończyć 

wcześniej. 

Pan K. Wacławczyk – przedstawił i omówił prezentację na temat realizacji strategii gminy na 

lata 2007-2013, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pan N. Koston – gmina nie ma obowiązku posiadania strategii, strategia nie ma charakteru 

wiążącego. Gmina jest ograniczona ustawą, która mówi jakie zadania gmina musi realizować. 

Jeżeli chodzi o strategię to strategia musi być spójna z innymi dokumentami, w tym z planem 

rozwoju województwa opolskiego, planem rozwoju powiatu, planem zagospodarowania 

przestrzennego z uchwalonym budżetem. 

Pani W. Kopyto – nasze działania winne iść w kierunku promocji naszej gminy, działań 

zmierzających do zwiększenia liczby mieszkańców, np. realizacji żłobków dla dzieci. 

Burmistrz – proponuje, aby to ta komisja zajęła się  opracowaniem strategii na kolejne lata, 

weryfikacją zadań wyłonionych w drodze konsultacji . Priorytetowe zadanie to uregulowanie 

stanu prawnego nieruchomości, które znajdują się w miejscach strategicznych. 

Pani K. Muc – powinny być w sprzedaży mapy traz rowerowych. 

Pan R. Kupke – poprawa wizerunku gminy i KGK, zmobilizować spółkę, aby posprzątała 

najbardziej newralgiczne miejsca. Ustanowić administratora, opiekuna naszych obiektów, 

chodzi o boiska ogólnodostępne, przystanie. 

Burmistrz – chciałby zadanie to przejąć od powiatu, chodzi o sprzątanie ulic, chodników. 

Pani A. Mróz – rozważyć temat sprzątania przystanków. 

Pan N. Koston – przedstawił projekty uchwał na najbliższą sesję rady. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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