
Protokół z posiedzenia łączonych wszystkich komisji z dnia 15.06.2015r.  

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem w godzinach 

od 16:00 do 19:30. Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji.  

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Przewodniczacy Rady – Rafał Kupke 

2. Burmistrz Gminy – Norbert Koston 

3. Skarbnik Gminy – Anna Rathmann 

4. Dyrektor PSP nr 1 w Kolonowskiem - Elżbieta Cieśla -  

5. Dyrektor BiCeK Kolonowskie – Józef Kotyśś 

6. Kierownik referatu organizacji – Anna Bogdoł 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Porządek obrad: 

 1. BiCeK – sprawozdanie z działalności za rok 2014 i plan pracy na rok 2015  

2. Funkcjonowanie hali sportowej w Kolonowskiem.  

3. Omówienie sprawozdania finansowego Spółki KGK z o.o.  

4. Omówienie spraw z zakresu dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby 

dziecięce.  

 

Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej P. Rafał Kupke.  

Przewodniczący Rady gminy przedstawił porządek obrad komisji, który został przyjęty przez 

radnych jednogłośnie. Przewodniczący Rady P. Rafał Kupke poprosił p. prezesa spółki KGK 

Sp. z o.o. o przedstawienie sprawozdania, które jest załącznikiem nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

Pytania do prezesa spółki KGK Sp. z o.o. 

K. Bajsarowicz-Spałek – Czy jest możliwość podania dokładnego poboru wody przez 

mieszkańców Gminy? 

S. Hudzik – Należy porównać w taryfie pozycje. Straty wynoszą ok. 30000m3 wody.  

K. Bajsarowicz-Spałek – Czy mamy jeszcze azbestowe rury? 

Burmistrz – Wodociąg jest wymieniony na nowy, pozostały tylko przyłącza. 

M. Czupała – Porównując kwoty pobór wody w stosunku do odprowadzonych ścieków  

można zauważyć ewidentny spadek odprowadzonych ścieków przy wzroście poboru wody, 

dlaczego tak się dzieje? 

S. Hudzik – Powodem jest min. zaciągnięty kredyt, który automatycznie pomniejsza tę kwotę. 

Dodatkowo powstaje wiele podliczników na wodę wykorzystywania do podlewania 

ogródków.  

M. Czupała – Czy w sprawozdaniu jest również ujęta woda ze Spóroka? 

S. Hudzik – Tak  

R. Kupke – W sprawie etatów w spółce, czy są doceniani obecni pracownicy? Czy są jakieś 

plany co do nowych pracowników w związku z odejściem w najbliższym czasie większej 

ilości pracowników? 

S. Hudzik – Na chwilę obecną dałem podwyżkę o kwotę inflacji, zaś pracownica zajmująca 

się sprzątaniem została zatrudniona na umowę o pracę z uwagi na fakt, iż praca jest 

wykonywana w sposób ciągły co przy jakiejkolwiek kontroli mogłoby być zakwestionowane 

przez PIP, a co za tym idzie musielibyśmy zwracać składki.  

R. Kupke- Czy plany inwestycyjne będą realizowane w tym roku? 



S. Hudzik – To są tylko plany. Czy będą realizowane to się jeszcze okaże.  

K. Bajsarowicz – Spałek- Czy nasze studnie są wystarczająco głębokie? 

S. Hudzik – Mamy wystarczającą głębokość studni, zaś wyniki badanej wody przez sanepid 

są pozytywne.  

H. Krasucka – Czy spółka zbiera nadal surowce niebezpieczne? 

S. Hudzik – Tak 

M. Czupała – Jak wygląda płynność finansowa spółki? 

S. Hudzik – Starcza na bieżące rachunki. 

H. Krasucka – Czego dotyczy składnik pieniężny na s. 14? 

S. Hudzik – Ta pozycja to sieć wodociągowa. Generalnie, gdyby taryfa nie została 

zatwierdzona to mogłoby być ciężko.  

Burmistrz – Można zakwestionować taryfę ale trzeba to wszystko uzasadnić.  

M. Czupała – Czy aport jest ujęty w amortyzacji? 

S. Hudzik – Tak 

M. Czupała – Na  ile procent 

S. Hudzik – 4,5% 

R. Kupke – Nie boi się Pan, że wynik finansowy może odstraszyć banki? 

S. Hudzik – Na chwilę obecną mamy zadłużenie tylko w jednym banku i nie mieliśmy 

większych problemów w zaciągnięciu kredytu.  

F. Klimas – Na ul. Cmentarnej jest most zarwany. Krzewy zasłaniają widoczność, czy nie 

można by było wyciąć tych krzewów? 

J. Kłopotowska – Kto zajmuje się wywozem nieczystości z przystani w Staniszczach Małych? 

R. Kupke – Czy nie można częściej wywozić tych śmieci? 

Burmistrz – Mamy zawartą umowę z firmą Remondis. To jest kwestia do ustalenia. 

F. Klimas – 1 maja byłem w delegacji w Belotinie z okazji dnia wyzwolenia, gdzie 

spotkaliśmy się z Generalnym Konsulem oraz Starostą Belotina. Prosił o przekazanie obrazu 

dla p. Burmistrza.  

R. Kupke podziękował za przedstawienie sprawozdania p. S. Hudzikowi i poprosił o 

przedstawienie przez p. E. Cieśla funkcjonowania hali sportowej w Kolonowskiem.  

P. E. Cieśla przedstawiła sprawozdanie z bieżącego utrzymania hali sportowej, który jest 

załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu.  

Pytania do p. E. Cieśla: 

M. Czupała – Czy jest jakiś podział kosztów ogrzewania? 

E. Cieśla – Tak, jest podział proporcjonalny do kubatury danego pomieszczenia.  

K. Gotwald – Co z tą jedną wolną godziną niezagospodarowaną popołudniem? 

E. Cieśla – Po prostu żadnej organizacji/grupie nie pasowało. 

H. Krasucka – Co z kwotą, o której mówiła p. Cieśla?  

Burmistrz – Kluby, gdzie gra młodzież mają wstęp za darmo, zaś osoby starsze dokonują 

takiej odpłatności. Staramy się ustalić i przyporządkować obowiązki i zakresy z podziałem na 

właściciela i zarządcy. Oczywiście jeśli Państwo uznacie, że młodzież również ma płacić za 

korzystanie z hali to nie będę się upierał.  

E. Cieśla – Dlaczego to jest w budżecie szkoły? Trzeba by było znów cos unowocześnić. 8 lat 

to dużo czasu.  

R. Kupke – Może przekazać hale p. Dyrektorowi Kotysiowi? 

Burmistrz – Musimy w pierwszej kolejności ustalić podział obowiązków. Mamy tak 

naprawdę jeden budżet i nic w tym temacie się nie zmieni. 



J. Kotyś – Jeśli taka będzie Państwa decyzja to jak najbardziej podejmę się opieki hali. 

E. Cieśla – Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Rachunki zostały u nas. Gdzie jest dozór 

pytam się? 

J. Kotyś – Zaczekajmy na propozycje Pana Burmistrza w tym temacie.  

Burmistrz – Musimy tak temat rozwiązać aby nie generował on kolejnych dodatkowych 

koszów.  

M. Czupała – Przychylam się do takiego rozwiązania aby raz a dobrze rozwiązać ten temat. 

W dzisiejszych czasach jest bardzo dużo rozwiązań poprzez elektronikę.  

Burmistrz – Jak najbardziej, ale na chwilę obecną szukamy rozwiązań, które nie będą 

generowały dodatkowych kosztów.  

M. Czupała – Przecież w Publicznym Przedszkolu został zakupiony nowy kocioł.  

Burmistrz – Owszem ale nie byłoby to możliwe gdybyśmy nie dostali odszkodowania za stary 

zalany.  

A.Mróz – Koszty energii są również dosyć wysokie? Czy jest możliwość rozbicia tych 

poborów energii? 

E. Cieśla – Tak, mamy oddzielny licznik, wszystko można oddzielić. 

J. Kłopotowska – Czy osoby zatrudnione na hali to pełnoetatowcy? 

E. Cieśla – Nie to jest jeden etat ale 2 osoby. 

H. Krasucka – Jeśli jest możliwość podziału to bardzo proszę do września to ustalić.  

J. Kotyś – Trzeba wiedzieć jedną rzecz, że w momencie przejęcia hali przez BiCeK szkoła 

będzie za korzystanie z hali płacić.  

M. Czupała – Czyli nie będzie dla nas korzystniejszym rozwiązaniem przekazać na BiCeK? 

J. Kotyś – Temat jest do przemyślenia. 

Burmistrz – Nie chcę żeby było więcej zamieszania, temat trzeba przemyśleć i dobrze 

rozważyć.  

E. Cieśla – Chciałabym aby porównać budżety szkół i sprawdzić. 

Burmistrz – Tak był zaprojektowany budżet. 

K. Gotwald – Przejrzałam budżet i nie widzę za bardzo różnicy pomiędzy placówkami. 

Dlatego przy gospodarowaniu taką powierzchnią nie ma później pieniędzy na malowanie sal.  

Burmistrz – Byłem we wszystkich szkołach i proszę mi wierzyc, ze wszędzie coś się psuje. 

Postaram się do końca wakacji przedstawić projekt. Chciałbym aby operacji było jak 

najmniej.  

R. Kupke podziękował p. E. Cieśli za przedstawienie sprawozdania i poprosił P. J. Kotysia o 

przedstawienie sprawozdania z działalności BiCeK za 2015 i plany na 2015r.  

J. Kotyś – Przedstawił sprawozdania z realizacji zadań za 2014r oraz plany na rok 2015. 

Sprawozdanie jest załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu.  

Pytania do p. J. Kotysia 

H. Krasucka – Jeśli mogę zasugerować – to najlepszym sposobem na przekaz informacji jest 

własnie ksiądz. Co do imprez to uważam, że nasi ludzie oczekują czegoś innego. Repertuar, 

który jest przygotowywany przez BiCeK jest specyficzny, ale to nie dla nas. Ludzie 

potrzebują „igrzysk” Np. ASOS to było coś pięknego.  

M. Czupała – Duże imprezy trzeba skumulować w jeden punkt i je powtarzać. Wtedy 

przyciągają one mieszkańców.  

K. Bajsarowicz – Spałek – Jeśli chodzi o dożynki gminne to uważam, ze powinny być one 

organizowane przez gminę. 



J. Kotyś – Na dożynki jest oddzielny budżet. Jeśli zadanie zostanie nam zlecone to będziemy 

je realizować, ale uważam, że trzeba zachować aktywność społeczną mieszkańców.  

Burmistrz – Organizacja dożynek gminnych została przeniesiona na mieszkańców, ale dzięki 

temu mieszkańcy mniej narzekają ja ich organizację i więcej się angażują.  

M. Czupała – W takich imprezach chodzi bardziej o zaangażowanie organizacji. Tu jest 

problem z odciążeniem małych organizacji.  

J. Kotyś – Jeszcze nigdy nie odmówiliśmy pomocy żadnej organizacji. Główny założeniem 

jest aktywność mieszkańców w organizowaniu takich imprez. 

F. Klimas – Przecież dożynki musi organizować wieś.  

R. Kupke – Jest oświadczenie Pana Dyrektora, który pomoże przy organizowaniu.  

J Kłopotowska – W okresie letnim jest dużo takich imprez, może lepiej połączyć się z 

naszymi małymi firmami i zrobić coś wspólnie? 

J. Kotyś – Nie robimy festynów ale w okresie letnim zajmujemy się dziećmi im organizujemy 

czas wolny. 

K. Bajsarowicz –Spałek – Czy drzewo życia będzie za rok?  

J. Kotyś – Jeśli będę mógł wybierać to zorganizuje festyn ekologiczny dla dzieci. 

R. Kupke podziękował p. J. Kotyś za przedstawienie sprawozdania i poprosił p. Burmistrza o 

omówienie uchwały dotyczącej dopłat do żłobków.  

Burmistrz – omówił uchwałę dotyczącą dopłat do klubów. Chciałbym aby wszystkie wydatki 

były dostosowane do obecnej sytuacji finansowej gminy. Dopłaty powinny wynieść nie 

więcej niż 150 zł na dziecko.  

K.Gotwald – Myślę, ze nie ma co porównywać. W chwili obecnej mamy żłobek więc jest 

potrzeba. Przeanalizowaliśmy wcześniejsze dopłaty i do rozliczenia zostaje nam pół roku.  

Burmistrz – Proszę odpowiedzieć mi na jedno pytanie: Jakie macie Państwo propozycje 

pokrycia dziury w kwocie 450 000 zł? Mam propozycję aby zmniejszyć dopłatę do wody o 1 

zł. 

M. Czupała – Przecież jeśli Kącik dostaje pieniądze z zewnątrz to mamy oszczędności. 

Należy wszystko tak ustalić żeby nie wracać do tematu. 

F. Klimas – Ile dzieci chodzi do przedszkola w Gminie? 

K. Gotwald – 123 osoby, ale należy zwrócić uwagę, że w Publicznym Przedszkolu dopłata na 

jedno dziecko wychodzi 990 zł. 

Burmistrz – Proszę zwrócić uwagę, że opłata za 5 godzin jest bardzo niska dlatego trzeba 

komuś zabrać, żeby dać komuś innemu.  

J. Kłopotowska – Sugeruje aby dotacja była pomniejszana o kwotę dotacji z zewnątrz czyli 

300zł dotacji z urzędu – kwota dotacji zewnętrznej.  

F. Klimas – Proponuję zostawić ostatnio uchwaloną uchwałę Rady Gminy. 

K. Gotwald – Proponuję aby dotacja była uzależniona od najniższej krajowej.  

Burmistrz – nie możemy podjąć takiej uchwały. Uchwała musi zagwarantować kwotę, jaką 

należy zabezpieczyć w budżecie.  

A. Mróz – Należy przyjąć inne stawki dla dzieci 5 godzinnych. 

J. Smykała – Czy są to dotacje do godzin? Uważam, że dotacje należy przyznać dzieciom, 

które są po10 godzin. 

C. Widera – Jest pełno innych istotnych dla gminy tematów, dotacje do żłobków nie są chyba 

najważniejsze? 

R. Kupke zaproponował przegłosowanie propozycji dotacji dla żłobków.  



Propozycja 1 - Dopłata 300zł zaś w momencie dofinansowania z zewnątrz dopłatę 

pomniejszyć do kwoty 150zł. 

Propozycja 2 - Pozostawić obecną uchwałę.  

Propozycja 3 - Dopłata 300 zł ale nie więcej niż 80 % kosztów opłat za przedszkole. 

Głosowano następująco  

Propozycja 1 – 1 osoba za 

Propozycja 2 – 7 osób za 

Propozycja 3 – 2 osoby za (bez p. Przewodniczącego) 

Wstrzymały się 3 osoby.   

A.Mróz – mam wniosek mieszkańców ul. Sosnowej aby wysypał tłuczniem odcinek z górki w 

stronę przejazdu kolejowego.  

C.Widera – Lustro na ul. Cmentarnej zostało uszkodzone, zaś na ul. Szkolnej na wysokości 

posesji p. Janika przydałoby się postawić nowe.  

 

Na tym komisję zakończono.  

 

Protokołowała: 

Anna Bogdoł  

 


