
P r o t o k ó ł 

z wspólnego posiedzenia komisji rady w dniu 12 grudnia 2016 r. które odbyło się w sali 

posiedzeń tutejszego urzędu w godz. od 16,00 do 18,30 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności tj. 15/15 radnych. 

Pan R. Kupke – przewodniczący przywitał obecnych. Przedstawił porządek obrad komisji, w 

tym omówienie projektu budżetu na 2017 r. oraz projektów uchwał w sprawie umorzenia 

należności z tytułu czynszu. Sprawy dotyczące umorzenia należności dotyczą członków 

Komisji Budżetu i Finansów, lecz prosi wszystkich radnych o pozostanie. 

Pani A. Rathmann – omówiła plan dochodów na rok 2017. Plan dochodów nie różni się w 

większym stopniu od planu dochodów na 2016 rok. Ogółem plan dochodów stanowi kwotę 

18.585.068,00 zł, rezerwa budżetowa wynosi 80.000,00 zł. Deficyt ma 2017 r. planuje się w 

wysokości 1.019.019 zł, przychody w wysokości 1.910.019 zł a rozchody w wysokości 

900.000.00 zł. 

Pani H. Krasucka – czy plan dochodów na 2017 r. jest wyższy od planu dochodów roku 

bieżącego? 

Pani A. Rathmann – tak, o środki zaplanowane na program 500+, jest porównywalny do 2016 

roku. Z uwagi na brak pytań, proponuje omówienie planu wydatków na 2017 r. 

Pan R. Kupke – czy toczą się rozmowy o na temat przejęcie od powiatu kolejnych zadań z 

zakresu dróg. 

Pan N. Koston, burmistrz – na dzień dzisiejszy nie prowadzono rozmów z powiatem na temat 

przejęcia kolejnych zadań z zakresu dróg. Istnieje taka możliwość w przypadku zgody 

starostwa. 

Pan M. Czupała – czy w budżecie ujęto dochód ze sprzedaży przygotowanych białych 

certyfikatów. 

Pan N. Koston – sprzedaż białych certyfikatów nie ujęto w budżecie. Jest podpisana umowa i 

czekamy na ewentualne oferty celem sprzedaży tych certyfikatów. 

Pani K. Gotwald – czy jest dotacja jeżeli chodzi o wyższą dotację na przedszkola. 

Pani A Rathmann – dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wynosi ok. 1.300 zł.  

Pan M. Czupała – czy jest rozpisany projekt na przedszkola. 

Pan N. Koston – tak, wstępny projekt został oceniony bardzo wysoko. Jeżeli otrzymamy dotację 

to środki te odciążą nasz budżet gminy. 

Pani B. Smieszkoł – do kiedy gmina musi ponosić koszty utrzymania przystani kajakowej w 

Fosowskiem? 

Pan N. Koston – z tego co pamięta do końca listopada 2017 r. 

Pani K. Gotwald – zniknęła kwota 70.000 zł z pozycji gospodarka mieszkaniowa rozumie, że 

temat związany z lokalami komunalnymi będzie prowadził urząd. 



Pan N. Koston – zaplanowane wydatki związane z zmianą miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dotyczą m.in. zmiany planu zagospodarowania w 

Fosowskiem, zmiany planu zagospodarowania w Staniszczach Wielkich ul. Rzeczna, zmiany 

planu obszaru związanego z przeznaczeniem budynku, gdzie mieścił się Ośrodek Nadzieja w 

Staniszczach Wielkich ul. Sienkiewicza. 

Pani J. Smykała – w budżecie nie ujęto budowy wiaty dla OSP w Staniszczach Wielkich. 

Pan N. Koston – z uwagi na potrzebę opracowania planu zagospodarowania oraz brak 

dokumentacji technicznej.  

Pani K. Gotwald –z materiałów wynika, że na płace pracowników administracji zaplanowano 

mniej niż w roku 2016. 

Pani A. Rathmann – w roku 2017 planuje się pozyskanie środków z programu na inwestycje, 

w tym budowę dróg, inwestycję budowę remizy OSP w Fosowskiem, modernizację wieży OSP 

w Kolonowskiem oraz przebudowę sali OSP w Kolonowskiem. Zobowiązania gminy w 2017 

r. wynoszą ogółem 885.030,44  w tym kontynuacja spłaty kredytów i pożyczek. W wieloletniej 

prognozie finansowej ujęto zadania, których realizacja przekracza jeden rok kalendarzowy. W 

WPF należy dodać dwa zadania tj. termomodernizację budynku gimnazjum i szkoły 

podstawowej w Kolonowskiem. 

Pan N. Koston – mamy wykonane dwa audyty energetyczne. Musimy jeszcze opracować 

studium wykonalności i w terminie do 19 stycznia złożyć wniosek do programu. 

Pan M. Czupała – w budżecie nie ma środków na wykonanie dokumentacji na drogi na naszym 

osiedlu. Czy będzie możliwość zaplanowania zadania w ciągu roku (wniosek do schetynówki).  

Pan N. Koston – niestety nie możemy z uwagi na przekroczenie wskaźników zadłużenia. 

Pani H. Krasucka – przy ul. Brzozowej w Kolonowskiem nie ma żadnego oświetlenia. 

Pan N. Koston – posiadamy program do którego wpisujemy zużycie energii począwszy od 

2013r. Pozwoli nam to określić rzeczywiste zużycie energii za dany okres. To z kolei pozwoli 

na globalne rozwiązanie spraw zużycia energii elektrycznej. 

Pani B. Smieszkoł – co z przestawieniem wiaty przystankowej? 

Pan N. Koston – nie mamy za dużo środków, związane to jest również z kostkowaniem terenu 

pod wiatę Musimy zebrać oferty przestawienia wiaty przystankowej. 

Pan F. Klimas – przypomina o przygotowaniu planów pracy przez radę, poszczególne komisje. 

Pani A. Rathmann – w planie budżetu na 2017 r. nie ujęto zadania remont Sali w urzędzie. 

Obecnie na to zadanie w budżecie rezerwowano kwotę 65.000 zł. Spłynęła tylko jedna oferta 

na kwotę ponad 140.000 zł. dlatego zadanie nie realizowano.  Czy ma dokonać autopoprawkę 

planu budżetu na 2017 r. o to zadanie? 

Pan N. Koston – proponuje, aby zadanie to również zaplanować w budżecie na 2017 r. 

Ostatecznie radni wyrazili zgodę na dokonanie autopoprawki budżetu na 2017 r. poprzez 

dodanie zadania remont Sali urzędu, kwota 65.000 zł. 



Pan R. Kupke – dziękuje za przedstawienie i omówienie projektu budżetu na 2017 r. Prosi 

wszystkich radnych o pozostanie na dalszą część posiedzenia. W przypadku głosowania nad 

rozstrzygnięciem, czy wyrazić zgodę na umorzenie, głosować mogę tylko członkowie Komisji 

Budżetu i Finansów. 

Pan N. Koston – przejęliśmy 24 mieszkania od PKP, w tym 16 było zadłużonych. Na dzień 

dzisiejszy pozostało 6 osób, które mają zadłużenia, w tym 3 osoby o znacznie wyższym 

zadłużeniu. Zadłużenie w wysokości 45.505,65 zł. posiada p. M. Kowalska była lokator, która 

nie mieszka na terenie naszej gminy, prawdopodobnie przebywa w chwili obecnej za granicą. 

Nawet nie znamy jej adresu. Zadłużenie to powstało jeszcze w chwili kiedy była najemcą 

lokalu, który należał do PKP. Z uwagi na fakt, iż koszt związany z zatrudnieniem prawnika, 

komornika byłby wysoki i prawdopodobnie nigdy nie udałoby się wyegzekwować należności 

prosi o zgodę na jej umorzenie. 

Są jeszcze dwa inne przypadki zadłużenia lecz są to znacznie wyższe kwoty. Zgodę na ich 

umorzenie może jedynie wyrazić rada gminy. W jednym przypadku najemca zmarł. Jego 

zadłużenie wynosił ponad 72.000 zł ogółem. Mieszkanie to pozyskaliśmy z powrotem. Majątek 

pozostawiony spadkobiercom jest dużo mniejszy i nie wystarczy na pokrycie zadłużenia. O 

umorzenie zadłużenia Pana Motyki będzie występował na najbliższej sesji rady. Inna sprawa 

to zadłużenie p. Tamioła, kwota ok. 107.000 zł. Częściowo spłaca zadłużenie. Jest to osoba 

starsza, niezaradna życiowo o niskich minimalnych dochodach. Z uwagi na sytuację życiową 

tej osoby, która nie jest w stanie spłacić zadłużenia również będzie występował o umorzenie 

zadłużenia. 

Pan M. Czupała –do tych dwóch przypadków nie ma uwag. Uważa, iż należy umorzyć 

zadłużenie osobie, która starała się spłacać pomimo iż jest starsza, niezaradna życiowo i ma 

niskie dochody. Inna kwestia dotyczy pierwszego przypadku. Brakuje rozeznania sytuacji oraz 

kosztów zatrudniania kancelarii. 

Pan N. Koston – jeżeli chodzi o stan cywilny to nie wie, czy była mężatką. Wyrok Sądu o 

zadłużeniu dotyczy p. M. Kowalskiej nie zaś innej osoby. 

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie wyrazili zgodę na umorzenie 

zadłużenia p. M. Kowalskiej z uwagi na fakt, iż zadłużenie powstało w okresie wynajmowania 

lokali od PKP i gmina z tego tytułu nie poniosła strat. Umorzenie zadłużenia wpłynie na 

zmianę, zmniejszenie wysokości należności w budżecie gminy. 

Pan N. Koston – jest jeszcze 47 zadłużonych, lecz są to małe kwoty. Z tytułu nie płacenia 

czynszu zadłużenie wynosi 156.000 zł.  

Na zakończenie chce odnieść się do sprawy Dyrektora BiCeK, która została podniesiona na 

ostatnim posiedzeniu rady oraz opisana na łamach Strzelca Opolskiego. Nie będzie wypowiadał 

się politycznie, medialnie lecz jedynie przedstawi prawne aspekty zatrudnienia dyrektora. Jako 

dyrektor instytucji odpowiada za sprawy organizacyjne i w przypadku pracy w niedziele, święta 

ma prawo do dnia wolnego. Jako pracodawca nie może kazać dyrektorowi pracować w każdy 

kolejny wolny dzień. Impreza taka jest organizowana dużo wcześniej nie w dniu kiedy się 

odbywa. Z tego co wie impreza bożonarodzeniowa była udana. 

Pan R. Kupke – nie chodziło, aby sprawę tak nagłośnić. Uważa, iż wypadało aby Dyrektor 

instytucji, która jest organizatorem również na takiej imprezie się pokazał. 



Pani K. Gotwald – wiemy jakie są prawne aspekty zatrudnienia lecz są również aspekty etyczne. 

W działaniach dyrektora brakuje zaangażowania co dało się odczuć w trakcie przygotowywania 

dożynek w Kolonowskiem. Od kandydata na dyrektora, którego Pan wskazywał jako 

najlepszego oczekuje się czegoś innego. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokółowała: 

M. Bednorz 

 


