
Protokół 

z wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 18 kwietnia 2017 r. które odbyło się w sali 
posiedzeń tutejszego urzędu w godz. od 16:00 do 18:00. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności tj. 14/15 radnych. 
Nieobecna P. J. Smykała. 

Pan R. Kupke Przewodniczący przywitał obecnych. Przedstawił porządek obrad komisji,                      
w tym omówienie wykonania budżetu Miasta i Gminy Kolonowskie za 2016 r., oraz Związek 
Czysty Region i udział gminy w ujęciu liczbowym i finansowym za 2016 rok oraz najistotniejsze 
cele na 2017 rok. 

Pan Krzysztof Ważny Przewodniczący Związku Międzygminnego Czysty Region przedstawił 
sprawozdanie z działalności związku. Misją jest gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zgodnie z zasadami ekologii i ekonomii natomiast celem zapewnienie wszystkim mieszkańcom 
Związku zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych. Przewodniczący wymienił główne 
zadania jakimi zajmuje się związek tj. : zarządzanie gospodarką odpadami  w gminach, odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, kontrola jakości usług, tworzenie 
zintegrowanego systemu zarządzania. Przewodniczący poinformował o planowanej budowie 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Kolonowskiem, przy ul. Zakładowej. Planowany 
koszt budowy to: 594 031 zł brutto.  

P. B Śmieszkoł- Czy została przekazana ludziom informacja odnośnie wrzucania popiołu do 
brązowego kubła? I czy jest to opłacalne dla Związku aby zbierać w okresie zimowym brązowy 
kubeł? 

P. K. Ważny- Tak. Informacja została przekazana w formie broszurek, harmonogramów oraz  
prezentacji. To nie chodzi o to, czy jest opłacalność dla związku czy nie, ale o system w którym 
związek działa. Przez cały rok zbieramy pojemnik bio.  

P. K. Czupała- gdzie należy wyrzucać potłuczone szkło? 

P. K. Ważny- Szkło opakowaniowe należy wrzucać do zielonego worka. 

P. F. Klimas- Kiedy znajdziecie tych ludzi, którzy nie płacą za kubły? 

P. K. Ważny- Mamy 98% ściągalności, czyli dużo osób płaci prawidłowo. Rozpoczęliśmy akcje 
trójkąt zielony i trójkąt czerwony. Mamy bazę z centralnej ewidencji, więc każdy może być 
zidentyfikowany po numerze pesel. Są jeszcze osoby, które w ogóle się nie zadeklarowały                   
i nie płacą. 

P. K. Ważny- Jeśli chodzi o poziom recyklingu, to gmina Kolonowskie jest na poziomie 20%. 
Gmina Pawłowiczki jest liderem. My jako związek organizujemy różne akcje i konkursy i te 
działania są wliczane do poziomu recyklingu. 

P. R. Kupke- Nasze szkoły też organizują takie akcje. Tylko te kapsle, bądź makulatura są 
przekazywane na jakiś konkretny cel.  

P. K. Ważny- Nic nie szkodzi. Proszę uzyskać kartę przekazania odpadu i nas poinformować. To 
też będzie wliczane do obliczenia poziomu recyklingu. 



P. H. Krasucka- Proszę wyjaśnić dlaczego nie jest możliwe zastosowanie brązowych kubłów                            
w budynkach wielorodzinnych? 

P. K. Ważny- Na razie regulamin nie przewiduje takiego zastosowania ale można go oczywiście 
zmienić. Pytanie, czy będzie nas na to stać. Wspólnotę mieszkaniową jest trudniej 
skontrolować.  

P. R. Kupke- Kiedy jest planowana budowa PSZOK ? 

P. K. Ważny- Opracowanie dokumentacji jest zaplanowane do końca lipca tego roku. Budowa 
ruszy prawdopodobnie w przyszłym roku.  

P. B. Śmieszkoł- Jak wygląda przekaz informacji ludziom starszym? 

P. K. Ważny-  Przekazałem dziś sołtysom ulotki, które na terenie gminy będą roznoszone. 

Przewodniczący Rafał Kupke podziękował Panu Krzysztofowi za przybycie. Następnie Skarbnik 
omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kolonowskie za 2016 rok. Na 
dzień 31 grudnia należności jednostek organizacyjnych wyniosły 902 044,97 zł natomiast 
zobowiązania Gminy wyniosły 3 519 569,42 zł. Są to zobowiązania wobec banków w których 
gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki. Następnie Skarbnik przedstawiła przedsięwzięcia 
realizowane w 2016 r tj. modernizacja wieży OSP w Kolonowskiem, przebudowa Sali OSP w 
Kolonowskiem, poprawa efektywności energetycznej wraz z termodernizacją budynku PSP nr 
1 w Kolonowskiem itp. Skarbnik przedstawiła informacje o stanie mienia komunalnego i 
gminnego. Jeśli chodzi o dochody to w 2016r. zostały zrealizowane w 99,46% w stosunku do 
założonego planu.  

P. K. Bajsarowicz- Spałek- O co chodzi z dopłatą do spółki? 

Burmistrz- Spółka w taryfie nie uwzględnia wydatków w pełnej wysokości. Gdy spółka dostaje 
te pieniądze, to są to przychody. Powoduje to obniżenie  zysku. Gmina tak jakby dopłaca do 
rachunku. Natomiast jeśli dajemy dopłatę do spółki to jest to porównywalne do „pożyczki 
bezzwrotnej” i ona nie jest traktowana jako dochód, a wiec nie wpływa na podwyższenie 
wyniku.  

R. Kupke- czy zostały złożone wnioski o dofinansowanie  przebudowy zaplecza OSP ? 

Burmistrz- Złożyliśmy tzw. przedwstępny wniosek. Jeżeli zostanie on zaakceptowany to 
później będziemy składać wniosek główny. 

P. M. Czupała- Ile mamy wolnych środków na 2017 rok? 

Skarbnik- 1 mln 700 tyś. złotych 

P. M. Czupała- Jakie są plany z wydatkowaniem tych pieniędzy? 

Burmistrz- Będziemy realizować różnego rodzaju zadania inwestycyjne. Musimy pracować                
z nadwyżką, to oznacza, że czasami musimy zaciągnąć kredyt, mimo iż mamy pieniądze. 
Złożyliśmy wniosek do  Regionalnego Programu Operacyjnego i czekamy na decyzję odnośnie 
dofinansowania ( chodzi o budynek Gimnazjum). Jeśli chodzi o oświetlenie, to na razie mapa z 
punktami jest weryfikowana. Decyzje podejmiemy wspólnie, ale wtedy jeśli będzie 
ekonomicznie uzasadniona. Jeśli chodzi o drogi, to został ogłoszony przetarg w sprawie ulicy 



Polnej. W tym roku musimy jeszcze zrobić most w Fosowskiem, ale też czekamy na 
dokumentację.  

R. Kupke?- Kto będzie projektantem w kwestii dróg? 

Burmistrz- Rozmawiamy z projektantem który prowadził prace na Osiedlu Poetów. Jest to 
kwestia finansowa. Najpierw przyjmujemy pewne zasady, podstawowe wskaźniki, później 
opracowujemy dokumentację.  

P. H. Krasucka- Z czego wynika kwota na ubezpieczenie placów zabaw? 

Skarbnik- Musimy ubezpieczyć place zabaw na terenie naszej gminy. 

Burmistrz- Ubezpieczamy kompleksowo place zabaw na 40 mln złotych i wtedy składka jest 
niższa. 

K. Wacławczyk- W zeszłym roku ofertę przedstawiło kilka firm, i całościowa składka wynosiła 
23 tyś. złotych. Jeśli chodzi o nieruchomości to ubezpieczycielem jest Warta, natomiast 
pojazdy- PZU. 

Burmistrz- Jako gmina jesteśmy dobrze ubezpieczeni. Firmy które zajmują się 
ubezpieczeniami, nie maja zastrzeżeń co do zakresu naszego ubezpieczenia. 

Następnie Burmistrz omówił raport z realizacji zadań ujętych w programie ochrony środowiska 
za lata 2015-2016. Celem działań były: ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona powietrza 
atmosferycznego,  ochrona przed hałasem i ochrona wód powierzchniowych                      i 
podziemnych oraz gospodarka odpadami. Kolejnym tematem było omówienie realizacji 
działań programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest terenu Gminy 
Kolonowskie. Jako gmina mamy jeden z najlepszych wyników w województwie i w Polsce.  
Następnie przedstawił  działania programu ograniczenia niskiej emisji - W budżecie są dwa 
zadania- wymiana oświetlenia i termomodernizacja kompleksu budynków : Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kolonowskiem oraz Publicznego Gimnazjum. 

P. B. Śmieszkoł- Dlaczego KGK czyściła wszystkie drogi oprócz ulicy Rzecznej? 

Burmistrz- Zlecenie jest na wszystkie drogi. 

K. Bajsarowicz- Spałek- w Staniszczach Wielkich przy torach kolejowych zauważono wysypisko 
śmieci, gruzu po remoncie. 

Burmistrz- Policja musi to sprawdzić. Każdy musi ponieść konsekwencje swoich działań.  

P. A. Mróz- Jest problem na ulicy Strażackiej. Po opadach deszczu woda zalewa teren koło 
sklepu. 

Burmistrz- Będziemy o tym pamiętać. Zleciliśmy również wyburzenie przystanków                                  
i postawienie nowych w Fosowskiem i Kolonowskiem. Jest to drobna inwestycja ale potrzebna.  

 

 

 



  

 


