
Protokół Nr 20 

z posiedzenia Rady Miejskiej w Kolonowskiem w dniu 8 października 2012r. które odbyło się 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie w godzinach od 16,00 do 19,30 

 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia rady. Obecni wg listy obecności tj. 12/15 radnych, 

nieobecni: p.p. G. Firlej, R.Kupke oraz J.Wacławczyk. W posiedzeniu rady udział wzięli 

sołtysi wsi; p.K.Bajsarowicz-Spałek, p.E.Kunysz i p.J.Urbańczyk oraz p.I.Ochmann – 

Kierownik M-GOPS. 

Pan F.Klimas przewodniczący rady  - przedstawił porządek obrad, prosi o ewentualne uwagi. 

Pan N.Koston Burmistrz – wnosi o rozszerzenie porządku obrad o dodatkową uchwałę w 

sprawie przystąpienia do realizacji projektu E-urząd. 

Pan F.Klimas – poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą, 

przyjęto za- jednogłośnie. 

Pan N.Koston – przedstawił sprawozdanie z działalności burmistrza za okres między sesjami, 

które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Dodatkowo przedstawił informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych Gminy Kolonowskie w roku szkolnym 2011/2012, które z 

pewnością będą tematem posiedzenia komisji. 

Pan M.Czupała – zwrot podatku VAT obejmuje inwestycje bieżące czy też inwestycje 

wstecz? 

Burmistrz – zwrot podatku VAT będzie obejmował zadania wstecz oraz zadania realizowane 

w przyszłości. Aby odzyskać podatek musimy zmienić formę działania. Jeżeli chodzi o 

wynagrodzenie firmy, to firma otrzyma 30% od odzyskanej kwoty końcowej. 

Pani W.Kopyto – czy planuje się dofinansowanie do dróg powiatowych w Staniszczach 

Małych? 

Burmistrz – nie składał żadnych deklaracji jeżeli chodzi o dofinansowanie. Z tego co mówi 

Minister Finansów będzie źle. Wszyscy jesteśmy na etapie tworzenia budżetu. 

 

Pan F.Klimas – poprosił p.I.Ochmann o przedstawienie informacji odnośnie działalności 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Pani I.Ochmann - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu 

pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, postępowanie 

względem dłużników alimentacyjnych, stypendiów szkolnych, ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ośrodek 

przy realizacji zadań musi stosować kryterium dochodowe; osoba samotna – 542/813, w 

rodzinie – 456/684. W ramach ustawy o pomocy społecznej przyznana jest pomoc finansowa 

w zakresie: zasiłków stałych 15 osób, zasiłków okresowych 39 osób, zasiłków celowych i w 

naturze 78 osób, dożywanie w szkołach i przedszkolach 35, zasiłki na zakup żywności 184 

osoby, usługi opiekuńcze 23 osoby świadczone przez 7 opiekunek domowych, kierowanie do 

domów pomocy społecznej 12 osób (198.309 zł). Koszt umieszczenia w DPS w zależności od 

ośrodka wacha się od 2486 do 2926 w Kamiennej (Strzelce Op. 2760 zł). M-GOPS pomocą 

socjalną obejmuje ogółem 146 rodzin, w tym dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością, 

bezradnością oraz rodziny wielodzietne. Ośrodek również realizuje zdania w ramach 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, funduszu alimentacyjnego, wypłaty świadczeń 

rodzinnych. Realizuje zadania w ramach projektu, którym objęto 28 osób. 

Pani A.Banasik – ma problem z uzyskaniem mieszkania dla dziecka z rodziny zastępczej. 

Powiat twierdzi, że jest to sprawa dla OPS. Prosi o pomoc w załatwieniu mieszkania, gdyż 

zgodnie z prawem dziecku pełnoletniemu z rodziny zastępczej należy się mieszkanie. 

Burmistrz – zawsze można złożyć podanie o mieszkanie, lecz jest to kompetencja PCR. 

 



Pan F.Klimas – przedstawił sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu  i 

Finansów i Komisji Rewizyjnej. Komisja omówiła propozycje stawek podatku od 

nieruchomości oraz środków transportowych zaproponowanych przez burmistrza. Komisja 

proponuje zmienić jedną pozycję, obniżyć stawkę; za budynki pozostałe z 4,69 do 4,59 zł. 

Jeżeli chodzi o propozycje stawek podatku od środków transportowych to propozycje 

przyjęto. 

Burmistrz – proponowane stawki podatku od środków transportowych są jednolite w 

stosunku do wszystkich rodzajów pojazdów. Wpływ podatku do budżetu Gminy według 

proponowanych stawek spowoduje niższe dochody w wysokości 650 zł. Jest potrzeba 

uregulowania zasad korzystania z przystanków autobusowych oraz uporządkowania wykazu 

tych przystanków. Jesteśmy 5 gminą w województwie, która proponuje taką uchwałę. 

Proponowana kwota za korzystanie z przystanków w wysokości 0,5 zł jest nie jest kwotą 

wysoką. W ostateczności gmina będzie dopłacać do utrzymania przystanków. 

 

Pan F.Klimas – proponuje przyjęcie uchwał: 

1) Uchwała Nr XX/165/12 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, 

głosowano: za – 12 (jednogłośnie), 

2) Uchwała Nr XX/166/12 w sprawie podatku od środków transportowych, głosowano: 

za – 12 (jednogłośnie), 

3) Uchwała Nr XX/167/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Kolonowskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

głosowano: za – 12 (jednogłośnie) 

4) Uchwała Nr XX/168/12 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z 

przystanków komunikacyjnych, głosowano: za – 12 (jednogłośnie), 

 

Burmistrz – chcemy ubiegać się o środki unijne na boiska przy szkołach jako boiska 

ogólnodostępne. Chodzi o szkołę w Staniszczach Małych jak również w Kolonowskiem 

(Fosowskiem). Jeżeli chodzi o boisko w Fosowskiem to obecna nawierzchnia boiska będzie 

frezowana i na to będzie położona sztuczna trawa lub nawierzchnia poliuretanowa. W 

Kolonowskiem przy boisku ogólnodostępnym planujemy zagospodarować teren wokół boiska  

w tym bieżnia, boisko do piłki ręcznej. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenów zielonych 

to w Kolonowskiem planujemy likwidację obecnego parku i wykonanie „mini parku” przy 

ośrodku zdrowia w tym likwidację ogrodzenia przy ośrodku. 

Pan M.Czupała – czy w planie odnowy miejscowości nie powinno się znaleźć zadanie 

związane z komunikacją, transportem.  

Pani J.Mrochen – przy tworzeniu nowego planu odnowy miejscowości pojawiają się pewne 

reflekcje; czy nie należy z planu wykreślić zadań już zrealizowanych, dodać nowe. W planie 

pojawiają się błędne nazwy jeżeli chodzi o organizacje emerytów zamiast Klub Emerytów 

winno być Koło Emerytów, chodzi o koło zrzeszające emerytowanych pracowników huty w 

Zawadzkiem. 

Burmistrz – jest to jedynie zmiana planu odnowy miejscowości przyjętego wcześniej. Dla 

potrzeb projektu dodajemy do już istniejącego planu konkretne zadanie. Plan jest uchwalony 

na lata 2009-2015. Po tym czasie przedstawimy sprawozdanie z realizacji planu odnowy 

miejscowości. 

Pani W.Kopyto – jeżeli chodzi o plan odnowy wsi Staniszcze Małe, to czy Nadleśnictwo 

wyraziło zgodę na użyczenie terenu gdzie znajduje się „Stoczek”? 

Burmistrz – kolejne dwa projekty uchwał dotyczą zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego. Jedna uchwała w sprawie zmiany planu dla Staniszcza Małych była już 

wcześniej uchwalona. Uchwała obejmowała zmianę zagospodarowania terenu dla jednej 

działki. Proponujemy zmianę uchwały polegającą na objęciem zmiany dwóch działek, przy 



jednym opracowaniu. Druga uchwała dla miejscowości Staniszcze Wielkie dotyczy zmiany 

przeznaczenia terenu ul.Mickiewicza na wniosek zainteresowanego mieszkańca. 

 

Pani E.Kabata skarbnik Gminy  – omówiła zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

polegające na przesunięciu zadań do realizacji na 2013r. Chodzi o następujące zadania: 

termomodernizację OSP w Kolonowskiem oraz wykonanie instalacji gazowej w MCKS w 

Kolonowskiem. Propozycje zmian budżetu dotyczą: zwiększenia dochodów o zwrot dotacji w 

ramach funduszu sołeckiego, darowizny, udziału w podatku dochodowym oraz zwiększenia 

wydatków o kwotę 7.815 na OSP, 9.399 na informatyzację urzędu, 11.000 konserwację 

oświetlenia, 20.000 przygotowanie dokumentacji, 2.000 dotacja dla parafii na utylizację 

azbestu. Z uwagi na przesunięcie zadań do realizacji na 2013r. zmniejszono plan dochodów 

majątkowych 129.000 oraz zmniejszono plan przychodów o 301.000 (dotacja z NFOŚ, 

pożyczka). 

Pani M.Bednorz – omówiła projekt uchwały w sprawie podziału Gminy na stałe obwody 

głosowania. Przedstawiona propozycja podziału Gminy na obwody nie wprowadza żadnych 

zmian do podziału dotychczas obowiązującego. Nadal na terenie Gminy planuje się sześć 

obwodów z dotychczasowym podziałem na ulice. Siedziby obwodowych komisji wyborczych 

bez zmian. Rada zobowiązana jest do podjęcia uchwały w terminie 3 miesięcy od podjęcia 

uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze.  

 

Pan F.Klimas – proponuje przyjęcie kolejnych uchwał: 

 

5) Uchwała Nr XX/169/12 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy 

Miejscowości Kolonowskie na lata 2009-2015, głosowano: za – 12, 

6) Uchwała Nr XX/170/12 w sprawie zatwierdzenia zmianw Planie Odnowy 

Miejscowości Staniszcze Małe na lata 2009-2015, głosowano: za – 12, 

7) Uchwała Nr XX/171/12 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr StM 4 dla części miejscowości Staniszcze Małe, 

głosowano: za – 12 (jednogłośnie), 

8) Uchwała Nr XX/172/12 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr StW 2 dla części miejscowości Staniszcze 

Wielkie, głosowano: za – 12, 

9) Uchwała Nr XX/173/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

głosowano: za – 12, 

10) Uchwała Nr XX/174/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2012 rok, 

głosowano: za – 12, 

11) Uchwała Nr XX/175/12 w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych, głosowano: za - 12 

12) Uchwała Nr XX/176/12 w sprawie przystąpienia Gminy Kolonowskie do projektu 

pn.”Wyższe kwalifikacje szansą na dobrą pracę” w ramach Poddziałania 9.6.2 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, głosowano: za - 12 

13) Uchwała Nr XX/177/12 w sprawie przystąpienia Gminy Kolonowskie do realizacji 

projektu w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego 2007-2013, Działanie 2.2 Moduły Informacyjne, Platformy 

E-usługi i Bazy Danych, głosowano: za – 12 (jednogłośnie) 

 

Pani J.Mrochen – w zeszłym tygodniu na przystani kajakowej zniszczono grill, dokonano 

aktu wandalizmu. Należy problem rozwiązać np. poprzez monitoring. Oświetlenie na ul. 



Opolskiej na wysokości Izostalu jest źle ustawione; jedna lampa świeci w las, druga na 

prywatną posesję. 

Burmistrz – myślimy o foto pułapce. W chwili obecnej prowadzimy w tej sprawie rozmowy z 

firmą ochraniarską z Lublińca. Sprawa ustawienia lamp będzie sprawdzona. Płacimy ogrom 

pieniędzy za oświetlenie. Obecnie płacimy 60.000 zł i dopłacamy 11.000 zł. Niestety lampy 

są nasze a słupy Tauronu. 

 

Interpelacje radnych, wolne wnioski 

Pani J.Mrochen – w dniu 5 października 2012r. otrzymała pismo mieszkańca Fosowskiego 

(prosił o nie podawanie danych osobowych) z prośbą o remont i modernizację studzienek 

ulic: Dworcowej, Jana Pawła II, Piastowskiej. Do pisma załączono zdjęcia, które pokazują w 

jakim stanie są obecnie te ulice. Pismo wraz z zdjęciami przekazuje Burmistrzowi. 

Pani K.Muc – w Kolonowskiem ul.Kolejowa należy wykosić pobocza przy posesji 

p.Radlańskich oraz po drugiej stronie torów na przeciw dworca. 

Burmistrz – mógłby również w mieście Kolonowskie a nawet gminie znaleźć drogi takie jak 

w Fosowskiem. Jeżeli będziemy chcieli remontować drogi wraz z kanalizacją deszczową to 

jest to prawie tak kosztowne jak sama kanalizacja. W każdej miejscowości są potrzeby tego 

rodzaju. Proponuje innym radnym również zbierać podpisy, aby nie było tak, że tylko w 

jednej części Gminy są takie problemy. 

Pani J.Mrochen – występuje jako mediator. Została poproszona o przekazanie pism 

mieszkańców więc przekazała. Na tym jej rola się kończy. 

Burmistrz – chciałby aby został opracowany plan kosztorysowy odnośnie remontu dróg. 

Jesteśmy na etapie wymiany wodociągów koszt około 2 mln.zł. Gmina nie może wziąć 

kredytu na bieżące utrzymanie. 

Pan H.Wałaszek – prosi przewodniczącego o prowadzenie sesji, nie dopuszczać do zbędnej 

dyskusji. 

Pani A.Banasik – prosi o ustawienie lampy przy budynku za szkołą (chodzi o drogę w 

kierunku Spóroka). 

Pani M.Poloczek – teren przy budce PKP ul.Ks.Czerwionki również należy wykosić. 

Pan R.Ozimek – przy ul.Opolskiej w Kolonowskiem prosi o ustawienie znaku zakazu 

wyprzedzania przez samochody ciężarowe, znaku ograniczenia prędkości, świateł 

pulsujących oraz o wycięcie krzaku przy moście na Bziniczce (co już niejednokrotnie 

zgłaszał). 

Pani T.Richter – prosi o skuteczność czyszczenia rowów melioracyjnych. 

Pan K.Wacławczyk – poinformował o walnym zebraniu członków Dinopark. 

 

Pan F.Klimas – prosi radnych o propozycje odnośnie zmiany ryczałtu miesięcznego sołtysów 

lub propozycji zmiany wielkości inkaso. Obecnie sołtys otrzymuje 150 zł miesięcznie oraz 

inkaso (wielkość zależna od zebranych kwot) w zależności od rodzaju; 50% - opłata targowa, 

4% podatki, 10% - opłata za psa. 

Pan M.Czupała – proponuje zakup telefonów komórkowych lub abonament. 

Pani A.Banasik – proponuje podwyższenie ryczałtu miesięcznego na 250 zł. 

Pani M.Poloczek – proponuje wysokość ryczałtu  zrównać do wysokości diety 

przewodniczącego komisji tj.180 zł. 

Pani J.Mrochen – ryczałt podnieść do 200 zł plus 50 zł na abonament (rozmowy 

telefoniczne). 

Pan F.Klimas – z uwagi na różne propozycje prosi o przygotowanie danych na temat 

ryczałtów sołtysów wypłacanych w gminach sąsiednich. Prosi Pana radcę prawnego o 

sprawdzenie czy sołtysi mogą otrzymać telefony lub czy gmina może finansować rozmowy 

telefoniczne sołtysów. 



Pani J.Urbańczyk – dwa tygodnie zgłaszała awarię lampy przy pierwszym przystanku. W 

trakcie zgłoszenia dowiedziała się, że zgłaszając awarię musi znać numer słupa. Sygnalizuje, 

iż przy drugim przystanku tzw. Baniok nie ma oświetlenia. Jedna tablica ogłoszeniowa 

została wyczyszczona, pomalowana. Kiedy będzie odnowiona druga tablica ogłoszeń. 

Pan F.Klimas – odczytał pismo Fundacji przestrzeń w Zawadzkiem w sprawie wyrażenia 

chęci współpracy z tutejszą radą. W związku z powyższym prosi radnych o wypełnienie w 

terminie 2 tygodni otrzymanych ankiet i przesłanie do fundacji lub dostarczenie do urzędu. 

Na zakończenie prosi radnych aby na kolejną sesję przygotować propozycje do planu pracy 

rady na 2013r. 

 

Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia rady, głosowano: za – 11, wstrzymujący się – 1. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokółowała: 

M.Bednorz  

 

 


