
P r o t o k ó ł  Nr 35 

z posiedzenia Rady Miejskiej w Kolonowskiem w dniu 30 grudnia 2013 r. które odbyło się 

w sali posiedzeń urzędu i trwało w godz. od 16:00 do godz. 18:10 

 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia rady. 

Obecni wg listy obecności tj. 12/15 radnych, co stanowi 80% skład rady. W posiedzeniu 

udział wzięli: p. J. Urbańczyk – sołtys wsi Spórok, E. Kunysz – sołtys wsi Staniszcze Małe, 

K. Bajsarowicz – Spałek – sołtys wsi Staniszcze Wielkie. 

 

Pan F. Klimas, przewodnicząc rady – Przywitał obecnych, przedstawił porządek obrad 

posiedzenia rady. 

Pan N. Koston, burmistrz – Przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, które 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Pani J. Mrochen – Czy są tutaj również mieszkania z Kolonowskiego min. te w którym 

mieszka P. Kisielowska? 

Pan N. Koston – Nie 

Pan F. Klimas – Podziękował burmistrzowi za dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdania 

i poprosił p. K. M. Poloczek o przedstawienie prac Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. 

Pani M. Poloczek – Przedstawiła sprawozdanie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, które 

jest załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. 

Pan. F. Klimas – Czy są pytania do sprawozdania? W związku z brakiem pytań proszę 

o przedstawienie sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej przez p. K. Muc. 

Pani K. Muc – Przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które jest załącznikiem nr 3 

do niniejszego protokołu. 

Pan. F. Klimas – Czy są pytania do sprawozdania? W związku z brakiem pytań proszę 

o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej i Rolnictwa przez            

p. A. Mróz 

Pani A. Mróz - Przedstawiła sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Rolnictwa, które jest 

załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu. 

Pan. F. Klimas – Czy są pytania do sprawozdania? W związku z brakiem pytań proszę 

o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów przez                       

p. W. Kopyto 

Pani W. Kopyto - Przedstawiła sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów, które jest 

załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu 

Pan. F. Klimas – Czy są pytania do sprawozdania? W związku z brakiem przechodzimy do 

następnego punktu sesji. Witamy p. J. Żyłkę i prosimy o przedstawienie sytuacji powiatu na 

przyszły rok. 

Pan J. Żyłka – Podsumował pracę w roku 2013 jako pracownik Urzędu Miasta i Gminy 

w Kolonowskiem. Wspomniał min. o nowo wprowadzanej ustawie śmieciowej i remontach 

dróg gminnych. Dodatkowo przedstawił terminarz zadań powiatu na rok 2014, który jest 

załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu. Skrytykował działanie Starosty i namawiał aby 

nie głosowano na niego w następnych wyborach, a głosy te przekazać na kandydata z Gminy 

Kolonowskie. 

Pani. A. Mróz – Dziękujemy za interwencję w sprawie dziury na ul. Dzierżonia. 



Pan J. Żyłka – Będę zadowolony jak ją zakleją. 

Pan H. Wałaszek – Czy terminy powiatu dotyczą wszystkich dróg powiatowych? 

J. Żyłka – Tak. 

Pani G. Firlej – Czy pan Ful jeszcze istnieje?? Bo nasz żywopłot też nadal jeszcze stoi. 

Pan. J. Żyłka – Tak. 

P. J. Mrochen – Proszę o wstawiennictwo w powiecie w sprawie zapadniętego chodnika przy 

ul. Kościelnej w Staniszczach Wielkich. 

J. Żyłka – Będę to miał na uwadze. 

Pani A. Banasik – Jest pełna podziwu dla p. Janusza Żyłki, że tak zdecydowanie był 

przeciwny podwyżce dla p. Starosty. W dzisiejszych czasach nie jest to takie proste aby 

dołożyć kwotę 3000 zł na płace, gdy nie ma pieniędzy na inne rzeczy. 

Pani. J. Urbańczyk – Proszę w planach na przyszłe lata uwzględnić remont drogi Staniszcze 

Wielkie – Spórok. 

Pan J. Żyłka- monitowałem w tej sprawie 2 miesiące temu u p. Fula, koszt remontu drogi jest 

zbyt wysoki, zaś remont cząstkowy nie jest brany pod uwagę. 

Pani T. Richter – Czy droga do Myśliny jest nasza? 

Pan J. Żyłka – Do piasków jest to droga powiatowa. 

Pan. F. Klimas – Czy są jeszcze jakieś pytania? W związku z brakiem pytań proszę 

o przedstawienie sprawozdania z działalności Pani K. Bajsarowicz – Spałek jako sołtysa 

Staniszcz Wielkich. 

Pani K. Bajsarowicz – Spałek – Przedstawiła sprawozdanie z działalności jako sołtysa 

w Staniszczach Wielkich za 2013 rok (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.) 

Pan. F. Klimas – Czy są jakieś pytania do sprawozdania? W związku z brakiem pytań proszę 

o przedstawienie sprawozdania z działalności Pani J. Urbańczyk jako sołtysa Spóroka. 

Pani J. Urbańczyk - przedstawiła sprawozdanie z działalności jako sołtysa w Spóroku za 2013 

rok (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.) 

Pan. F. Klimas – Czy są jakieś pytania do sprawozdania? W związku z brakiem pytań proszę 

o przedstawienie sprawozdania z działalności Pana E. Kunysza jako sołtysa Staniszcz 

Małych. 

Pan E. Kunysz - Przedstawił sprawozdanie z działalności jako sołtys w Staniszczach Małych 

za 2013 rok (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Pan F. Klimas – Proponuje przejść do kolejnego punktu obrad, to jest przyjęcia uchwał. 

Pani A. Rathmann – Przed głosowaniem uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

przedstawiła radnym treść uchwały z wyjaśnieniem poszczególnych pozycji. Dodatkowo 

przedstawiła zmiany w budżecie gminy Kolonowskie na 2013 rok. 

Pan F. Klimas – Proponuje przyjęcie uchwał w drodze głosowania. 

Przyjęcie uchwał: 

1) Uchwała Nr XXXV/286/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 

lata 2013 -2024, głosowano: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0, 

2) Uchwała Nr XXXV/287/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 

rok, głosowano: za – 12, 

 

Zapytania radnych, wolne wnioski 



Pan A. Mróz – Co ze śmieciami przy cmentarzach? W Staniszczach Małych leżą obok 

śmietników. 

P. Janusz Żyłka – Jeśli chodzi o śmietniki przy cmentarzach to wszystkie sprawy z tym 

związane zostały przekazana proboszczom i oni wiedzą co robić. 

Pani T. Richter – Za tunelem na ul. 1 maja nie ma światła. 

Pan F. Klimas – Chciałbym przeczytać list p. Anny Golec w sprawie ostatniego incydentu 

w Centrum Aktywności wiejskie w Spóroku. Chciałbym również aby nikt nie komentował 

tego zdarzenia gdyż nie jest to w kwestii rady. Dalsze działania, jeśli będą tak owe potrzebne 

podejmie Burmistrz. List jest załącznikiem nr 10 do niniejszego protokołu. 

Pan F. Klimas – Każdy radny otrzymał na ostatniej sesji projekt planu pracy rady na 2014 

rok. Uznaję iż plan pracy radnych na rok 2014 został przyjęty. 

Pan F. Klimas – Prosi o przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 

Pani  J. Mrochen- Chciałabym wprowadzić zmiany do ostatniego protokołu. Chodzi 

konkretnie o zmianę nazwy z koło emerytów na koło seniorów oraz dodania iż prowadzone są 

działania mające na celu nawiązanie kontaktów z gminami partnerskimi. 

Pani G. Firlej – Nie uwzględniono moich poprawek w protokole. Informację wysłałam emaile 

na adres e-mail p. Bednorz. 

Pan N. Koston – W przyszłości proszę o  wysyłanie emaili na adres urzędowy ponieważ 

osoba będąca na urlopie bądź chorobowym nie sprawdza skrzynki, zaś emaile, które 

otrzymujemy na naszą ogólną skrzynkę będą na pewno uwzględnione i przesłane do 

odpowiedniego pracownika. 

Pani G. Firlej – Proszę o uwzględnienie informacji w protokole zgodnie z przesłanym e-

mailem. 

Pan F. Klimas – Prosi o przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia po uwzględnieniu 

wspomnianych poprawek, głosowano: za – jednogłośnie. 

 

Protokółowała: 

A. Bogdoł 


