
P  r o t o k ó ł  Nr 19 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 26 lutego 2014 r. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności tj. 9/9 członków. W 

posiedzeniu komisji udział wzięli p. J. Kotyś – Dyrektor BiCeK oraz p. M. Mirek – przedstawiciel prasy. 

Pani M. Poloczek, przewodnicząca komisji – przywitała obecnych, przedstawiła porządek obrad 

komisji. Poprosiła p. J. Kotysia – Dyrektora BiCeK o przedstawienie sprawozdania z działalności 

instytucji kultury za 2013 r. 

Pan J. Kotyś , Dyrektor BiCeK – sprawozdanie przygotował przy zastosowaniu podobnego schematu 

jaki zastosował  przy opracowaniu planu działania. Plan działania również był omawiany na jednym z 

posiedzeń komisji. Stan osoby nie uległ zmianie. W BiCeK  na pełny etat pracują dwie osoby, jedna na 

¼ etatu, a dyrektor na ¾ etatu. Od 1 września 2013 r. przejęliśmy 3 osoby, które prowadziły zajęcia 

na hali sportowej (zajęcia są prowadzone  po południu). BiCeK zatrudnia również świetlicowe i  osoby 

prowadzące biblioteki z tym, że p. M. Jędrzej w tym roku przechodzi na emeryturę. Jeżeli chodzi  o 

formy działalności to są one opisane w sprawozdaniu, przejęliśmy zespół figielek.  Od 1 września 

2013 r. powołano dwie nowe sekcje; sekcję teatralną, sekcję fotograficzną. Ta ostatnia spotyka się w 

świetlicy w Staniszczach Małych. W tym roku zamierzamy nadal prowadzić sprawdzone formy 

działalności. W roku ubiegłym wprowadzono nową imprezę polegającą na promocji książki autorstwa 

naszego mieszkańca, kiermasz książki,  po raz pierwszy zorganizowano imprezę „Andrzejkową”.  

Natomiast nie zrealizowano zaplanowanego rajdu rowerowego z prozaicznej przyczyny,  nie można 

było zgrać terminu wyjazdu  wszystkich szkół. W Opolu zorganizowano koncert kameralny na rzecz 

chorego dziecka w Kolonowskiem. Niestety było mało zainteresowanych wyjazdem na ten  koncert 

było tylko kilka osób, nawet niepełny bus.   

Za miesiąc będzie wykonana sala widowiskowa w remizie OSP w Kolonowskiem, gdzie planujemy 

inauguracyjne otwarcie. Będziemy chcieli kontynuować imprezę „Drzewo Życia”, które było 

zorganizowane w drugi dzień podczas obchodów 40 rocznicy uzyskania praw miejskich.  

W roku bieżącym dofinansowano, z środków dodatkowych wyjazd chóru Colnovica na 

międzynarodowy przegląd kolęd w Będzinie oraz organizację półfinału mistrzostw w piłce ręcznej w 

hali w Kolonowskiem. Z środków funduszu antyalkoholowego będzie organizowany; turniej tenisa 

stołowego, wyjazd do kina i na basen. Złożono wniosek o środki w kwocie 36.000 zł celem 

przystąpienia do projektu „czas nas łączy, wiek nie dzieli, wspólnie z Stowarzyszeniem Rodzina 

Kolpinga  z inicjatywy Koła Emerytów.  Jeżeli chodzi o gminną gazetkę to była wydawana w liczbie 

500/600 szt. czarno-biała. Teraz jest wydawana w liczbie 1000/1200 szt. w kolorze. W roku bieżącym 

planujemy m.in. zorganizować Festyn Europejski wspólnie z urzędem z okazji 10 rocznicy 

przystąpienia do Unii Europejskiej oraz imprezę połączoną z przeglądem twórczości ludowej. Również 

planujemy współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną celem promocji książki G. Hauptstocka.  

Pani J. Mrochen – skumulowanie dwóch dużych imprez w jednym miejscu jest niewypałem. 

Pan J. Kotyś -  14/15 czerwca br. planujemy imprezę wspólnie z LGD – przegląd zespołów, połączony z 

muzyką ludową. Impreza zakończy się zabawą, gdyż mieszkańcy chcą się bawić. Z kolei na imprezie 

„Drzewo życia” planujemy promować książkę naszego  poety Haupstocka (koszt 20 zł język niemiecki, 

tłumaczenie na język polski). 



Pani A. Banasik – na ostatniej stronie sprawozdania jest informacja o dofinansowaniu imprez 

poszczególnych organizacji. Dlaczego Odnowa Wsi Staniszcze Małe nie otrzymała dofinansowania np. 

do organizowanych biegów, które są organizowane dla wszystkich chętnych? Wcześniej telefonicznie 

rozmawialiśmy na ten temat. 

Pan J. Kotyś – każdego roku trzeba składać wniosek na nawo w określonym terminie. Powodem, iż 

organizacja nie otrzymała dofinansowania jest brak takiego wniosku. 

Pani W. Kopyto – jeżeli chodzi o plan dofinansowania organizacji uważa, iż szkoła w Staniszczach 

Małych w porównaniu do innych szkół otrzymała zbyt mało środków. Według jakich kryteriów 

dzielono środki na szkoły, przedszkola. Czy wysokość dofinansowania nie powinna zależeć od liczby 

dzieci? 

Pani J. Mrochen – po raz kolejny spotyka się z mylnym pojęciem dwóch organizacji. Na terenie 

Kolonowskiego działa Koło Związku Rencistów i Emerytów, które podlega pod Zarząd Rejonowy w 

Strzelcach Opolskich. Drugą organizacją jest Klub Seniora podlegający stowarzyszeniu na terenie 

Zawadzkiego.  Koło emerytów od początku swej działalności organizacje turniej kręgli o puchar 

Burmistrza. W tym roku odbędzie się 6 turniej  kręgli o puchar Burmistrza. Jeżeli chodzi o projekt 

„czas nas łączy, wiek nie dzieli” to nasze Koło niestety nie mogło wystąpić jako beneficjent , stąd 

projekt został przypisany  Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga. 

Pani K. Muc – brakuje jej w ofercie imprez wyjazdów do opery, filharmonii. 

Pan J. Kotyś – jako BiCeK nie będzie organizować wyjazdów do opery, filharmonii, lecz będzie za 

sprowadzeniem artystów, organizowaniem odczytów tu na miejscu w Sali widowiskowej. Z 

zestawienia  podziału środków wynika, że największe kwoty otrzymali: PTTK, PZW Kolonowskie, 

Caritas Kolonowskie. Są to organizacje, które robią imprezy dla środowiska, mieszkańców nie tylko 

naszej gminy. 

Pani W. Kopyto – uważa, iż szkoła , przedszkole w Kolonowskiem otrzymało więcej środków niż szkoła 

w Staniszczach Małych. W przyszłym roku Staniszcze Małe będzie pisało oddzielnie wnioski jako 

przedszkole i jako szkoła. Prosi aby ponownie rozpatrzyć wnioski i zwiększyć kwotę przyznaną szkole. 

Pan J. Kotyś – proponowany podział środków na dofinansowanie organizacji nie jest ostateczny. 

Ponownie dokona analizy wniosków organizacji, istnieje możliwość zmian. 

Pani J. Mrochen – jeszcze za czasów, gdy urząd prowadził sprawy,  wszystkie organizacje by 

powiadamiane, że w określonym terminie należy złożyć wniosek, aby otrzymać dofinansowanie. Po 

zrealizowaniu zadania należało się rozliczyć, każdy wydatek musiał być udokumentowany. 

Współpraca z organizacjami była dobra, oparta na jasnych zasadach. 

Pani A. Banasik – po ostatniej imprezie (combrze) w naszej świetlicy w Staniszczach Małych było 

brudno. Brak jest naczyń, nie ma środków czystości. Za wynajem sali pobierana jest opłata, która 

zgodnie z umową winna być przeznaczona na zakup m. in. środków czystości. Jest osoba 

odpowiedzialna za salę. W kwestii wynajmu sali, odpowiedzialności  chciała porozmawiać z sołtysem, 

lecz porozumienie się z nim jest niemożliwe. Prosi o przygotowanie zestawienia o liczbie imprez, 

kosztów. 



Pan J. Kotyś – co do środków czystości to uzupełnimy. Po każdej imprezie organizacja musi po sobie 

posprzątać. Chętnie przyjmie wniosek od organizacji, że do sali w świetlicy winien być tylko jeden 

zestaw kluczy nie jak dotychczas. Można zorganizować wyjazdową komisję i na miejscu przekonać się 

jak jest. 

Pan F. Klimas – proponuje, aby na łamach naszej gazetki i Strzelca Opolskiego opublikować 

sprawozdanie z BiCeK. 

Pani M. Poloczek – podziękowała Dyrektorowi BiCeK za przedstawione sprawozdanie i wyjaśnienia. 

Proponuje omówienie kolejnego punktu porządku obrad na temat OSP. 

Pan G. Hurek – Komendant M-G OSP przedstawił sprawozdanie z działalności OSP, która stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Pan F. Klimas – skąd różnica w liczbie strażaków uprawnionych do wyjazdów do akcji? 

Pan G. Hurek – jest to stan na dzień wczorajszy. Liczba obejmuje strażaków, którzy posiadają aktualne 

badania lekarskie. Sytuacja może się zmienić. 

Pan K. Wacławczyk – radni słyszeli jakie są koszty utrzymania chociażby aparatów tlenowych, innych 

dlatego prosi, aby mieć to na uwadze przy podziale środków. 

Pan G. Hurek – jeżeli chodzi o samochody OSP to mamy samochody nowe jak również retro. Należy 

sukcesywnie wymieniać samochody stare na nowe.  Priorytetem jest dla nas problem braku remizy w 

Fosowskiem. Może dobrze byłoby wyznaczyć jakieś miejsce i wybudować nową remizę. 

Pani J. Mrochen – czy Zarząd Gminny OSP wspomaga strażaków OSP Fosowskie, będących w 

najgorszym położeniu. Czy Zarząd popiera starania działań OSP Fosowskie w kwestii remizy? Co się 

stało, że nie dochodzą Ems-y  powiadamiające? 

Pan K. Wacławczyk – to co się wydarzyło przez ostatnie lata w OSP, jest widoczne. Zmiany są na 

lepsze chociażby zakup 2 nowych samochodów, remont remiz.  

Pani M. Poloczek – przedstawiła plan pracy komisji, prosi o zapoznanie się z planem i o ewentualne 

uwagi. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokółowała: 

M. Bednorz 


