
P r o t o k ó ł  Nr 40 

z posiedzenia Rady Miejskiej w Kolonowskiem w dniu 23 czerwca 2014r. które odbyło się w Sali 

posiedzeń urzędu w godz. od 16,00 do godz. 19,00 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia rady. Obecni wg listy obecności tj. 12 radnych, nieobecni: p. 

M. Czupała, G. Hurek i p. W. Kopyto. W posiedzeniu udział wzięli na zaproszenie przedstawiciele 

Stowarzyszenia „Siedlisko” w Zawadzkiem i przedstawiciele Związku Międzygminnego „Czysty Region” 

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 

Pan F. Klimas – przewodniczący otwarł posiedzenie rady, przywitał obecnych, prosi o przyjęcie 

porządku obrad. 

Pan N. Koston – burmistrz wnosi o zmianę porządku obrad o dodatkowe uchwały, w tym: udzielenia 

pożyczki Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga w Kolonowskiem, wystąpienie do Trybunału 

Konstytucyjnego, zmiany składu komisji mieszkaniowej oraz zmiany regulaminu utrzymania czystości. 

Pan F. Klimas – proponuje przyjęcie porządku obrad wraz z zmianami, głosowano: za – jednogłośnie. 

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

załącznik do niniejszego protokołu. 

Pan F. Klimas – prosi o pytania do przedstawionego sprawozdania burmistrza, brak pytań. Prosi 

poszczególnych przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z obrad komisji. 

Pani K. Muc – na posiedzeniu komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby obrachunkowej w sprawie 

wykonania budżetu gminy za 2014 r. Omówiła sprawozdanie finansowe gminy za 2013 r. oraz 

sprawozdanie finansowe BiCeK za 2013 r. Zapoznała się ze stanem mienia komunalnego oraz dokonała 

kontroli inwestycji zakończonych w roku 2013. Z uwagi na pozytywna opinię RIO oraz poprawną 

gospodarkę finansową gminy, komisja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie burmistrzowi z tego tytułu 

absolutorium. 

Pani J. Mrochen – w zastępstwie przewodniczącej Komisji Oświaty, przedstawi sprawozdanie z 

ostatniego posiedzenia komisji. Tematyką komisji była: organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i 

młodzieży z gminy Kolonowskie, funkcjonowanie hali sportowej oraz promocja turystyki na terenie 

gminy, w tym baza turystyczna. Na posiedzenie komisji zaproszono p. E. Cieśla – dyrektor szkoły 

podstawowej, p. A. Golec – przewodniczącą Odnowy Wsi Spórok. Na temat organizacji wypoczynku 

letniego wypowiedziała się p. A. Golec. Zaznaczyła, iż w tym roku Odnowa Wsi Spórok, Staniszcze Małe 

i Kolping Staniszcze Wielkie nie otrzymali dotacji na wypoczynek letni , jak w ubiegłych latach z 

funduszu antyalkoholowego. Otrzymali odpowiedź, iż fundusz ten przeznaczony został do BiCeK i 

wypoczynek ma być organizowany wspólnie według harmonogramu. Zastanawia się czy Caritas 

Kolonowskie otrzymał osobny fundusz na swoje zajęcia wyszczególnione w harmonogramie. 

Wypoczynek letni w myśl załączonego harmonogramu jest b. bogaty. W organizacji udział biorą: Parafia 

p.w.Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem, LGD Kraina Dinozaurów, Odnowa Wsi Spórok i 

Staniszcze Małe, Koło PZERiJ w Kolonowskiem. 

Pani dyrektor E. Cieśla zapoznała członków z funkcjonowaniem hali sportowej. Sala służy na zajęcia w. 

f. i SKS. Po godz. 17,00 hala jest zajęta na zajęcia SKS, szkółki – 19 g. tygodniowo. Koszty utrzymania 

(przeglądy, dozór, naprawy) i pracownicy obsługi to 132 tys. zł, które obciążają budżet szkoły. Dłużnicy 

w płatności za korzystanie to: wpływy z turniejów, tekłondo – 5.500 zł. Gdzie wpływają te pieniądze. 

Wnioski z dyskusji: ustanowić oddzielny budżet na utrzymanie hali, by nie  obciążał budżetu szkoły, 

przejęcie hali sportowej przez BiCeK – wnioskowane już było na posiedzeniu komisji w m-cu kwietniu 



2013 r. (słowna deklaracja p. dyrektora BiCeK), przygotowanie podłączenia agregatu w sytuacji, gdy 

zabraknie prądu – od 4 lat wnioskowania. Baza turystyczna na terenie gminy dobrze rozwinięta, w tym 

nowe gospodarstwa agroturystyczne omówił p. K. Wacławczyk. 

Pani A. Mróz – komisja w ostatnim czasie odbyła dwa posiedzenia. Na ostatnim posiedzeniu komisja 

omawiała projekt zmiany regulaminu czystości gminy Kolonowskie oraz projekt zmiany statutu związku 

międzygminnego w Kędzierzynie-Koźlu. Zmiana regulaminu czystości była już tematem posiedzenia 

rady, lecz zmiany nie zostały przyjęte. Ogólnie należy stwierdzić, iż zmiany dotyczą segregacji odpadów 

bio. Związek proponuje aby począwszy od 1 listopada do pojemników brązowych wrzucać popiół, zaś 

o kresie letnim odpady zielone. Takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie przez gminę, związek 

wymaganych wskaźników. Dotychczas popiół wrzucany jest do pojemnika szarego. Chodzi o to aby 

zmniejszyć ilość odpadów zmieszanych. Resztki po żywności proponuje się wrzucać do pojemnika 

szarego, nie zaś do pojemnika brązowego. Zmiany w zakresie segregacji należy poprzedzić informacją 

w gazetce lokalnej. Mieszkańcy, którzy nie posiadają brązowych kubłów, mogą je nabyć bezpłatnie po 

złożeniu deklaracji. Jeżeli chodzi o termin wywozu odpadów nic się nie zmienia. Zmiany statutu 

polegają na określeniu zasad wstąpienia, wystąpienia gmin ze związku. 

Pan R. Kupke – już dwa miesiące czeka na kubeł. 

Pani D. Stanek – przedstawiciel związku jeżeli chodzi o kubły, to raz na tydzień podajemy informację 

dot. nowych kubłów. Firma ma obowiązek kubeł dostarczyć w terminie 48 godzin. Począwszy od lipca 

do końca kwietnia związek wydał na śmieci 16 mln. zł. Na 12 ogłoszonych przetargów, tylko w jednym 

sektorze firma złożyła ofertę na kwotę zaplanowaną w budżecie. Jeżeli chodzi o kolonowskie to 

prawdopodobnie przetarg zostanie unieważniony. Było zainteresowanie firm, lecz prawdopodobnie 

firmy zawarły ugodę. Jest możliwość, iż małe firmy będą mogły przystąpić do przetargów, chociażby na 

wywóz popiołu, czy też worków. Proponuje aby Prezes KGK przystąpił do rozmów. 

Pan H. Wałaszek – gmina Gogolin stosuje segregację popiołu przez zastosowanie dodatkowego kubła. 

Nie rozumie dlaczego chcemy wprowadzić sezonowość wywozu popiołu i wprowadzamy inne zasady 

w okresie letnim i zimowym. 

Pani D. Stanek – odpadów żywnościowych mamy jedynie 10% więc możemy je wrzucać do śmieci 

mieszanych. Lepiej jest segregować duże ilości tj. popiół. 

Burmistrz – jako jedyna gmina w związku nie zgodziliśmy się na segregację popiołu. Nie widzi większych 

zastrzeżeń do proponowanych zmian. Jeżeli radni mają swoje propozycje rozwiązania problemu, prosi 

o ich przekazanie celem przedstawienia na spotkaniu w związku. 

Pani J. Mrochen – kogo mają  mieszkańcy obciążyć za wykonane telefony z powodu braku wywozu 

odpadów  przy ul. Opolskiej? 

Pani D. Stanek – zapisała zgłaszane uwagi radnych. Jeżeli chodzi o wywóz odpadów gabarytowych to 

wywóz ten odbywa się raz na kwartał, zamiennie z wywozem mobilnym. Będzie możliwość wywozu 

artykułów elektronicznych, po zgłoszeniu, na telefon. Mamy na ukończeniu informację o nowych 

zasadach, który każdy mieszkaniec otrzyma do skrzynki. Informacje te również będą dostępne w 

urzędzie miasta.  

Pan F. Klimas – proponuje przyjęcie uchwał związanych z związkiem międzygminnym: 

1) Uchwała Nr XL/328/14 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” 

z siedziba w Kędzierzynie-Koźlu, głosowano: za -  10, wstrzymujący się – 2, 



2) Uchwała Nr XL/341/14 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/234/13 w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie, głosowano: za – 10, 

wstrzymujący się – 2 

Pan F. Klimas – podziękował przedstawicielom związku za udział w posiedzeniu rady. Poprosił 

przedstawicieli Stowarzyszenia Siedlisko w Zawadzkiem o informację na temat prac remontowych w 

budynku w Staniszczach Wielkich. 

Pani przedstawiciel Stowarzyszenia „Siedlisko” – jeszcze w roku ubiegłym stowarzyszenie podpisało 

umowę z firmą, która wygrała przetarg na prace remontowe. Na zadanie to otrzymaliśmy dotację na 

realizację projektu „Daj nam szansę” z programu operacyjnego współpraca transgraniczna RCz-RP w 

wysokości 85%. Współpraca z wykonawcą na początku układała się dobrze, do czasu wymiany, 

montażu okien. Ostatecznie doszło do wstrzymania robót. Aby przystąpić do ogłoszenia przetargu na 

nowego wykonawcę, należało przeprowadzić inwentaryzację wykonanych robót. Były to trudne, 

czasochłonne sprawy. Obecnie jesteśmy po przetargu i wyborze nowego wykonawcy. Obecnym 

wykonawcą jest Konsorcjum, w skład którego wchodzi kilka firm. W dniu 6 czerwca podpisano umowę 

z nowym wykonawcą i nowym inspektorem nadzoru.  Dzięki pomocy urzędu, pożyczce można było 

sfinansować roboty. Stowarzyszenie otrzyma środki z projektu poprzez prefinansowanie wydatków. 

Stowarzyszenie podejmuje różnego rodzaju działania celem pozyskania środków. Obecnie 

stowarzyszenie złożyło wniosek do fundacji niemieckiej na realizacje projektu. Dzięki pomocy p. K. 

Wacławczyk, który zobowiązał się przetłumaczyć wymagane dokumenty, było to możliwe. Termin 

zakończenia robót adaptacyjnych, remontowych uległ przedłużeniu. Nowy termin zakończenia robót 

jest planowany na koniec listopada 2014 r. 

Pani J. Mrochen – czy gmina Zawadzkie pomogła stowarzyszeniu. Jeżeli nie to czy jest możliwość 

mieszkańców gminy Kolonowskie potraktować priorytetowo z chwilą uruchomienia działalności w 

kompleksie. 

Przedstawiciel stowarzyszenia „Siedlisko” – istnieje taka możliwość, w tym celu należy wprowadzić 

odpowiednie zapisy do statutu stowarzyszenia.  

Burmistrz – zmiana Statutu gminy nastąpiła na wniosek mieszkańców w celu wprowadzenia możliwości 

utworzenia jednostki pomocniczej w mieście. Kolejnym krokiem będzie utworzenie dzielnicy. 

Pan K. Wacławczyk – w uchwale o pomocy finansowej dla powiatu strzeleckiego chodzi o udzielenie 

pomocy powiatowej jednostce pożarniczej. Środki nie można bezpośrednio przekazać straży tylko za 

pośrednictwem starostwa. Kwota w wysokości 2000 zł. zostanie przeznaczona na zakup sprzętu. 

Pani A. Rathmann – zmiany budżetu dotyczą zwiększenia dochodów o środki na budowę wiaty przy 

muzeum, budowę boiska w Staniszczach Małych oraz na usuwanie azbestu. Zwiększa się plan 

wydatków na utwardzenie terenu przy kościele w Staniszczach Wielkich, rewitalizację pomnika 

Powstańców śl., klimatyzację poddasza w UMiG, dotację dla starostwa, stypendia sportowe, 

utrzymanie terenów zielonych, dotację na klub dziecięcy, dotację dla przedszkola w Opolu. Zwiększa 

się plan przychodów o wprowadzenie wolnych środków. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej 

polega na zmniejszeniu środków na zadaniach: przebudowa drogi ul. Piastowska, przebudowa drogi 

rolnej w Spóroku oraz wprowadzeniu nowego zadania budowy wiaty przy muzeum w Kolonowskiem. 

Pan R. Kupke – dlaczego nie wykonano klimatyzacji podczas remontu poddasza? 

Burmistrz – w trakcie adaptacji poddasza nie było wiadomo, iż będą takie temperatury. 

Pan J. Wacławczyk – dlaczego wycofano zadanie utwardzenie terenu przy kościele w Spóroku? 



Burmistrz – nie uzyskano środków, to zadanie zrobimy w roku przyszłym. 

H. Wałaszek – czy roboty rozbiórkowe budynku dworca w Kolonowskiem odbędą się w formie 

przetargu? 

Burmistrz – nie, gdyż nie przekraczamy progu finansowego. Czekamy na nakaz inspektora nadzoru 

budowlanego, lecz do dzisiaj go nie wystawiono. Firma, która będzie wykonywać rozbiórkę 

zobowiązała się do uzyskania potrzebnych dokumentów również od konserwatora zabytków. 

Pan F. Klimas – proponuje przyjęcie kolejnych uchwał, w tym uchwał w sprawie nadania tytuły 

zasłużony, honorowy obywatel gminy. Powyższe uchwały (kandydaci) zastały pozytywnie 

zaopiniowane na posiedzeniu Komisji. 

Przyjęcie uchwał: 

1) Uchwała Nr XL/326/14 w sprawie zmiany statutu Gminy Kolonowskie, głosowano: za 
– 12 (jednogłośnie), 

2) Uchwała Nr XL/327/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu, głosowano: za - 12 

3) Uchwała Nr XL/329/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 
r., głosowano: za - 12 

4) Uchwała Nr XL/330/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
BiCeK z siedzibą w Kolonowskiem za 2013 r. głosowano: za - 12 

5) Uchwała Nr XL/331/14 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy 
Kolonowskie za 2013r. głosowano: za - 12 

6) Uchwała Nr XL/332/14 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 
rok, głosowano: za – 12 (jednogłośnie), 

7) Uchwała Nr XL/333/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
8) Uchwała Nr XL/334/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r. 

głosowano: za - 12 
9) Uchwała Nr XL/335/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. 

Budowa pawilonu na ekspozycję muzealną, głosowano: za – 12 (jednogłośnie), 
10) Uchwała Nr XL/336/14 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy 

Kolonowskie, głosowano: za – 12, 
11) Uchwała Nr XL/337/14 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy 

Kolonowskie, głosowano: za – 12, 
12) Uchwała Nr XL/338/14 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Kolonowskie, 

głosowano: za – 12, 
13) Uchwała Nr XL/339/14 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Kolonowskie, 

głosowano: za - 12 
14) Uchwała Nr XL/340/14 w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku 

o niezgodność przepisu, głosowano: za – 12, 
15) Uchwała Nr XL/342/14 zmieniająca uchwałę Nr II/13/98 z dnia 21 grudnia 1998 r. w 

sprawie powołania komisji w celu nadzorowania właściwego wykonywania zadań z 
zakresu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym, głosowano: za – 12, 
(jednogłośnie), 

16) Uchwała Nr XL/343/14 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej 
Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga, głosowano: za – 12  (jednogłośnie). 

Burmistrz – dotychczas członkiem komisji mieszkaniowej zawsze był Prezes. Z uwagi na fakt 
zmiany Prezesa zaproponowano skład komisji. 



 
Zapytania radnych, wolne wnioski 
Pani A. Banasik – w tym roku są bardzo brzydko połatane dziury w drogach. 
Burmistrz – Prezes spółki KGK również nie jest zadowolony z usług firmy Laris. Jest to potentat, 
który niezbyt jest zainteresowany takimi kwotami. Obecny Prezes nie zmieniał wykonawcy 
jeżeli chodzi o drobne remonty. Jeżeli firma robi źle to należy firmę zmienić. 
Pani J. Mrochen – pkt 13, remont obiektu w Spóroku chodzi o utworzenie punktu 
przedszkolnego. Prosi o odpowiedź czy będzie punkt przedszkolny w Spóroku, czy nie, czy 
istnieje potrzeba utworzenia punktu przedszkolnego? 
Burmistrz – zlecono wykonanie dokumentacji technicznej do końca miesiąca, kwota 5000 zł. 
W ostateczności po dokonaniu analizy okazało się ,że w Spóroku w potrzebie jest 6 dzieci, w 
Staniszczach Małych 5 dzieci a ogółem posiadamy jeszcze 8 miejsc. Osoba ze Staniszcz Małych, 
ta która rozpoczęła lawinę skarg rodziców, miejsce otrzymała dla swojego dziecka w 
Staniszczach Małych. Ostatecznie decyzję o utworzenie punktu przedszkolnego nie podejmie 
do czasu aż będzie zapotrzebowanie odpowiedniej liczby dzieci. 
Pani J. Mrochen – wnosi o okoszenie przystani w Fosowskiem, nie chodzi o centrum terenu, 
tylko o ścieżki przy drodze i wyżej. Drzwi w Toi Toi na przystani kajakowej w Fosowskiem są 
urwane. 
Pan F. Klimas – czy w tym roku da się coś zrobić dla strażaków w Fosowskiem, gdyż gmina już 
przejęła garaż od PKP (pkt 12 sprawozdania). 
 

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

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokółowała: 

M. Bednorz 


