
P r o t o k ó ł  Nr 42 

z posiedzenia Rady Miejskiej w Kolonowskiem w dniu 14 października 2014 r. które odbyło się 

w Sali posiedzeń tutejszego urzędu w godz. od 16,00 – 19,00 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia rady. 

Obecni wg listy obecności tj. 14/15 radnych, nieobecna p. W. Kopyto. W posiedzeniu udział 

wzięli sołtysi poszczególnych sołectw oraz na zaproszenie przewodniczącego rady, mieszkańcy 

Fosowskiego. 

Pan F. Klimas przewodniczący rady – przedstawił porządek obrad, przyjęto za jednogłośnie, bez 

uwag. 

Pan N. Koston Burmistrz Kolonowskiego – przedstawił sprawozdanie z działalności za okres 

między sesjami. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pan R. Kupke – chodzi o przebudowę drogi w kierunku Zawadzkiego. Na temat naprawy tej 

drogi dyskutowano na spotkaniu w Izostalu. Jakie są ustalenia, czy i kiedy będzie remontowana? 

Burmistrz – nie jesteśmy informowani o ewentualnych awariach, ograniczeniach na ul. 

Opolskiej. Sprawę prowadzi inspektor wojewódzki. Jest wykonana dokumentacja na remont 

odcinka ul. Opolskiej od ul. Krótkiej do końca Opolskiej. W opracowaniu strategii województwa 

opolskiego, drogi tej nie ujęto do realizacji. 

Pan F. Klimas – z wagi na brak innych pytań do przedstawionego sprawozdania, prosi p. A. Mróz 

o przedstawienie informacji z wspólnego posiedzenia komisji. 

Pani A. Mróz – 18 września odbyło się wspólne posiedzenie komisji rady. Tematem wspólnego 

posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rolnictwa i Komisji Budżetu Finansów było; omówienie 

realizacji budżetu za I półrocze 2014 r. w tym realizacja zadań inwestycyjnych oraz propozycje 

stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. Z 29 inwestycji ujętych w wykazie, zrealizowano 

17 zadań, inne zadania zrealizowano częściowo a jeszcze inne zadania przejdą na rok następny. 

Burmistrz zaproponował wzrost stawek podatku o 1%. Pan H. Wałaszek i p. M. Czupała 

zaproponowali inne stawki podatku w dwóch pozycjach. Pan H. Wałaszek proponuje obniżyć 

stawki od budynków mieszkalnych z 0,72 na 0,71 i w pozycji budynek pod działalność z 21,39 

na 21,15. Pan  M. Czupała proponuje obniżyć stawki za budynek pod działalność z 21,39 na 21, 

zaś podwyższyć stawki w pozycji pozostałe budynki z 4,79 na 4,85. Ostatecznie przyjęto 

propozycje stawek burmistrza, za – 6 głosów. 

Pan F. Klimas – proponuje przejść do kolejnego punktu obrad tj. przyjęcia uchwał. 

Pan N. Koston – jeżeli chodzi o zmianę planu rozwoju i modernizacji urządzeń będących w 

posiadaniu KGK to zmiana polega na dostosowaniu kwot do realnych kosztów rozbudowy 

wodociągów, w tym ulicy Zakładowej w Kolonowskiem. Rozbudowa sieci wodociągowej ul 

Zakładowa nie była wcześniej w planie. Zadanie to zostało wprowadzone jako zadanie 

dodatkowe. Teren ten jest terenem przemysłowym, dotyczy trzech firm, które są zainteresowane 

rozwojem i podłączeniem się do wodociągu, stad warto podjąć zadanie. 



Pan R. Kupke – z tego co się orientuje firma Eltete sama płaciła za wodociąg. 

Pan M. Czupała – czy nie lepiej wodociąg połączyć z tym co posiada firma Eltete? 

Pan N. Koston – kolejna uchwała dotyczy nazwy nowej drogi. Chodzi o drogę łączącą ul. 

Pluderską z ul. Haraszowskie. Aby wystąpić o nadanie numerów budynków, musimy nazwać 

ulicę. Chcemy na budowę tej drogi pozyskać środki z zewnątrz. 

Pan R. Ozimek – czy sprawę nazewnictwa tej drogi konsultowano z jej mieszkańcami. W pobliżu 

tej drogi nie rosną dęby, skąd taka nazwa.  

Pan N. Koston – konsultacji w sprawie nazwy nie było, gdyż jest tylko jeden mieszkaniec.  

Kolejna uchwała dotyczy utworzenia dzielnicy Fosowskie. Z inicjatywy mieszkańców w liczbie 

ponad 200 osób, podjęto sprawę ustanowienia jednostki pomocniczej w formie dzielnicy 

Fosowskie. Nazwa dzielnicy Fosowskie będzie obowiązywała nawet w przypadku, gdy nie 

będzie jeszcze działał zarząd dzielnicy. 

Pan M. Czupała – czy mieszkańcy w trakcie prowadzonych konsultacji, zgłaszali uwagi do 

projektu statutu dzielnicy? 

Pan N. Koston – jedyne pytania, które zadano dotyczyły wysokości środków finansowych jakie 

będzie miała do dyspozycji utworzona jednostka pomocnicza. 

Pan F. Klimas – podobnie jak sołectwa, dzielnica będzie dysponowała środkami w wysokości 

20.000 zł na podobnych zasadach jak sołectwa.  

Pan F. Klimas – podziękował mieszkańcom Fosowskiego za przybycie i udział w sesji rady.  

Pan N. Koston – kolejne uchwały w sprawie statutów sołectw proponuje zmienić z uwagi na fakt, 

iż nie regulują procedury zwołania kolejnego zebrania celem wyboru sołtysa. Obecne statuty 

sołectw zostały dostosowane do obecnych wymogów prawnych. 

Pani A. Rathmann – przedstawiła zmianę wieloletniej prognozy finansowej. Zmiana dotyczy 

dodania zadania – termomodernizacja remizy OSP w Staniszczach Wielkich. Jeżeli chodzi o 

zmiany budżetu na 2014 r. to planuje się zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od osób 

fizycznych, zwiększenie planu przychodów. Zmiany również dotyczą zmniejszenia podatku VAT 

(urząd), dotacji na wydatki OPS, dotacji urząd pracy, wpłat za usuwanie azbestu, wydatków 

energetycznych. 

Pan N. Koston – jeżeli chodzi o termomodernizację to jest to ostatni obiekt, który należy poddać 

termomodernizacji. Obecnie obiekt jest ogrzewany elektrycznie. 

Pan R. Kupke – chodzi o drogę do ptasiego stawku, jaki odcinek tej drogi będzie robiony? 

Burmistrz – od początku do końca jeżeli dostaniemy zgodę na użyczenie terenu od Nadleśnictwa. 

Pan F. Klimas – z uwagi na fakt, iż były różne propozycje stawek podatkowych proponuje 

głosowanie poszczególnych propozycji, dopiero później będzie głosowana uchwała w całości. 



1) Propozycja p. H. Wałaszek stawka 21,15 budynek pod działalność, stawka 0,71 – 

budynek mieszkalny, głosowano: za – 2, przeciw – 10, wstrzymujący się – 2, 

2) Propozycja p. M. Czupała stawka 21 – budynek pod działalność, stawka 4, 85 – pozostałe 

budynki, głosowano: za – 4, przeciw – 9, wstrzymujący się – 1. 

Przyjęcie uchwał: 

1) Uchwała Nr XLII/355/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Kanalizacji Gminy Kolonowskie „KGK” Spółki z o.o. z siedzibą 

w Kolonowskiem na lata 2013 – 2015, głosowano: za – 12, wstrzymujący się – 2, 

2) Uchwała Nr XLII/356/14 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta 

Kolonowskie, głosowano: za – 12, wstrzymujący się - 2 

3) Uchwała Nr XLII/357/14 w sprawie ustanowienia Dzielnicy Fosowskie i uchwalenia jej 

Statutu, głosowano: za – 14 (jednogłośnie), 

4) Uchwała Nr XLII/358/14 w sprawie statutu sołectwa Spórok, głosowano: za - 14 

5) Uchwała Nr XLII/359/14 w sprawie statutu sołectwa Staniszcze Małe, głosowano: za – 

14, 

6) Uchwała Nr XLII/360/14 w sprawie statutu sołectwa Staniszcze Wielkie, głosowano: za – 

14, 

7) Uchwała Nr XLII/361/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

głosowano: za - 14 

8) Uchwała Nr XLII/362/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r., 

głosowano: za – 14, 

9) Uchwała Nr XLII/363/14 w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg na działalność 

Burmistrza Kolonowskiego, głosowano: za – 14, 

10) Uchwała Nr XLL/364/14 uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw, 

głosowano: za - 14 

11) Uchwała Nr XLII/365/14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, 

głosowano: za – 6, wstrzymujący się – 8. 

 

Pan F. Klimas – odczytał skargi p. J. Ziaii. Jedna w sprawie szkód łowieckich, druga na 

działalność Burmistrza. Skargi nie wnoszą nowych elementów do spraw rozpatrywanych na 

wcześniejszym posiedzeniu rady. Propozycja, aby rada podtrzymała swoje stanowisko z 

ostatniego posiedzenia w sprawie skarg na burmistrza. 

Zapytania radnych, wolne wnioski: 

Pan G. Hurek – ma pytanie co do jakości ogrodzenia obiektu LZS w Staniszczach Wielkich. 

Trzeba pomyśleć o nowym ogrodzeniu dla tego obiektu, czy i kiedy powstanie? 

Burmistrz – trwają prace nad projektem budżetu. Wniosek z tego co wie wpłynął, na dzień 

dzisiejszy nie jest w stanie odpowiedzieć. 

Pan R. Kupke – czy jest prawdą fakt, iż gmina sprzedała działkę na ul. Opolskiej? 



Burmistrz – nie, gdyż zainteresowany nabyciem działki nie przystąpił do przetargu, który się nie 

odbył. 

Pani A. Banasik – czy w przyszłym roku planuje się zakup samochodu dla OSP w Staniszczach 

Małych? 

Burmistrz – będzie to decyzja nowej rady. Wcześniejsze ustalenia były takie, że w każdej 

kadencji będzie zakupiony wóz strażacki dla kolejnych jednostek. Uzyskałem informację od 

zarządu OSP, że zakup samochodu tym razem należy się dla OSP Staniszcze Małe. 

Pani G. Firlej – na ostatniej sesji prosiła o uporządkowanie terenu, chaszczy za szkołą. Dalej nic 

się nie zmieniło? 

Pani M. Poloczek – ul. Leśna w Kolonowskiem przy wjeździe do Polo został uszkodzony 

chodnik. Czy zostanie naprawiony wjazd do Polo? 

Pan R. Kupke – odczytał odpowiedź Starostwa Powiatowego na wcześniejsze zgłoszone usterki. 

Pan R. Ozimek – był kładziony asfalt, lecz nie do samego krawężnika. Czy ten odcinek ok. 20 cm 

będzie w jakiś inny sposób uzupełniony np. kostką? 

Burmistrz – nie była to inwestycja, lecz odtworzenie drogi wcześniej istniejącej. 

Pani J. Mrochen – na ostatniej sesji zgłaszała potrzebę naprawienia zamku w toaletach na hali 

targowej. Zwracała uwagę na zarwaną studzienkę na końcu targowiska. Na dzień dzisiejszy nic 

nie zrobiono. My zgłaszamy usterki, lecz nasze uwagi pozostają bez echa. Wcześniej mówiłam o 

potrzebie wykoszenia ścieżki za centralną częścią przystani. 

Burmistrz – nie może się zgodzić z uwagami radnej, że nic się nie robi. 

Pan G. Hurek – mała uwaga do firmy Remondis, aby kubły po opróżnieniu stawiać bliżej płotu, 

nie pozostawiać na środku drogi. 

Pani K. Bajsarowicz – Spałek – studzienka przy wjeździe na parking jest zabezpieczona deskami, 

kiedy będzie odpowiednio zakryta. Zgłaszała już kilkakrotnie dziury na ul. Dworcowej, gdzie jest 

wąsko. Co z wodą , która wypływa w pobliżu wieży ciśnień i zalewa ul. Żeromskiego. Co z 

drogą od przystani w kierunku dworca PKP. 

Burmistrz – będzie załatwiona jeszcze w bieżącej kadencji. 

Następnie głos zabrał mieszkaniec Kolonowskiego p. J. Lackert. Po remoncie wiaduktu przy ul. 

Dzierżonia, kolej uporządkowała teren przy wiadukcie, poczyściła skarpy. Skarpy z dwóch stron, 

dalszy odcinek (gdzie kolej czyściła) należałoby uporządkować, gdyż jest to droga gminna. 

Rosną samosiejki, które należy usunąć. Pod wiaduktem już gromadzi się woda. Zdarzają się 

przypadki jeżdżenia ciężkich samochodów. Proponuje postawienie znaku ograniczenia tonażu do 

3,5 t. Z budynku kolejowego wyciekają fekalia, należy to rozeznać. Dalsza część ul. Dzierżonia 

w kierunku ul. Opolskiej (prawa strona) jest stara kanalizacja. Należy rozeznać czy ta kanalizacja 

jest potrzebna, ewentualnie rozebrać. Przejście pod torami, należy naprawić poręcz. Jeżeli chodzi 

o przystań to lampy są rozwalone, powykręcane pokrywy z urządzeń elektrycznych, nie 



cenzurowe napisy, teren rozjeżdżony przez samochody. Może należałoby wrócić do barierek, dać 

klucze kajakarzom. Jeżeli chodzi o melioracje to po spotkaniu w czerwcu przy udziale starosty, 

kolej zobowiązała się do czyszczenia jednego przepustu pod torami przy p. Kabata. Do dzisiaj 

kolej nic nie zrobiła. Na zakończenie wystąpienia pragnie podziękować za ustawienie koszy 

wzdłuż ul. Opolskiej. 

Burmistrz – zlecono opracowanie koncepcji podłączenia tego kolejowego budynku do 

kanalizacji. Jest to sprawa problemowa z uwagi na nierówności terenu. Teren przy stacji PKP od 

momentu jak kończy się chodnik należy do kolei. Jeżeli chodzi o przystanie to kończy się sezon, 

sprawy trzeba będzie uporządkować.  

Pani J. Urbańczyk – kiedyś był pomysł zamontowania monitoringu na przystaniach. Co z tym 

pomysłem? 

Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia rady, głosowano: za – 14 (jednogłośnie). 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokółowała: 

M. Bednorz 

 

 

 


