
P r o t o k ó ł  Nr 5 

z posiedzenia Rady Miejskiej w Kolonowskiem w dniu 23 marca 2015 r., które odbyło się w 

Sali posiedzeń w godz. od 16,00 do 19,15 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia rady. 

Obecni wg listy obecności tj. 15/15 radnych. W posiedzeniu udział wzięli: p. I. Ochmann – 

Kierownik M-GOPS, p. A. Chętnicki – Komendant Komisariatu Policji w Zawadzkiem, p. B. 

Pieter – Przewodnicząca Zarządu Dzielnica Fosowskie, p. M. Mirek – przedstawiciel Strzelca 

Opolskiego, p. J. Lackert – mieszkaniec Kolonowskiego. 

Pan R. Kupke – przewodniczący rady przywitał obecnych, przedstawił porządek obrad, prosi o 

ewentualne uwagi do porządku. 

Pani K. Bajsarowicz – Spałek – wnosi o oddalenie dwóch uchwał, w tym uchwały w sprawie 

ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorstw oraz w sprawie 

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych od 

czynności cywilnoprawnych uważa, iż uchwały te należy omówić na posiedzeniach komisji. 

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

uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu w ramach programu Interreg. 

Pan R. Kupke – proponuje przyjęcie porządku obrad ze zgłoszonymi zmianami, głosowano: za 

– jednogłośnie. Z uwagi na fakt obecności Komendanta Komisariatu, prosi o przedstawienie 

informacji na temat bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy Kolonowskie. 

Pan A. Chętnicki – z dniem 1 czerwca 2014 r. wprowadzono zmiany organizacyjne w naszych 

jednostkach. Zwiększono obsadę ogniwa prewencji, ogniwa patrolowego oraz stanowiska ds. 

wykroczeń. Zmiana pomimo negatywnego odczucia mieszkańców, wpłynęła pozytywnie na 

pracę funkcjonariuszy. Nastąpił wzrost wykrywalności wykroczeń do 316 postępowań, w 2014 

r. było 204, zaś 2013 r. było 207. W 2014 r. było 55 przestępstw drogowych mniej aniżeli w 

roku 2013. Ogólna wykrywalność przestępstw była na poziomie 74%. Odnotowano spadek 

przestępczości nieletnich. Jeżeli chodzi o wykroczenia to ujawnionych zostało 1005 z czego 

wobec 163 – zastosowano pouczenie, 272 – postępowania wyjaśniające. Zanotowano w 2013 

r. 53 zdarzeń na drogach, w 2014 r. było 21 z czego 3 wypadki drogowe, jeden ze skutkiem 

śmiertelnym, 4 osoby pod wpływem alkoholu. Dodatkowo służby wylegitymowały 123 osoby, 

23 osoby ukarano mandatem, zatrzymano 1 prawo jazdy oraz skierowano do Sądu jedną 

sprawę. 

Pan F. Klimas – czy są i na jakich stanowiskach wakaty? Czy na terenie gminy były zdarzenia 

z udziałem narkotyków? 

Pan A. Chętnicki – są dwa wakaty, dostaniemy 1 osobę. Jeżeli chodzi o dyskotekę w 

Zawadzkiem nie mamy informacji, że występują narkotyki. Często robimy kontrole w tym 

rejonie. 

Pani H. Krasucka – ile macie radiowozów? Czy jest dużo chętnych do pracy w policji? 

Pan A. Chętnicki – niestety nie ma za dużo chętnych w policji, chociażby z uwagi na zmiany 

przepisów emerytalnych. Mamy do dyspozycji 3 radiowozy, które są do dyspozycji przez 

dzielnicowych i jeden samochód nieoznakowany. 



Pani C. Widera – mieszka przy ul. Eichendorffa, która krzyżuje się z ul. Cmentarną, gdzie 

samochody jadą z dużą prędkością. Niestety nie widzi w tym miejscu patroli policji. W 

Staniszczach Małych ludzie przechodzą pod szlabanami w czasie gdy jedzie pociąg. Może 

patrole policji winne czasami się pokazać w tych rejonach 

Burmistrz – również w Fosowskiem wynikła sprawa patroli. Chodzi o patrolowanie boiska 

ogólnodostępnego przy szkole podstawowej. Pani B. Pieter przygotowała w tej sprawie 

odpowiednią uchwałę. 

Pan R. Kupke – podziękował Komendantowi Komisariatu Policji za przedstawienie informacji 

na temat bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy Kolonowskie. Prosi p. N. Koston o 

przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Kolonowskiego w okresie między 

sesjami. 

Pan N. Koston – przedstawił sprawozdanie z działalności, które stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Pani A. Mróz – ma pytanie do pkt 1, czy gmina planuje skorzystać z tych środków. 

Burmistrz – możemy otrzymać dofinansowanie do budowy mieszkań socjalnych, tych dwóch 

budynków które posiadamy. Można też uzyskać dofinansowanie na inne obiekty, na mieszkania 

socjalne, lecz nie jest to takie proste. Następny nabór będzie w miesiącu wrześniu. 

Pani A. Mróz – chodzi o pkt 10, czy chodzi o boisko już remontowane, czy inne? 

Burmistrz – chodzi o projekt już zrealizowany. 

Pan M. Czupała – pkt 7, czy w opracowywanej strategii będą również ujęte gminne cele 

strategiczne? 

Burmistrz – musimy wypracować konkretny projekt dla wszystkich 7 gmin będących 

członkami LGD. Będzie wnioskował, aby drogi znalazły się w projekcie. Środki w wysokości 

50% muszą być przeznaczone dla przedsiębiorców. 

Pan R. Kupke – jakie mieszkania z PKP chcemy przejąć? 

Burmistrz – ul. Bożka 4 lub 5 mieszkań wolnych i na ul. Dworcowej 1 mieszkanie. Na stronie 

BIP umieszczono plan skoszeń terenów zielonych prosi aby radni się zapoznali. 

Pan R. Kupke – prosi przewodniczących komisji, aby kolejno przedstawili informacje z 

posiedzeń poszczególnych komisji rady. 

Pani K. Gotwald – w dniu 23 lutego 2015 r. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych odbyła 

wyjazdowe posiedzenie celem zapoznania się ze stanem technicznym placówek oświatowych. 

W poszczególnych placówkach zgłoszono potrzeby w zakresie: naprawy oświetlenia, zakupu 

komputerów, remontu  toalet (Fosowskie), malowania. W przedszkolu w Staniszczach 

Wielkich oraz w gimnazjum w Kolonowskiem należy uporać się z zapachem z kanalizacji. 

Szczegółowe ustalenia, potrzeby zapisano w protokole z posiedzenia komisji, który dostępny 

jest na stronie BIP. 

Pan M. Czupała – chodziło o sprawy techniczne, odpowiednia wentylacja pomieszczeń w 

gimnazjum, odpowiednie odpowietrzenie pionów kanalizacji w przedszkolu i gimnazjum. 

Jeżeli chodzi o oświetlenie to burmistrz mówił o audycie, co zrobiono w tym kierunku. 



Burmistrz – oprawy lamp zostały zabezpieczone, lampy nie spadną. Czekamy na rozmowy z 

przedstawicielem Tauron. Jeżeli chodzi o audyt projektu zmiany oświetlenia na terenie gminy 

to można również mieć to na uwadze. Planujemy w obiekcie szkoły pozyskać energie z innych 

źródeł. Jeżeli chodzi o piony wentylacyjne to do tej sprawy podejdziemy w okresie letnim. 

Pan F. Klimas – czy podczas wizyty w Fosowskiem został poruszony temat garażu przy 

mieszkaniu przy szkole w Fosowskiem. 

Burmistrz – mieszkanie to zostanie przekazane na potrzeby OPS. 

Pani H. Krasucka – przedstawiła informacje z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która 

zajmowała się rozpatrzeniem skargi firmy DDtherm na działalność Prezesa Spółki KGK sp. z 

o.o. w Kolonowskiem. Posiedzenie komisji zakończyło się pozytywnie tj. doszło do 

porozumienia firmy z spółką. Pan D. Duk zobowiązał się zmienić fakturę, a spółka zobowiązała 

się wypłacić firmie kwotę bezsporną za wykonane roboty. Kwotę sporną firma będzie 

dochodzić przed Sądem w formie bezumownego świadczenia. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z 

informacją firmy, KGK wypłaciło firmie kwotę bezsporną. Na zakończenie posiedzenia 

komisji, firma zgodziła się na wycofanie skargi z uwagi na pozytywne załatwienie spraw. 

Protokół z posiedzenia komisji został opublikowany na stronie BIP. 

Pan R. Kupke – podziękował za przedstawione informacje z posiedzeń komisji. Prosi p. I. 

Ochman o zapoznanie radnych z sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny za rok 2014. 

Pani I. Ochmann – Kierownik M-G OPS poinformowała radnych o prowadzonych działaniach 

z zakresu wspierania rodzin prowadzonych przez ośrodek jak również szkoły podstawowe. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu , zostało radnym wcześniej przesłane 

drogą elektroniczną. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – na czym polega praca asystenta rodziny? 

 

Pani I. Ochmann – od 2013 r. M-G OPS zatrudnia asystenta rodzin, gdyż istnieje taki 

obowiązek. Asystent rodziny pomaga rodzinom z różnymi problemami prowadzić 

gospodarstwo domowe to znaczy, nie wykonuje za nich obowiązków lecz podpowiada, 

prowadzi, wskazuje jak należy postępować. Ogółem mamy 10 rodzin objętych opieką asystenta 

rodziny. 

Pani H. Krasucka – czy asystent musi posiadać wymagane przepisami odpowiednie 

wykształcenie. 

Pani A. Mróz – na ile godzin i w jakich godzinach pracuje asystent rodziny? 

Pani I. Ochmann – tak, jest wymagane odpowiednie wykształcenie. Asystent nie pracuje w 

stałych godzinach np. od 7,00 do 15,00 lecz w różnych w zależności od potrzeb świadczy 

pomoc od 7,00 do 20,00. 

Pan R. Kupke – podziękował p. I. Ochmann za przedstawione sprawozdanie, proponuje 

omówienie i przyjęcie uchwał. 

Pan Konrad Wacławczyk – celem projektu Interreg jest współpraca, wspólny projekt regionów 

Czech, Austrii i naszego. Jest to tzw. projekt miękki, który obejmuje zadanie z zakresu 



księgowania energii elektrycznej, gazu, wody. W arkuszu księgowym wykazuje się zużycie np. 

energii w rozbiciu na 1 miesiąc. Projekt zawiera element inwestycyjny – elektrownie 

fotowoltaiczne, urząd może być dotowany w 85% . Czy dostaniemy środki nie wiemy. 

Pan M. Czupała – czy chodzi tylko o urząd? 

Burmistrz – chcemy pozyskać środki na urząd i szkoły. 

Pani K. Bajsarowicz – Spałek – jaka byłaby to kwota jeżeli chodzi o całość inwestycji? 

Pan K. Wacławczyk – nie pamięta dokładnie ale 1.000 Euro za 1 kilowat, możemy pozyskać 

od 5 do 15. 

Pani A. Rathmann – skarbnik przedstawiła propozycje zmian WPF oraz budżetu na 2015 r. W 

wieloletniej prognozie finansowej dodaje się zadanie sporządzania raportu praktycznych 

osiągnięć efektów ekologicznych zadań realizowanych z projektów. W budżecie zwiększono 

plan dochodów w pozycji subwencja oświatowa oraz w pozycji dotacja ze Starostwa 

Powiatowego na pokrycie kosztów pobytu dziecka w Domu Pomocy Społecznej oraz 

zmniejszono w pozycji podatek od nieruchomości od osób prawnych. Zwiększono plan 

wydatków o środki w pozycji projekt Edukacja drogą do sukcesu. 

Przyjęcie uchwał: 

1) Uchwała Nr V/27/15 w sprawie zmiany Statutu Gminy Kolonowskie, głosowano: za – 

15 (jednogłośnie), 

2) Uchwała Nr V/28/15 w sprawie umorzenia skargowego, głosowano: za – 15, 

3) Uchwała Nr V/29/15 w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/18/15, głosowano: za – 15, 

4) Uchwała Nr V/30/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie 

w 2015 roku, głosowano: za – 15, 

5) Uchwała Nr V/31/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Kolonowskiem na 2015 rok, głosowano: za – 15, 

6) Uchwała Nr V/32/15 w sprawie przystąpienia Gminy Kolonowskie do realizacji 

projektu w ramach Interreg Cental Europe 2014-2020, głosowano: za – 15, 

7) Uchwała Nr V/33/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, głosowano: 

za – 15, 

8) Uchwała Nr V/34/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 rok. 

Pan R. Kupke – prosi o zabranie głosu p. J. Lackert, mieszkańca Fosowskiego.  

Pan J. Lackert – ma kilka pytań do Burmistrza. Co zrobiono w kwestii wycieku fekaliów przy 

wiadukcie ul. Dzierżonia? 

Burmistrz – na miejscu byli przedstawiciele PKP nieruchomości. Zobowiązali się podłączyć 

budynek do kanalizacji do końca czerwca. 

Pan J. Lackert – poprzednio mówił na temat nieporządku na skarpach. Widzi, że skarpy 

uporządkowano z jednej strony, czy druga strona również będzie uporządkowana. 

Burmistrz – wykonano odpowiednie roboty, zrobiło się ładnie. Druga strona również zostanie 

uporządkowana.  



Pan J. Lackert – chodzi o drogę pod wiaduktem, druga strona ulicy ulega degradacji, 

zarywane są studzienki z uwagi na ciężki sprzęt. Jest znak do 2,5 ton są bramki, które są 

cofane, coś należy zrobić. 

Pan R. Kupke – może należałoby powiesić bramki z góry. 

Pan J. Lackert – przy ul. Bożka jest nieczynna kanalizacja, czy nie należy zlikwidować 

pozostałych studzienek. Ogólnie w gminie jest bałagan, wszędzie pełno śmieci. Jak się jedzie 

w kierunku cmentarza śmieci leżą po dwóch stronach drogi. Niedawno robiono przejazd, 

firma zostawiła po sobie bałagan, śmieci. Było spotkanie z udziałem starostwa, było obiecane 

czyszczenie przepustu przy p. Kabata. Do dzisiaj nie wykonano. Wnosi o umieszczenie 

dodatkowych koszy przy ul. Opolskiej, chociażby przy przystankach. 

Pan K. Czupała – kosze są przy ul. Opolskiej notorycznie niszczone, również przy mojej 

posesji. 

Pan J. Lackert – prosi urząd o interwencję w sprawie czyszczenia kanału. Wskazuje na 

nieprzestrzeganie przepisów przez kierowców jeżdżących ul. Opolska. Proponuje na całym 

odcinku ul. Opolskiej ciągłą linię. 

Pan M. Czupała – uważa, iż należy zwrócić uwagę również innym podmiotom na utrzymanie 

porządku, potrzebę sprzątania. W innych gminach jest czyściej. 

Pan K. Czupała – monitoruje ul. Opolska na bieżąco. Czy w tym roku ulica ta była sprzątana? 

Czy nie można zorganizować, jak to było w latach ubiegłych dnia tzw. sprzątania świata. 

Dzieci, uczniowie szkół sprzątały teren gminy, zbierały śmieci. 

Burmistrz – można więcej środków przeznaczyć na sprzątanie miejsc publicznych, tylko 

należy wskazać komu zabrać. Na bieżąco sprzątamy przystanie, boiska bez efektu, gdyż za 

chwilę znów jest pełno śmieci.  

Pan R. Kupke – pragnie wszystkim przedstawić Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy 

Fosowskie p. B. Pieter, prosi o kilka słów. 

Pani B. Pieter – na spotkaniu wyborczym mieszkańcy złożyli kilka wniosków. Mieszkańcy 

wnioskują: o ustawienie tablicy z nazwą Dzielnica Fosowskie przy wjeździe przy ul. 

Opolskiej, oświetlenie boiska przy szkole oraz przeniesienia wiaty przystanku z ul. 

Piastowskiej na ul. Bożka, postawienie ławki przy ul. Piastowskiej, naprawienie oświetlenia 

przy przystanku, wykonanie chodnika od torów kolejowych do ul. Opolskiej oraz przegląd 

studzienek przy końcówce ul. Dworcowej (w kierunku lasu). Na spotkaniu również 

wnioskowano o zwiększenie patroli policji szczególnie w rejonie boiska ogólnodostępnego 

przy szkole. Kolejne spotkanie zarządu odbędzie się w sprawie podziału kwoty 20.000 zł 

przyznaje dzielnicy. Na spotkaniu z mieszkańcami zarząd przedstawi propozycje podziału 

celem akceptacji. 

 

Zapytania radnych, wolne wnioski  

Pan R. Kupke – składa wniosek w sprawie zakupu komputerów dla radnych. Proponuje aby 

sprawę omówić na najbliższych posiedzeniach komisji. Jeżeli wniosek uzyska akceptację 

radnych to tradycyjna korespondencja w wersji papierowej będzie całkowicie wycofana. 



Obecnie roczny koszt obsługi posiedzeń rady, komisji to kwota 7638,76 zł, w tym koszt 

przesyłek pocztowych. 

Pani A. Mróz – ponownie zwraca uwagę na sprawę dotyczącą wyczyszczenia zamalowanej 

tablicy z nazwą dwujęzyczną miejscowości Staniszcze Małe przy moście rzeki Małapanew. 

Rolnicy wyjeżdżają na pola, drogi brudne z obornika należy przypomnieć o obowiązku 

czyszczenia. 

Pani K. Bajsarowicz – Spałek – tablica informacyjna została zdjęta z powodu remontu 

budynku Stowarzyszenia Siedlisko. Należy zastanowić się gdzie umieścić tablicę, wskazać 

inne miejsce. Chodzi o utrzymanie placów zabaw w szczególności o części metalowe, które 

pokryte są nalotem. Należy to wyczyścić, zadbać. Do wykonania tych prac poleca środek 

Algat. 

Pan M. Czupała – jak przebiega realizacja łatania dziur na drogach?  

Burmistrz – na części dróg zadanie już wykonano. 

Pan J. Steinert – należy zwrócić uwagę osobie mieszkającej po sąsiedzku tj. przy przedszkolu, 

aby zachowywał się poprawnie, gdyż jest wulgarny. 

Pani J. Urbańczyk – odnośnie drogi za stodołami, droga jest fajna lecz zrobiono sobie tam 

autostradę, wyścigi motocykli. Może zamontować próg spowalniający lub postawić znak? 

Burmistrz – jeżeli chodzi o zamontowanie progu spowalniającego to doradza ostrożność. 

Gdyż jak pokazuje praktyka ci co chcieli próg po jego zamontowaniu wnosili o jego 

usunięcie. 

Pani H. Krasucka – kto zajmuje się wycinką drzew, krzewów. Prosi o usunięcie krzewów, 

gałęzi rosnących blisko poręczy przy moście (obok poczty). 

Burmistrz – odczytał pismo p. Pach w sprawie wynajmu części pomieszczeń w obiekcie 

MCKS w Kolonowskiem celem zaadaptowania dla potrzeb prowadzenia działalności 

przedszkolnej dla trzylatków. 

Pan F. Klimas – budynek ten był budowany z myślą o sportowcach, wszyscy walczyli aby 

taki obiekt powstał. Z budynku tego korzysta kilka organizacji. Budynek ma pozostać na cele 

kulturalne, sportowe. 

Pan R. Kupke – uważa, że sprawa ta winna trafić i być omówiona na posiedzeniach komisji, 

aby radni mogli zająć w tej sprawie odpowiednie stanowisko. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: 

M. Bednorz 


