
P r o t o k ó ł  Nr 13 

z posiedzenia Rady Miejskiej w Kolonowskiem w dniu 29 grudnia 2015 r. w sali Urzędu 

Miasta i Gminy w Kolonowskiem w godz. od 16,00 do 18,30 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia rady. 

Obecni wg listy obecności tj. 13/15 radnych, nieobecni: p. F. Klimas, J. Smykała. W 

posiedzeniu rady udział wzięli: p. J. Żyłka – Wicestarosta Strzelecki, p. E. Kunysz – sołtys 

wsi Staniszcze Małe oraz p. S. Kurek – przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Fosowskie. 

Pan R. Kupke – przywitał obecnych, przedstawił porządek obrad. Prosi o ewentualne uwagi, 

wnioski do przedstawionego porządku obrad. 

N. Koston – burmistrz wnioskuje o poszerzenie porządku obrad o dodatkową uchwałę w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania 

przestrzennego w Kolonowskiem/Fosowskiem (teren Izostalu). 

Pan R. Kupke – proponuje przyjęcie rozszerzonego porządku obrad o dodatkową uchwałę, 

głosowano: za – 13 (jednogłośnie). Prosi burmistrza o przedstawienie sprawozdania z 

działalności międzyesyjnej. 

Pan N. Koston – przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami, które stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. Z uwagi na fakt, iż kończy się okres programowania 

pragnie skupić się na przedstawieniu radnym danych ujętych w rankingach sporządzonych 

przez Państwową Agencję Prasową, w tym ranking o kondycji gmin (pod względem 

osiągniętych dochodów z podatków). Na 2479 gmin, gmina Kolonowskie znajduje się na 768 

miejscu, gdzie dochód na jednego mieszkańca wynosi 1162,72, a dochód max. wynosi 33560 

natomiast min. 343,59 zł. W tym rankingu gmina Dobrzeń Wielki zajmuje 30 miejsce a 

najbogatszą gminą jest Kleszczów. Gminy województwa opolskiego dobrze wypadły jeżeli 

chodzi o wydatkowanie środków pochodzących z zewnątrz, unijnych. W województwie 

opolskim dobrze wypadła nasza Gmina. 

Pan M. Czupała – odbyło się spotkanie Związku Czysty Region, czy już dokonano zmian 

związanych z przekształceniem spółki? 

Burmistrz – wszystko idzie w dobrym kierunku. Najpilniejszym zadaniem związku jest 

budowa PSZOK-ów, w naszym przypadku jest to teren firmy Eltette. Jeżeli chodzi o budowę 

instalacji, to związek posiada instalację przejściową w Kędzierzynie – Koźlu. Na dzień 

dzisiejszy przewodniczący nic nie mówił na temat budowy nowej instalacji. 

Pani H. Krasucka – czy gmina Belotin będzie partycypowała w kosztach realizacji projektu? 

Burmistrz – goście gminy Belotin przyjechali w okresie świątecznym co wiąże się nie tylko z 

tym okresem lecz również planami realizacji projektu dofinansowania remontu pomieszczeń 

piwnicznych w straży w Kolonowskiem, gdzie dofinansowanie wyniesie 85%. 

Pan R. Kupke – z uwagi na brak innych pytań proponuje kolejny punkt porządku obrad tj. 

przedstawienie sprawozdania z posiedzeń komisji rady. W ostatnim czasie odbyło się 

połączone posiedzenie komisji rady. Członkowie komisji szczegółowo omówili projekt 

budżetu na 2016 r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 r. Na pytania 

dotyczące wątpliwości, odpowiedzi udzieliła p. A. Rathmann, skarbnik gminy. Prosi p. K. 



Wacławczyk o przedstawienie informacji z przeprowadzonych konsultacji tworzenia nowej 

strategii gminy. 

Pan K. Wacławczyk – spotkania konsultacyjne odnośnie strategii gminy Kolonowskie z 

mieszkańcami odbyły się w listopadzie we wszystkich miejscowościach. Udział mieszkańców 

w spotkaniach był kilkunastoosobowy. Można by przypuszczać, że zainteresowanie 

mieszkańców strategią rozwoju danej miejscowości jest znikome. Podsumowanie spotkań z 

mieszkańcami w sprawie aktualizacji strategii rozwoju gminy kolonowskie zawiera załącznik 

nr 2 do niniejszego protokołu. Strategia gminy jest w trakcie opracowania, radni otrzymali 

wersję roboczą, do której można zgłaszać uwagi. 

A.Mróz – strażacy szukają innej okazji zakupu wozu strażackiego stąd apel, aby zwiększyć 

środki na ten cel w budżecie gminy o 50.000 zł. W Staniszczach Małych w konsultacjach 

wzięło udział 30 osób to jest dużo z porównaniu z innymi,  gdzie było tylko 12 osób. 

Burmistrz – prosi radnych o wypełnienie ankiet w sprawie ustalenia rankingu zadań 

realizowanych w 2016 r. 

Pan K. Czupała – co z nowymi zadaniami. Każdorazowo na nowo będziemy ustalać kolejność 

zadań? 

Pani K. Gotwald – proponuje w wykazie ująć również zadanie monitoringu, o czym mówił na 

posiedzeniu komisji oświaty p. R. Pocześniok. 

Pani J. Kłopotowska – czy jest to prawda, że przy kościele w Staniszczach Małych (ankieta) 

powstanie parking? 

Burmistrz – tak.  

Pan R. Kupke – proponuje omówienie uchwał. Prosi p. M. Pawełczyk o kilka słów w sprawie 

uchylenia uchwały powołującej zespół do oceny kandydatów na ławników. 

Pan M. Pawełczyk – w roku 2015 do końca października należało dokonać wyboru ławników. 

W tym celu rada uchwałą powołała zespół celem wyrażenia opinii względem zgłoszonych 

kandydatów na ławników. Z uwagi na brak zgłoszeń kandydatów, uchwała powołująca zespól 

stała się bezprzedmiotowa. Była sugestia członków zespołu, aby uchylić uchwałę. 

Burmistrz – jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych to program taki uchwalany jest corocznie. Na terenie gminy są 

osoby które mają różnego rodzaju problemy związane z nadużywaniem alkoholu. Program 

dotyczy również rodzin tych osób. Z środków pozyskanych z wydanych koncesji na sprzedaż 

napojów alkoholowych organizuje się wyjazdy dla dzieci, podejmowane są działania 

edukacyjne itp. 

Pani A. Rathmann – odczytała opinie RIO w sprawie przedłożonego projektu budżetu na 

2016 r., wieloletniej prognozy finansowej oraz opinię o możliwości sfinansowania deficytu w 

projekcie uchwały budżetowej. RIO opiniuje pozytywnie przedstawione projekty uchwał. 

Burmistrz do projektu budżetu na 2016 r. wprowadza autopoprawkę o następujące zadania: 

oświetlenie terenu boiska ogólnodostępnego w Fosowskiem, upamiętnienie grobu wojennego 

oraz zmniejsza się wydatki na wykup gruntów do kwoty 178.000 zł.  



Jeżeli chodzi o uchwałę zmieniająca budżet na 2015 r. to zawsze na koniec roku należy 

uporządkować budżet, skorygować plany do rzeczywistych wydatków. Zmianom uległy plany 

dochodów, które zwiększono m.in. o środki zadań realizowanych w ramach projektów a 

zmniejszono o środki z tytułu podatku. Również zwiększono plan wydatków, w tym na 

wynagrodzenia nauczycieli, opłaty za media PSP w Kolonowskiem a zmniejszono wydatki na 

zadanie remont ul. Pluderskiej. 

Burmistrz – plan dochodów zwiększono o środki ze sprzedaży działek. Firma Mercur 

zakupiła prawo wieczystego użytkowania, które w ostateczności przekształcono w prawo 

własności (teren 3 ha) w Kolonowskiem. 

Pan K. Czupała – o jaki parking chodzi w przypadku środków dotacji na budowę parkingu w 

Kolonowskiem? 

A.Rathmann – jest to zwrot środków, chodzi o budowę parkingu przy kościele w 

Kolonowskiem. 

Pan M. Czupała – uważał, że sprawy wynagrodzeń nauczycieli już rozwiązano na początku 

roku. 

Burmistrz – firma Izostal wystąpiła z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu , co wiąże się bezpośrednio o planami budowy dodatkowej hali. 

Powyższe reguluje wskaźnik terenu zabudowanego, który w ich przypadku uległ 

zmniejszeniu. 

Przyjęcie uchwał: 

1) Uchwała Nr XIII/88/15 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/39/15 Rady Miejskiej w 

Kolonowskiem z dnia 18 maja 2015 r. głosowano: za – 13 (jednogłośnie), 

2) Uchwała Nr XIII/89/15 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 

głosowano: za – 13 (jednogłośnie), 

3) Uchwała Nr XIII/90/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

głosowano: za – 13 (jednogłośnie), 

4)  Uchwała Nr XIII/91/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok, 

głosowano: za – 13 (jednogłośnie), 

5) Uchwała Nr XIII/92/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

głosowano: za – 13 (jednogłośnie), 

6) Uchwała Nr XIII/93/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r., 

głosowano: za – 13 (jednogłośnie), 

7) Uchwała Nr XIII/94/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta 

Kolonowskie, głosowano: za – 13 (jednogłośnie). 

 

Pan R. Kupke – dziękuje p. J. Żyłka, Wicestaroście za przybycie na sesję Rady Gminy, prosi 

o zabranie głosu. 

Pan J.Żyłka – dziękuje za zaproszenie na sesję. Liczy na dobrą współpracę z burmistrzem i 

radą. Będzie się kierował zasadą, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. W pracy musi zawsze 

mieć na uwadze fakt, iż powiat stanowi kilka gmin, nie tylko nasza. Jeżeli chodzi o sprawy 

związane z drogami, to jak już wcześniej ustalono, uwagi, wnioski można zgłaszać 



pracownikowi powiatu i będą realizowane w miarę posiadanych środków. Jest pełen podziwu 

dla sołtys wsi Spórok p. J. Urbańczyk, że mieszkańcy sami wybudowali chodnik, a powiat 

jedynie poniósł koszty zakupu materiałów. Zawsze chętnie będzie gościł w powiecie nie tylko 

władze gminy, aby móc służyć pomocą w rozwiązaniu problemów. 

Zapytania radnych, wolne wnioski 

Pani A. Mróz – czy coś słuchać na temat budowy chodnika przy ul. ks. Gajdy w Staniszczach 

Małych. Była mowa o kontynuacji budowy chodnika przy ulicy Myśliwca i Haupstocka, a 

dotychczas wykonano tylko remont dróg powiatowych po wykonanej kanalizacji i nic więcej. 

Pan J. Żyłka – jeżeli chodzi o chodniki to w planie jest kontynuacja budowy chodnika przy ul. 

1 Maja w Kolonowskiem z uwagi na fakt, iż gmina Kolonowskie jest znana z spływów 

kajakowych. Powyższe wiąże się ze wzrostem natężenia ruchu. Możliwe, że w Staniszczach 

Małych można zrobić chodnik, ale ul. ks. Gajdy jest zabudowana. Zadanie to stanowiłoby 

duże wyzwanie. 

Pani B. Smieszkoł – jeżeli jest koncert życzeń to prosi o chodnik przy ul. A. Bożka. Była 

mowa, że pracownik starostwa będzie drogi objeżdżał i co z tego? Problem postawienia znaku 

przy ul. A. Bożka był zgłoszony do powiatu. Podjeżdża po miesiącu pracownik starostwa i 

stwierdza, że o niczym nie wie. 

Pani J. Urbańczyk – dziękuje starostwu za piękny chodnik. Końcówka tego chodnika nie jest 

najlepsza. Końcówkę wykończono asfaltem, część wyrzucono (wysypano) za kapliczkę. 

Gdyby wiedziała, że coś takiego będzie to można by resztę przeznaczyć na dziury w drodze. 

Pan M. Czupała – już wcześniej wnioskował o poszerzenie wjazdu przy „Polo” od strony ul. 

Krzywej. 

Pan J. Żyłka – nie zanotowano żadnego zdarzenia, które by powodowało potrzebę 

poszerzenia wjazdu. Proponuje problem rozwiązać przez ustalenie jednokierunkowego ruchu 

samochodów. 

Pan K. Czupała – na sesji w miesiącu wrześniu zgłosił wniosek obniżenia krawężników przy 

ul. Leśnej, co stanowi utrudnienie dla matek z dziećmi i osób niepełnosprawnych. Proponuje 

pod tym kątem zmonitorować teren całego Kolonowskiego. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – wyznaczyć przejście dla pieszych przy przystanku w 

Staniszczach Wielkich, gdyż na dzień dzisiejszy takiego przejścia nie ma, co stanowi 

zagrożenie dla mieszkańców. 

Pani C. Widera – proponuje wyznaczyć przejście dla pieszych do „Polo” bliżej banku. Są 

przypadki, że ludzie przechodzą w miejscu niedozwolonym i płacą mandaty. 

Pan K. Czupała – czy nie można zrobić nowego parkingu od strony cmentarza przy ul. 

Opolskiej w Kolonowskiem. 

Burmistrz – są to tereny prywatne. 

Pani J. Kłopotowska – ul. Haupstocka obok posesji p. Kondzioły duży uskok na moście. 



Pani J. Urbańczyk – ul. Chrobrego w kierunku Krasiejowa jest droga II kategorii odśnieżania. 

Wszędzie drogi są już czarne a ta droga jest zapomniana. Prosi aby w okresie kiedy będzie 

śnieg pamiętać również o tej drodze. 

Pani C. Widera – centrum Kolonowskiego nie wygląda najlepiej. Chodzi m.in. o otoczenie 

sklepu p. Leja o chodnik, gdzie płytki betonowe są krzywe, chwasty przy budce PKP, gdzie są 

zamykane szlabany oraz teren przy naszej spółce nie najciekawszy. Dużo mieszkańców z 

Kolonowskiego miało pytania dotyczące cen wody. Prośba, aby w gazetce podać informacje 

dotyczące cen wody. 

Pan E. Kunysz – już miał dwa telefony matek małych dzieci w sprawie fajerwerków. Prosi o 

informację na łamach gazetki, stronach urzędu o obowiązującym zakazie Wojewody 

używania sztucznych ogni poza „sylwestrem”. 

Pani S. Kurek  - prawie wszystkie miejscowości mają siłownie na wolnym powietrzu. Zarząd 

Dzielnicy w Fosowskie postanowił, iż budowa siłowni na wolnym powietrzu będzie zadaniem 

na kolejny 2016 r. Prosi urząd o pomoc w realizacji tego zadania. 

Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia rady, głosowano: za -12, wstrzymujący się – 1. Na 

tym posiedzenie rady zakończono. 

Protokółowała: 

M. Bednorz 

 


