
P r o t o k ó ł  Nr  9 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 1 kwietnia 2016 r. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni radni wg listy obecności tj. 6/7 

członków, nieobecny p. F. Klimas. 

Pan M. Czupała – przewodniczący przywitał obecnych. Przedstawił porządek obrad 

posiedzenia komisji, proponuje jako pierwszy temat omówić strategię rozwoju gminy. 

Pan K. Wacławczyk – radni już dwukrotnie omawiali strategię na wcześniejszych 

posiedzeniach komisji. Prosi o ewentualne uwagi do już istniejącego opracowania. Uwagi 

można przesyłać na adres e-mail do najbliższej sesji. 

Pani A. Mróz – str. 8 strategii rozwoju gminy, pozycja słabe strony dopisać dodatkowo stację 

PKP w Fosowskie w miejsce, gdzie mowa o złym stanie technicznym dworca PKP w 

Kolonowskiem. Poprawić również pozycję zagrożenia przez dodanie dworzec PKP w 

Fosowskiem str. 9 strategii. 

Pan M. Czupała – str. 4 strategii, chodzi o strefę społeczno-gospodarczą. Poprawić zapis 

dotyczący wieku dzieci rozpoczynających edukację szkolna z uwagi na zmianę przepisów. 

Pan N. Koston – burmistrz, jest rządowa propozycja, aby zmienić czas trwania szkoły 

podstawowej i gimnazjum na cztery lata każda. Nie wiadomo do końca jakie będą 

rozwiązania jeżeli chodzi o szkolnictwo. Wcześniej była mowa o likwidacji gimnazjum. Zapis 

dotyczący wieku szkolnego w wersji zmienionej przedstawimy radnym na sesji. W tym 

miejscu należy podkreślić fakt, iż nie ma obowiązku tworzenia przez gminy strategii. Dobrze 

jeżeli gminy posiadają strategie, gdyż jest to dokument porządkujący pewne sprawy.  

Pan M. Czupala – podziękował za przedstawione informacje. Prosi burmistrza o omówienie 

kolejnego punktu porządku obrad tj. audyt energetyczny oraz systemy wspomagające 

zarządzenie gminnym mieniem. 

Burmistrz – audyt energetyczny ma na celu dokonanie oceny działań mających na celu 

ograniczenie zużycia energii, w tym energii elektrycznej. Planowane działania mają 

ograniczyć zużycie energii do wysokości 8% oszczędności. Celem audytu jest określenie 

wielkości zużywanej energii, określenie opłacalności planowanych rozwiązań technicznych. 

Aby można było mówić o osiągnięciu wskaźników, należy przeprowadzić inwentaryzację 

zużycia energii. Ocena audytu pozwoli stwierdzić, czy wymiana oświetlenia na Ledowe jest 

opłacalna. Zlecono audyt wymiany oświetlenia na Ledowe (koszt 14.000 zł), w tym 

wykonanie ewidencji lamp, które wymieniono z rtęciowych na sodowe. Audyt ten ma na celu 

ocenę efektywności projektu wymiany lamp. Szacunkowo osiągniemy 70% oszczędności 

zużycia energii. Koszt inwestycji zwróci się w przeciągu 3 – 4 lat. Gmina również realizuje 

program gospodarki niskoemisyjnej, który również ma na celu ograniczenie zużycia energii, 

paliw. Podejmowane działania w ramach tego programu to np. termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej. Zakupiono program komputerowy, który służyć będzie służył do 

ewidencji zużycia energii, gazu. W programie tym będą wykazywane kwoty zakupu energii z 

podziałem na poszczególne obiekty, jednostki organizacyjne. Uzyskując oszczędności 

zużycia energii będziemy mogli pozyskać tzw. białe certyfikaty. Biały certyfikat to 

potwierdzenie, że gmina osiągnęła oszczędności, które będzie można odsprzedać innym 

jednostkom. Do 2020 r. gminy muszą wykazać się 20% wskaźnikiem oszczędności energii. 



Pan M. Czupała – prosi burmistrza o omówienie kolejnego tematu z zakresu gospodarki 

mieniem. 

Pan N. Koston – burmistrz zaprezentował program komputerowy, który służy m.in. ewidencji 

nieruchomości, w tym działek. W samym Kolonowskiem jest ok. 363 działek, natomiast w 

gminie ok. 700 działek. Połowa dziełek stanowią drogi. Z tego programu wiemy ile jest 

działek, jaki jest to grunt, kto jest właścicielem, ile jest działek wieczystego użytkowania, ile 

dziełek jest skarbu państwa (13), ile działek dzierżawimy (10), ile dziełek jest w użyczeniu 

(13). Mamy do sprzedaży ok. 6,5 ha działek, w tym są małe działki, które mogą służyć 

jedynie na poszerzenie działki sąsiedniej. Sprawy takie należałoby nagłośnić, aby zachęcić 

mieszkańców do kupna. Dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości nie ma wpływu na 

wysokość subwencji. Jest to system informatyczny, który zawiera obszerną bazę danych, w 

tym ilość dróg, ich długość, ilość znaków drogowych ich umiejscowienie oraz wile innych. 

Pan M. Czupała – do programu oszczędności zużycia energii, będzie można wprowadzić 

dodatkowe sterowniki. Można wprowadzić oszczędności zużycia energii np. obniżyć 

temperaturę ogrzewania w szkołach w czasie kiedy nie ma uczniów. 

Pan K. Wacławczyk – CAF to systemowe wsparcie procesów zarządzania w jednostkach 

administracji, polega na dokonaniu kontroli samooceny. System ten ma na celu poprawę 

zarządzania, identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz określenie działań 

udoskonalających. Jest to narzędzie zarządzania służące poprawie jakości działania. Poprawą 

chcemy objąć takie działania, które wskażą nam mieszkańcy, stąd prośba o wypełnienie 

odpowiednich ankiet. Drugim obszarem który chcemy udoskonalić to jawność publikacji 

danych na stronie urzędu, BIP. Projekt zakończył się pozytywnie, uzyskaniem certyfikatu. 

Pan M. Czupała – jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne to prosi o informację co z dalszą 

budową chodnika przy ul. 1 Maja, co z remontem ul. Jana Pawła II? 

Burmistrz – budowa chodnika przy ul. 1 Maja to decyzja powiatu. Ulica Jana Pawła II będzie 

remontowana w m-cu lipcu podczas wakacji. 

Pani A. Mróz – co z ul. Odrodzenia w Staniszczach Małych (odcinek 2,5 km)? 

Burmistrz - na drogę mamy 498.000 zł zagwarantowane z Urzędu Wojewódzkiego, z naszych 

oszczędności z dróg przeznaczyć na drogę pozostałe środki. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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