
P r o t o k ó ł Nr 

z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 16 maja 2016 r. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności, nieobecna radna 

p. J. Kłopotowska. W posiedzeniu komisji udział wzięli oprócz radnych: p. A. Rathmann – 

skarbik gminy, N. Koston – burmistrz, p. K. Wacławczyk - z-ca burmistrza. 

Pan R. Kupke – przewodniczący rady, prowadzący wspólne posiedzenie komisji, poprosił p. 

A. Rathmann o omówienie przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 r. oraz planu 

finansowego biblioteki i centrum kultury za 2015 r. 

Pani A. Rathmann – informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r. została przyjęta 

Zarządzeniem Burmistrza z dnia 30 marca 2016 r., materiały zostały przekazane radnym. 

Planowany dochód wykonano w wysokości 95,34%. Gmina na koniec 2015 r. posiadała 

nadwyżkę budżetową, na którą składały się następujące środki: rozliczenia z kredytów i 

pożyczek z lat ubiegłych 252.816,94 zł., zaciągnięte kredyty i pożyczki 1.035.741,65 zł. oraz 

spłacone kwoty udzielonych pożyczek 53.659,77 zł. Dochody z tytułu podatków zrealizowano 

w wysokości 103,11 %. Pomimo tego, iż 2015 r. zapowiadał się jako rok trudny to ostatecznie 

dochody bieżące zrealizowano w wysokości 97,02%, natomiast dochody majątkowe w 

wysokości 85,09%. 

Pan M. Czupała – co z zaległościami podatku od nieruchomości od miejscowych firm? 

Pan N. Koston – należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 

wynoszą 215.577,62 zł. Mamy mało dłużników, lecz ci którzy są posiadają zadłużenia w 

wysokości: 120.000 zł, 11.000,00 zł, 14.000 zł. Jeżeli chodzi o dłużnika z najwyższą kwota, to 

jest już nowy właściciel firmy. To samo dotyczy jeżeli chodzi o należności z tytułu podatku od 

środków transportowych. Jest kilku dłużników zalegających z opłatą. Są to następujące kwoty: 

14.000,- zł, 8.000,- zł, 5.000 zł. 1.300,- zł. 

Pani A. Rathmann – w dalszej części posiedzenia komisji, omówiono wydatki z podziałem na 

poszczególne działy. W trakcie omawiania wydatków na bieżąco udzielano wyjaśnień na 

stawiane pytania. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – o jaka drogę rolną chodzi? 

Burmistrz – chodzi o drogę transportu rolnego w Staniszczach Wielkich (do byłej bazy), 

wykonanie dokumentacji. 

Pan R. Kupke – ile mieszkań planuje wyremontować spółka KGK w budynku przy ul. 1 Maja 

40 w Kolonowskiem? 

Burmistrz – planuje się remont 3 mieszkań, koszt ponad 300.000 zł. Chodzi również o 

uregulowanie spraw własnościowych, gdyż udział lokalowy gminy wynosi 80%, a osoby 

fizycznej 20% (ogółem 11 lokali). 

Pani A. Rathmann – przedstawiła i omówiła sprawozdanie finansowe Biblioteki i Centrum 

Kultury za 2015 r.  

Burmistrz – jeżeli chodzi o zaległości z tytułu czynszu, to na dzień dzisiejszy kwota ta wynosi 

137.000 zł, zaś kwota 214.000 zł stanowi zaległości stare przejęte wraz z budynkami z PKP. 

Na najbliższej sesji będzie wnioskował o zmianę uchwały w sprawie umarzania środków w 



tytułu zaległych czynszów mieszkaniowych. Na dzień dzisiejszy posiadamy dwa mieszkania 

do sprzedaży ul. Opolska, ul. Piastowska. Mieszkania nadają się do remontu. 

Z uwagi na brak pytań do budżetu burmistrz przedstawił tematy, które będą omawiane na 

najbliższej sesji. M-G Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował projekt uchwały zmieniającej 

statut ośrodka o dodatkowe zadania rządowe związane z wypłatą kwoty 500+ na dzieci. 

Kolejnym projektem będzie uchwała w sprawie ulg dla przedsiębiorców, która została 

wycofania do poprawki. Dokonano zmianę zapisu na; dokumenty przedstawiane przez 

przedsiębiorców nie mogą być starsze niż 1 miesiąc. Jeżeli chodzi o zakres dróg do remontu z 

schetynówek to są to następujące drogi: 

1) ul. Kanii, ul. Odrodzenia w Staniszczach Małych, 

2) ul. Polna (z odnogami na stację oraz do drogi powiatowej) w Fosowskiem, 

3) ul. Długa w Staniszczach Wielkich, 

4) ul. Strażacka, ul. Szkolna (PROW) w Staniszczach Małych 

Pani J. Urbańczyk – czy są środki na parkingi? 

Burmistrz – nie ma środków na parkingi. 

Pani K. Gowtald – co z przetargami na drogi? 

Burmistrz – przetargi na drogi wyszły b. dobrze, ok. 50% wartości zadania jeżeli chodzi o drogi 

na osiedlu. Wszystkie przetargi wyszły poniżej wartości. 

Pani A. Mróz – " Ponawiam mój  wniosek przedstawiony na  komisji rewizyjnej 

dot.utwardzenia terenu będący własnością Gminy przy sklepie GS-u w Staniszczach Małych i 

jednocześnie wyburzenia na tym terenie starych toalet pozostałych po OSP.Obecnie teren ten 

służy mieszkańcom jako plac targowy." Pani J. Urbańczyk – co z poprawieniem usterek 

nawierzchni dróg w Spóroku, tych po remoncie? 

Pan K. Wacławczyk – mają być poprawione do końca maja. Wysłano pismo ponaglające firmę. 

Pani J. Urbańczyk – plac zabaw w Spóroku jest w złym stanie. Czy były naprawiane ławki, 

wystają gwoździe, zjeżdżalnia również nadaje się do poprawienia, drewniane części 

przyrządów, drabinek należy pomalować odpowiednim preparatem. Niedługo w Spóroku 

będzie przedszkole, dzieci już przychodzą. 

Pan F. Klimas – co z placami zabaw przy szkołach? Były wyjazdowe posiedzenia komisji 

oświaty, która stwierdziła pewne usterki. Do dzisiaj usterki te nie zostały poprawione. 

Burmistrz – za place zabaw przy szkołach odpowiadają dyrektorzy szkoły, my odpowiadamy 

za place zabaw ogólnodostępne. 

Pani H. Krasucka – na początku roku mówiono nam, że rok 2015 będzie trudny. Co było 

przyczyną, że budżet został zrealizowany b. dobrze, wysoki stopień realizacji. 

Pani A. Rathmann – wprowadzono oszczędności wydatków, w tym w administracji. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokółowała:                                                                                           Przewodniczący Komisji 

M. Bednorz                                                                                            Rafał Kupke 


