
Protokół Nr 6 

z posiedzenia komisji Gospodarczej i Rolnictwa w dniu 8 października 2015 r. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności tj. 9/9 członków 

komisji. W posiedzeniu komisji uczestniczył p. S. Hudzik – Prezes spółki KGK. 

Pani K. Bajsarowicz – Spałek – przewodnicząca komisji przywitała obecnych, przedstawiła 

porządek obrad. Proponuje zmiany porządku obrad komisji. Jako pierwsze proponuje 

omówienie wysokości taryf na wodę oraz odprowadzanie ścieków. 

Pan N. Koston – burmistrz dla niego najciekawszą tabelą taryf jest tabela „D”, która określa 

koszty. Wynikiem kalkulacji kosztów jest cena wody, ścieków. Celem nadrzędnym gminy jest 

zaspokojenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców w tym dostępność do wody, gdzie 

najistotniejsza jest cena. Do zadań gminy również należy zapewnienie środków w budżecie na 

tego rodzaju działalność. W przedstawionej kalkulacji ujęto wartości księgowe na okres 1 roku 

tj. od sierpnia roku ubiegłego. Pojawiła się większa pozycja w wykonaniu. Wyższa pozycja 

powstała w wyniku różnicy amortyzacji ( 301.000 zł.) od rzeczywistych wartości jakie 

wystąpiły w roku następnym. Kolejne wartości zaplanowane na rok 2016r. zawierają 

zwiększenie wydatków np. związanych z wynagrodzeniem pracowników 1,7%. Również 

założono wzrost wydatków za energię, zakup materiałów, opłat za korzystanie z środowiska. 

Kalkulacja zawiera ujemny udział z uwagi na zwolnienie od podatku. Niestety wartości 

amortyzacji nie pokrywają kosztów zaciągniętej pożyczki (ok.500.000 zł) do spłacenia w 2016 

r. Przy przyjęciu zaproponowanych cen wody i ścieków, gmina zaplanowała dopłaty na ogólną 

kwotę 400.000 zł, które należy zabezpieczyć w budżecie na 2016 r. Zaproponowano dopłatę do 

1m³wody w wysokości 1,70 zł oraz 1 zł do 1m³ ścieków. Poprzednio do ścieków gmina 

dopłacała 3,49 zł. Przedstawione ceny wody i ścieków są cenami netto, do których należy 

doliczyć podatek VAT w wysokości 8%. Z tabeli porównanie cen wody w gminach sąsiednich 

wynika, że ceny w Kolonowskiem są najniższe. Dla zobrazowania jaki będzie koszt wody, 

ścieków przygotowano koszt w oparciu o pobór 10 m³, 5 m³. Kalkulacja sporządzona jest 

poprawnie natomiast radni mają wpływ jedynie na wysokość dopłat. Mamy jeszcze czas na 

przyjęcie taryf, tak jak i spółka, która jest zobowiązana taryfy sporządzić i przedłożyć 

Burmistrzowi z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – uważa, że jeżeli chodzi o wysokość abonamentu tj. opłaty stałej 

po doliczeniu podatku VAT 8% wychodzi 7,21 jest zbyt wysoka. Prosi pozostałych członków 

o dyskusję. Cena wody również jest wysoka uważa, że gmina może zwiększyć dopłaty do taryf 

z 400 000 zł na np. 600 000 zł  

Burmistrz – opłata stała jest to opłata za gotowość korzystania z urządzeń. Osoby pobierające 

małe ilości wody muszą płacić tę opłatę. Chodziło o mieszkańców, którzy z różnych przyczyn 

pobierają małe ilości wody, osoby przebywające poza granicami. Są zasady ustalania taryf ich 

uchwalania. Radni zawsze mogą nie przyjąć taryf co skutkuje ich przyjęciem w odpowiednim 

okresie. 

Pan F. Klimas – padła propozycja zwiększenia dopłat do 600.000 zł. Należy w tym momencie 

wskazać, z czego zrezygnujemy, której drogi nie będziemy robić. Mieszkańcy i tak będą 

twierdzić, iż ceny są zbyt wysokie, a winą obarczą radnych. 



Pan K. Czupała – ma pytanie, czy uchwalona wyższa stawka taryfy będzie tylko obowiązywała 

1 rok, a później cena będzie spadać? 

Pani A. Mróz – uważa, że cena wody jest do przyjęcia. Cena spowoduje, że mieszkańcy z 

pewnością będą wodę oszczędzać. Jeżeli chodzi o ścieki to proponuje zwiększenie dopłaty z 

1,00 zł do 1,70 tak jak do wody. 

Pan R. Kupke – czy był robiony odczyt wodomierzy, czy wiemy jakie są straty? 

Pan S. Hudzik – koszt odczytu, to nie 3500 zł. Do odczytu angażuje wszystkich pracowników 

spółki i jest on realizowany w okresie 1 miesiąca. Chętnie robiłby odczyt co kwartał. Nie ma 

danych dotyczących strat. Z pewnością straty były wyższe z uwagi na prowadzoną inwestycję, 

płukanie sieci. 

Pan F. Klimas – co ze sprawą hydroforów? 

Pan S. Hudzik – są takie zgłoszenia. Osoby zgłoszone płacą cenę ryczałtową. Jeżeli wykryją 

osobę korzystającą z hydroforu to będzie ukarana. 

Pan R. Kupke – prosi aby w naszej gazetce umieścić informacje dotyczące wysokości taryf 

wody, ścieków. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – po wysłuchaniu informacji dotyczących taryf, uwag radnych 

prosi o zwiększenie dopłat do wody i kanalizacji 

Posiedzenie komisji opuściła p. A. Mróz (godz. 17,00). 

Pani K. Bajsarowicz – Spałek – prosi Burmistrza o omówienie wykazu planowanych inwestycji 

na 2016 r.  

Pan N. Koston – omówił wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. Wykaz zadań stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. Lista obejmuje ogółem 19 zadań na kwotę 5867 tys. zł. 

Listę należy traktować jak ankietę. Prosi aby wypełnili ją radni poprzez punktowe wskazanie 

zadań do realizacji. Podsumowanie ankiety wskaże, które zadania w ocenie radnych są 

zadaniami priorytetowymi. W pierwszej kolejności będziemy realizować inwestycje te na które 

otrzymamy dofinansowanie. 

Pan R. Kupke – czy jest prawdą, że są trudności z otrzymaniem dofinansowania do zakupu 

samochodu dla OSP Staniszcze Małe? 

Pan K. Wacławczyk – koszt zakupu samochodu dla OSP to kwota 650.000 zł  zaś wysokość 

dofinansowania to kwota 150.000 zł. 

Pan R. Kupke – czy jest szansa aby utrzymanie letnie, zimowe dróg powiatu przejęła nasza 

spółka KGK? 

Burmistrz – wicestarosta p. J. Żyłka zwrócił się do gminy z propozycją przekazania zimowego 

utrzymania dróg w mieście Kolonowskie na dotychczasowych zasadach. 

Pani K. Bajsarowicz – Spałek – proponuje omówienie kolejnego punktu obrad to jest 

propozycje stawek podatku od nieruchomości. 

Burmistrz – górne stawki podatku od nieruchomości na 2016 r. są mniejsze od maksymalnych 

dotychczas obowiązujących. Propozycja zmiany stawek podatku zawiera minimalny wzrost 



stawek zaś w jednej pozycji obniżenie z uwagi na zmiany ustawowe stawek maksymalnych. Po 

raz pierwszy proponuje się podjęcie oddzielnej uchwały w sprawie zwolnień podatkowych. 

Dotychczas zwolnienia stanowiły część uchwały w sprawie stawek podatkowych. Takie 

rozwiązanie jest lepsze. Jeżeli chodzi o stawki podatku to tylko w dwóch pozycjach planuje się 

zwiększenie. Druga uchwała w sprawie zwolnień dotyczy m.in. straży, pomieszczeń policji, 

obiektów związanych z zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, prowadzoną działalnością na rzecz 

osób niepełnosprawnych, prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, 

działalnością kulturalną, sportową. Po raz pierwszy planuje się zwolnienie podatkowe dla 

przystani kajakowych w tym infrastruktury bezpośrednio związanej z tą działalnością. 

Pani J. Smykała – pragnie zwrócić uwagę, że zwolnienia infrastruktury przystani dotyczą tylko 

terenu ściśle związanego z spływami, nie zaś handlem. Sprawy te omawiano już wcześniej na 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. 

Burmistrz – na kolejną sesje rady również zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie 

opłaty targowej, podatku od środków transportowych z uwagi na zmianę przepisów. Jeżeli 

chodzi o opłatę targową nie planuje się zmiany stawek.  

Pani J. Urbańczyk – przecieka dach na remontowanej kapliczce również od drzwi odchodzi 

silikon. Z tego co się orientuje na roboty, wykonawca dał 5 lat gwarancji. Co z umową na 

korzystanie z pomieszczeń w  CAW w Spóroku. 

Burmistrz – uległy rozwiązaniu stare umowy. Z LGD została podpisana nowa umowa, zaś dla 

pozostałych organizacji umowy są przygotowywane. 

Pan K. Wacławczyk – umowy dla pozostałych są już przygotowane, lecz muszą być 

sprawdzone przez prawnika, aby uniknąć błędów. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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