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Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

które odbyło się w dniu 27 marca 2017 r. w sali posiedzeń tutejszego urzędu 

w godzinach 16:00 – 18:50 

 

Obecni wg listy obecności: 6 / 7 radnych, co stanowi 86% ogólnego składu Komisji.  

Nieobecni: p. Jolanta Kłopotowska 

W posiedzeniu wzięli także udział:  

p. Rafał Kupke – Przewodniczący Rady Miejskiej,  

p. Norbert Koston – Burmistrz, 

p. Konrad Wacławczyk – Z-ca Burmistrza/Sekretarz,  

p. Józef Kotyś – Dyrektor BiCeK w Kolonowskiem, 

p. Irena Ochmann – Dyrektor MGOPS Kolonowskie, 

p. Ewa Wiśniewska-Wróbel – Inspektor UMiG w Kolonowskiem 

 

- Przewodnicząca Komisji – p. Katarzyna Gotwald otwarła posiedzenie Komisji, przywitała 

wszystkich zebranych członków i zaproszonych gości. Następnie omówiła program spotkania i 

zaproponowała zmianę kolejności obrad. W pierwszej kolejności poprosiła  p. Dyrektora Józefa 

Kotysia o przedstawienie sprawozdania z działalności Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem 

za rok 2016 oraz plan pracy na 2017 r. 

- p. J. Kotyś – przywitał się ze wszystkimi i omówił najważniejsze elementy przekazanego wcześniej 

sprawozdania. Zwrócił uwagę na rezygnację zajęć tenisa stołowego z uwagi na małą frekwencję. 

Zauważył, że BiCeK dostosowywuje się do potrzeb mieszkańców, którzy czasami osobiście zgłaszają 

swoje potrzeby tak jak to było np.  z turniejem szachowym. Poinformował, że zajęcia ekologiczne 

realizowane w ramach dotacji z WFOŚiGW w Opolu prawdopodobnie odbędą się po raz ostatni, z 

uwagi na odgórne zmiany. Omówił pracę świetlic oraz imprezy współorganizowane. Poinformował o 

zmianie terminu teatrzyków niemieckojęzycznych – z jesieni na 2 kwietnia. Zwrócił uwagę, że 

informacje dotyczące działań podejmowanych przez BiCeK są przekazywane poprzez Facebook oraz 

powiadomienia smsowe, dzięki czemu trafiają do szerszego grona mieszkańców. Można przez to 

zaoszczędzić na produkcji plakatów. Informacje o imprezach są przekazywane również bezpośrednio 

do stowarzyszeń, Rad Sołeckich i szkół.  

Zaapelował do Radnych aby parter w budynku gimnazjum, po wygaszeniu szkoły za 2 lata, mógł być 

przeznaczony na nową lokalizację siedziby BiCeK. Znajdują się już tam 2 obiekty podlegające pod 

BiCeK tj. biblioteka i hala sportowa. Dzięki takiej lokalizacji, można by rozwinąć działalność, 

organizować wystawy np. fotograficzne itp. 

Zwrócił również uwagę na problem jakim jest obecnie brak zaplecza na Sali widowiskowej przy OSP. 

Szczególnie uciążliwy jest brak mini garderoby w trakcie występów artystów spoza gminy. 

- p. K. Wacławczyk – poinformował, że wniosek na ten cel jest złożony, obecnie czekamy na 

rozstrzygnięcie i dofinansowanie.  

- p. J. Kotyś – dodał, że BiCeK zakończył już rozliczenie akcji zimowej. Obecnie przygotowywana 

jest akcja letnia, a także wniosek do Opolskiego Eduko. 

- p. K. Gotwald – poprosiła o informację w sprawie opłat pobieranych na zajęcia w trakcie ferii 

zimowych – czy to się przyjęło ? 
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- p. J. Kotyś – poinformował, że czasami nawet drobna opłata jest konieczna aby poszerzyć ofertę, 

dołożyć jakąś atrakcję. Dzięki takim opłatom zwiększono ilość miejsc w trakcie wyjazdu na 

lodowisko. Te opłaty absolutnie nie są przeznaczone na działalność BiCeK, tylko na sfinansowanie 

danej atrakcji. 

- p. K. Gotwald – dopytuje czy pomimo wprowadzenia opłat, rodzice nadal rezygnują w ostatniej 

chwili z zajęć / wyjazdów ? 

- p. J. Kotyś – poinformował, że czasem się to jeszcze zdarza ale wynika to głównie z nagłego wyjazdu 

lub choroby. Drobna opłata powoduje jednak, że ludzie zastanawiają się zanim zrezygnują i często 

szkoda im rezygnować. 

- p. H. Krasucka – dodała, że nigdzie nie ma zajęć całkowicie za darmo. 

- p. M. Czupała – zapytał o obecny sposób rejestracji uczestników zajęć – czy musi to tak wyglądać? 

- p. J. Kotyś – poinformował, że starają się robić jeden termin na rejestracje – na dany dzień. 

- p. R. Kupke – zaapelował aby w gazetce Colonnowska zamieszczać więcej aktualnych informacji 

dotyczących mieszkańców, w szczególności dotyczących zadań wykonywanych przez KGK Sp. z o.o. 

np. obecne zmiany rozliczania wody i ścieków. 

- p. J. Kotyś – poinformował, że przygotowując gazetkę najpierw czeka na informacje z urzędu i 

instytucji co zamieścić i rezerwuje miejsca na te dane a dopiero potem uzupełnia puste miejsca swoimi 

danymi. 

- p. M. Czupała – stwierdził, że komunikaty dla mieszkańców powinny być bardziej czytelne i 

zrozumiałe np. informacja o dopłatach. Zaproponował również aby sprawdzić jak to wygląda w 

sąsiednich gminach. 

- p. R. Kupke – zaapelował aby w gazetce umieścić też informację o możliwościach dopłat do 

usunięcia azbestu. 

- p. J. Kotyś – stwierdził, że taka informacja w gazetce już była. Ewentualnie można do ogłoszenia 

dodawać jakiś komentarz aby było to bardziej zrozumiałe dla mieszkańca. Dodał, że jest otwarty na 

propozycje. Informacja musi być jednak przygotowana przez urzędnika, BiCeK może ją tylko 

redagować. W związku z przygotowywaniem kolejnego numeru gazetki poprosił o przesyłanie 

materiałów i tematów. 

- p. K. Bajsarowicz-Spałek – dopytała o istotę umów bezosobowych. 

- p . J. Kotyś – wyjaśnił, że są to umowy o dzieło podpisywane przy organizacji imprez oraz umowy 

zlecenie podpisywane z prowadzącymi zajęcia, sprzątaczkami, rzemieślnikami na akcjach letnich itp. 

- p. H. Krasucka – zapytała kto jest odpowiedzialny za organizację plakatów na imprezy ? 

- p. J. Kotyś – odpowiedział, że najkorzystniejszą ofertę ma firma z Lublińca. Część plakatów jest 

drukowana również bezpośrednio przez BiCeK. Niektórzy wykonawcy mają swoje plakaty np. na 

Koncert Noworoczny. 

- p. H. Krasucka – stwierdziła, że BiCeK należy pochwalić za prowadzoną działalność. Jest bardzo 

dużo imprez, nawet tych z wysokiej półki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Sąsiednie gminy zazdroszczą 

nam takiej jednostki. Dlatego zwiększenie powierzchni pod działalność jest wskazane. 

- p. J. Kotyś – dodał, że 6 kwietnia odbędzie się jeszcze II Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki 

Obcojęzycznej. W tym roku planowana jest także prezentacja lokalnych twórców z danej 

miejscowości gminy. W zeszłym roku byli to twórcy ze Staniszcz Małych, w tym roku ze Staniszcz 

Wielkich, a następnie ze Spóroka i Kolonowskiego.Nie będzie natomiast koncertu rockowego, z uwagi 

na brak zainteresowania ze strony młodzieży. BiCeK jest jednak ciągle otwarty na nowe propozycje. 
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- p. K. Bajsarowicz-Spałek – pochwaliła BiCeK za wspaniałe występy zorganizowane z okazji Dnia 

Kobiet. Wielkie brawa dla grupy teatralnej Ars Fictis. 

- p. H. Krasucka – stwierdziła, że gazetka Colonnowska jest za mała – to tylko 2 strony i 

zaproponowała aby w gazetce opisać gminnych twórców ludowych. 

- p. J. Kotyś – wyjaśnił, że praca przy gazetce trwa około tygodnia, zatem zwiększenie jej objętości 

spowoduje też wydłużenie okresu jej przygotowania i konieczność wyłączenia się z pozostałych 

obowiązków w BiCeK. Dodał ponadto, że nie każdy twórca chce być pokazywany w gazetce. 

- p. K. Gotwald – podziękowała za wystąpienie oraz poprosiła aby przekazać podziękowania za pracę 

wszystkim pracownikom zatrudnionym w BiCeK. Dodała, że mieszkańcy są zadowoleni z działalności 

BiCeK, ponieważ jest bardzo dużo atrakcji, czego nie było jeszcze kilka lat temu. 

Następnie poprosiła Dyrektor MGOPS w Kolonowskiem – p. Irenę Ochmann o przedstawienie 

sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie w 2016 r. oraz sprawozdania z realizacji gminnego programu wspierania 

rodziny w 2016 r.  

- p. I. Ochmann – zaprezentowała sprawozdanie dot. programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- p. K. Bajsarowicz-Spałek – wyraziła zainteresowanie pomocą psychologiczną – czy rodziny się 

otwierają i rozmawiają z psychologiem ? 

- p. I. Ochmann – Spotkania indywidualne z psychologiem trwają od 0,5 do 1 godziny i są 

kontynuowane przez kilka tygodni.  Problem wstydliwości zanika, ludzie otrzymują konkretną pomoc, 

dzięki czemu potrafią rozwiązać własne kłopoty. Poza tym psycholog ma odpowiednie podejście do 

swoich podopiecznych, odpowiednie narzędzia pracy. 

- p. K. Bajsarowicz-Spałek – Czy dużo jest takich rodzin korzystających z pomocy psychologa ? 

- p. I. Ochmann – Co miesiąc 1 – 2 rodziny. 

- p. J. Urbańczyk – W jakim wieku są takie osoby ? 

- p. I. Ochmann – Są to głównie ludzie młodzi ale też 40-letni mężczyźni, którzy znęcają się nad 

swoimi matkami. 

- p. H. Krasucka – stwierdziła, że problemem jest obecnie brak autorytetów. Kiedyś wystarczyło pójść 

do kościoła, do księdza po pomoc. Dziś to już nie wystarcza. 

- p. I. Ochmann – wyjaśniła istotę Niebieskiej Karty. 

- p. M. Czupała – stwierdził, że ilość godzin pomocy psychologicznej jest za mała. Zapytał czy można 

zwiększyć ich liczbę. 

- p. I. Ochmann – wyjaśniła, że istnieje taka możliwość, jednak obecnie pomoc psychologiczna ma 

być uruchomiona dodatkowo w szkołach. Często zdarzało się bowiem, że na spotkania z psychologiem 

przychodziły matki z dziećmi. Poza tym te 0,5 godziny spotkania z psychologiem jest wystarczające, 

najważniejsze aby były regularne.     

Następnie zaprezentowała sprawozdanie dot. programu wspierania rodziny. 

- p. K. Bajsarowicz-Spałek – poprosiła o wyjaśnienie programu 500+ i sposobu wypłat dla rodzin, w 

których jeden z rodziców pracuje za granicą. Następnie dopytała czy są w gminie efekty tego 

programu. 

- p. I. Ochmann – wyjaśniła, że wszystko zależy od danej rodziny. Zdarzają się i takie przypadki, że 

rodzina otrzymuje razem 5 tys. zł pomocy a nie zapłaci nawet zaległości czynszowych. 

- p. J. Urbańczyk – poinformowała, że jej znane są pozytywne przykłady wykorzystania tych pieniędzy 

dla dzieci, w Spóroku rodziny wyjeżdżają na wycieczki np. do Krakowa, co wcześniej nie miało 

miejsca. 
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- p. I. Ochmann – zwróciła uwagę, że w gminie program nie wpłynął jeszcze na wzrost liczby urodzeń 

dzieci. 

- p. Burmistrz – stwierdził, że taka jest polityka państwa i trudno to oceniać. Należy pamiętać tylko o 

tym, że aby komuś coś dać, trzeba komuś innemu zabrać. Niemniej jednak należy pochwalić ten 

system, który został szybko i dobrze wprowadzony i porządnie funkcjonuje. 

- p. I. Ochmann – dodała jednak, że problemem jest elektroniczne złożenie wniosku do programu. 

Dodatkowo omówiła jeszcze Program Pomocy Żywnościowej 

- p. K. Bajsarowicz-Spałek – dopytała na czym polega praca asystenta rodziny. 

- p. I. Ochmann – wyjaśniła, że jest to stosunkowo nowy przepis prawny. Polega to świadczeniu  

pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo i finansowo. Jest to program rządowy, na realizację 

którego otrzymywana jest dotacja. Chodzi o to aby nie zabierać dzieci rodzinom, tylko im pomóc. 

- p. K. Bajsarowicz-Spałek – dopytała czy rodziny to akceptują ? 

- p. I. Ochmann – stwierdziła, że różnie z tym bywa. Nie każda rodzina oczekuje pomocy. 

- p. K. Gotwald – podziękowała za wystąpienie, następnie poprosiła Zastępcę Burmistrza o 

przedstawienie ostatniego tematu tj. stanu jednostek OSP. 

- p. K. Wacławczyk – zaprezentował stan jednostek OSP w gminie. 

- p. M. Czupała – poprosił o wyjaśnienie kosztów OSP. 

- p. K. Wacławczyk – wyjaśnił jakie są koszty utrzymania jednostek oraz koszty osobowe. Dodał, że 

nie wszyscy członkowie OSP jeżdżą do akcji, tylko osoby w wieku 18-65 lat. Członkami są poza tym 

członkowie honorowi i wspierający. Dofinansowanie działalności OSP zmieniło się w porównaniu do 

lat ubiegłych, jest lepiej. Profil działalności OSP też się zmienił – obecnie to nie tylko gaszenie 

pożarów, jak to było kiedyś. 

- p. M. Czupała – dopytał o boks w Fosowskiem i konieczności związanej z tym zmiany 

zagospodarowania przestrzennego. 

- p. Burmistrz – wyjaśnił, że w maju powinien być gotowy plan. W tym roku ma być również gotowy 

boks. OSP w Fosowskiem ma służyć głównie do działań przeciwpowodziowych. Ponadto jest 

planowany remont wału w Staniszczach Wielkich – ma on być podniesiony o około 60 cm. Planowany 

jest zakup mobilnych rękawów przeciwpowodziowych. 

- p. K. Wacławczyk – wyjaśnił istotę mobilnych rękawów przeciwpowodziowych. Będą one służyć 

zabezpieczeniu Fosowskiego przed powodzią. 

- p. Burmistrz – dodał, że na zakup rękawów będzie można otrzymać dotację z WFOŚiGW w Opolu. 

- p. J. Urbańczyk – poprosiła aby odpowiednio zabezpieczyć też przeciwpowodziowo Spórok. 

Dodatkowo dopytała również o fundusz obywatelski. 

- p. K. Wacławczyk – na stronie internetowej są wymienione wszystkie projekty. Mamy nadzieję na 

dofinansowanie. Następnie przedstawił 3 wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy 

Kolonowskie” dla druhów OSP tj. p. Jerzy Świerc, Ernest Mocny, Walter Korzonek. 

- p. K. Gotwald – zarządziła głosowanie. Wszystkie wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. 

- p. Burmistrz – dodał, że na najbliższej sesji będzie przeprowadzone głosowanie w sprawie przyznania 

5 tys. zł na paliwo dla PSP w Strzelcach Opolskich. 

 - p. K. Gotwald – podziękowała wszystkim za przybycie.    
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     Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Ewa Wiśniewska-Wróbel 

        Przewodnicząca  

        Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

        Katarzyna Gotwald 

 


