
Protokół Nr 22 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 listopada 2017 r. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. 

Obecni wg listy obecności tj. 5/5 członków komisji. W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Urzędu 

Miasta i Gminy w Kolonowskiem: p. A. Rathmann, p. R. Klyszcz, P. Dreja oraz p. P. Leja. 

Pani H. Krasucka -  przewodnicząca komisji przywitała obecnych, odczytała program posiedzenia 

komisji. Prosi p. R. Klyszcz o przedstawienie spraw z zakresu realizacji programu usuwania azbestu w 

gminie Kolonowskie 

Pani R. Klyszcz – w roku bieżącym w ramach realizowanego projektu usunięto azbest z 10 posesji ok. 

26.000 kg. Całkowita wartość zadania wyniosła 10.686,54 zł z tego: Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansował 50% kosztów tj. 5.343,27 zł, Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 35% kosztów tj. 3.740,29 oraz właściciele 

ponieśli 15% kosztów tj. 1.602,98 zł. Firma realizująca zadanie została wyłoniona w wyniku 

ogłoszonego przetargu i była to spółka z o.o. z Warszawy. Z uwagi na fakt iż baza, rejestr posesji z 

pokryciem azbestowym jest otwarty, są dopisywani właściciele posesji to w projekcie w tym roku 2 

posesji były ujęte w bazie, pozostałe zostały dopisane. Z uwagi na to ogólna wielkość występującego 

azbestu wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego. Ogółem w gminie Kolonowskie z uwagi na udział w 

projektach unieszkodliwiono 2/3 azbestu, ponad 60%. Gmina Kolonowskie przystępuje do konkursu 

usuwania azbestu już po raz kolejny z rzędu. Azbest należy całkowicie usunąć do 2032 r. 

Pani H. Krasucka – czy w przyszłym roku ta sama firma przystąpi do przetargu? 

Pani R. Klyszcz – jeżeli chodzi o wyłonienie firmy do usuwania azbestu to czy firma zostanie wybrana 

decyduje jej konkurencyjność tj. cena wykonania danej usługi. W chwili obecnej trudno jest powiedzieć, 

czy w roku przyszłym nadal będzie można skorzystać z dotacji w ramach organizowanych konkurów 

jakie będą warunki przyznawania dotacji. 

Pani H. Krasucka – dziękuje p. R. Klyszcz za przedstawienie informacji na temat usuwania azbestu. 

Prosi p. A. Rathmann skarbnik gminy o przedstawienie sprawozdania finansowego BiCeK z realizacji 

akcji letniej. 

Pani A. Rathmann – w budżecie gminy w ramach dotacji dla biblioteki i centrum kultury zaplanowano 

35.000 zł ostatecznie zwiększono dotację do 38.000 zł. Ogółem w wyniku akcji zimowej i letniej 

zrealizowano 48 działań, w tym 26 było finansowanych ze środków gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych. Działania ogółem objęły 973 osoby. Nie wszystkie środki 

wykorzystano z programu. Pozostałe środki BiCeK zwrócił, była to kwota 1192,45 zł. W wyniku 

przeprowadzonej kontroli wydatkowania dotacji stwierdzono pewne usterki, w tym brak listy 

uczestników, co zostało uzupełnione. 

Po raz pierwszy w tym roku wprowadzono częściową odpłatność dla uczestników. Wysokość  

odpłatności stanowiła 3 stopniową skalę: 60 zł, 40 zł i 20 zł. Wysokość odpłatności zależała od liczby 

działań w których brał udział uczestnik. 

Pan J. Steinert – jaką kwotę dotacji planuje się dla BiCeK na rok 2018? 

Pani A. Rathmann – planowana dotacja to kwota 40.000 zł. 

Pani H. Krasucka – liczba uczestników w działaniach świadczy o dużym zainteresowaniu i 

zapotrzebowaniu na tego typu zadania. Nasza gmina może się poszczycić, że instytucja kultury działa 

prężnie. Dziękuje za przedstawione sprawozdanie. Proponuje omówienie kolejnego punktu tj. realizację 

wybranych zadań inwestycyjnych. 



Pan P. Leja – do przetargu na remont ul. Polnej przystąpiło ogółem 5 firm. Przetarg wygrała firma Bitum 

sp. z o.o. w Lublińcu. Wycena robót 358.851,21 zł , termin realizacji zadania 30 dni.  

Członkowie komisji sprawdzili dokumentację przetargową. 

Pani A. Rathmann – wartość inwestycji ogółem to kwota 369.051, w tym koszt projektu. 

Pan J. Steinert – kiedy będzie ogłoszony przetarg na ul. Długą w Staniszczach Wielkich? 

Pan P. Leja – przetarg ogłoszono w miesiącu wrześniu. Żadna firma nie przystąpiła do przetargu. 

Pan P. Dreja – są prowadzone negocjacje z firmą odnośnie wykonania dróg w Staniszczach Małych, 

lecz firmy nie są zainteresowane. Koszt robót wzrósł w stosunku do początku roku 2017. Obecnie te 

środki, które planujemy, wystarczą jedynie na wykonanie nawierzchni bez zjazdów. Jeżeli taka 

koniunktura gospodarcza się utrzyma, nie znajdziemy wykonawcy.  

Pani H. Krasucka – z uwagi na brak pytań proponuje omówienie kolejnego zadania inwestycyjnego. 

Pani A. Rathmann – koszt przebudowy części pomieszczeń szkoły podstawowej na oddział 

przedszkolny to kwota 159.543 zł. Dodatkowe środki przeznaczono na doposażenie oddziału. Posiłki 

do oddziału są przygotowywane przez przedszkole w Kolonowskiem, a dowożone przez stowarzyszenie 

„Siedlisko”, które posiada przystosowany do tego celu samochód. 

Pan P. Dreja – było małe opóźnienie z otwarciem oddziału, gdyż decyzje o realizacji zadania zapadły z 

opóźnieniem. Inwestycja została skontrolowana dwukrotnie przez służby Sanepidu. Jedna dotyczyła 

prac budowlanych, druga technicznych. Na realizację inwestycji było mało czasu, a efekt końcowy jest 

dobry. Udało się rozwiązać wiele spraw, które były podnoszone na spotkaniu rodziców, radnych oraz 

pracowników szkoły. 

Pani A. Mróz – kiedy będzie utwardzona ul. Sosnowa w Staniszczach Małych? Wnioskowała o 

utwardzenie tego odcinka drogi na posiedzeniu rady. 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 
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