
P r o t o k ó ł  Nr 30 

z posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego w dniu 4 grudnia 2017 r. które odbyło się w 

sali tutejszego urzędu w godz. 16:00 – 18:20 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia rady. Obecni wg listy obecności tj. 13/15 radnych, 

nieobecny p. p.: H. Klysek oraz F. Klimas. W posiedzeniu udział wzięli: p. S. Zaleski – 

projektant,  p. P. Dreja – insp. ds. inwestycji budownictwa i gospodarki przestrzennej UMiG, 

p. E. Kunysz – sołtys sołectwa Staniszcze Małe, p. P. Prus – sołtys sołectwa Staniszcze Wielkie 

oraz p. M. Mirek – przedstawiciel Strzelca Opolskiego. 

Pan R. Kupke przewodniczący rady – przywitał obecnych, przedstawił porządek obrad. 

Pan N. Koston Burmistrz – wnioskuje o rozszerzenie porządku o dodatkową uchwałę w sprawie 

nadania nazwy ulicy w Kolonowskiem w rejonie ul. Pluderskiej – ul. Dębowej – ul. 

Haraszowskie. 

Pan R. Kupke – prosi o przyjęcie zmienionego porządku obrad, głosowano: za – 13 

(jednogłośnie). Prosi burmistrza o przedstawienie sprawozdania za okres między sesjami. 

Pan N. Koston Burmistrz Kolonowskiego – przedstawił sprawozdanie za okres między sesjami, 

które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – chodzi o energię elektryczną jest drogo. 

Burmistrz – firma z Ozimka, która nam doradza stwierdziła, że możemy oszczędzić poprzez 

wspólne przystąpienie z innymi gminami do przetargu na dostawcę energii. Wzrost 2,3% to jest 

wysokość inflacji. 

Pani H. Krasucka – do pkt 5 czego dotyczy propozycja skierowana do mieszkańców? 

Burmistrz – w trakcie remontu z uwagi na awarię w części budynku doszło do naruszenia 

fundamentu. Ta część budynku nie jest używana. Mieszkańcom budynku zaproponowano 

zamiennie zamianę lokalu  lub kupno z zastosowaniem bonifikaty. Prawdopodobnie lokatorzy 

dwóch mieszkań się przeprowadzą. 

Pan M. Czupała – podczas remontu ul. Opolskiej, firma usunęła od strony Zawadzkiego tablice 

z informacją o naszych gminach partnerskich. Tablice należy ponownie ustawić. 

Burmistrz – tak, tablice usunięto podczas remontu ul. Opolskiej. Musimy je ponownie ustawić, 

może na wjeździe ul. Pluderskiej. Jeżeli doszło do ich zniszczenia, to firma wykonująca remont 

drogi będzie musiał pokryć koszt ich wykonania. 

Pan K. Wacławczyk z-ca Burmistrza – przedstawił informację o sposobie realizacji 

zgłoszonych wniosków radnych. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pan R. Kupke – prosi burmistrza o omówienie kolejno proponowanych do przyjęcia uchwał. 

Pan N. Koston – jeżeli chodzi o uchwałę zmieniającą, dotyczy zimowego utrzymania dróg 

powiatowych. Proponuje się wykreślenie wcześniej wskazanego okresu wykonywania usług. 

Powyższe spowoduje to, iż w przyszłości nie będzie trzeba podejmować dodatkowych uchwał 

w sprawie powierzenia utrzymania zimowego dróg powiatowych. Dwie kolejne uchwały, jedna 

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, druga w sprawie programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych były omawiane na posiedzeniu komisji 



gospodarczej. Są to uchwały podejmowane co roku na rok kolejny. W oparciu o program 

współpracy prowadzony jest konkurs na zadanie z zakresu zdrowia dla Caritas. Kluby sportowe 

są dotowane w oparciu o inne zasady. Druga uchwała w sprawie przyjęcia programu 

alkoholowego nie różni się od uchwały obecnej. Jedynie różnić się może innymi zadaniami 

finansowanymi z środków pozyskanych z koncesji na sprzedaż alkoholu. Uchwała w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych dotyczy działek przejętych przez gminę, gdzie 

usytuowany jest przejazd kolejowy i znajdują się dwa budynki, w tym pracowników PKP. 

Chodzi o teren tzw. granica w Staniszczach Małych. Kolejna uchwała dotyczy wynajmowania 

przez gminę pomieszczenia biurowego dla Nadleśnictwa. Nadleśnictwo zwróciło się do nas o 

przedłużenie umowy najmu pomieszczenia w budynku urzędu. Lokal został wyremontowany 

na koszt Nadleśnictwa, czynsz jest płacony na bieżąco i podlega przeliczeniu zgodnie z 

wskaźnikami ogłaszanymi przez Wojewodę Opolskiego. 

Pan R. Kupke – przewodniczący prosi p. S. Zaleskiego o omówienie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części m. Kolonowskie (Fosowskie). 

Pan S. Zaleski – zmiana planu została wywołana wnioskiem Izostalu. Chodziło o zmianę 

przeznaczenie terenu na południe od ul. Opolskiej  na teren przemysłowy, gdzie były zapisane 

usługi drzewne. Drugi wniosek Izostalu dotyczył terenu po drugiej stronie ul. Opolskiej należy 

przeznaczyć pod usługi komercyjne. Inny wniosek dotyczył wydzielenia terenu pod usługi  

pożarnictwa, gdzie ma powstać budynek remizy OSP. Jeszcze inna zmiana dotyczyła 

możliwości dopuszczenia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw 

domowych oraz likwidację zieleni przy ul. Opolskiej na działce pod zabudowę oraz likwidację 

drogi wewnętrznej z uwagi na wcześniejsze przeznaczenie terenu przy ul. Lipowej jako droga 

wewnętrzna (węższa). Dodatkowo w projekcie uchwały proponuje wprowadzenie zapisów 

takich jak: dotyczących wykonania pasów zieleni, a z braku miejsca zamontowanie ekranów 

akustycznych, przydomowe oczyszczalnie ścieków nie dla budynków wielorodzinnych. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek -  usługi komercyjne, czego dotyczą? 

Pan S. Zaleski -  są to usługi z zakresu handlu, rzemiosła, nie może być to uciążliwa działalność 

oraz usługi przemysłowe. 

Pani A. Rathmman – omówiła propozycje zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz 

zmiany budżetu stanowiące załącznik 3 niniejszego protokołu. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – nie rozumie  informacji o dopłatach do wody. 

Pani A. Rathmann – brakuje dopłat na wodę a jest nadmiar środków na kanalizacji. W ramach 

tych klasyfikacji środki zostaną przeniesione. 

Pan M. Czupała – dlaczego wyższe wydatki w szkołach? 

Pani A. Bathmann -  w planie nie było siódmej klasy oraz większe wydatki na dowóz uczniów 

niepełnosprawnych. 

Przyjęcie uchwał: 

1) Nr XXX/252/17 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/266/13, głosowano za – 13 

(jednogłośnie),   

2) Nr XXX/253/17 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kolonowskie z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 



z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 

2006 r. poz.1817 z późm.zm.), głosowano: za – 13 (jednogłośnie) 

3) Nr XXX/254/17 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, głosowano: za 

– 13 (jednogłośnie), 

4) Nr XXX/255/17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy na wynajem pomieszczenia, głosowano: za – 13, 

5) Nr XXX/256/17 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, głosowano: za – 13, 

6) Nr XXX/257/17 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

głosowano: za -  13 (jednogłośnie) 
7) Nr XXX/258/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, głosowano: za - 13 

8) Nr XXX/259/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok, głosowano: za – 

13 (jednogłośnie), 

9) Nr XXX/260/17 w sprawie nadania nazwy ulicy, głosowano: za – 13 (jednogłośnie). 

Pan R. Kupke – przed rozpoczęciem kolejne punktu obrad proponuje krótką przerwę.  

Po przerwie – zaszła mała pomyłka w przegłosowanej uchwale w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych. Zapisano „ul. Cmentarna – Polna„ a ma być „Ul. Cmentarna – Korfantego”. 

Powtarzamy głosowanie uchwały Nr XXX/254/17 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych, głosowano: za – 13 (jednogłośnie). 

Każdy radny otrzymał pismo adwokata w sprawie uregulowania spraw korzystania przez 

stowarzyszenie Ambasada Sukcesu z budynku w Staniszczach Wielkich przez zawarcie przedwstępnej 

umowy przeniesienia prawa własności. Prosi p. S. Fusiarz o przedstawienie sprawy.  

Pani S. Fusiarz – gdybyśmy się wcześniej dowiedzieli o sesji to adwokat również byłby obecny.  Jest tu 

po to, aby odpowiadzać na pytania radnych. 

Pan R. Kupke - w tej sprawie już raz rada podjęła stanowisko, które zostało Pani przedstawione wraz z 

potrzebą przeprowadzenia remontów i nic z tego co ustalono nie wykonano. 

Pani S. Fusiarz – w umowie przedwstępnej przygotowanej przez adwokata zapisano, że przeniesienie 

praw własnościowych nastąpi po wykonaniu remontu zgodnie z państwa sugestią, w tym remont dachu, 

wymiana okien i inne. Zakres remontu jest kosztowny. Umowa ta stanowi zabezpieczenie 

stowarzyszenia, że po wykonaniu remontu budynek przejdzie na własność stowarzyszenia. Nie chce 

wracać do przeszłości. Stowarzyszenie na własny koszt wykonało wymianę instalacji, przyłącze 

kanalizacyjne, bez zgody urzędu, gdyż nasze pismo o zgodę pozostało bez odpowiedzi. Bez 

zabezpieczenia nie ruszymy z remontem budynku. W zależności jakie będą warunki pogodowe, to 

stowarzyszenie zobowiązuje się wykonać remont do końca kwietnia 2018 r. Żaden adwokat nie 

potwierdzi tego, że Wasze pismo-stanowisko stanowi zabezpieczenie dla stowarzyszenia chodzi o 

planowane wydatkowanie środków. 

Pan M. Czupała – w piśmie gdzie mowa o umowie przedwstępnej zapisano również, że koszty 

sporządzenia umowy ponosimy po połowie. Jakie są to koszty? 

Pan M. Pawełczyk  radca prawny – taksa notarialna umowy pomiędzy dwoma stronami to kwota ok. 

1000 zł. Jest zrozumiałe, że stowarzyszenie ma pewne obawy. W obrocie prawnym istnieje umowa 

użyczenia zawarta w 2013 r. pomiędzy Burmistrzem a Stowarzyszeniem. W tej umowie jest jedno 

ważne postanowienie dla stowarzyszenia. Chodzi o §7, gdzie mowa o kosztach  przeróbek i adaptacji w 

budynku. Jest jakaś wycena budynku z okresu przed zawarciem umowy. Jeżeli wykonujecie remonty w 

budynku, jego adaptację i otrzymujecie zgodę to jest to wystarczające przy ewentualnym dochodzeniu 

swoich praw. Jeżeli podejmiecie umowę przedwstępną to taka umowa nie może być warunkowa. 



Umowa zbycia nie może być umową warunkową. Rozumie ryzyko i obawy Pani Przewodniczącej. Aby 

zabezpieczyć Pani roszczenia, racje stowarzyszenia  wystarczy oświadczenie Burmistrza. Proponuje 

spotkanie z adwokatem stowarzyszenie celem wypracowania odpowiedniego stanowiska. 

Pan R. Kupke – na sali jest 13 radnych i gwarantuje, że radni w kwestii sprzedaży budynku na własność 

stowarzyszenia z zastosowaniem bonifikaty pod warunkiem wykonania wskazanych remontów zdania 

nie zmienią. Dobrze by było sprawy zakończyć w przyszłym roku przed upływem kadencji rady. 

Pan N. Koston – obawia się, że jeżeli zostanie zawarta umowa przedwstępna, stowarzyszenie wykona 

tylko część remontów, nie wszystkie. Co wtedy, czy będziemy zobowiązani przekazać budynek? 

Pani S. Fusiarz – gwarantuje słowem honoru, że rozpocznie remont i jeżeli warunki pogodowe dopiszą, 

remont zakończy w wyznaczonym terminie. Początkowo była mowa, że musimy zaadaptować budynek 

na potrzeby działalności stowarzyszenia. Zrobiono (ustalenia słowne) częściowo nowy przyłącz wody, 

kanalizacji. Teraz, aby przeprowadzić remont musimy zainwestować ok. 60.000 zł. 

Pan R. Kupke – proponuje ustalić termin spotkania  Burmistrza, adwokata – pełnomocnika 

stowarzyszenia  i uzgodnić propozycje rozwiązania sprawy. 

Pani J. Urbańczyk – rozumie, że Pani pełni funkcję przewodniczącej na okres kadencji, co dalej ze 

stowarzyszeniem, po tym okresie? 

Pani S. Fusiarz – mam jeszcze dwa lata i zabezpieczę potrzeby stowarzyszenia,. 

Pan R. Kupke – dziękuje Pani S. Fusiarz za udział w posiedzeniu rady. Proponuje kolejny punkt 

posiedzenia tj. zgłaszanie wniosków. 

Pani A. Mróz - na ul. ks. Czerwionki w Kolonowskiem przy moście na Bziniczce są zapadnięte 

studzienki. 

Pan M. Czupała - zamieścić w naszej gazetce, że mieszkańcy sami mogą zgłaszać uwagi co do 

stanu dróg bezpośrednio do zarządcy. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek - zwrócić się do powiatu w sprawie zimowe utrzymania chodnika 

ul. Kościelna w Staniszczach Wlk. z uwagi na Siedlisko, osoby niepełnosprawne. 

Pani J. Urbańczyk – czy dojdzie do niwelowania garbów na drodze ze Spóroka do Staniszcz 

Wielkich? Były oznakowania na nawierzchni i znikły. 

Pan J. Steinert – na wcześniejszej sesji Burmistrz poinformował nas, że firma będzie oferowała 

usługi sieci bezprzewodowej. Czy grupą docelową są wszyscy mieszkańcy, w tym mieszkańcy 

ul. Haraszowskie? 

Burmistrz – zdecydowana większość mieszkańców Kolonowskiego i Fosowskiego. Tak chodzi 

o firmę Multiplay. 

Pan E. Kunysz – oddano do użytku po remoncie ul. Szkolną, Strażacką. Teraz po remoncie tych 

ulic samochody jeżdżą zbyt szybko. Prośba aby ustawić znak ograniczenia prędkości do 20 

km/godz. 

Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia, za – 13. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokółowała: 

M. Bednorz 


