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Protokół Nr 33 

z posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2018 r. które odbyło się w Sali posiedzeń 

tutejszego urzędu w godz. 16:00 do 19:15 

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

W posiedzeniu udział wzięli: p. J. Żyłka – Wicestarosta Strzelecki, p. I. Ochmann – Kierownik 

M-G OPS, p. P. Prus – sołtys wsi Staniszcze Wielkie. 

Pan R. Kupke – przewodniczący rady przywitał obecnych, odczytał porządek posiedzenia rady. 

Prosi o przyjęcie porządku lub uwagi. 

Pan N. Koston – proponuje dwie dodatkowe uchwały. Jedna w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

na termomodernizację, druga w sprawie zmiany uchwały odnoście ulg od podatku od 

nieruchomości dla przedsiębiorców. 

Pan R. Kupke – proponuje pierwsze czytanie uchwały w sprawie sprzedaży bezprzetargowej z 

zastosowaniem bonifikaty, budynku  położonego w Staniczczach Wielkich, Stowarzyszeniu 

„Ambasada Sukcesu”. Proponuje przyjęcie porządku obrad wraz z zaproponowanymi 

zmianami, głosowano: za – 15 (jednogłośnie), 

Pan N. Koston – Burmistrz Kolonowskiego przedstawił sprawozdanie z działalności za okres 

międzysesyjny, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pan R. Kupke – prosi o rozwinięcie pkt 2 sprawozdania, czego dotyczyły rozmowy, co my 

zyskamy jako mieszkańcy? 

Burmistrz – rozmowy dotyczyły ewentualnej współpracy naszej spółki KGK z nową spółką, 

której właścicielem jest związek. Spółka ta posiada wszelkie możliwe uprawnienia w zakresie 

zagospodarowania odpadów komunalnych. Dla naszej gminy będzie ogłoszony przetarg na 

wywóz odpadów. Jeżeli koszt będzie za wysoki, istnieje możliwość zagospodarowania sprzętu 

naszej spółki. 

Pani H. Krasucka – pkt 1 sprawozdania, 5000 zł dla policji, na jaki cel? 

Burmistrz – oprócz normalnych planowanych służb, będą organizowane dodatkowe służby 

policji na terenie naszej gminy. 

Pani C. Widera – może jak się rozpocznie sezon kajakowy będzie trzeba zwiększyć patrole 

policji przy przystaniach. 

Pan R. Kupke – uważa, że należy wystąpić do Komendy Policji w Zawadzkiem, aby w okresie 

sezonu kajakowego zwiększyli ilość patroli tych miejsc. 

Pan K. Wacławczyk – przedstawił informację o sposobie realizacji wniosków radnych, która 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Burmistrz – jest w trakcie opracowania projekt oświetlenia gminy, stąd apel do radnych, aby 

zwrócili uwagę na stan oświetlenia ulic w swoich miejscowościach. Ewentualne zmiany, 

potrzeby w zakresie oświetlenia, należy zgłosić w urzędzie. 

Pan R. Kupke – prosi przewodniczących komisji o krótkie sprawozdanie z odbytych posiedzeń 

poszczególnych komisji rady. 
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Pani H. Krasucka – na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w miesiącu lutym komisja omówiła 

koszt inwestycji drogowych, w tym budową ul. Dębowej w Kolonowskiem  i ul. Długiej w 

Staniszczach Wielkich. Przeprowadziła kontrolę wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w tym wpłat za wydane zezwolenia. Członkowie komisji zapoznali się i omówili 

sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 

rok 2017. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – posiedzenie Komisji Gospodarczej i Rolnictwa odbyło się 15 

marca 2018 r. Na posiedzeniu komisji omówiono szczegółowo realizację zadań ujętych w 

strategii rozwoju Gminy Kolonowskie za okres dwóch lat. Kolejnym punktem obrad były 

koszty utrzymania dróg, w tym koszt utrzymania bieżący dróg, koszt zimowego utrzymania 

oraz koszt oświetlenia ulicznego za 2017 r. Omówiono również projekty uchwał na najbliższą 

sesję, w tym uchwał o obwodach i okręgach utworzonych na potrzeby przeprowadzenia 

wyborów samorządowych w 2018 r. W wyniku spadku liczby mieszkańców w poszczególnych 

miejscowościach doszło do zmian w podziale gminy na okręgi. Staniszcze Wielkie straciło 

jeden okręg na rzecz miejscowości Spórok. Obecnie w Staniszczach Wielkich będzie 

wybieranych dwóch, a nie trzech radnych, zaś w Spóroku dwóch a nie jak dotychczas 1. 

Pan R. Kupke – dziękuje przewodniczącym za przedstawione sprawozdania. Prosi o zabranie 

głosu zaproszonego gościa Wicestarostę p. J. Żyłka. 

Pan J. Żyłka – w Kolonowskiem planowana jest budowa dalszej części chodnika ul. 1 Maja na 

odcinku do końca zabudowań. Koszt budowy to kwota 96.000 zł, roboty mają być wykonane 

do połowy maja. Również planowana jest przebudowa ul. Leśnej w Kolonowskiem. Chodzi o 

centrum Kolonowskiego obszar od skrzyżowania z ul. Opolską do skrzyżowania z ul. Ks. 

Czerwionki. Mamy informacje, że gmina planuje remont ul. Krzywej. Prace na ul. Leśnej 

przesunięto w czasie, gdyż należy uregulować sprawy wodne tych dróg. Również w tym roku 

starostwo planuje wykonanie pewnych prac związanych z estetyką dróg tj. malowanie pasów, 

znaków poziomych. Nie dotyczy to wszystkich dróg, gdyż nie wszystkie drogi spełniają 

wymogi. W trakcie opracowania jest dokumentacja na budowę chodnika w Spóroku. Jeżeli 

chodzi o inne sprawy dotyczące zadań powiatu to w zakresie ścinki drzew już na etapie 

ogłoszenia przetargu trudno zdobyć wykonawcę, gdyż przetargi nie przekraczają kosztów 

inwestorskich. 

Pani B. Smieszkoł – co z nieszczęsnymi studzienkami na ul. Dworcowej w Fosowskiem? 

Pan J. Żyłka – są czyszczone zgodnie z planem i będą czyszczone na wiosnę. 

Pani J. Urbańczyk – co z garbami na drodze ze Staniszcz Wielkich do Spóroka. 

Pan J. Żyłka – odbyły się trzy przetargi na wykonanie tego zadania, nie było zainteresowania. 

Na pewno będzie to zrobione w tym roku. 

Pan M. Czupała – ma pytanie dotyczące ul. Kościuszki. Czy powiat planuje remont tej ulicy 

chociażby na odcinku do skrzyżowania z ul. Szkolna. Kiedyś przy ulicy Kościuszki był 

chodnik. Ulicą tą chodzą dzieci do szkoły, jest niebezpiecznie z uwagi na ruch samochodów do 

zakładów pracy położonych przy tej ulicy. 

Pan J. Żyłka - przy okazji remontu mostu i odcinka ul. Opolskiej nie planowano remontu 

odcinka skrzyżowania z ul. Kościuszki z ul. Ks. Czerwionki. Wykonano więcej i odcinek ten 
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zrobiono. Nadal obowiązują zasady, że jeżeli gmina chce chodnik to dofinansuje 50% kosztów 

budowy. Jeżeli jest taka potrzeba i jest to wskazane, oczekuje na propozycje gminy. 

Pani H. Krasucka – czy przy remontowanym odcinku ul. Leśnej również planuje się nowy 

chodnik? 

Pan J. Żyłka – nie, tylko dywanik. 

Pan R. Kupke – z uwagi na brak innych pytań dziękuje p. J. Żyłka za udział w sesji. Prosi p. I. 

Ochmann o przedstawienie informacji w zakresie działalności M-G Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

Pani I. Ochmann – obowiązująca uchwała określająca warunki i odpłatność za usługi 

opiekuńcze jest z 2006 r. W projekcie uchwały oprócz innych stawek za usługi opiekuńcze  

dodatkowo przewidziano odpłatność za dodatkowe usługi opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawnych. Koszt usługi określony w uchwale z 2006 r. wynosił 13 zł za godzinę, 

obecnie proponujemy 18 zł. za godzinę. W sąsiednich gminach koszt odpłatności za godzinę 

jest podobny lub wyższy. Obecnie mamy 30 podopiecznych, było 25. Zakładany wzrost kosztu 

odpłatności za usługi to kwota 5 zł, lecz w naszej gminie nie ma takich przypadków. Koszt 

odpłatności za usługi zależy od uzyskiwanego dochodu. Podwyżka odpłatności za usługi dla 

naszych podopiecznych wynosi od 0,75 zł i zależy od wysokości dochodu na osobę.   

Następnie p. I. Ochmann – omówiła w skrócie Sprawozdanie z realizacji gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za rok 2017 

oraz sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny za 2017 r, które 

wcześniej przesłano radnym. 

Pan R. Kupke – z uwagi na brak pytań dziękuje p. I. Ochmann za udział w posiedzeniu rady. 

Proponuje kolejny punkt obrad omówienie i przyjęcie uchwał. 

Burmistrz – nowe przepisy ustawy Prawo oświatowe wprowadzają nowe zasady dotyczące 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli tj. pensum. Obecnie 

pensum może wynosić 22 godziny tygodniowo. Ustalenia te są niezbędne celem określenia 

arkusza organizacyjnego dla szkół na nowy rok szkolny 2018/2019. Jeżeli chodzi o uchwałę 

podjętą na wcześniejszej sesji w sprawie projektu dostosowania sieci szkół, której treść była 

uzgadniana z Kuratorium Oświaty wnosi o jej zmianę. Z uwagi na powyższe na dzisiejszej sesji 

proponuje się uchylenie uchwały wcześniejszej i przyjęcie nowej w wersji ze zmianami. Nowa 

uchwała podobnie jak wcześniejsza przewiduje połączenie szkoły podstawowej z gimnazjum 

począwszy od 1 września 2018 r. Rada podejmuje projekt uchwały i jeżeli Kuratorium projekt 

ten zaopiniuje pozytywnie, to na sesji kolejnej rada podejmie uchwałę w sprawie zmiany sieci 

szkół. 

Będziemy się ubiegać o środki na remont obiektu Unii w Kolonowskiem. Jest ogłoszony nabór, 

który pozwala na pozyskanie 500.000 zł. Posiadamy dokumentację techniczną Warunkiem 

uzyskania dofinansowania jest odpowiedni zapis w uchwale zatwierdzającej Plan odnowy 

miejscowości Kolonowskie. Dodatkowo chcemy złożyć drugi wniosek do Ministerstwa Sportu, 

gdzie możemy otrzymać środki w wysokości 50% na część sportową. Jeżeli dzisiaj rada nie 

przyjmie uchwały w sprawie planu odnowy to należy mieć świadomość, że rezygnujemy z tych 

środków. Jeżeli chodzi o ustalenie liczby obwodów to liczba ta się nie zmienia i w wyborach 

gmina będzie miała 6 obwodów głosowania. Również siedziby lokali wyborczych nie ulegną 
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zmianie. Zmieni się liczba wybieranych radnych w Staniszczach Wielkich oraz w Spóroku. 

Wyliczenie liczby radnych wybieranych w poszczególnych miejscowościach zależy od liczby 

mieszkańców. Projekty uchwał dotyczących obwodów jak i okręgów wyborczych były 

konsultowane z Delegaturą Wyborczą w Opolu.  

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – nie ma nic przeciw, ale co z budową siłowni zewnętrznych? 

Burmistrz – też będziemy składać wniosek o dofinansowanie lecz nie z tego programu lecz 

LGD. 

Przyjęcie uchwał: 

1) Uchwała Nr  XXXIII/280/18 w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu, głosowano: za – 14, wstrzymujący się – 1, 

2) Uchwała Nr XXXIII/281/18 w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych, głosowano: za – 14, wstrzymujący się – 1, 

3) Uchwała Nr XXXIII/282/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Kolonowskie, głosowano: za - 15 

4) Uchwała Nr XXXIII/283/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kolonowskie, głosowano: za - 15 

5) Uchwała Nr XXXIII/284/18 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/265/18 Rady 

Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie projektu zmiany uchwały 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju 

szkolnego, głosowano: za – 15, 

6) Uchwała Nr XXXIII/285/18 w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od odpłat, jak również trybu ich pobierania, głosowano: za -  

7) Uchwała Nr XXXIII/286/18 w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, 

głosowano: za – 15, 

8) Uchwała Nr XXXIII/287/18 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Kolonowskie na lata 2018-2022, głosowano: za – 15. 

 

Pani A. Rathmann – omówiła kolejno projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej oraz uchwały w sprawie zmian budżetu na 2018 r. Jeżeli chodzi o WPF to zmienia 

się wysokość wydatków przedsięwzięć wymienionych w załączniku do uchwały. Zwiększa się 

wydatki na realizacje projektu „Muzyka też już nas łączy”. Jeżeli chodzi o zmiany budżetu to 

zwiększa się plan dochodów w dziale subwencja oświatowa o 202 tys. zł , zwiększa się dotację 

na realizacje projektu o 56.000 zł.. Zmiana budżetu obejmuje również zmniejszenie planu 

dochodów, w tym na częściowe utrzymanie etatów w UMiG, dotacji przedszkolnej oraz dotacji 

na przebudowę i doposażenie Sali OSP w Kolonowskiem. Zwiększa się plan wydatków w tym 

na: budowę garażu OSP w Staniszczach Wielkich, tablicę monitorującą prędkość, budowę 

stacji kontrolno-pomiarowej (Powiatowa Straż Pożarna), remont korytarza w PSP Staniszcze 
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Małe, wynagrodzenie i składki dla nauczycieli. Zwiększa się plan przychodów o 129.801, 

(wprowadzenie wolnych środów). 

Burmistrz – był w urzędzie Komendant Powiatowej Straży Pożarnej i planuje wybudować 

punkt serwisowy aparatów tlenowych. Punkt ten będzie służył również jednostkom OSP. 

Planowany całkowity koszt inwestycji to 300.000 zł. 

Pan K. Wacławczyk – koszt utrzymania aparatu tlenowego to kwota 800 zł rocznie. Koszt nie 

obejmuje serwisowania sprzętu. Jedyne koszty, które będziemy ponosić później to koszt części 

zamiennych do aparatów. 

Burmistrz – Jeżeli chodzi o zamontowanie tablicy do pomiaru prędkości to tablicę testowano 

na odcinku ul. 1 Maja w Staniszczach Wielkich. Z uzyskanych danych wiemy jakie jest 

nasilenie ruchu na danym odcinku, wiemy również ilu kierowców przekracza prędkość. Wbrew 

opinii natężenie na drodze jest duże. W przyszłości jeśli zakupimy tablicę to będzie ustawiona 

w różnych miejscach o wynikach pomiaru prędkości zawsze można poinformować policję. 

Projekt uchwały w sprawie pożyczki  dotyczy termomodernizacji szkoły podstawowej i 

gimnazjum.  Planujemy zaciągnięcie pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (2,5% oprocentowania). Nie dostaniemy umorzenia, gdyż mamy na to zadanie 

zapewnione dofinansowanie z środków unijnych. Inwestycja będzie prowadzona w czasie 

wakacji. Projekt składa się z trzech elementów; wymiana kotłowni, wymiana okien, ogniwa 

fotowoltaiczne.  

Pani A. Rathmann – uchwała w sprawie pożyczki była podjęta  na ostatniej sesji, lecz treść 

paragrafu 3 należy poprawić zgodnie z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Posiedzenie rady opuścił radny: p. J. Klysek. 

Przyjęcie uchwał: 

9) Uchwała Nr XXXIII/288/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

głosowano: za - 14 

10) Uchwała Nr XXXIII/289/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Kolonowskie na 2018 

rok, głosowano: za – 14, 

11) Uchwała Nr XXXIII/290/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. Poprawa 

efektywności energetycznej wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Kolonowskiem oraz Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem realizowanego 

w ramach działania 3.2 Efektywność energetyczna objętego Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, głosowano: za – 14, 

12) Uchwała Nr XXXIII/291/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/2016, głosowano: za - 

14 
 

Pan R. Kupke – każdy z nas otrzymał zdjęcia z rozpoczęcia remontu dachu budynku w 

Staniszczach Wielkich przez Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu. Pani Prezes Stowarzyszenia 

była u mnie na rozmowie w czasie pełnienia dyżuru. Odczytał pismo, w którym mowa o 

terminie wykonania remontów. Z uwagi na rozpoczęcie remontu, Pani Prezes Stowarzyszenia 

prosiła o przesunięcie terminu zakończenia robót do 31 maja 2018 r. Uważa, iż przesunięcie 

terminu jest realne i z uwagi na rozpoczęcie remontu jest zasadne. Dlatego proponuje pierwsze 

czytanie projektu uchwały, która została przygotowana jeszcze w roku ubiegłym.  
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Burmistrz – jeżeli remont będzie przeprowadzony w całości, tak jak dach, to nadal podtrzymuje 

decyzję sprzedaży budynku za symboliczną kwotę tj. 1.000 zł. Uchwała w tej formie nie może 

być przyjęta, gdyż należy wcześniej zlecić wykonanie oszacowania budynku. Do dnia 13 

kwietnia będzie sporządzony operat przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Pan F. Klimas – co w przypadku jak podejmiemy uchwałę w kwietniu a stowarzyszenie nie 

wykona wszystkich zadań remontowych? 

Pan M. Pawełczyk – projekt uchwały mówi o bezprzetargowym zbyciu nieruchomości przy 

zastosowaniu bonifikaty. Gmina każdorazowo zbywając nieruchomość musi dokonać jej 

wyceny, nawet gdy sprzedaż następuje bezprzetargowo za symboliczną kwotę. Wycena musi 

zakładać nakłady poniesione przez użytkującego. Jeżeli stowarzyszenie nie zdąży z 

wykonaniem remontu, to można podjąć uchwałę warunkową. 

Salę obrad opuścili radni: p. J. Smykała i p. J. Kłopotowska. 

Pan R. Kupke – w związku na przedstawione argumenty proponuje podjęcie stanowiska rady 

odnośnie przyjęcia uchwały i pisemne poinformowanie Prezes stowarzyszenia. Proponuje 

przyjęcie w drodze głosowania stanowiska o następującej treści: rada podtrzymuje stanowisko 

w zakresie bezprzetargowego zbycia i udzielenia bonifikaty po zrealizowaniu wcześniejszych 

ustaleń do dnia 31 maja 2018 r.; głosowano: za – 12. 

Pan K. Wacławczyk – przedstawił dane pomiaru prędkości ul. 1 Maja w Staniszczach Wielkich. 

W miesiącu marcu ustawiono tablicę do poboru prędkości na odcinku drogi, gdzie znajdują się 

zakręty. W ciągu tygodnia na tym odcinku naliczono 2.275 pojazdów, jednośladów 280. Około 

35% pojazdów przekraczało prędkość.  

Pan J. Steinert – dlaczego w tym miejscu ustawiono tablicę? 

Burmistrz – z uwagi na liczbę zgłoszeń, iż na tym odcinku, gdzie są zakręty, jest zła widoczność 

dochodzi do przekraczania prędkości. Jeżeli radni uważają, iż należy urządzenie z tablicą kupić 

i jest to celowe zadanie zrealizujemy. Urządzenie to ma akumulatory i ich żywotność wynosi 2 

tygodnie. 

Pan F. Klimas – co dalej? 

Burmistrz – teraz mamy pewne informacje, że w wyznaczonych godzinach występuje natężenie 

ruchu i ile samochodów przekracza prędkość. Koszt zakupu urządzenie to kwota 18.000 zł. 

Należy podjąć decyzję kupować, czy też nie. Ważna rzecz to świadomość, że gdy widzimy 

tablicę, która wskazuje prędkość, reagujemy. 

Pan R. Kupke – uważa, że burmistrz ma zielone światło i tablicę należy kupić, montować w 

różnych miejscach. 

Zapytanie radnych, wolne wnioski 

Pani J. Urbańczyk – na ostatniej sesji były podziękowania dla liderów Odnowy Wsi. Sołtysi 

również otrzymali podziękowania i byli zaproszeni na galę. Chciałaby, żeby rola sołtysa była 

również doceniona. 

Pani H. Krasucka – gimnazjum jest już ostatni rok . Będą wole pomieszczenia. Czy są już jakieś 

przymiarki do tych pomieszczeń? 
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Burmistrz – gimnazjum na razie istnieje. Nam zależy na tym, aby te obiekty były dobrze 

zagospodarowane. Pierwotna funkcja tych obiektów to funkcja oświatowa.  

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – czy coś więcej wiadomo na temat sprzedaży stacji PKP w 

Staniszczach Wielkich? Co z ulicą Rzeczną kiedy będzie dokumentacja? 

Burmistrz – w chwili obecnej prowadzony jest podział i wydzielenie drogi. Po tym może 

nastąpić sprzedaż. 

Pan K. Wacławczyk – do końca kwietnia dokumentacja będzie złożona do starostwa. 

Pan F. Klimas – co ze stacją PKP w Kolonowskiem? 

Burmistrz rozpoczęto procedurę sprzedaży. 

Pan P. Prus – sołtys, zwraca uwagę na studzienki przy ul. Sobieskiego, woda nie spływa. Przez 

pokrywę do studzienki dostaje się piasek. 

Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia rady, głosowano: za – 12 (jednogłośnie). 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokółowała: 

M. Bednorz 

 

 


