
 

P r o t o k ó ł  Nr 35 

z posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego w dniu 4 czerwca 2018 r., które odbyło się w sali 

posiedzeń tutejszego urzędu w godz. 16,00 – 18,00. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia rady. Obecni wg listy obecności tj. 14/15 radnych, 

nieobecny: p. F. Klimas. 

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

obecnych o ewentualne zmiany do porządku obrad. 

Pan N. Koston, Burmistrz – wnosi o przyjęcie dwóch dodatkowych projektów uchwał. Jedna 

w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji dla KGK sp. z o.o, druga w 

sprawie zmian zasad udzielania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe 

dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Prosi również o zmianę kolejności 

przyjmowania uchwał. Proponuje przyjęcie uchwały zmieniającej budżet gminy przed uchwałą 

o dopłatach do wody, ścieków.  

Pan R. Kupke – proponuje przyjęcie porządku obrad wraz z dodatkowymi projektami uchwał 

– głosowano: za – 13 (jednogłośnie).  

Burmistrz – przedstawił sprawozdanie za okres między sesjami, które stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. Jeżeli chodzi o pkt 14 to planowany jest wzrost opłat za odbiór kubłów 

z 12,5 zł na 15 zł.  od osoby. Odbyło się Zgromadzenie Związku na którym odrzucono przyjęcie 

uchwały w sprawie podwyższenia opłat. Ma odbyć się kolejne Zgromadzenie Związku na 

którym prawdopodobnie dojdzie do zmiany opłat na wyższą. Zarząd związku podwyżkę 

uzasadnia wzrostem  kosztów pracowniczych, wzrostem opłat za składowanie. Do końca nie 

można zgodzić się z podwyżką bo związek wypracował 3 mln. zysku, który przekazał dwóm 

swoim spółkom. Proponuje na kolejną sesje zaprosić przewodniczącego związku, aby sprawy 

wyjaśnił. 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pan R. Kupke – prosi przewodniczących komisji o przedstawienie informacji o odbytych 

posiedzeniach komisji. 

Pan M. Czupała – odbyło się łączone posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji 

Gospodarczej i Rolnictwa. Na posiedzeniu członkowie komisji zapoznali się z zasadami 

działania Związku Międzygminnego „Jedź z Nami”.  Członkowie komisji zapoznali się ze 

sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za 2017 r. oraz dokonali analizy wysokości 

zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. 

Pan J. Steinert – posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 21 maja 2018 r. Na posiedzeniu 

członkowie komisji rozpatrzyli sprawozdania finansowe łącznie ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy za 2017 r. wraz z opinią RIO.  Omówiono informację o stanie mienia 

komunalnego. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawione sprawozdania oraz 

podjęli uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania  

budżetu. 



Burmistrz – jeżeli chodzi o zmianę uchwały w sprawie zaliczenia ul. Dębowej do kategorii dróg 

gminnych, to na ostatniej sesji w uchwale błędnie wpisano działkę, która nie jest własnością 

gminy. Uchwałę należy poprawić, na co zwrócił uwagę Wydział Nadzoru Wojewody 

Opolskiego. Po raz kolejny na sesji będzie omawiana sprawa sprzedaży bezprzetargowej 

budynku z zastosowaniem bonifikaty Stowarzyszeniu Ambasada Sukcesu. W chwili obecnej 

należy stwierdzić, że stowarzyszenie spełniło nasze oczekiwania i można podjąć decyzję o 

sprzedaży. 

Pani A. Rarthmann – zmiany budżetu polegają na zwiększeniu planu dochodów o wpływy ze 

sprzedaży działek kwota – 140.500 zł oraz zwiększeniu planu wydatków  o kwotę 140.000 z 

przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki KGK oraz  zwiększenie planu wydatków o kwotę 

500 zł. na przeprowadzenie akcji kurierskiej. 

Przyjęcie uchwał: 

1) Uchwała Nr XXXV/301/18 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/295/18 Rady Miejskiej 

Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do 

kategorii dróg gminnych, głosowano: za- 13 (jednogłośnie) 

2) Uchwała Nr XXXV/302/18 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie oraz 

udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, głosowano: 

za – 13 (jednogłośnie), 

3) Uchwała Nr XXXV/303/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 

rok, głosowano: za – 13 (jednogłośnie) 

 

Pani K. Bajsarowicz – Spałek – dotychczas ile przeznaczano na dopłaty do wody, ścieków? 

Burmistrz – dotychczas dopłaty do spółki KGK były przeznaczane z środków bieżących. Jeżeli 

rada przyjmie uchwałę to te środki z bieżącego budżetu wycofamy i zwiększymy środki na 

dokapitalizowanie spółki. Takie działanie spowoduje możliwość w zakresie dopłat. Środki na 

dopłaty będą stanowić środki zapasowe spółki. Jeżeli chodzi o taryfy wody to są ustalane w 

formie decyzji przez Państwowe Gospodarstwo wodne, Wody Polskie (Region Gliwice). 

Decyzja o nowych stawkach wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Decyzji . 

W przypadku naszej gminy jest to 5 czerwca 2018 r. Jeżeli chodzi o jakość wody, to jest dobra, 

co potwierdzają wyniki badań. 

Pani B. Smieszkoł – czego dotyczy opłata abonamentowa od kanalizacji. Mamy tylko jeden 

licznik. Nie posiadamy licznika na kanalizacji? 

Burmistrz – są pewne zasady tworzenia taryf. Obecnie ustawa dopuszcza naliczanie opłaty 

abonamentowej od kanalizacji. Wykazane w taryfie koszty muszą być udokumentowane i 

odpowiadają kosztom stałym i zmiennym. Opłata abonamentowa jest związana z kosztami 

zatrudnienia odczytywania oraz kosztami za gotowość urządzeń. 

Pani K. Bajsarowicz - Spałek -  trzeba pisać odwołanie od decyzji nie może być tak, aby opłaty 

abonamentowe były dwie, a mamy tylko jeden wodomierz. Kto ustala diety dla członków Rady 

Nadzorczej spółki? 

Spóźniona na sesję przybyła radna p. H. Krasucka. 



Burmistrz – na chwilę obecną dieta wynosiła ok. 500,00 zł. Ja nie brałem diety. Zgodnie z 

przepisami członek Rady Nadzorczej spółki może otrzymywać 3.000,00 zł diety maksymalnie. 

Wysokość diety (miesięcznie) zależy od pewnego współczynnika. 

Pan M. Czupała – brniemy w ciemny zaułek. My taryfy, cen  nie ustalamy. Jedynie możemy 

podjąć decyzję o dopłatach lub odejść od dopłat. 

Pani A. Rathmann – dopłata do wody to ok. 60.000 zł do końca roku. 

Burmistrz - jeżeli  chodzi o uchwałę w sprawie wynagrodzenia burmistrza to media nie do 

końca mówią prawdę. Rząd nie obniża, nie ustala wynagrodzenia, lecz ustala wysokość 

składników wynagrodzenia. W piątek otrzymaliśmy pismo z Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, aby dostosować wynagrodzenie burmistrza do nowych zasad. Zmienia się 

wysokość składników, lecz ogólna kwota jest bez zmian. Kolejna uchwała dotyczy zmiany 

osoby wyznaczonej do zastępstwa dyrektora w przedszkolu w Kolonowskiem. Dodatkowa 

uchwała o zmianie zasad przyznawania stypendium dotyczy zmiany zapisów, o klasy 

gimnazjalne oraz klasy szkoły podstawowej. Zmiana była konieczna z uwagi na zmianę szkoły  

sześcioklasowej na ośmioklasową 

Przyjęcie uchwał: 

4) Uchwała Nr XXXV/304/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 

Kolonowskiego, głosowano: za – 14 (jednogłośnie), 

5) Uchwała Nr XXXV/305/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/16 Rady 

Miejskiej w Kolonowskiem, głosowano: za – 14 (jednogłośnie), 

6) Uchwała Nr XXXV/306/18 w sprawie dopłat do odbiorców usług w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, głosowano: za – 13, 

wstrzymujący się – 1. 

7) Uchwała Nr XXXV/307/18 zmieniająca Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji 

Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Kanalizacji Gminy Kolonowskie „KGK” Spółki z o.o. z siedzibą w Kolonowskiem na 

lata 2017-2021, głosowano: za – 14 (jednogłośnie), 

8) Uchwała Nr XXXV/308/18 zmieniająca uchwałę Nr VI/40/15 w sprawie zasad 

udzielania stypendium Burmistrza Kolonowskiego za szczególne osiągnięcia 

edukacyjne lub sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, 

zamieszkałych i uczących się na terenie Gminy Kolonowskie, głosowano: za - 14 

 

Burmistrz -  pragnie przypomnieć radnym, że część zadań ujętych w planie modernizacji KGK  

zostało zrealizowanych. Do planu wprowadzono dodatkowe zadanie rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej w Staniszczach Wielkich. Zadanie to jest związane z budową domu dla seniorów 

na 60 miejsc. 

Zapytania radnych, wolne wnioski 

Pani S. Kurek – trawa przy ul. Opolskiej sięga kolan, wnosi o jej skoszenie. W zeszłym roku 

koszenie było dopiero w sierpniu. Jeżeli jakieś zwierzęta wbiegną na drogę kierowca nie ma 

szans wyhamować.  

Pan P. Prus – kiedy ruszą prace związane z budową chodnika przy ul. 1 Maja w Staniszczach 

Wielkich. Należy wyczyścić studzienki przy ul. Sobieskiego. Należy wykosić rów przy drodze 

za moją posesją. 



Burmistrz – od jutra spółka KGK będzie prowadzić koszenia, zakupiono nowy sprzęt. 

Pani J. Urbańczyk – miały być łatane dziury na drodze jeszcze przed Bożym Ciałem, nie 

wykonano.  Miała być poprawiona droga na „Ptasi Stawek” w ramach gwarancji, minęło już 5 

lat i drogi nie poprawiono. 

Pani K. Bajsarowicz – Spałek opracować dokumentację techniczną i wykonać chodzi o ul. 

Dworcową w Staniszczach Wielkich. 

Pani H. Krasucka – co z drzewami, które leżą w rzece, co w tej sprawie zrobiono. 

Pan K. Wacławczyk – sprawę przekazano do załatwienia, czy była odpowiedź dzisiaj nie może 

odpowiedzieć. 

Pani A. Mróz – z uwagi na silne wiatry, ulewy sprawdzić stan drzew rosnących przy drogach, 

czy nie zagrażają bezpieczeństwu.  

Pani H. Krasucka – sprawdzić rosnące klony przy ul. Kościuszki. 

Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia rady, głosowano: za – 12, wstrzymujący się – 2 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokółowała: 

M. Bednorz 

 


