
P r o t o k ó ł  Nr 37 

z posiedzenia Rady Miejskiej w Kolonowskiem w dniu 13 sierpnia 2018 r. które odbyło się w 

Sali posiedzeń tutejszego urzędu w godzinach: od 16:00 do 17:25 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia rady. Obecni radni według listy obecności tj. 12/15 

radnych, nieobecny p.p.: J. Klysek, A. Mróz oraz J. Steinert. 

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

obecnych o ewentualne uwagi do porządku lub jego przyjęcie. 

Pan N. Koston, burmistrz – wnosi o wycofanie projektu uchwały w sprawie przesłania skargi 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie prosi o przyjęcie kilku 

dodatkowych uchwał, w tym: uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości 

Stowarzyszeniu Ambasada Sukcesu, uchwały w sprawie wystąpienia do WSA, uchwały w 

sprawie przekazania nieruchomości Stowarzyszeniu oraz uchwały w sprawie zawarcia 

porozumienia z Gminą Ozimek na dowóz dzieci. Zaproponowana uchwała w sprawie zbycia 

nieruchomości stowarzyszeniu nie będzie zawierała uzasadnienia, jedynie ogólne określenie 

stwierdzające cel publiczny. Ma nadzieję, że dzięki temu nie będzie problemu. Z propozycją 

takiego załatwienia sprawy wnioskowało stowarzyszenie, którego przedstawiciele prowadzili 

rozmowy z Wicewojewodą. 

Pan R. Kupke – kto jest za przyjęciem porządku obrad wraz z proponowanymi zmianami, 

głosowano: za – 12. 

Burmistrz – przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami oraz informację o 

sposobie realizacji wniosków radnych. Powyższe stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pan M. Czupała – gdzie planowana jest fotowoltaika, co będzie obejmowała? 

Burmistrz – będzie obejmowała cały kompleks szkolny. Rozliczenie na podstawie bilansu 

energii. Na stronie gminy jest oferta firmy, która zajmuje się montowaniem fotowoltaniki. 

Można sprawdzić i ewentualnie skorzystać. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – prosi przybliżyć skład osobowy Rady Nadzorczej spółki KGK. 

Burmistrz – zostały zmienione kryteria, wymogi jeżeli chodzi o członków rady nadzorczej 

spółki. Wynagrodzenie przewodniczącego rady nadzorczej netto wynosi, z tego co pamięta, ok. 

700 zł. 

Pan M. Pawełczyk – wracając do propozycji zmian uchwały pragnie wyjaśnić, że służby 

Wojewody mają 30 dni na uchylenie uchwały. Dopiero po upływie tego terminu mogą na 

uchwałę złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem rady. 

Odpowiadając na skargę wskazano, że stowarzyszenie zgodnie z wyjaśnieniami Unii 

Europejskiej może wykonywać działalność z zakresu lecznictwa. Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom stowarzyszenia, ustaleniom po przeprowadzonej rozmowie p. Jakubiszyn z 

Wicewojewodą Opolskim podjęto decyzję o zmianie uchwał. Po pierwsze należy uchylić 

zaskarżoną uchwałę, po drugie należy wystąpić do WSA w Opolu w sprawie umorzenia 

postępowania, po trzecie należy sprawę zakończyć i podjąć nową uchwałę w sprawie zbycia 

nieruchomości. Po dyskusji z Dyrektorem Wydziału Nadzoru ustaliliśmy, że przekażemy 

nieruchomość Stowarzyszeniu Ambasada Sukcesu na cele publiczne. Jest to ogólne 



stwierdzenie, które chcemy zastosować, aby nie dawać pretekstu do wszczęcia postępowania 

wobec uchwały. 

Pani S. Fusiarz – Prezes Stowarzyszenia – rzeczywiście, gdy wyszła sprawa skargi Wojewody 

Opolskiego do WSA Pan Jakubiszyn jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia 

sam podjął inicjatywę wyjaśnienia sprawy celem ustalenia jednomyślności brzmienia uchwały. 

Była sugestia żeby zamienić cele działalności stowarzyszenia na inne. Sprawa była wyjaśniana 

dwutorowo. W przyszłości stowarzyszenie planuje otwarcie Holikliniki ku zadowoleniu 

pacjentów i mieszkańców. 

Pan R. Kupke – uważa, iż wszystko zostało wyjaśnione, prosi o przyjęcie uchwał:   

1) Uchwała Nr XXXVII/322/18 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/302/18, 

głosowano: za – 11 (salę opuściła p. H. Krasucka), 

2) Uchwała Nr XXXVII/326/18 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu, głosowano: za - 11 

3) Uchwała Nr XXXVII/327/18 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie 

oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 

głosowano: za – 12 (wróciła p. H. Krasucka). 

Pan R. Kupke, przewodniczący rady – podziękował p. S. Fusiarz za udział w sesji. Proponuje 

kolejny punkt obrad tj. omówienie uchwał dotyczących budżetu. Ma pytanie w sprawie 

prowadzonego remontu w szkole, czy uwzględniono w zakresie prac wymianę termostatów? 

Burmistrz – na etapie planowania nie uwzględniono wymianę termostatów w całym obiekcie, 

tylko w pojedynczych  klasach. 

Pani A. Rathmann – zmiany budżetu dotyczą zwiększenia wydatków na: wykonanie 

dokumentacji technicznej ul. Rzeczna, termomodernizację PSP Kolonowskie oraz PG 

(wymiana drzwi wejściowych),  wypłatę odszkodowań za przejęte grunty oraz organizacje 

dożynek. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na zwiększeniu wartości zadania 

termomodernizacji oraz zmniejszeniu planu przychodów z tytułu udzielonych pożyczek. 

Burmistrz – uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Ozimek 

dotyczy zapewnienia uczniom niepełnosprawnym dowozu do Zespołu Szkół Specjalnych w 

Opolu. 

Pan R. Kupke – proponuje przyjęcie kolejnych uchwał: 

  

4) Uchwała Nr XXXVII/323/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

głosowano: za – 12 (jednogłośnie), 

5) Uchwała Nr XXXVII/324/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 

rok, głosowano: za – 12 (jednogłośnie), 

6) Uchwała Nr XXXVII/325/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego z Gminą Ozimek w zakresie zapewnienia uczniom 

niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół 

Specjalnych w Opolu, głosowano: za – 12 (jednogłośnie). 

Pan R. Kupke – odczytał pismo Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie dofinansowania 

kosztów wyjazdu Leśnickich mażoretek. 

Pani A. Rathmann – gminy sąsiednie nie będą dotować. 

Pan M. Pawełczyk – istnieją przeszkody prawne dotowania innych organizacji. 

 

Zapytania radnych wolne wnioski 

Pan M. Czupała – czy ktoś prowadzi nadzór firmy kładącej asfalt na osiedlu. Jest rozjechana 

ul. Długa, należy naprawić to co zniszczono. 



Burmistrz – termin budowy dróg na osiedlu już minął, lecz zwiększono zakres robót. Należało 

zmienić podbudowę dróg, gdyż istniejące były za słabe. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – trwa budowa domu przy ul. Leśnej w Kolonowskiem (obok 

kościoła). Duże samochody z materiałami budowlanymi tarasują drogę, nie można przejechać. 

Niedawno chodziłam do Caritas na masaże, łóżko do masaży jest w złym stanie. 

Burmistrz – my wydajemy 120.000 zł na działalność Caritasu. Z tych środków można kupić 

łóżko. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – czy coś się ruszyło jeżeli chodzi o ul. Dworcową. 

Burmistrz – jest więcej spraw, które należy wyjaśnić i załatwić z koleją np. ul. Sosnowa w 

Staniszczach Małych. Na dzień dzisiejszy nie wie co z ul. Dworcowa. 

Pan K. Czupała – co z parkingiem przy szkole w Kolonowskiem, co z ul. Nowa w 

Kolonowskiem? 

Burmistrz – jeżeli chodzi o ul. Nowa to mamy wszystkie pozwolenia, najprawdopodobniej 

będziemy składać o środki na remont tej drogi. Wykonanie parkingu zostało zlecone spółce 

KGK. Spółka ma obecnie dużo prac, Prezes utrzymuje, że spółka wykona parking wraz z 

ogrodzeniem. 

Paji J. Smykała – miały być przebite drzwi w ścianie z głównej sali świetlicy do przedszkola, 

aby można było przejść do pomieszczeń na I piętrze. 

Burmistrz – mamy dużo firm lecz jest problem z znalezieniem wykonawcy. Nie jest to kwestia 

finansowa lecz kwestia wykonawcy. 

Pani J. Smykała – była robiona ul. Mickiewicza na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego zalega 

żwir. Należy to posprzątać, gdyż ostatnio jedna osoba jadąc na rowerze w tym miejscu złamała 

rękę. Również prosi o wycięcie zbędnych krzaków przy ul. Żeromskiego. 

Pani B. Smieszkoł – prosi o wykoszenie trawy przy ul Rzecznej w Fosowskiem, nad rzeką. 

Pani J. Urbańczyk – nie wie kto sprząta przystanki, są zaniedbane. 

Pan E. Kunysz – prosi o informację w sprawie przekaźników operatora Orange. Mieszkanka 

udostępniła działkę, co dalej. Czy Gmina Kolonowskie wydala zgodę? 

Burmistrz – mają być budowane dwa przekaźniki. Jeden przy firmie Elttete, drugi w 

Staniszczach Małych. Pozwolenie budowy jest ważne trzy lata. 

Pan P. Prus – chodzi o chodnik przy ul. 1 Maja, ul. Sobieskiego studzienki. Nic się nie robi, co 

z oznakowaniem pionowym dróg. 

Burmistrz  - jedynie co możemy zrobić to sprawy przekazać do powiatu. My sprawy 

przekazujemy, można ponownie wystąpić. 

Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia, głosowano: za 10, wstrzymujący się – 2 

Na tym posiedzenia zakończono. 

Protokółowała: 

M. Bednorz 

 

 


