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                 Protokół Nr 39 

z posiedzenia Rady Miejskiej w Kolonowskiem w dniu 15 października 2018r. które odbyło się w sali 

posiedzeń tutejszego urzędu w godzinach od 16:00 do 17:45. 

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

posiedzeniu dodatkowo uczestniczyli: Edward Kunysz – sołtys Staniszcz Małych, Piotr Prus – sołtys 

Staniszcz Wielkich, przedstawiciele Odnowy Wsi w Spóroku oraz Martyna Mirek – redaktor tygodnika 

Strzelec Opolski.  

Przewodniczący Rafał Kupke – przywitał obecnych, omówił tematykę spotkania, odczytał porządek 

posiedzenia. Prosi o jego przyjęcie lub ewentualne uwagi. 

Burmistrz Norbert Koston – tłumaczy konieczność zmiany poprzedniej uchwały na wniosek Urzędu 

Wojewódzkiego oraz prosi o przyjęcie do porządku obrad dwóch uchwał poprzedniej sesji, które 

wymagają korekty w sprawie minimalnej ilości podpisów – wykonanie inicjatywy uchwałodawczej oraz 

statut Gminy Kolonowskie.   

Przewodniczący Rafał Kupke – kto jest za przyjęciem porządku wraz ze zmianami, głosowano: za – 15.  

Burmistrz Norbert Koston – w skrócie przedstawił sprawozdanie za okres między sesjami, które stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. Szczegółowo omówił punkty dotyczące przejazdów kolejowych, 

rankingu gmin oraz spotkania o jakości powietrza i możliwości otrzymania dofinansowania na wymianę 

instalacji ogrzewania. 

Przewodniczący Rafał Kupke – pyta o korzyści płynące z połączenia spółek w Czystym Regionie. 

Burmistrz Norbert Koston – ograniczenie kosztów stałych i oszczędności kadrowe. Każda z tych dwóch 

spółek inwestuje w inny zakres czynności – jedna buduje centrum recyklingu i sortowania odpadów, 

druga zajmuje się transportem i zbieraniem śmieci. Połączenie daje większe zdolności kredytowe.  

Radny Krzysztof Czupała – pyta kto jest zarządcą przejazdu kolejowego przy skrzyżowaniu ulic Ks. 

Czerwionki i 1 Maja w Kolonowskiem, uważa że należy podnieść jego standard i przeprowadzić remont. 

Burmistrz – zarządcą jest centrala PKP w Warszawie, oddział Opole widzi konieczność działania na tym 

przejeździe ale ostateczna decyzja należy do centrali. Należy zadbać przede wszystkim o 

bezpieczeństwo, komfort przejazdu jest sprawą drugorzędną. Aktualnie priorytetem są przejazdy 

kolejowe niestrzeżone, gdzie dochodziło już do wypadków i innych incydentów.  

Radna Helena Krasucka – prosi o komentarz dotyczący punktu 3 sprawozdania.  

Burmistrz Norbert Koston – stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych składają 

wniosek. Wartość projektu to 1,2 mln zł, gdzie wkład własny wynosi około 200 tys. Szanse na 

otrzymanie dofinansowania są duże. Ma powstać kawiarnia również dla mieszkańców, z której 

dochody przeznaczone będą na działalność stowarzyszenia.  

Przewodniczący Rafał Kupke – czy została wykonana jakaś wizualizacja obiektu, czy projekt zakłada 

połączenie obiektów albo osobny budynek. 

Burmistrz Norbert Koston – założeniem jest połączenie obiektów, ale nie został wykonany jeszcze 

żaden projekt, składanie wniosków nie wymaga na tym etapie dokumentacji technicznej. Wiąże się to 

z kosztami, dlatego dokumentacja może zostać dostarczona dopiero po zapewnieniu o otrzymaniu 

wsparcia finansowego.  Stowarzyszenie konsultowało sprawę z projektantem i istnieją możliwości oraz 

powierzchnia do rozbudowy.  
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Przewodniczący Rafał Kupke – dziękuje za dyskusję. W związku z brakiem kolejnych pytań prosi 

Sekretarza o odczytanie sprawozdania z realizacji wniosków radnych.  

Sekretarz Konrad Wacławczyk – odczytuje sprawozdanie z realizacji wniosków radnych, które stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rafał Kupke – prosi o przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  

Radna Helena Krasucka – 11 października miało miejsce ostatnie posiedzenie komisji. Przeprowadzona 

została kontrola realizacji wakacyjnej akcji Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem, kontrola 

wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych oraz OSP, kontrola wydatków utrzymania 

gminnej oczyszczalni ścieków.  

Na realizację zadań BiCeK posiada środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, środki własne oraz wkład rodziców. W organizowanych zajęciach brało 

udział łącznie 216 dzieci. Żadnych uwag komisja nie stwierdziła.  

W straży pożarnej dużo środków pochłania ogrzewanie obiektów, dwa budynki ogrzewane są 

elektrycznie. Inne wydatki to wynagrodzenia dla konserwatorów, olej napędowy, przeglądy sprzętu, 

badania lekarskie. Założony plan został wykonany prawidłowo. 

Obiekty sportowe podobnie pochłaniają wiele środków na media - prąd, ogrzewanie, wodę i gaz. Z 

funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie w Staniszczach Wielkich. Komisja nie wnosi uwag. 

Bolączką gminnej oczyszczalni ścieków są częste usterki związane z różnego rodzaju śmieciami 

wrzucanymi do kanalizacji przez mieszkańców. Miesięcznie należy także opłacać nadzór nad pracą 

oczyszczalni. Komisja nie otrzymała informacji o zyskach za ten rok pracy oczyszczalni.  

Radna Mróz – w Staniszczach Małych koszt utrzymania energii w straży dotyczy całego budynku, także 

mieszczącego się tam Centrum Aktywności Wiejskiej. Warto pomyśleć o innym rozwiązaniu 

ogrzewania. 

Burmistrz Norbert Koston – problem dotyczy Staniszcz Wielkich i Staniszcz Małych. W Spóroku 

ogrzewanie jest olejowe. Gmina Kolonowskie zadeklarowała chęć przyłączenia wszystkich obiektów do 

gazu. Rozwiązanie takie jest najtańsze.  

Radna Helena Krasucka – w księgowości rzeczywiście istnieje podział środków na straże, obiekty 

sportowe i kulturalne mieszczące się w danym budynku ale i tak wszystko pokrywane jest z jednego 

budżetu gminy.  

Przewodniczący Rafał Kupke – zanim przejdziemy do kolejnego punktu sesji, chcielibyśmy skromnie 

podziękować przedstawicielom Odnowy Wsi Spórok za trud włożony w promowanie miejscowości i za 

zaangażowanie.  

Odnowa wsi – działamy od 18 lat. Na koncie mamy wiele sukcesów. Prosimy o dalsze wsparcie ze strony 

gminy. Utrudniony jest dojazd na Ptasi Stawek, droga wymaga remontu.  

(Przedstawiciele Odnowy Wsi w tym momencie opuścili salę.) 

Przyjęcie uchwał:  

1. Uchwała Nr XXXIX/341/18 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie oraz 

udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, głosowano: za – 15. 

2. Uchwała Nr XXXIX/342/18 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu, głosowano: za – 15. 
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3. Uchwała Nr XXXIX/343/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok, 

głosowano: za – 15 

4. Uchwała Nr XXXIX/344/18 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 

głosowano: za – 15. 

5. Uchwała Nr XXXIX/345/18 w sprawie zmiany Statutu Gminy Kolonowskie, głosowano: za – 15. 

Skarbnik Anna Rathmann – przedstawiła opinię RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2018r. oraz 

omówiła proponowane zmiany budżetu ujęte w Uchwale Nr XXXIX/343/18 w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Kolonowskie na 2018 rok. 

Przewodniczący Rafał Kupke – czy jest jakieś dofinansowanie na zakup systemu transmisji sesji rady 

gminy? Dlaczego został zmniejszony budżet na remont ul. Nowej?  

Skarbnik Anna Rathmann – tutaj brak dofinansowania.  

Burmistrz Norbert Koston – w tym roku jesteśmy na końcowym etapie dokumentacji, niektóre sprawy 

przedłużyły się ze względu na problemy zdrowotne projektanta. Rząd szykuje nowe programy 

inwestycyjne. Nierozsądny byłby remont ulicy z własnych środków, jeżeli jest szansa pozyskania 80% 

dofinansowania w przyszłym roku. Chcemy mieć kompletną dokumentację do czasu uruchomienia 

programu.  

Przewodniczący Rafał Kupke – czy nasza spółka KGK będzie przygotowywała na ulicy Nowej nowe 

przyłącza przed remontem? Z tego co się orientuje jest duże zainteresowanie działkami pod 

budownictwo na tej ulicy. 

Burmistrz Norbert Koston – część działek przeznaczona jest pod usługi turystyczne - wiemy, że coś 

będzie tam planowane ale nie mamy pewnych informacji. Spółka takie przyłącza przygotuje, żeby nie 

było takiej konieczności po remoncie drogi.  

Radny Krzysztof Czupała – czy kwestia odwodnienia może być realizowana przez KGK? 

Burmistrz Norbert Koston – w ramach inwestycji wykonawca będzie miał do zrobienia drogę i 

odwodnienie, zadanie nie będzie dzielone. Odwodnienie będzie doprowadzone do kanału wzdłuż ul. 

Kościuszki.  

Radny Mariusz Czupała – prosi o szczegóły projektu Razem Bezpieczniej.  

Sekretarz Konrad Wacławczyk – chodzi o poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. W ramach 

projektu zakupiona będzie jeszcze jedna mobilna tablica do pomiaru prędkości.  Będzie zamieszczana 

przy przejściach dla pieszych przy placówkach oświatowych. Dodatkowo będą organizowane spotkania 

dla dzieci i seniorów, zakupione zostaną materiały edukacyjne oraz odblaski. 

Burmistrz Norbert Koston – jest efekt wspomnianej tablicy w Staniszczach Wielkich. Zostały pobrane 

nowe dane. Prędzej maksymalną prędkość mieliśmy 115 km/h, teraz największa prędkość to 80 km/h. 

Średnia też zmalała. Jest to zdecydowana różnica.  

Sekretarz Konrad Wacławczyk – od dzisiaj nowa tablica jest przy ul. Arki Bożka.  

Zapytania radnych, wolne wnioski:  

Sołtys wsi Staniszce Małe Edward Kunysz – od ostatniej sesji do dzisiaj nie było żadnych skarg na 

przekroczenia prędkości przez kajakarzy na ul. Cmentarnej.  

Sołtys wsi Staniszcze Wielkie Piotr Prus – światło na ul. Sobieskiego nadal nie działa, został 

przygotowany fundament. Po jakimś czasie przywieźli słup, leży i rdzewieje. Instalacji nadal nie ma.  
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Burmistrz Norbert Koston – ten sam wykonawca na ul. Dębowej zrobił wszystko szybko i sprawnie. Nie 

wie dlaczego teraz jest inaczej.  Spróbuje nawiązać kontakt i dowiedzieć się szczegółów.  

Sołtys wsi Staniszcze Wielkie Piotr Prus – prosi o przyspieszenie czyszczenia rowów na ul. 1 Maja aż do 

mostu. Pismo zostało w tej sprawie wysłane, brak reakcji powiatu.  

Sołtys wsi Spórok Janina Urbańczyk – występują ciągłe problemy z piecem w Centrum Aktywności 

Wiejskiej. Prosi również o naprawienie toalety znajdującej się w budynku za pomieszczeniem kuchni.  

Burmistrz Norbert Koston – piec został naprawiony. Usterka została znaleziona przez miejscową firmę. 

Prawdopodobnie wykonawca instalacji wykorzystał słabej jakości materiały, stąd takie problemy.  

Sekretarz Konrad Wacławczyk – toaleta miała być naprawiona prawdopodobnie w dniu dzisiejszym, 

należy zweryfikować stan realizacji.  

Radny Krzysztof Czupała – występują ciągłe problemy z kontenerami czerwonego krzyża, należałoby 

zwrócić uwagę na częstsze ich wywozy. Ubrania są rozrzucone wokół kontenera, wygląda to 

nieestetycznie.  

Radny Mariusz Czupała – było kilka projektów dotyczących budynku Unii Kolonowskie, niestety nie 

widać żadnych efektów.  

Burmistrz Norbert Koston – do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego dofinansowania. Została wykonana 

dokumentacja. Przejęliśmy teren od Wód Polskich w okolicach lasku, teraz wszystko należy do gminy. 

Koszt jest duży, zrobienie tego ze środków własnych jest trudne.  

Radna Beata Smieszkol – nie doczekała się koszenia trawy przy ul. Rzecznej. Do końca tamtego roku 

miała być decyzja względem nitki gazu w kierunku Fosowskiego. KGK kosząc trawę przy szkole robi to 

niedokładnie.  

Burmistrz Norbert Koston – decyzji nadal nie ma. Spółce KGK zostanie zwrócona uwaga.  

Radny Franciszek Klimas – na cmentarzu w Fosowskiem miał powstać obelisk żołnierzy pochowanych 

po wojnie a niedawno ekshumowanych pod Wrocław.  

Burmistrz Norbert Koston – zostało to wykonane przez mieszkańców. Aby gmina mogła zrealizować 

swój plan należy mieć zgodę Urzędu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jest przygotowana 

dokumentacja, nie wystąpiono jeszcze o taką zgodę. 

Radny Franciszek Klimas – prosi aby wprowadzić do budżetu remont ul. Dzierżonia. Po ulicy jeżdżą 30 

tonowe samochody z materiałami budowlanymi. Koszt nie powinien być wysoki, można zrobić to 

wzorem ul. Polnej.  

Burmistrz Norbert Koston – nakład nie będzie duży ponieważ nie trzeba inwestować w podbudowę tej 

drogi. Gmina stara się pozyskiwać dotacje na bardziej kosztowne remonty dróg i w pierwszej kolejności 

właśnie takie są przeprowadzane.  

Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia rady, głosowano: za – 15.  

Przewodniczący Rafał Kupke – podziękował wszystkim za mijającą kadencję.  

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokółował: Patryk Motal 


