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Szanowni Państwo,  

  

  

Raport o stanie Gminy Kolonowskie za 2019 rok, to drugi dokument opracowany zgodnie z art. 

28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) dla Gminy 

Kolonowskie. W dokumencie starałem się ująć możliwie dokładnie wszystkie istotne działania, jakie 

zostały podjęte przez samorząd w minionym roku w poszczególnych obszarach naszej aktywności, 

tj. oświacie, opiece społecznej, ochronie środowiska, gospodarce komunalnej, gospodarce 

przestrzennej, gospodarce mieniem komunalnym, kulturze, sporcie oraz działalności inwestycyjnej. 

Raport zawiera również odniesienia do lat poprzednich tak, aby móc dokonać oceny trendu i tendencji 

rozwojowych w realizacji poszczególnych zadań. W raporcie umieszczono wiele tabel z danymi 

wartościowymi, ale również wykresów, zdjęć i rysunków, których celem jest lepsze zobrazowanie 

poruszanych zagadnień.  

 We wstępnej części Raportu przedstawiłem zaktualizowane informacje na temat organów gminy, 

podejmowanych uchwał, jednostkach pomocniczych Gminy Kolonowskie, udziału Gminy w związkach 

i stowarzyszeniach samorządowych oraz posiadanych jednostkach organizacyjnych.  

Oprócz działań bezpośrednich samorządu w Raporcie przedstawiłem również skutki i wyniki 

działań w tak ważnych dziedzinach Gminy, jakimi są Lokalny rynek pracy oraz Rozwój gospodarczy. 

W poprzednich latach wiele działań realizowanych w zakresie np. rozbudowy infrastruktury gminnej 

były konsekwentnie ukierunkowanych na tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości. 

Skutkują one obecnie zarówno wzrastającą liczbą miejsc pracy, jak i powstawaniem nowych 

konkurencyjnych przedsiębiorstw oraz m. in. wzrostem przychodów podatkowych z podatku od 

wynagrodzeń osób fizycznych PIT.  

Raport zawiera również szczegółową analizę budżetowa i finansową, która przed wybuchem 

epidemii koronowirusa charakteryzowała się duża stabilnością i dobrą perspektywą spełnienia 

wymogów stabilności finansów publicznych. O tym przekonują również wyniki umieszczonych na 

samym końcu raportu rankingów czasopism Rzeczpospolita i Wspólnota oraz pozycji zajmowanej 

przez Gminę w klasyfikacji wielkości kwot dochodów własnych na jednego mieszkańca, 

publikowanych przez Ministerstwo Finansów.  

Jestem przekonany, że dane zawarte w tym dokumencie przekonają Państwa, iż Gmina 

Kolonowskie jest właściwie zarządzana, posiada długoterminowe określone cele rozwojowe, które 

konsekwentnie realizuje i osiąga, stając się tym samym miejscem coraz bardziej przyjaznym zarówno 

dla mieszkańców jak i dla turystów oraz  nowych inwestorów. 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Gminy Kolonowskie, którzy poprzez 

opracowanie materiałów z poszczególnych obszarów działalności, w sposób istotny przyczynili się do 

powstania tego opracowania. 

 

 

 

 

 Norbert Koston 

 Burmistrz Kolonowskiego 
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I. WŁADZE SAMORZĄDOWE GMINY KOLONOWSKIE 

 

Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina, rozumiana, jako 

wspólnota samorządowa wraz z odpowiednim terytorium, posiada osobowość prawną, wykonuje 

zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.  

 

Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Miejska, która rozpatruje i rozstrzyga 

w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach. Ze swojego składu powołuje 

ona stałe lub tymczasowe komisje do realizacji poszczególnych zadań.  

Obsługę organizacyjną i techniczno-kancelaryjną Rady i jej organów oraz radnych sprawuje 

Referat Organizacji, który współpracuje również z przewodniczącymi organów wykonawczych 

jednostek pomocniczych gminy (sołtysami i przewodniczącym rady dzielnicy) w zakresie prowadzenia 

dokumentacji z działalności tych jednostek oraz uczestnicząc w zebraniach sprawozdawczo-

wyborczych organów jednostek pomocniczych.   

 

W stosunkach publicznoprawnych Gminę Kolonowskie reprezentuje Burmistrz Kolonowskiego, 

który wykonuje uchwały Rady Miejskiej, realizuje zadania gminy wynikające z przepisów prawa 

i nadzoruje bieżące sprawy gminy. Burmistrz wykonuje swe zadania przy pomocy Urzędu Miasta 

i Gminy, którego jest kierownikiem. Dla realizacji zadań w przypadku swojej nieobecności Burmistrz 

powołuje zastępcę burmistrza. 

 

Sprawami związanymi ze sprawowaniem bezpośredniego nadzoru nad pracą Urzędu Miasta 

zajmuje się Sekretarz Gminy, natomiast zakres zadań związanych z gospodarką finansową Gminy 

oraz realizacją budżetu należy do obowiązków Skarbnika Gminy.  

 

Burmistrz Kolonowskiego: Norbert Koston  od 02.01.2006 r. 

Zastępca Burmistrza: Konrad Wacławczyk  od 02.01.2007 r. 

Sekretarz Gminy:  Konrad Wacławczyk  od 01.02.2006 r. 

Skarbnik Gminy:   Anna Rathmann  od 01.01.2011 r. 

 

1. ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA. 

1.1 Rada Miejska Kolonowskiego w roku 2019 

  

W 2019 r. Rada Miejska działała w następującym składzie: 

 

Skład Rady Miejskiej Kolonowskiego - VIII kadencji  

1. Czupała Krzysztof 09. Mróz Anna 

2. Gotwald Katarzyna 10. Przewoźnik Zbigniew 

3. Grzesik Helena 11. Smykała Joanna 

4. Klencz Hubert 12. Spałek Rafał 

5. Koj Rafał 13. Steinert Janusz 

6. Krasucka Helena 14. Widera Cecylia 

7. Kupke Rafał 15. Wojtakowska Maria 

8. Morawiec-Firuta Aleksandra  

Skład Prezydium Rady Miejskiej Kolonowskiego  

Przewodniczący Rady  Kupke Rafał 

Wiceprzewodniczący Rady  Steinert Janusz  

  

Sesje Rady Miejskiej zwołuje przewodniczący Rady Miejskiej oraz ustala ich porządek. Przebieg 

sesji jest rejestrowany i archiwizowany przez pracowników Referatu Organizacji. Sesje można śledzić 

na żywo w Internecie, jak również zapoznać się z zapisem audiowizualnym za pośrednictwem 

systemu eSesja dostępnym na BIP-ie i na stronie internetowej gminy. W 2019 r. Rada Miejska 

Kolonowskiego spotykała się na 7 sesjach i podjęła ogółem 78 uchwał.  
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Rodzaj uchwał  2019 

Uchwały w sprawach finansowych (w szczególności budżetowe i finansowe)  25 

Uchwały w sprawach oświatowych  12 

Uchwały w sprawach lokalnych  33 

Uchwały w sprawach kadrowo - osobowych  1 

Uchwały w innych sprawach (zagospodarowanie, porozumienia, statuty, apele, 

stanowiska, nazewnictwo ulic i placów, wystąpienia itp.)  
7 

OGÓŁEM  78 

 

Na posiedzeniu w dniu 26.11.2018 r. Rada Miejska powołała stałe komisje, ustaliła przedmiot 

ich działania oraz dokonała wyboru składu osobowego komisji. W 2019 r. ich skład nie uległ zmianie. 

  

Skład komisji Rady Miejskiej Kolonowskiego.  

Nazwa komisji   Przewodniczący  Członkowie  

Komisja Rewizyjna  Helena Krasucka 

Katarzyna Gotwald 

Aleksandra Morawiec-Firuta 

Anna Mróz 

Joanna Smykała 

Cecylia Widera  

Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji 
Zbigniew Przewoźnik 

Helena Krasucka 

Krzysztof Czupała 

Maria Wojtakowska 

Komisja Oświaty  

i Spraw Społecznych 
Katarzyna Gotwald 

Aleksandra Morawiec - Firuta  

Helena Grzesik 

Hubert Klencz 

Rafał Koj 

Rafał Spałek 

Janusz Steinert 

Maria Wojtakowska 

Komisja Gospodarcza  

i Rolnictwa 

 

Janusz Steinert 

Krzysztof Czupała 

Helena Grzesik 

Hubert Klencz 

Rafał Koj 

Anna Mróz 

Zbigniew Przewoźnik 

Joanna Smykała 

Rafał Spałek 

Cecylia Widera 

 

Poszczególne Komisje w 2019 r. spotykały się następującą ilość razy: 

1. Komisja Rewizyjna – 8 razy, 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 1 raz, 

3. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych – 5 razy, 

4. Komisja Gospodarcza i Rolnictwa – 6 razy. 

 

W 2019 r. Rada Miejska podjęła następujące uchwały: 

 

Data Uchwała Realizacja 

11.02.2019 r. 

Uchwała Nr IV/22/19 zmieniająca uchwałę Nr III/18/18 

Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania ”Pomoc gminy w 

zakresie dożywiania na lata 2019-2023” 

Uzupełniono na wniosek OUW uchwałę 

o klauzulę wymaganą w przypadku 

prawa miejscowego.  

11.02.2019 r. 

Uchwała Nr IV/23/19 uchylająca uchwałę 

w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół 

podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w 

zakresie administracji publicznej 

Po otrzymaniu informacji z OUW o 

braku konieczności upoważniania 

dyrektorów do pobierania opłat 

uchwała uchyliła wcześniej wydane 

upoważnienia. 
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11.02.2019 r. 

Uchwała Nr IV/24/19 w sprawie zarządzenia wyborów 

sołtysów oraz rad sołeckich na terenie gminy 

Kolonowskie 

Wybory zostały przeprowadzone we 

wszystkich 3 sołectwach. 

11.02.2019 r. 
Uchwała Nr IV/25/19 w sprawie zarządzenia wyboru 

Zarządu Dzielnicy Fosowskie 

Wybory Zarządu Dzielnicy zostały 

przeprowadzone. 

11.02.2019 r. 

Uchwała Nr IV/26/19 zmieniająca uchwałę 

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest 

organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów i 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów 

Dostosowano uchwałę w sprawie 

kryteriów naboru do przedszkoli do 

wniosku pokontrolnego NIK. 

W prowadzonych naborach stosowano 

nową wersję uchwały. 

11.02.2019 r. 

Uchwała Nr IV/27/19 w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 

2019 r. 

W ciągu roku realizowano Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

zgodnie z zapisami uchwały. 

11.02.2019 r. 

Uchwała Nr IV/28/19 w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kolonowskiego 

na 2019 r. 

Komisja rewizyjnie aktywnie 

prowadziła działalność kontrolną. 

11.02.2019 r. 

Uchwała Nr IV/29/19 w sprawie dopłat do odbiorców 

usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania 

Stosowano dopłaty do cen za 

dostarczanie i odbiór ścieków do 

odbiorów w roku 2019 zgodnie z 

uchwałą. 

11.02.2019 r. 

Uchwała Nr IV/30/19 w sprawie warunków udzielania 

bonifikat od opłat jednorazowych 

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

gruntów stanowiących własność Gminy Kolonowskie w 

prawo własności tych gruntów i wysokości stawek 

procentowych tych bonifikat 

Stosowano uchwałę dla 

wnioskodawców regulujących zapłatę 

za zamianę prawa wieczystego 

użytkowania na prawo własności przy 

płatności jednorazowej. 

11.02.2019 r. 
Uchwała Nr IV/31/19 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Dokonano dostosowanie WPF do 

wnioskowanych zmian. 

11.02.2019 r. 
Uchwała Nr IV/32/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Kolonowskie na 2019 rok 

Dostosowano budżet do nowych 

potrzeb. 

11.02.2019 r. 

Uchwała Nr IV/33/19 zmieniająca uchwałę 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz 

najemcy 

w trybie bezprzetargowym 

Mieszkanie zostało nabyte przez 

najemcę. 

25.03.2019 r. 

Uchwała Nr V/34/19 w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Kolonowskie oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 

2019 roku 

Ustalono sieć szkół na rok szkolny 

2019/2020. 

25.03.2019 r. 

Uchwała Nr V/37/19 w sprawie udzielenia pożyczki 

długoterminowej Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga w 

Staniszczach Wielkich 

Udzielono pożyczki na prefinansowanie 

projektu unijnego ze Stowarzyszeniem 

„Rodzina Kolpinga”. 

25.03.2019 r. 

Uchwała Nr V/38/19 w sprawie zmiany Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części 

miasta Kolonowskie – OSIEDLE FOSOWSKIE. 

Zmieniony plan zagospodarowania 

m.in. umożliwił budowę boksu 

strażackiego dla OSP Fosowskie. 

25.03.2019 r. 

Uchwała Nr V/39/19 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2019 – 2023 

W 2019 r. realizowano Gminny 

Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2019 – 2023. 

25.03.2019 r. 
Uchwała Nr V/40/19 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

W 2019 r. realizowano Gminny 

Program Wspierania Rodziny na lata 

2019-2021. 
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25.03.2019 r. 
Uchwała Nr V/41/19 w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

Nowe zmniejszone stawki miały 

zastosowanie dla m.in. infrastruktury 

telekomunikacyjnej w pasie 

drogowym. 

25.03.2019 r. 
Uchwała Nr V/42/19 w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XX/168/12 

Uchyla opłaty za zatrzymanie na 

gminnych przystankach 

autobusowych. 

25.03.2019 r. 
Uchwała Nr V/35/19 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 
Dostosowano WPF do nowych potrzeb. 

25.03.2019 r. 
Uchwała Nr V/36/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Kolonowskie na 2019 rok 

Dostosowano budżet do nowych 

potrzeb. 

25.03.2019 r. 

Uchwała Nr V/43/19 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakupy urządzeń 

stanowiących wyposażenie stacji kontrolno-serwisowej 

sprzętu ochrony dróg oddechowych 

Przekazano środki na urządzenia 

kontrolno-serwisowe do powiatu. 

25.03.2019 r. 
Uchwała Nr V/44/19 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Kolonowskie 

Dostosowano uchwałę do 

rzeczywistego stanu ilości 

przystanków. 

17.06.2019 r. 
Uchwała Nr V/45/19 w sprawie udzielenia wotum 

zaufania dla Burmistrza Kolonowskiego 

Udzielono Burmistrzowi Kolonowskiego 

wotum zaufania. 

17.06.2019 r. 

Uchwała Nr V/46/19 zmieniająca uchwałę Nr V/41/19 

Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w 

sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego 

Ujednolicono stawkę za umieszczenie 

w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej do 

wysokości 15,00 złotych, bez 

rozróżnienia na teren zabudowany 

i niezabudowany. 

17.06.2019 r. 

Uchwała Nr V/47/19 w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-cio letnie i 

dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kolonowskie 

Określono i wprowadzono od 

1 września 2019 r. tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

nauczycieli przedszkoli i innych 

placówek przedszkolnych dla 

oddziałów mieszanych – w liczbie 22 

godzin 

17.06.2019 r. 

Uchwała Nr V/48/19 w sprawie opracowania planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez 

uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli 

prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie 

jest przyznawane w 2019 r. 

Określono i wprowadzono w 2019 roku 

środki finansowe na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz maksymalną kwotę 

dofinansowania oraz typy specjalności, 

podlegające dofinansowaniu. 

17.06.2019 r. 

Uchwała Nr V/49/19 w sprawie zmiany uchwały nr 

XII/80/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem 

w sprawie opłaty targowej 

Określono osoby odpowiedzialne za 

pobieranie opłaty targowej w 

poszczególnych miejscowościach oraz 

w mieście Kolonowskie. 

17.06.2019 r. 
Uchwała Nr V/50/19 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2018 rok 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe 

wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy 

Kolonowskie za 2018 rok. 

17.06.2019 r. 

Uchwała Nr V/51/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego 

skonsolidowanego bilansu Gminy Kolonowskie za 2018 

rok 

Zatwierdzono roczny skonsolidowany 

bilans Gminy Kolonowskie za 2018 rok. 

17.06.2019 r. 
Uchwała Nr V/52/19 w sprawie absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 

Udzielono absolutorium Burmistrzowi 

Kolonowskiego z tytułu wykonania 

budżetu Gminy za 2018 rok. 

17.06.2019 r. 
Uchwała Nr V/53/19 w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej 

Określono i wprowadzono szczegółowe 

tryby prac nad projektem uchwały 

budżetowej. 

17.06.2019 r. 
Uchwała Nr V/54/19 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Dokonano dostosowanie WPF do 

wnioskowanych zmian. 

17.06.2019 r. 
Uchwała Nr V/55/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Kolonowskie na 2019 rok 

Dostosowano budżet do nowych 

potrzeb. 

17.06.2019 r. 

Uchwała Nr V/56/19 zmieniająca uchwałę 

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie 

Określono i wprowadzono z dniem 

1 września 2019 r. opłatę za każdą 

rozpoczętą godzinę korzystania 

z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym 

w czasie przekraczającym wymiar 5 
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godzin oraz wysokość miesięcznej 

opłaty za świadczenia. 

17.06.2019 r. 

Uchwała Nr V/57/19 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 

Ustalono i wdrożono zasady udzielania 

stypendium za szczególne osiągnięcia 

edukacyjne lub sportowe. 

17.06.2019 r. 

Uchwała Nr V/58/19 zmieniająca uchwałę Nr V/42/19 

Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w 

sprawie uchylenia uchwały Nr XX/168/12 

Korekta procesu uchylenia uchwały Nr 

XX/168/12 

17.06.2019 r. 

Uchwała Nr V/59/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na finansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Staniszczach Małych  

Nie zaciągnięto kredytu ze względu na 

przesunięcie realizacji zadania na 

2020r. 

17.06.2019 r. 

Uchwała Nr V/60/19 w sprawie określenia przeznaczenia 

mienia w związku z likwidacją jednostki budżetowej o 

nazwie Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem 

Określono i wprowadzono uchwałą 

czynności związane z likwidacją 

jednostki pn. Publiczne Gimnazjum 

w Kolonowskiem, zasady przekazania 

mienia oraz należności i zobowiązań. 

17.06.2019 r. 

Uchwała Nr V/61/19 w sprawie przystąpienia Gminy 

Kolonowskie do realizacji projektu 

w ramach instrumentu "Łącząc Europę" - Inicjatywy 

WiFi4EU, Bezpłatne WiFi dla Europejczyków. 

Przystąpiono do realizacji projektu. 

17.06.2019 r. 

Uchwała Nr V/62/19 zmieniająca uchwałę w sprawie 

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej podmiotów 

prowadzących żłóbki lub kluby dziecięce, do których 

uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie 

Ustalono i wprowadzono z dniem 

1 września 2019 r. nową wysokość 

i zasady ustalania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub 

kluby dziecięce na terenie Gminy 

Kolonowskie. 

16.09.2019 r. 

Uchwała Nr V/63/19 w sprawie uchylenia uchwały Nr 

V/42/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 

2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/168/12 

Korekta procesu uchylenia uchwały Nr 

XX/168/12 

16.09.2019 r. 

Uchwała Nr V/64/19 w sprawie uchylenia uchwały Nr 

VI/58/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 

czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/42/19 Rady 

Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w 

sprawie uchylenia uchwały 

nr XX/168/12 

Korekta procesu uchylenia uchwały Nr 

XX/168/12 

16.09.2019 r. 

Uchwała Nr V/65/19 w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XX/168/12 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 8 

października 2012 r. w sprawie stawki opłaty za 

korzystanie z przystanków komunikacyjnych 

Uchylenia uchwały Nr XX/168/12 w 

zakresie opłat za zatrzymanie się na 

przystankach autobusowych. 

16.09.2019 r. 

Uchwała Nr V/66/19 w sprawie zmiany uchwały nr 

XLII/326/10 Rady Miejskiej 

w Kolonowskiem z dnia 22 października 2010 r. w 

sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez 

Gminę Kolonowskie 

Wprowadzono zmianę w terminie 

wejścia w życie uchwały na „z dniem 

podjęcia”. 

16.09.2019 r. 

Uchwała Nr V/67/19 zmieniająca uchwałę w sprawie 

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce 

Ustalono miesięczną stawkę dotacji 

celowej dla podmiotu prowadzącego 

żłobek lub klub dziecięcy na terenie 

gminy i wprowadzoną ją od dnia 

1 września 2019 r. 

16.09.2019 r. 

Uchwała Nr V/68/19 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 

XXV/190/09 w sprawie określenia wysokości stawek 

dodatków za wysługę lat, motywacyjnego 

Ustalono dodatki funkcyjne w nowej 

wysokości dla dyrektorów szkół lub 

przedszkoli, wychowawców klas 

i oddziałów przedszkolnych 

i wprowadzono je w życie z dniem 

1 września 2019 r. 

16.09.2019 r. 
Uchwała Nr V/69/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem 

Zakończono uchwałą działalność 

Publicznego Gimnazjum w 

Kolonowskiem, z dniem 31 sierpnia 

2019 r. 

16.09.2019 r. Uchwała Nr V/70/19 w sprawie opłaty targowej 

Uchylono uchwałę Nr XII/80/15 Rady 

Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 

listopada 2015 r. oraz wprowadzono 

opłatę targową, określono jej 
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wysokość i sposób poboru, jak również 

terminy poboru i inkasentów. 

16.09.2019 r. 

Uchwała Nr V/71/19 w sprawie oceny aktualności 

studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Stwierdzono częściową nieaktualność 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kolonowskie. Jednocześnie 

stwierdzono, że nie wymaga ono pilnej 

zmiany w pełnym zakresie. 

16.09.2019 r. 

Uchwała Nr V/72/19 w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XX/167/12 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych   

Uchylono uchwałę Nr XX/167/12 Rady 

Miejskiej w Kolonowskiem 

z dnia 8 października 2012 r. 

16.09.2019 r. 
Uchwała Nr V/73/19 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie gminy Kolonowskie 

Określono lokalizację przystanków 

komunikacyjnych (w liczbie trzech) na 

terenie Gminy Kolonowskie oraz 

warunki i zasady korzystania z nich. 

16.09.2019 r. 
Uchwała Nr V/74/19 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Dokonano dostosowanie WPF do 

wnioskowanych zmian. 

16.09.2019 r. 
Uchwała Nr V/75/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Kolonowskie na 2019 rok 

Dostosowano budżet do nowych 

potrzeb. 

28.10.2019 r. 

Uchwała Nr V/76/19 w sprawie udzielenia dotacji dla 

Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Karola Boromeusza w 

Staniszczach Wielkich 

Udzielono dotacji Rzymskokatolickiej 

Parafii pw. św. Karola Boromeusza 

w Staniszczach Wielkich na wymianę 

instalacji elektrycznej 

28.10.2019 r. 

Uchwała Nr V/77/19 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Strzeleckiemu z przeznaczeniem 

na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 

zestawu kotłów gazowych kaskadowych z elementami 

instalacji gazowej, cieplej wody, centralnego 

ogrzewania” 

Nie zrealizowano, gdyż Powiat nie 

wystąpił o dotację. 

28.10.2019 r. 

Uchwała Nr V/78/19 w sprawie zasad udzielania 

stypendium Burmistrza Kolonowskiego dla wybitnie 

uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, 

zamieszkałych i uczących się na terenie Gminy 

Kolonowskie 

Straciła moc uchwała Nr VI/57/19 

Rady Miejskiej Kolonowskiego. 

Ustalono zasady udzielania 

stypendiów, przy uwzględnieniu 

obecnej struktury szkolnictwa oraz 

uszczegółowiono zasady i tryb ich 

przyznawania. 

28.10.2019 r. 

Uchwała Nr V/79/19 w sprawie określenia kryteriów 

naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina 

Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia 

liczby punktów i dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów. 

Straciła moc uchwała Nr XXIII/196/17 

Rady Miejskiej Kolonowskiego. Podjęta 

uchwała uwzględnia wnioski 

mieszkańców Gminy Kolonowskie – 

rodziców kandydatów nieprzyjętych do 

przedszkoli pierwszego wyboru w 

poprzednim roku szkolnym. 

28.10.2019 r. 

Uchwała Nr V/80/19 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 

XIX/147/2016 

z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zwolnień od 

podatku od nieruchomości 

W związku z nowelizacją ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych, 

zwolnienie żłobków i klubów 

dziecięcych oraz prowadzących je 

podmiotów z podatku od 

nieruchomości następuje z mocy 

ustawy. 

28.10.2019 r. 
Uchwała Nr V/81/19 w sprawie w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Dokonano dostosowanie WPF do 

wnioskowanych zmian. 

28.10.2019 r. 
Uchwała Nr V/82/19 w sprawie zmiany budżetu gminy 

Kolonowskie 

Dostosowano budżet do nowych 

potrzeb. 

25.11.2019 r. 
Uchwała Nr V/83/19 w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości 

Straciła moc uchwała Nr II/6/18 Rady 

Miejskiej Kolonowskiego. 

Wprowadzono nowe stawki podatku od 

nieruchomości, z mocą obowiązującą 

od 1 stycznia 2020 r. 

25.11.2019 r. 
Uchwała Nr V/84/19 w sprawie podatku od środków 

transportu 

Straciła moc uchwała Nr II/8/18 Rady 

Miejskiej Kolonowskiego. 

Wprowadzono nowe stawki podatku od 

środków transportu, z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

25.11.2019 r. 
Uchwała Nr V/85/19 w sprawie zmiany Statutu Gminy 

Kolonowskie 

Dokonano zmiany w wykazie gminnych 

jednostek organizacyjnych 
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(wykreślono zlikwidowane Publiczne 

Gimnazjum w Kolonowskiem). 

25.11.2019 r. 

Uchwała Nr V/86/19 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 o wolontariacie (DZ.U. z 2018 r., 

poz. 1817 z późn. zm.) 

Przyjęto program, określający cele, 

formy, zasady oraz zakres 

przedmiotowy współpracy z 

organizacjami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, 

w zakresie prowadzenia działalności w 

sferze zadań publicznych gminy 

Kolonowskie, który będzie realizowany 

w 2020 r. 

25.11.2019 r. 

Uchwała Nr V/87/19 w sprawie uchwalenia Gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

Uchwalono Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

i Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Kolonowskie, który będzie realizowany 

w 2020 r. 

25.11.2019 r. 

Uchwała Nr V/88/19 w sprawie opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części miejscowości Staniszcze Małe, w rejonie ul. Ks. 

Gajdy 

Przystąpiono do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla południowej części 

wsi Staniszcze Małe. 

25.11.2019 r. 
Uchwała Nr V/89/19 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Dokonano dostosowanie WPF do 

wnioskowanych zmian. 

25.11.2019 r. 
Uchwała Nr V/90/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Kolonowskie na 2019 rok 

Dostosowano budżet do nowych 

potrzeb. 

25.11.2019 r. 
Uchwała Nr V/91/19 w sprawie określenia wzoru wniosku 

o przyznanie dodatku energetycznego 

Dostosowano procedurę przyznawania 

dodatku energetycznego do wymogów 

artykułu 5d, wprowadzonego do 

ustawy Prawo energetyczne 

16.12.2019 r. 
Uchwała Nr V/92/19 w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Kolonowskie 

Dostosowano przepisy dot. zwrotu 

kosztów dowozu dziecka/ucznia 

niepełnosprawnego do 

przedszkola/szkoły do przepisów 

ustawy Prawo Oświatowe. 

16.12.2019 r. 
Uchwała Nr V/93/19 w sprawie uchwalenia Planu 

Rozwoju Miejscowości Spórok na lata 2020-2025 

Uchwalono Plan Rozwoju Miejscowości 

Spórok na lata 2020-2025, zgodnie z 

uchwałą nr 02/09/2019 Zebrania 

Wiejskiego Sołectwa Spórok 

z dnia 24.09.2019 r. 

16.12.2019 r. 

Uchwała Nr V/94/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXV/190/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 

lutego 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych 

warunków przyznawania tych dodatków, zmienioną 

uchwałą nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z 

dnia 9 lutego 2015 r. oraz zmienioną uchwałą Nr 

VII/68/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 

września 2019 r. 

Podwyższono nauczycielom 

wychowania przedszkolnego dodatek z 

tytułu powierzenia sprawowania 

funkcji wychowawcy oddziału do 

wysokości 300 zł. 

16.12.2019 r. 
Uchwała Nr V/95/19 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na 2019 r. 

Dokonano dostosowanie WPF do 

wnioskowanych zmian. 

16.12.2019 r. 
Uchwała Nr V/96/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Kolonowskie na 2019 r. 

Dostosowano budżet do nowych 

potrzeb. 

16.12.2019 r. 
Uchwała Nr V/97/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2020-2040 

Uchwalono Wieloletnią Prognozę 

Finansową na lata 2020-2040. 

16.12.2019 r. 
Uchwała Nr V/98/19 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy na 2020 r. 

Uchwalono budżet Gminy Kolonowskie 

na 2020 r. 

16.12.2019 r. 

Uchwała Nr V/99/19 w sprawie poparcia inicjatywy 

polegającej na przywróceniu linii kolejowej nr 144 na 

trasie Opole – Tarnowskie Góry 

Poparto w formie uchwały inicjatywę, 

polegającą na przywróceniu linii 

kolejowej nr 144 na trasie Opole – 

Tarnowskie Góry. 
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1.2 Przynależność Gminy Kolonowskie do związków i stowarzyszeń 

Związek Międzygminny „Czysty Region” 

Gmina Kolonowskie jest członkiem Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą 

w Kędzierzynie-Koźlu. Decyzję o przystąpieniu do Związku podjęto 29 maja 2009 r. Uchwałą Nr 

XXVIII/211/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem w sprawie przystąpienia Gminy Kolonowskie do 

Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu i przyjęcia Statutu tego 

Związku. Aktualny Statut Związku przewiduje, że wszystkie zadania z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnym są realizowane przez Związek. Reprezentantem w Zgromadzeniu Związku 

jest osoba pełniąca funkcję Burmistrza Kolonowskiego. Stawkę członkowską Gminy za rok 2019 

ustalono na 7 zł. od mieszkańca (na podstawie Uchwały Nr LXV/114/18 Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 września 2018 r., co 

wyniosło dla Gminy Kolonowskie w sumie 41 286,00 zł), a opłata za gospodarowanie śmieciami 

płacona przez mieszkańców bezpośrednio do Związku wynosiła w 2019 r. 15 zł/osobę. 

Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z nami” 

W dn. 15 lutego 2016 r. Gmina Kolonowskie podjęła decyzję o utworzeniu wspólnie z Powiatem 

Strzeleckim i pozostałymi gminami naszego Powiatu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”. 

(Uchwała Nr XIV/95/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie 

utworzenia Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami" oraz Uchwała Nr XIV/96/16 Rady 

Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Celowego 

Powiatowo-Gminnego ”Jedź z nami” zmieniona Uchwałą Nr XX/165/16 z 28 listopada 2016 r. w 

sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatowo-Gminnego ”Jedź z Nami”). Związek w 2019 r. 

realizował przewozy na terenie całego Powiatu zgodnie z ustawą o publicznym transporcie 

zbiorowym. Koszt składki członkowskiej w 2019 r. wynosił 3 584,00 zł. Koszt realizacji transportu 

zbiorowego na terenie gminy pokrywany był ze środków budżetu gminy i wyniósł 53 401,40 zł. 

Reprezentantami Gminy w Związku byli: Burmistrz Kolonowskiego Norbert Koston oraz - jako druga 

osoba - Inspektor Karina Mrozek.  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” 

Gmina Kolonowskie jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, 

do którego akces wniosła w dn. 5 czerwca 2008 r. (na podstawie Uchwały Nr XVIII/132/08 Rady 

Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów). Celem udziału gminy w tym Stowarzyszeniu jest 

realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” (Uchwała Nr 

VI/41/15 z dnia 15 maja 2015r Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie 

przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

Dinozaurów” w ramach perspektywy finansowej 2014-2020), na której realizację Stowarzyszeniu 

udało się pozyskać środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Członkostwo w 

Stowarzyszeniu wiąże się z opłacaniem składek, które w 2019 r. wyniosły 8 847,00 zł. 

Reprezentantem Gminy w Stowarzyszeniu był w 2019 r. zastępca Burmistrza K. Wacławczyk 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 

Gmina Kolonowskie jest również członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad. 

Decyzja o przystąpieniu podjęta została 18 maja 2015 r. (Uchwała Nr VI/42/15 Rady Miejskiej 

w Kolonowskiem z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu Pradziad, jako członek zwyczajny). Celem Stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój 

polsko-czeskich terenów przygranicznych, głównie w takich dziedzinach jak: gospodarka 

przestrzenna, ochrona środowiska naturalnego, rozwoju gospodarczy, handlu i usług, turystyki, 

sportu i rekreacji, transportu i łączności, w tym rozwój przejść granicznych i modernizacji dróg, 

oświaty, nauki, kultury, sztuki i ochrony zdrowia, kontaktów międzyludzkich i wymiany młodzieży, 

zapobiegania przestępczości, wzajemnej pomocy na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych, odnowy 

wsi i rolnictwa. Na realizację tych zadań Euroregion Pradziad dysponuje środkami z Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska. Gmina aktywnie uczestniczy w realizacji 

projektów współpracy transgranicznej. Reprezentantem Gminy w Stowarzyszeniu w 2019r był 

Burmistrz Norbert Koston. Udział w Stowarzyszeniu wiąże się z ponoszeniem kosztu składek, które 

w 2019 r. wyniosły 3 597,78 zł. 

Stowarzyszenie Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna 

Gmina Kolonowskie jest również członkiem Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Mimo, 

że uchwała o przystąpieniu została podjęta w 2005 r. (Uchwała Nr XXV/127/05 Rady Miejskiej 

w Kolonowskiem z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kolonowskie do Opolskiej 
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Regionalnej Organizacji Turystycznej) to formalny wniosek do Zarządu Stowarzyszenia o przyjęcie 

został złożony w 2017 r., a od 1 stycznia 2018 r. Gmina jest jego członkiem. Celem powołania 

Stowarzyszenia było m.in. kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku województwa na 

rynkach turystycznych w kraju i zagranicą, opracowanie i rozwijanie działań na rzecz promocji 

i rozwoju turystyki województwa opolskiego, inicjowanie i kreowanie działań społecznych 

i gospodarczych na rzecz turystyki, integracja gmin i powiatów województwa opolskiego w zakresie 

turystyki, koordynacja wszelkich działań pro turystycznych, doskonalenie kadr, prowadzenie 

i koordynowanie systemu informacji turystycznej w województwie. Wielkość składki wynosi 25 gr. od 

mieszkańca Gminy, co w 2019 r. przełożyło się na kwotę 1 447,00 zł. Reprezentantem Gminy 

w Stowarzyszeniu był w 2019 r. Burmistrz N. Koston, a z-ca Burmistrza K. Wacławczyk od 15 czerwca 

2018 r. zasiada w Radzie Programowej OROT. 

Stowarzyszenie Sojusz Klimatyczny 

 

W dniu 25 maja 2005 r. Gmina Kolonowskie przystąpiła dodatkowo do Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Sojusz Klimatyczny miast europejskich na rzecz zagrożonych plemion lasów 

deszczowych z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Celem Stowarzyszenie jest ochrona klimatu, 

w tym szczególności ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 10% co 5 lat. Składka członkowska 

wyniosła w roku 2019 - 481,40 zł. 

Stowarzyszenie Związek Gmin „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin 

Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty” 

 

Na sesji w dn. 16 grudnia 2013 r. Gmina podjęła decyzję o przystąpieniu do Stowarzyszenia 

Związek Gmin „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswart” z 

siedzibą w Kochanowicach (na podstawie Uchwały Nr XXXIV/285/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem 

z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kolonowskie do Stowarzyszenia pn. Związek 

Gmin „Porozumienie Gospodarczo—Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty”). 

Członkostwo w tym stowarzyszeniu nie wiąże się z żadnymi składkami. Gminy członkowskie 

stowarzyszenia realizują wspólny zakup energii elektrycznej. Dzięki kumulacji zapotrzebowania całej 

grupy zakupowej, Gmina Kolonowskie osiąga istotne oszczędności kosztów zakupu energii 

elektrycznej. Reprezentantem Gminy w Stowarzyszeniu był w 2019 r. Burmistrz Norbert Koston. 

Uwaga! 

W stosunku do roku 2018 Gmina wypowiedziała swój udział w Towarzystwie Ubezpieczeń 

Wzajemnych TUW. Udział w tym podmiocie miał za cel uzyskanie lepszych warunków ubezpieczenia 

mienia. Od kilku lat jednakże inne podmioty oferowały warunki ubezpieczenia mienia korzystniejsze 

od tej ubezpieczalni.  

1.3 Jednostki pomocnicze Gminy Kolonowskie: sołectwa i dzielnica  

Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych gminy określa Statut Gminy Kolonowskie. 

Aktualna wersja Statutu przewiduje możliwość tworzenia sołectw oraz dzielnicy. Sołectwa Staniszcze 

Małe, Staniszcze Wielkie i Spórok zostały ustanowione Uchwałą Nr V/23/90 z 29 października 1990r. 

w sprawie sołectw, natomiast Dzielnicę Fosowskie ustanowiono dużo później, bo Uchwałą Nr 

XLII/357/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 października 2014 r. w sprawie ustanowienia 

Dzielnicy Fosowskie i uchwalenia jej Statutu.  

Aktualne statuty sołectw zostały podjęte uchwałami:  

1. Uchwała Nr XLII/359/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 października 2014 r. 

w sprawie statutu sołectwa Staniszcze Małe,  

2. Uchwała Nr XLII/360/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 października 2014 r. 

w sprawie statutu sołectwa Staniszcze Wielkie, 

3. Uchwała Nr XLII/358/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 października 2014 r. 

w sprawie statutu sołectwa Spórok. 

W roku 2019 przeprowadzono wybory w Sołectwach i Dzielnicy Fosowskie: 

1. 10 marca 2019 wybrano na Zebraniu Wiejskim w Staniszczach Wielkich: Sołtysa – 

K. Bajsarowicz-Spałek i Radę Sołecką w składzie: Joanna Smykała, Janusz Steinert, Dorota 

Piontek, Sabina Kałuża i Grzegorz Breguła. 

2. 21 marca 2019 wybrano na Zebraniu Wiejskim w Spóroku: Sołtysa – R. Koj i Radę Sołecką 

w składzie: Anna Golec, Irena Koik, Patrycja Kokott, Katarzyna Kozioł, Teresa Narolska. 

3. 27 marca 2019 wybrano na Zebraniu Wiejskim w Staniszczach Małych: Sołtysa – E. Kunysza 

i Radę Sołecką w składzie: Renata Jendrzej, Marian Koj, Urszula Maciantowicz, Anna 

Piątkowska, Michał Pilarski. 
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W dniu 14 marca 2019 r. przeprowadzono wybory do Zarządu Dzielnicy Fosowskie. Na 

Przewodniczącym Zarządu wybrano Pana Franciszka Klimasa, natomiast na pozostałych członków 

Zarządu następujące osoby: Bernarda Grzesika, Jerzego Lackerta, Rafała Spałka, Jacka Stryczka 

i Bogdana Szymochę. 

W 2019 r. skład osobowy organów wykonawczych Sołectw i Zarządu Dzielnicy Fosowskie zawiera 

poniższa tabela. 

SOŁECTWA 
Sołtysi wybrani w wyborach powszechnych 

na okres 5 lat 

1. Staniszcze Małe  sołtys Edward Kunysz  

2. Staniszcze Wielkie  sołtys Krystyna Bajsarowicz-Spałek 

3. Spórok  sołtys Rafał Koj  

  

ZARZĄD DZIELNICY 
Zarząd Dzielnicy wybrany przez mieszkańców osiedli 

na okres 5 lat 

1. Dzielnica Fosowskie  1. Franciszek Klimas – przewodniczący 

2. Rafał Spałek  

3. Jacek Stryczek  

4. Bogdan Szymocha 

5. Bernard Grzesik 

6. Jerzy Lackert 

 

W dniu 9 lutego 2015 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę  Nr IV/17/15 w sprawie wyrażenia zgody 

na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kolonowskie środków stanowiących fundusz sołecki. Również w 

2019 r. środki z funduszu  sołeckiego zostały wyodrębnione i wydatkowane na następujące zadania: 

 

Dział Rozdz. Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
Plan Wykonanie 

% 
zł zł 

Staniszcze Wielkie 

750 75075 
Oświetlenie choinki, utrzymanie strony 

internetowej 
1 172,40 1 172,40 100% 

750 75075 Konserwacja i wymiana witaczy 1 027,60 1 027,60 100% 

754 75412 Zagospodarowanie terenu przy OSP 8 000,00 8 000,00 100% 

921 92109 Zakup materiałów na zajęcia świetlicowe 200,00 198,75 99,38% 

921 92195 
Realizacja zadań w zakresie działalności 

kulturalnej 
5 229,65 5 222,05 99,85% 

921 92120 
Dotacja do zabytkowego kościoła (modernizacja 

instalacji elektrycznej) 
2 100,00 2 100,00 100% 

926 92695 Ogrodzenie boiska sportowego LZS-u 5 000,00 5 000,00 100% 

Razem: 22 729,65 22 720,80 99,96% 

Staniszcze Małe 

600 60095 Utwardzenie terenu na działkach 504/2 i 503/4 10 359,00 0,00 0% 

754 75412 Zakup wyposażenia dla OSP 3 070,00 3 070,00 100% 

921 92195 
Realizacja zadań w zakresie działalności 

kulturalnej 
8 900,65 8 740,21 98,20% 

926 92695 Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu 3 900,00 3 453,09 88,54% 

921 92109 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy 

Centrum Aktywności Wiejskiej 
6 000,00 5 984,00 99,73% 

921 92109 Remont sprzętu w świetlicy wiejskiej 500,00 500,00 100% 

Razem: 32 729,65 21 747,30 66,45% 

Spórok 

921 92109 
Modernizacja kuchni wraz z zapleczem 

sanitarnym w Centrum Aktywności Wiejskiej 
5 000,00 5 000,00 100% 

921 92109 
Utrzymanie porządku i czystości wokół Centrum 

Aktywności Wiejskiej 
398,21 0,00 0,00% 
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921 92195 
Realizacja zadań w zakresie działalności 

kulturalnej 
19 600,00 19 599,61 100% 

926 92695 Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu 400,00 400,00 100% 

Razem: 25 398,21 24 999,61 98,43% 

OGÓŁEM: 80 857,51 69 467,71 85,91% 

 

Dla Dzielnicy Fosowskie wyodrębniono w budżecie Gminy środki w wysokości 20 000 zł. 

Dział Rozdz. 
Nazwa zadania, 

przedsięwzięcia 

Plan Wykonanie 
% 

zł zł 

Dzielnica Fosowskie 

754 75412 Wyposażenie dla OSP Fosowskie 2 000,00 2 000,00 100% 

900 90095 
Budowa siłowni zewnętrznej 

w dzielnicy Fosowskie 
16 350,00 15 981,97 97,75 % 

921 92195 
Realizacja zadań w zakresie 

działalności kulturalnej 
1 650,00 1 249,97 75,76 % 

Razem: 20 000,00 19 231,94 96,16 % 

 

Fundusze sołeckie oraz fundusz dzielnicy Fosowskie w 2019 r. wydatkowane były w sumie na 

kwotę ponad 80 tys. złotych. Stanowią one istotny mechanizm do zwiększania aktywności 

mieszkańców na rzecz rozwoju swoich miejscowości.   

1.4 Jednostki organizacyjne Gminy Kolonowskie 

Dla realizacji różnorodnych zadań gmina powołuje obligatoryjnie lub dobrowolnie jednostki 

organizacyjne, zobowiązane do realizacji ściśle określonych zadań gminnych (np. zadań 

oświatowych, kulturalnych, lub opieki nad dziećmi) wymienionych w akcie ich utworzenia.  

W poniższej tabeli ujęto jednostki istniejące na koniec 2019 r. 

Jednostki organizacyjne Gminy Kolonowskie – stan na 31.12.2019 r. 

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, Kolonowskie 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ks. Czerwionki 39, Kolonowskie  

Biblioteka i Centrum Kultury, ul. Ks. Czerwionki 39, Kolonowskie  

SPÓŁKI GMINY KOLONOWSKIE 

Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” sp. z o.o., ul. Kolejowa 8, Kolonowskie  

PRZEDSZKOLA  

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 16, Kolonowskie 

Publiczne Przedszkole w Staniszczach Wielkich, ul. Kościelna 15, Staniszcze Wielkie   

ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3 im. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła 

II 4, Kolonowskie 

Oddział przedszkolny w Spóroku Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe – Spórok im. Św. Jacka w Staniszczach 

Małych, ul. Szkolna 1, Staniszcze Małe 

Oddział przedszkolny w Spóroku Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe – Spórok im. Św. Jacka w Staniszczch 

Małych, ul. Guznera 3, Spórok 

SZKOŁY PODSTAWOWE  

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. 1 Maja 5, Kolonowskie 

Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3 im. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 4, Kolonowskie 3 

Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe – Spórok im. Św. Jacka w Staniszczch Małych, ul. Szkolna 1, Staniszcze Małe 

 

W stosunku do roku 2018 liczba jednostek uległa zmniejszeniu o Publiczne Gimnazjum w 

Kolonowskie, które uległo likwidacji w związku z reformą systemu oświaty. Sposób przeprowadzenie 

likwidacja został określony w Uchwale Nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 17 czerwca 

2019 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia w związku z likwidacją jednostki budżetowej o 

nazwie Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem. Zgodnie z tą uchwałą:  

1. Czynności likwidacyjne obejmują w szczególności:  
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1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. 

zm.), w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku 

trwałego znajdującego się w użytkowaniu jednostki budżetowej;  

2) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o 

rachunkowości na dzień 31 sierpnia 2019 r.;  

3) sporządzenie bilansu zamknięcia jednostki budżetowej na dzień 31 sierpnia 2019 r.; 

4) zgłoszenie zmian do podmiotów, z którymi Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem jest 

związane umowami cywilnoprawnymi;  

5) zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji;  

6) przekazanie dokumentacji zlikwidowanego Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem 

organowi prowadzącemu szkołę z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą 

należy przekazać Opolskiemu Kuratorowi Oświaty w Opolu w terminie jednego miesiąca 

od dnia zakończenia działalności; 

2. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Miasta i Gminy w 

Kolonowskiem.  

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Publicznego Gimnazjum w 

Kolonowskiem według stanu na dzień likwidacji podlegają wpłacie na rachunek bankowy 

Gminy Kolonowskie.  

4. Mienie likwidowanego Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem pozostaje własnością Gminy 

Kolonowskie w zasobach: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Kolonowskiem i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kolonowskiem. 

1.5 Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 

Burmistrz realizuje swoje zadań przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy. Sposób organizacji i 

funkcjonowania Urzędu regulują szereg szczegółowych przepisów prawnych, w tym następujące 

uchwały i zarządzenia: 

 Uchwała nr XI/65/03 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Kolonowskie, 

 Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.31.2019 z dnia 22 marca 2019r. w sprawie nadania 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy Kolonowskie, 

 Zarządzenie Nr Or.0050.16.2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu 

Miasta i Gminy w Kolonowskiem, 

 Zarządzenie Nr Or.0050.144.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia 

regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze 

stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem zmienione Zarządzeniem 

Or.0050.13.2020, 

 Zarządzenie Nr Or.0050.13.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości powyżej 10000 zł netto i 

nieprzekraczających kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień publicznych, 

 Zarządzenie Nr Or.0050.164.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wdrożenia 

Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie oraz jednostkach 

organizacyjnych Gminy Kolonowskie, 

 Zarządzenie Nr Or.0050.13.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu określającego zasady i procedury korzystania z legalnego oprogramowania, 

sprzętu komputerowego, sieci komputerowej i poczty elektronicznej oraz zasady przeglądu 

oprogramowania w zakresie jego ważności, legalności i ochrony prawnej, 

 Zarządzenie Nr Or. 0050.95.2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustanowienia 

regulaminu funduszu sołeckiego w Gminie Kolonowskie, 

 Zarządzenie (zastrzeżone) Nr Or.0050.22.2012 z dnia 21 marca 2012 - regulamin 

organizacyjny UMiG na czas zagrożenia bezpieczeństwa, 

 Zarządzenie Nr Or.0050.122.2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu 

wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie zmienione Zarządzeniem 

129.2019 z 18.11.2019r, 

Na podstawie Uchwały Nr XV/108/16 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej 

obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Kolonowskie (zmieniona uchwałą Nr XVII/133/16 z dnia 

20 czerwca 2016 r.) Referat Księgowości prowadzi księgowość dla wszystkich jednostek 

edukacyjnych. 
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II. SPRAWY SPOŁECZNE W GMINIE KOLONOWSKIE 

2. LUDNOŚĆ  

2.1 Struktura demograficzna 

Na terenie Gminy Kolonowskie mieszka 5722 osób (stan na 31 grudnia 2019 r.). Liczba 

mieszkańców na przestrzeni ostatnich czterech lat nieznacznie się zmniejsza (różnica pomiędzy 

stanem z roku 2016 a stanem z roku 2019 wynosi minus 75 osoby).  

  

Liczba ludności w Gminie Kolonowskie w latach 2016-2019* 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 

Ogółem:  5797 5763 5788 5722 

Kolonowskie  3223 3204 3219 3185 

Sołectwa  2574 2559 2569 2537 

Staniszcze Małe  1035 1028 1029 1013 

Staniszcze Wielkie  965 958 953 950 

Spórok  574 573 587 574 

  

Przyrost naturalny w Gminie Kolonowskie w latach 2016-2019* 

  2016 2017 2018 2019 

Płeć  Razem K M Razem K M Razem K M K M Razem 

Urodzenia  52 29 15 52 29 15 52 29 15 19 24 43 

Zgony  74 34 37 74 34 37 74 34 37 44 46 90 

Przyrost 

naturalny  
-22 -17 -21 -47 

* Źródło danych: ewidencja Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem 

  

Zgodnie z danymi GUS, w omawianym okresie Gmina Kolonowskie notuje ujemny przyrost 

naturalny oraz ujemne saldo migracji wewnętrznej (stosunek zameldowań do wymeldowania). 

Według danych na koniec 2019 r. biologicznie grupy wieku mieszkańców Kolonowskiem kształtowały 

się następująco:  

• liczba osób w wieku do 14 lat:  1862, co stanowi 32,66 %  

• liczba osób w wieku 15 – 64 lata:  3660, co stanowi 64,19 %  

• liczba osób w wieku powyżej 64 lat:  180, co stanowi 3,16 %.  

  

W omawianym okresie liczba kobiet na terenie miasta Kolonowskie nieznacznie przewyższała 

liczbę mężczyzn i na koniec 2019 r. wynosiła odpowiednio 2969 (52 %) do 2749  (48 %).  

  

Zadania realizowane w zakresie dowodów osobistych w Gminie Kolonowskie 

w latach 2016 - 2019 

Rok  2016  2017  2018  2019  

Liczba wydanych dowodów  710 866 564 400 

  

2.2 Urząd Stanu Cywilnego  

  

Urząd Stanu Cywilnego w Kolonowskiem zajmuje się rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, 

które nastąpiły na terenie gminy Kolonowskie. Od 1 marca 2015 r. rejestracji dokonuje się 

w Rejestrze Stanu Cywilnego w formie aktów stanu cywilnego. Rejestr Stanu Cywilnego jest 

prowadzony w Bazie Usług Stanu Cywilnego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik USC. Odpisy aktów stanu 

cywilnego oraz zaświadczenia można pobierać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Przed 

wydaniem odpisu dokonuje się migracji aktu stanu cywilnego, czyli przeniesienia do Rejestru Stanu 

Cywilnego.  

Od 1 marca 2015 r. istnieje możliwość zawarcia ślubu cywilnego poza lokalem urzędu stanu 

cywilnego na terenie gminy Kolonowskie. Gmina stanowi bowiem okręg rejestracji stanu cywilnego. 

Id: 03438A07-27B0-41D6-9783-A98500F9C8F7. Podpisany Strona 19



RAPORT O STANIE GMINY KOLONOWSKIE ZA 2019 ROK 

 

20 | S t r o n a  

 

Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC pobiera się dodatkową 

opłatę w wysokości 1000,00 zł.  

  

Zadania zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Kolonowskiem 

w latach 2016 - 2019 

 

Rodzaj zadania  2016 2017  2018  2019  

Rejestracja aktów urodzeń  0 0 0 0 

Rejestracja aktów małżeństw  26 38 33 39 

Rejestracja aktów zgonów  36 28 30 28 

Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński  8 13 11 14 

Wydawanie decyzji administracyjnych o zmianie imienia i nazwiska  8 5 3 9 

Transkrypcja i odtworzenia zagranicznych aktów stanu cywilnego  30 26 24 17 

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego  729 638 646 682 

Migracja aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego  391 359 344 408 

Organizacja uroczystości Jubileuszy Długoletniego Pożycia 

Małżeńskiego – liczba par małżeńskich  
1 0 1 0 

  

Zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego są zadaniami zleconymi przez administrację 

rządową. Dodatkowo Urząd Stanu Cywilnego organizuje uroczystości związane z Jubileuszami 

Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Uroczystości wręczenia następują na wniosek Jubilatów w ich 

domu. Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Jubilaci otrzymują „Medal za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie" - odznaczenie przyznawane przez Prezydenta RP.  

Co roku przedstawiciele władz samorządowych i pracownicy OPS odwiedzają z życzeniami tych 

mieszkańców gminy Kolonowskie, którzy ukończyli 90 lat i więcej.  

 

2.3 Aktywność społeczna mieszkańców i współpraca samorządu z organizacjami 

pozarządowymi  

 

W latach 2018 – 2019 Gmina Kolonowskie uczestniczyła, jako partner w projektach realizowanych 

przez organizacje pozarządowe. Całkowity koszt współpracy obejmujący udzielone dotacje, zakup 

usług, wspólną realizację zadań, pomoc lokalowo-techniczną oraz koszty szkolenia, utrzymania 

gotowości bojowej oraz prowadzenia akcji ratowniczych przez OSP przedstawia poniższe zestawienie.  

Środki finansowe, jakie gmina co roku przeznacza na współpracę z III sektorem (w wysokości 

około 3% budżetu) świadczą o tym, że organizacje pozarządowe są ważnym partnerem samorządu 

w realizacji zadań własnych gminy.  

  

Koszty współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach 2018 i 2019 

Rodzaj współpracy  Koszty (zł) 

2018 2019 

Dotacje  257 000,00 260 000,00 

Wspólna realizacja zadań  24 283,94 16 347,76 

Zakup usług  22 237,91 39 518,76 

Pomoc lokalowo-techniczna  143 264,67 171 950,00 

Koszty szkolenia, 

utrzymania gotowości bojowej 

i prowadzenia akcji przez OSP  

175 876,00 225 979,42 

Razem:  656 900,62 713 795,94 

  

Na podstawie wykazu prowadzonego przez Referat Spraw Obywatelskich można określić liczbę 

organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność lub posiadających siedzibę na terenie 

gminy Kolonowskie (31 na koniec 2019r.). Organizacje pozarządowe Gminy Kolonowskie cechuje 

duże zróżnicowanie, zarówno pod względem rodzaju działalności jak i pod względem ich aktywności.  
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Organizacje pozarządowe na terenie Gminy Kolonowskie  – 

podział wg rodzaju działalności (w %) 

Organizacje kulturalne  2 

Kluby i Stowarzyszenia sportowe  3 

Organizacje hobbystyczne 5 

Organizacje na rzecz osób starszych i 

niepełnosprawnych  

3 

Organizacje zajmujące się pomocą społeczną  2 

Organizacje zajmujące się zdrowiem  2 

Ratownictwo i straż pożarna  5 

Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  2 

Organizacje mniejszości narodowych 4 

Organizacje zajmujące się nauką i wychowaniem  1 

 

Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi zawarte są w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, która nakłada na samorząd coroczny obowiązek uchwalania Programu 

współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Organizacje 

pozarządowe biorą aktywny udział w tworzeniu programu oraz konsultując ostateczną treść 

programu zgodnie z Uchwałą Nr XLII/325/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 22 października 

2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

  

Wysokość kwot dotacji z Gminy Kolonowskie 

w poszczególnych obszarach zadaniowych (zł) 

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 

Ochrona zdrowia (usługi pielęgniarskie 

i rehabilitacyjne)  

117 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 

Upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu  
131 600,00 133 400,00 137 000,00 140 000,00 

Ratownictwo i ochrona ludności  0,00 0,00 11 000,00 17 600,00 

Kultura 423 000,00 420 000,00 429 500,00 430 000,00 

Bibliotekarstwo 107 000,00 100 000,00 110 500,00 110 000,00 

Zabytki 0,00 0,00 10 000,00 12 100,00 

Edukacja, oświata, wychowanie, 

opieka nad dziećmi 

29 903,20 41 320,00 30 450,00 55 720,00 

Pomoc społeczna nad osobami z 

zaburzeniami psychicznymi 
0,00 0,00 2 640,00 2 640,00 

Przeciwdziałanie patologiom 

społecznym  
34 898,00 36 807,55 31 535,92 44 997,43 

Suma  843 401,20 851 527,55 882 625,92 933 057,43 

  

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa obszary, formy i zasady współpracy 

oraz podmioty odpowiedzialne za jego opracowanie i realizację. Współpraca Gminy Kolonowskie 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy  

i pozafinansowy.  

  

1) Do współpracy o charakterze finansowym należy:  

a) zlecanie realizacji zadań publicznych, które może przybierać jedną z następujących form:  

 powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ten cel,  

 wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.  

b) zakup usług dotyczących realizacji zadań własnych gminy na zasadach i w trybie określonych 

w odrębnych przepisach;  

c) wspólna realizacja zadań publicznych na zasadach partnerstwa.  

Powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych odbywało się w trybie:  

 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
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 Obwieszczenia Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 21 września 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają 

dzieci z terenu Gminy Kolonowskie zmieniony Uchwałą Nr XV/115/16 z dnia 11 kwietnia 

2016r. 

 uchwały nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Kolonowskie,   

 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2) Formy współpracy pozafinansowej:  

a) o charakterze informacyjnym;  

 konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów 

aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  

 informowanie o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora 

prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji,  

 prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów,  

 organizowanie w miarę potrzeb spotkań samorządu z organizacjami pozarządowymi,  

b) o charakterze promocyjnym;  

 promocja działalności podmiotów programu poprzez publikację informacji na temat ich 

działalności na stronie internetowej urzędu oraz innych mediach,  

 promocja przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego działających na 

terenie naszej gminy,  

 udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się 

o dofinansowanie z innych źródeł,  

 zakup materiałów promocyjnych - kartek, upominków oraz stroików świątecznych 

wykonanych w ramach warsztatów terapii zajęciowej,  

 przekazywanie gminnych materiałów promocyjnych podmiotom programu.  

c) o charakterze organizacyjnym;  

 udostępnianie gminnych terenów i obiektów do realizacji zadań publicznych,  

 pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym 

charakterze w ramach współpracy z  miastami partnerskimi Gminy Kolonowskie,  

 realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie  

z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji, edukacji, ekologii, pomocy społecznej, 

promocji zdrowia, mniejszości narodowych, 

d) pomoc techniczna;  

 pomoc w miarę możliwości w organizacji środków transportu do przewozu osób,  

 udostępnienie, w miarę możliwości, pomieszczeń do realizacji zadań statutowych,  

 przekazywanie podmiotom programu zamortyzowanych środków trwałych  

i wyposażenia. 

 

Najważniejsze formy współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.  

a) Zlecanie usług ochrony i promocji zdrowia  

W 2019 r. Gmina tradycyjnie zleciła realizację zadania p.n. „Opieka domowa nad osobami 

przewlekle i obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi, opieka 

paliatywna, rehabilitacja lecznicza osób chorych i niepełnosprawnych, gimnastyka lecznicza 

i korekcyjna dzieci  

i młodzieży szkolnej, wyposażenie sprzętu medycznego dla chorych w domu, prowadzenie 

profilaktyki i promocji zdrowia, poradnictwa medycznego oraz świadczenia czynności 

medycznych”. Do ogłoszonego konkursu przystąpił podmiot wymieniony w ustawie o pożytku 

publicznym  

i wolontariacie tj. Caritas Diecezji Opolskiej. Z Caritasem została podpisana umowa na 

realizację tego zadania. 

b) Udzielenie pożyczek na prefinansowanie projektów unijnych  

W roku 2019 Gmina Kolonowskie na podstawie Zarządzenia Or.0050.82.2013 z dnia 16 

września 2013 w sprawie Regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz 

instytucjom będących organizatorem działań współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej oraz innych środków pomocowych, udzieliła pożyczki na prefinansowanie 

projektu unijnego dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Staniszczach Wielkich w kwocie 

50 000,00 zł na realizację projektu realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" pn.: „E(dukuj), 
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K(ształtuj), O(graniczaj). Edukacja Ekologiczna w Krainie Dinozaurów”.  

 

Pożyczki udzielone organizacjom 

w latach 2018 - 2019 

2018 2019 

Ilość udzielonych pożyczek 1 1 

Wartość udzielonych pożyczek  34 813,00 50 000,00 

 

c) Wspólna realizacja projektów Gminy z organizacjami pozarządowymi  

Wspólna realizacja przedsięwzięć Gminy z organizacjami pozarządowymi jest częstą formą 

wspierania podmiotów społecznych działających na terenie naszej gminy. Bardzo często w 

ramach tych działań gmina udostępnia posiadane zasoby lokalowe lub infrastrukturalne, a 

organizacje zajmują się realizacją przedsięwzięć na rzecz mieszkańców Gminy. W dn. 20 

września 2018 podpisana została Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Edukuj, 

Kształtuj, Ograniczaj, Edukacja ekologiczna w Krainie Dinozaurów” ze Stowarzyszeniem 

Rodzina Kolpinga w Staniszczach Wielkich - Leaderem projektu. W 2019 Leader projektu 

realizował zadania zapisane w projekcie i korzystał z obiektów gminy, z godnie z podpisaną 

umową. 

d) Zakup usług od organizacji pozarządowych. 

W naszym przypadku wydatki dotyczą zakupu posiłków od Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko”, który dysponuje produktem odpowiadającym 

wszystkim wymaganiom zarówno, co do jakości, jak i ceny, a jednocześnie jest organizacją 

Pożytku Publicznego wspierającą aktywność zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu głębszym. Zakup usług następuje z zachowaniem wszystkich 

przepisów w zakresie dysponowania środkami publicznymi.  

 

3. USŁUGI SPOŁECZNE  

3.1 Ochrona zdrowia  

W myśl ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zabezpieczenie 

dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa i ginekologii oraz 

stomatologii zgodnie z minimalnym planem zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 

Według danych na koniec 2019 r. na terenie gminy Kolonowskie usługi medyczne świadczone były 

w następujących punktach:  

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” S.C., ul. Leśna 6, Kolonowskie 

Charakter jednostki: przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej. Zakład świadczy usługi 

pierwszej pomocy medycznej, przeprowadza podstawowe, diagnostyczne badania lekarskie 

i udziela pomocy ambulatoryjnej. Zakład zatrudnia następujący personel medyczny: lekarz 

medycyny, specjalista chorób dziecięcych i medycyny rodzinnej - Urszula Walter - Werra; 

specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej - Elżbieta Kulisa; lekarz medycyny  – 

Monika Trojan; pielęgniarki – 4; 

 Praktyka Stomatologiczna „Prodent”. Gabinet znajduje się w NZOZ „Medyk ”, ul. Leśna 

6, Kolonowskie; Prowadzenie: Lekarz stomatolog Anna Witka – Piontek; 

 Apteka Gemini  ul. Leśna 6, Kolonowskie, 

 Stacja Opieki „Caritas” ul. Leśna 11, Kolonowskie; Stacja obejmuje swym zasięgiem teren 

Gminy Kolonowskie i Ozimek. Zatrudnia opiekuna medycznego i 6 pielęgniarek, które 

codziennie w godzinach od 7:25 – 15:00 odwiedzają swoich podopiecznych tj. osoby chore 

wymagające stałej opieki. W porze popołudniowej i wieczornej zabiegi wykonują na zlecenie 

lekarza. W tym zakresie ściśle współpracują z placówkami służby zdrowia. Stacja prowadzi 

także wypożyczalnię sprzętu niezbędnego do sprawowania opieki nad obłożnie chorymi. 

Posiada gabinet rehabilitacyjny z dwoma rehabilitantami. W latach 2017 – 2019 Gmina 

Kolonowskie zlecała zadania własnego z zakresu opieki zdrowotnej Stacji Opieki Caritasu 

Diecezji Opolskiej w Kolonowskiem. Zlecenie zadania poprzedzone było corocznie konkursem 

ofert - zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej i rozporządzeniem Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji 

publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań 

pomocy społecznej. Procedurę konkursową prowadzi Referat Spraw Obywatelskich, który 

odpowiada za współpracę z organizacjami pozarządowymi.  

 

Usługi rehabilitacyjne w latach  

2017 - 2019 

2017 2018 2019 
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Usługi pielęgniarskie  1 450 1 420 1490 

Ilość wizyt domowych 5 860 5 760 5790 

Ilość wykonanych zabiegów 11 085 12 735 13990 

Ilość wypożyczeni sprzętu medycznego 74 72 75 

Ilość osób korzystających z gabinetu 

rehabilitacyjnego 

1 180 1 290 1310 

Ilość zabiegów rehabilitacyjnych 21 770 19 770 19770 

Kwota dotacji  120 000 120 000 120 000 

 

Rozmieszczenie defibrylatorów na terenie Gminy Kolonowskie:  

1. OSP Kolonowskie, ul. Leśna 8, Kolonowskie;  

2. OSP Staniszcze Wielkie, Plac Targowy 8a, Staniszcze Wielkie: 

3. OSP Staniszcze Małe, ul. Ks. Gajdy 32a, Staniszcze Małe. 

Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia  

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) prowadzenie działań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Zakres 

zadań ujęty jest w Gminnym Programie Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, uchwalanym co roku przez Radę Miejską.  

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na 3. miejscu wśród czynników ryzyka 

dla zdrowia populacji. Konsekwencje nadużywania alkoholu dotyczą nie tylko samych osób pijących, 

ale często ofiarami są dzieci i młodzież, które cierpią z powodu picia rodziców. Szkody występujące 

u członków rodzin z problemem alkoholowym obejmują schorzenia psychosomatyczne, zaburzenia 

emocjonalne spowodowane chronicznym stresem i przemocą oraz demoralizację, ubóstwo i obniżenie 

szans osiągnięcia kariery zawodowej.  

Problemy alkoholowe to również społeczne koszty: picie alkoholu jest jedną z przyczyn spadku 

wydajności pracy, powoduje absencję, wypadki i obniżenie jakości pracy; ma związek z wieloma 

przypadkami łamania prawa, przestępstwami, rozbojami i samobójstwami.  

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. Działania 

w tej kwestii są działaniami długofalowymi, gdyż specyfika tej problematyki uniemożliwia szybkie 

rozwiązania. Pomagać to nie tylko minimalizować skutki alkoholizmu, ale edukować, uświadamiać, 

wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, uczyć radzenia sobie z trudną sytuacją, 

jak bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. W działaniach profilaktycznych ważne jest 

„wychowanie w trzeźwości”, w którym - obok przekazywania wiedzy na temat uzależnień - istotną 

rolę odgrywa kształtowanie prawidłowych postaw życiowych i umiejętności społecznych, pomoc w 

budowaniu poczucia własnej wartości, przekazywanie odpowiedniego systemu norm.  

Dużą rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym odgrywa Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która inicjuje zadania związane 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Ponadto realizuje określone ustawowo 

zadanie prowadzenia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. Do GKRPA działającej przy 

Urzędzie Miasta i Gminy można zgłaszać osoby mające problemy alkoholowe. To na Komisji spoczywa 

obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Do zadań GKRPA w ramach 

instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy:  

• przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu,  

• zaproszenie na rozmowę tych osób i motywacja do poddania się leczeniu odwykowemu,  

• kierowanie osób, w stosunku do których toczy się postępowanie, na badanie diagnostyczne 

w celu wydania przez biegłych sądowych (psycholog i psychiatra) opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,  

• złożenie wniosku do Sądu Rejonowego o wszczęciu postępowania w sprawie zobowiązania do 

leczenia odwykowego.  

 

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 

2016 - 2019 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 

Ogółem ilość osób zgłoszonych do  

GKRPA  

 22 w 

tym: kobiety: 0 

mężczyźni: 22  

 9 w 

tym: kobiety: 0 

mężczyźni: 9 

 10 w 

tym: kobiety: 1 

mężczyźni: 9  

 13 w 

tym: kobiety: 0 

mężczyźni: 13  
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Ilość osób zgłoszonych przez grupy 

robocze procedury „NIEBIESKA 

KARTA”  

22 9 10 13 

Ilość opinii wydanych na zlecenie 

Komisji przez biegłych sądowych w 

zakresie uzależnień  

0 0 0 4 

Zakończone postępowania z powodu 

poprawy funkcjonowania  
0 0 0 0 

Ilość spraw skierowanych do sądu, 

celem wydania orzeczenia o 

zastosowanie leczenia odwykowego  

4 4 2 3 

Ilość kierujących pojazdami pod 

wpływem alkoholu 
brak danych brak danych 21 30 

Ilość interwencji domowych, gdzie 

sprawcy działali pod wpływem 

alkoholu 
brak danych brak danych 112 56 

Ilość osób odwiezionych do Ośrodka 

Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu 

oraz Pobytu Nietrzeźwych  
brak danych brak danych 7 5 

Ilość udzielonych porad przez 

psychologa  
85 84 84 84 

Ilość posiedzeń Komisji w pełnym 

składzie  
10 10 11 11 

Ilość wyjazdów Zespołu ds. Kontroli 

Punktów Sprzedaży Alkoholu  
1 1 1 0 

Ilość skontrolowanych Punktów 

Sprzedaży Alkoholu  
1 1 1 1 

  

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu i narkotyków oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołecznej i prawnej w roku 2019 

Miejsca pomocy Charakterystyka 

Punkt konsultacji 

psychologicznych  

Sala posiedzeń Rady Miejskiej 

ul. Ks. Czerwionki 39, 

dyżury: czwartki co dwa 

tygodnie, 8:00-15:00  

W Punkcie dyżuruje psycholog, który swoją wiedzą gwarantuje 

udzielanie profesjonalnej pomocy osobom doznającym przemocy 

domowej.  

Cele działania:  

 udzielanie wszelkich informacji osobom nadużywającym 

alkoholu i ich rodzinom o możliwości podjęcia leczenia 

odwykowego, 

 pomoc osobom doznającym przemocy domowej. 

  

Programy profilaktyczne i prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej 

dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i kadry pedagogicznej w szkołach  

Jedną z form stosowanych działań są programy profilaktyczne przeprowadzane w formie zajęć 

warsztatowych z zakresu współczesnych zagrożeń dotykających dzieci i młodzież takich jak: przemoc 

rówieśnicza, uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych czy cyberprzestępstwa. 

Programy w zakresie profilaktyki przeznaczone są również dla nauczycieli w zakresie umiejętności 

rozpoznawania zagrożeń i umiejętności rozwiązywania problemów oraz dla rodziców w zakresie 

doskonalenia umiejętności wychowawczych. Programy zrealizowane w ramach prowadzenia 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej:  

• Konkurs „Palenie szkodzi” wspólnie z Sanepid-em w Strzelcach Opolskich,  

• Szkolenie dla pedagogów „Rozpoznawanie substancji psychoaktywnych wśród dzieci  

i młodzieży”  

 

Programy profilaktyczne w Gminie Kolonowskie realizowane w roku 2019 

Nazwa programu profilaktycznego:  Szkoła:  

Program „Trzy Koła” PSP Staniszcze Wielkie - 

Kolonowskie 
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Szkolenie – Profilaktyka – „Więź jako czynnik chroniący rozwój 

człowieka” 

Nauczyciele wszystkich szkół 

Problem przemocy domowej – Zespół Interdyscyplinarny  

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie od października 2010 r. 

w Kolonowskiem działa Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę administracyjno-techniczną 

zapewnia OPS w Kolonowskiem. W 2019 r. w jego skład wchodzili przedstawiciele:  

 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem   - 2 osoby,  

 Komisariatu Policji w Zawadzkiem   - 1 osoba,  

 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   - 1 osoba,  

 Służby Zdrowia, organizacji pozarządowych  - 1 osoba,  

 Oświaty - 4 osoby,  

 Sądowej Służby Kuratorskiej w Strzelcach Opolskich - 1 osoba 

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie, po 

założeniu „Niebieskiej Karty”, Przewodniczący Zespołu powołuje grupy robocze, które spotykają się 

rozpatrując indywidualne sprawy. W związku z tym przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych bierze udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach 

stosowania procedury „Niebieskiej Karty”.  

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należało:  

1) realizowanie działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy;  

2) integrowanie i koordynowanie działań jednostek pomocy społecznej, gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji 

pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w zakresie:  

1. diagnozowania problemu przemocy w rodzinie,  

2. podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku,  

3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,  

4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 

w środowisku lokalnym,  

5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.  

Zespół powołał 14 grup roboczych w celu pracy z konkretną rodziną, w której zaobserwowano 

występowanie przemocy domowej i nastąpiło uruchomienie procedury Niebieskiej Karty. Do zadań 

grup roboczych należało w szczególności:  

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy 

w rodzinie,  

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 

wystąpieniem przemocy,  

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodziło do przemocy 

oraz efektów tych działań.  

Działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny w latach 2019 

2019  

W 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego. Zespół powołał 

14 grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem 

przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W 2019r. powołane grupy odbyły 

37 posiedzeń. 

W związku ze przypadkami zastosowania przemocy skierowano: 

- 2 wnioski do prokuratury,  

- 3 wnioski do sądu, 

- 3 wnioski do Policji w związku z podejrzeniem o popełnienie przestępstwa.  

Pomocą zespołu objętych zostało 14 rodzin dotkniętych przemocą.  

Ofiarom przemocy, jak i sprawcom oferowano: 

- pomoc psychologa – 23 osoby, 

- pomoc prawną – 4 osoby,  

- pracę socjalną – dla 10 osób. 

  

Współpraca przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

czyli podejmowanie przez nich interdyscyplinarnej pracy, ma wiele zalet np.: przepływ informacji 

między członkami zespołu i grup roboczych, skoordynowanie działań na rzecz pomocy danej rodzinie, 

poszerzenie wiedzy na temat sytuacji rodziny. Dzięki wspólnemu podejmowaniu działań 

pomocowych, pomoc jest skuteczniejsza. Wspólne ustalenie rozwiązań nie obarcza pojedynczych 
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osób oraz jest źródłem większej ilości pomysłów na podjęcie adekwatnej strategii działań. Dzięki 

współpracy specjalistów możliwe jest uzupełnianie wiedzy na temat możliwości działania danej 

instytucji i wybór właściwej strategii pozwalającej na kompleksowe rozwiązania danego problemu. 
 

Statystyka dotycząca procedur „Niebieskiej Karty" w latach 2017 - 2019 

Zespół Interdyscyplinarny  2017 2018 2019 

Ilość NK  11 14 14 

Ilość powołanych grup roboczych w danym roku  15 14 14 

Ilość zakończonych procedur NK  11 9 8 

  

Zezwolenia na sprzedaż i/lub podawanie napojów alkoholowych  

Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i/lub podawanie napojów alkoholowych w placówkach 

detalicznych i gastronomicznych oraz pobieranie opłat za korzystanie z tych zezwoleń regulują 

przepisy ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Zgodnie z ustawą, limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania 

miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kolonowskie ustalane są uchwałą Rady 

Miejskiej,. Rada Miejska Kolonowskiego dnia 25 czerwca 2018r. podjęła uchwałę nr XXXVI/313/18 

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kolonowskie liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstwa od 

zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych Gminy Kolonowskie. Uchwała 

reguluje, że minimalną odległość dla punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mierząc 

od drzwi wejściowych punktu sprzedaży do drzwi wejściowych przedszkoli, cmentarzy i zakładów 

pracy zatrudniających co najmniej 100 pracowników ustala się na 20 m. Pomiaru dokonuje się 

najkrótszym szlakiem komunikacyjnym dla pieszych zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 

Liczba punktów sprzedaży z napojami alkoholowymi określone zostały w sposób następujący: 

1) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa 

do spożycia poza miejscem sprzedaży; 

2) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 

18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży; 

3) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu 

przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży; 

4) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% alkoholu oraz piwa 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży; 

5) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 

18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży; 

6) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w latach 2016 - 2019 

Rok  

poza miejscem sprzedaży (detal) w miejscu sprzedaży (gastronomia) 

związane z 

organizacją przyjęć 

(catering) 

R 

A 

Z 

E 

M 

według zawartości alkoholu 

R 

A 

Z 

E 

M 

według zawartości alkoholu  

R 

A 

Z 

E 

M 

wg 

zawartości 

alkohol 

do 

4,5% 

oraz 

piwa 

(A) 

od 4,5% 

do 18% z 

wyjątkiem 

piwa 

(B) 

Powyżej 

18% 

(C) 

do 

4,5% 

oraz 

piwa 

(A) 

od 4,5% 

do 18% z 

wyjątkiem 

piwa 

(B) 

Powyżej 

18% 

(C) 

do 

4,5% oraz 

piwa 

(A) 

2016  28 10 9 9 25 13 6 6 0 0 

2017  28 10 9 9 24 12 5 7 0 0 

2018  25 9 8 8 23 12 4 7 0 0 

2019  31 11 10 10 13 13 4 7 0 0 
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* wartość z kolumny 2 stanowi sumę wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

z kolumny 3 i 7, tj. detal + gastronomia.  

** wartość kolumny 3 oraz kolumny 7 stanowi liczbę wszystkich punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych (kolumna 3 – detal, kolumna 7- gastronomia), znajdujących się na terenie Gminy 

Kolonowskie. Z powyższego zestawienia wynika, że niektóre z punktów posiadających tzw. 

zezwolenie A posiadają również zezwolenia B i/lub zezwolenia C.  

 

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kolonowskie nie ulega dużym 

zmianom w ostatnich latach. 

 

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w latach 2016 - 2019  

na terenie Gminy Kolonowskie 

Rok  

poza miejscem sprzedaży (detal) w miejscu sprzedaży (gastronomia) 

R 

A 

Z 

E 

M 

według zawartości alkoholu 

R 

A 

Z 

E 

M 

według zawartości alkoholu 

do 

4,5% oraz 

piwa 

(A) 

od 4,5% 

do 18% z 

wyjątkiem 

piwa 

(B) 

Powyżej 

18% 

(C) 

do 

4,5% oraz 

piwa 

(A) 

od 4,5% 

do 18% z 

wyjątkie

m piwa 

(B) 

Powyżej 

18% 

(C) 

2016  3 215 910,22 1 611 871,93 195 963,80 1 408 074,49 965 219,03 631 317,77 23 536,58 310 364,68 

2017  3 188 951,47 1 560 301,62 228 408,05 1 400 241,80 920 943,01 590 947,40 22 833,00 307 162,61 

2018  3 213 154,95 1 571 929,69 224 063,97 1 417 161,29 973 524,04 588 884,06 80 895,63 303 744,35 

2019  2 856 210,49 1 403 651 90 198 509,85 1 254 048,74 889 748,56 577 562,78 29 962,20 282 22

3,

58 

 

3.2 Pomoc społeczna  

Dokumentem grupującym zadania w dziedzinie pomocy dla mieszkańców jest Gminna strategia 

rozwiązywania problemów społecznych na lata 2015 – 2020. Podstawą prawną Strategii jest 

art 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, gdzie wskazano, że jej opracowanie i realizacja 

należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Należy jednak zaznaczyć, że 

różnorodność problemów społecznych, występujących na terenie gminy, determinuje konieczność 

uwzględnienia także innych obowiązujących aktów prawnych, które nierozerwalnie mają wpływ na 

realizację różnych zadań społecznych.  

Strategię opracowano w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolonowskiem. W pracach uczestniczyli 

przedstawiciele samorządu lokalnego, środowiska pomocy społecznej, oświaty, kultury, ochrony 

zdrowia, policji i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dokument został przyjęty Uchwała Nr 

XII/83/15 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Kolonowskie na lata 2015 - 2020. 

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczenia rodzinne  

Główny cel pomocy społecznej to umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 

i możliwości. Pomoc społeczna wkracza więc w sytuacje osób i rodzin wtedy, gdy nie są one w stanie 

pokonać trudności życiowych własnym działaniem. Pomoc społeczna wspiera osoby  

i rodziny w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka, a także zapobiega tym sytuacjom poprzez podejmowanie 

działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. Potrzeby 

korzystających z pomocy są uwzględniane, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach 

pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje osoby i rodziny do współdziałania 

w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej poprzez wprowadzenie kontraktu socjalnego  

Główne zadania pomocy społecznej to: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą 

świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza 

Id: 03438A07-27B0-41D6-9783-A98500F9C8F7. Podpisany Strona 28



RAPORT O STANIE GMINY KOLONOWSKIE ZA 2019 ROK 

 

  

29 | S t r o n a  

i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, realizacja zadań 

wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy 

i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.  

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej miały osoby i rodziny, gdy:  

1. Dochód nie przekraczał kryterium ustalanego kwotowo w zależności od struktury rodziny: dla 

osoby samotnie gospodarującej 701 zł, dla każdej osoby w rodzinie 528 zł  

2. Występowała, co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:  

• sieroctwo,  

• bezdomność,  

• bezrobocie,  

• niepełnosprawność,  

• długotrwała lub ciężka choroba,  

• przemoc w rodzinie,  

• potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,  

• potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,  

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  

• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o 

której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach,  

• alkoholizm lub narkomania,  

• trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,  

• klęska żywiołowa lub ekologiczna,  

• zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.  

Przyznawanie świadczenia z pomocy społecznej było poprzedzane przeprowadzeniem wywiadu 

środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu - stałego lub czasowego, osoby czy rodziny 

ubiegającej się o pomoc. Wywiad ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej, 

majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenie. Wszelkie informacje, jakie uzyskał 

pracownik socjalny są objęte tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie dla celów 

przyznania świadczeń z pomocy społecznej. W postępowaniu o przyznanie świadczeń pracownik 

socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr 

osobistych.  

OPS w Kolonowskiem realizował zadania, określone ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) oraz wynikające z innych ustaw, w tym:  

• o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

• o świadczeniach rodzinnych,  

• o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  

• o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  

• o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

• o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, 

• o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”, 

• o systemie oświaty, 

• o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Natomiast pozostałe zadania z tego obszaru realizowane były w Urzędzie Miasta i Gminy: 

• o dodatkach mieszkaniowych,  

• prawo energetyczne,  

• o Karcie Dużej Rodziny.  

 

Forma pomocy  

2017 2018 2019 

Ilość 

osób 

Kwota Ilość 

osób 

Kwota Ilość 

osób 

Ilość 

osób 

Pomoc dla cudzoziemców  0 0 0 0 0 0 

Usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi  
0 0 0 0 0 0 

 

Forma pomocy  

2017 2018 2019 

Ilość 

osób 
Kwota 

Ilość 

osób 
Kwota 

Ilość 

osób 
Kwota 

Schronienie  0 0 0 0 0 0 

Posiłek w szkole  55 37 820 52 43 371 55 44 979 
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Posiłek dla dorosłych  0 0 0 0 0 0 

Zasiłek celowy - program 

„Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”  

76 88 150 60 69 650 51 50 300 

Pogrzeb  0 0 1 3 991 1 3 889 

Zdarzenie losowe  2 13 000 3 4 800 0 0 

Zasiłki celowe  46 41 600 32 32 536 35 31 630 

Opłacenie pobytu w domach 

pomocy społecznej  
20 304 039 15 388 183 16 369 405 

Zasiłek okresowy z dotacji 

budżetu państwa  
51 119 333 36 78 896 25 48 853 

Zasiłek stały z dotacji z budżetu 

państwa  
20  112 019 23 118 037 23 117 842 

Składka na ubezpieczenie 

zdrowotne z dotacji z budżetu 

państwa  

19 9 963 22 10 526 22 10 598 

 

Wyszczególnienie 2017  2018  2019 

Ilość osób objętych usługami opiekuńczymi, w 

tym:  

specjalistycznymi usługami opiekuńczymi  

usługami psychiatrycznymi  

51 

0 

0 

49 

0 

0 

52 

1 

0 

Łączna ilość godzin usług  11 227 12 320 11 263 

Odpłatność ponoszona przez podopiecznych  55 097 82 223 75 156 

Całkowity koszt usług w ramach zadań własnych 

gminy  

275 642 316 996 378 902 

 

Rodzaje świadczeń 

2017 2018 2019 

Liczba 

gospod. 

domow. 

Liczba 

osób w 

gospod. 

Liczba 

gospod. 

domow. 

Liczba 

osób w 

gospod. 

Liczba 

gospod. 

domow. 

Liczba 

osób w 

gospod. 

Świadczenia 

przyznawane w 

ramach zadań 

własnych  

i zleconych, w tym:  

148 334 137 298 124 266 

- w ramach zadań 

zleconych  
- - - - 1 4 

- w ramach zadań 

własnych  
148 334 137 298 123 262 

Pomoc udzielona w 

postaci pracy 

socjalnej, w tym: 

wyłącznie w postaci 

pracy socjalnej  

157/62 411/159 110/48 301/128 138/63 347 

Praca socjalna oparta o 

kontrakt socjalny  
0 0 0 0 0 0 

  

Wśród osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej najliczniejszą grupę stanowiły 

osoby bezrobotne, niepełnosprawne i przewlekle chore oraz osoby bezradne w sprawach opiekuńczo 

– wychowawczych w zdecydowanej większości posiadające dochód poniżej kryterium określonego 

ustawą o pomocy społecznej. 

 

Powody trudnej sytuacji 

życiowej 

2017 2018 2019 

Liczba 

gospod. 

domow. 

Liczba 

osób w 

gospod. 

Liczba 

gospod. 

domow. 

Liczba 

osób w 

gospod. 

Liczba 

gospod. 

domow. 

Liczba 

osób w 

gospod. 

Ubóstwo  92 230 71 158 57 117 

Sieroctwo  0 0 0 0 0 0 
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Bezdomność  1 1 2 2 0 0 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa  
30 138 28 132 27 123 

Bezrobocie  56 132 46 97 37 76 

Niepełnosprawność  45 75 42 69 41 71 

Długotrwała lub ciężka 

choroba  
55 82 52 79 52 73 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych, w tym:  

rodziny niepełne  

rodziny wielodzietne  

47 

 

 

9 

2 

85 

 

 

24 

10 

53 

 

 

11 

2 

101 

 

 

29 

11 

49 

 

 

10 

2 

90 

 

 

30 

11 

Przemoc w rodzinie  4 12 3 10 2 4 

Alkoholizm  6 16 8 15 4 4 

Narkomania  0 0 0 0 0 0 

Trudności po opuszczeniu 

zakładu karnego  
4 5 2 2 2 2 

Zdarzenie losowe  5 11 4 6 2 2 

Sytuacja kryzysowa  1 2 0 0 0 0 

Ocena zasobów pomocy społecznej  

Od 2011 r. gminy, powiaty i samorząd województwa mają obowiązek przygotowywania corocznej 

oceny zasobów pomocy społecznej. W roku 2019 dokument ten opracowywano na podstawie analizy 

lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena obejmowała infrastrukturę, kadrę, organizacje 

pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot, który je 

finansuje i realizuje, a także osoby i rodziny korzystające z pomocy, powody jej przyznawania oraz 

ich rozkład ilościowy.  

Formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej składał się z części tabelarycznej, sekcji opisowych, 

a także części wskaźników pozwalających na sformułowanie rekomendacji pod kątem budżetu w 

części problematyki pomocy społecznej. Źródłem danych dla oceny zasobów były informacje 

zgromadzone w jednostkach pomocy społecznej: głównym źródłem jest Statystyczna Aplikacja 

Centralna oraz oprogramowanie Systemu Informatycznego Pomost. Uzupełnieniem są dane ze 

świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych. W zakresie 

danych demograficznych korzystano z zasobów GUS, natomiast pozostałe dane pozyskano z 

instytucji na terenie gminy i powiatu.  

Praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne  

Wykonywanie pracy pracownika socjalnego wymaga profesjonalnego wykształcenia, 

przygotowania praktycznego oraz teoretycznego z zakresu wielu dziedzin m. in. psychologii, 

pedagogiki, socjologii oraz przepisów prawa. Zawód ten wymaga również odporności psychicznej, 

umiejętności działania w sytuacjach trudnych, a nawet zagrażających zdrowiu i życiu. Osoby, do 

których dociera pracownik socjalny, często są sfrustrowane, bezradne i rozgoryczone lub prezentują 

wyłącznie postawę roszczeniową. Wspierająca postawa pracownika i osiągnięcie zamierzonych celów 

wymaga systematycznej współpracy i dobrej woli ze strony osoby oczekującej pomocy. 

Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin poprzez 

wywiad środowiskowy, którego celem jest ustalenie sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej oraz 

prowadzenie działań zmierzających do sytuacji, w której osoby te nie będą wymagały zewnętrznego 

wsparcia. Istotnym zadaniem jest praca socjalna w trakcie indywidualnego kontaktu z klientem: 

doradztwo, rozmowy wspierające, motywowanie, wzmacnianie mocnych stron osoby. Praca socjalna 

polega również na nawiązywaniu współpracy z różnymi instytucjami w zakresie wsparcia klienta.  

Kolejnym zadaniem jest pobudzanie społecznej aktywności, inspirowanie działań 

samopomocowych w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, 

inicjowanie nowych form udzielania pomocy oraz współuczestniczenie w opracowywaniu, wdrażaniu 

i rozwijaniu programów podniesienia jakości życia.  

Osoby i rodziny, które miały długotrwałe trudności lub wykazują potrzebę szerszego wsparcia 

w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, mogły skorzystać z poradnictwa specjalistycznego 

(tj. prawnego, psychologicznego oraz rodzinnego) w tutejszym ośrodku.  

Ilość osób objętych pomocą w formie poradnictwa 2017 2018 2019 

Praca socjalna, poradnictwo socjalne 157 110 138 

Wsparcie psychologa 133 137 140 
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Zadania z zakresu wspierania rodziny  

Ośrodek został w 2011 r. wyznaczony jako jednostka gminy do realizacji zadań wynikających 

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. poprzez:  

1) zatrudnienie asystentów rodziny,  

2) współfinansowanie pobytu dzieci w zastępczych formach opieki,  

3) prowadzenie pracy socjalnej,  

4) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego i socjalnego).  

Asystent rodziny  

MGOPS w Kolonowskiem zatrudniał na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie (zadaniowy 

czas pracy) 2 asystentów rodziny, a na sfinansowanie części ich wynagrodzenia pozyskał środki 

w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy. Praca asystenta 

koncentrowała się głównie na:  

- pomocy w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica,  

- wzmacnianie kompetencji rodziców,  

- pomocy w egzekwowaniu obowiązku szkolnego,  

- pomocy w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny,  

- pomocy w poszukiwaniu pracy,  

- pomocy w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach,  

- doradztwie w prowadzeniu gospodarstwa domowego,  

- pomocy w planowaniu budżetu rodzinnego,  

- pomocy w wyrobieniu nawyków higienicznych i utrzymywaniu czystości w otoczeniu, 

- prowadzeniu zbiórek odzieży, zabawek i sprzętów gospodarstwa domowego.  

 

Rodziny objęte pracą asystenta rodziny 2017 2018 2019 

Ogółem rodziny 12 7 10 

Koszt zatrudnienia asystenta rodziny  33067 28881 20254 

 

Współfinansowanie pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej  

W ramach realizacji zadania związanego ze wspieraniem rodziny Ośrodek współfinansował pobyt 

dzieci w systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą jest to zadanie własne gminy, która ponosi 

wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim 

roku i 50 % w trzecim oraz następnych latach pobytu.  

  

Opłata za pobyt dzieci w 

pieczy zastępczej w 

latach 2017 - 2019  

2017 2018 2019 

Ilość 

osób 

Kwota 

(zł) 

Ilość 

osób 

Kwota 

(zł) 

Ilość 

osób 

Kwota 

(zł) 

6 23 292 6 10 919 7 24314 

Gminny Program Wspierania Rodziny  

Jednym z zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest 

opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. W 2019 r. przygotowano 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021, który przyjęto do realizacji Uchwałą Nr 

V/40/19 Rady Miejskiej Kolonowskie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. 

Prace społecznie użyteczne  

Możliwość organizacji prac społecznie użytecznych pojawiła się z końcem 2005 r. na skutek 

nowych uregulowań prawnych, dotyczących promocji zatrudnienia oraz aktywizacji osób 

bezrobotnych. Przedsięwzięcie to zostało ukierunkowane przede wszystkim na osoby długotrwale 

bezrobotne, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej, które nie posiadały prawa do 

zasiłku i od dłuższego czasu korzystały ze świadczeń z pomocy społecznej.  

W latach 2014 - 2019 r. Gmina Kolonowskie systematycznie zawierała porozumienie w tym 

zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Opolskich. W programie brały udział osoby 

bezrobotne, pozostające w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich, bez prawa 

do zasiłku, korzystające ze świadczeń OPS w Kolonowskiem. Realizacja programu opierała się na 

współpracy Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  
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Porozumienia zawierane były corocznie. Każdy bezrobotny uczestniczący w programie był 

zobowiązany do przepracowania do 40 godzin w miesiącu. Za każdą przepracowaną godzinę 

bezrobotny otrzymał wynagrodzenie. W okresie sprawozdawczym do prac przystąpiło: 

• 2017 r. – 6 osób,  

• 2018 r. – 4 osób,  

• 2019 r. – 6 osób. 

Prace obejmowały głównie drobne prace remontowe, konserwatorskie, a także porządkowe. 

 

Prace społecznie użyteczne w gminie Kolonowskie w latach 2017 - 2019 

Rok 
Liczba osób 

kierowanych 

Środki z budżetu 

gminy (zł) 

Refundacja z Powiatowego 

Urzędu Pracy 
Razem 

2017  6 5 022 7 533 12 555 

2018  4 2 877 4 317 7 194 

2019 6 2 853 4 279 7 132 

  

Dzięki pracom społecznie użytecznym podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej uczą się 

punktualności, obowiązkowości czy terminowości, co poprawia ich szanse w późniejszym 

poszukiwaniu stałej pracy. Ponadto osoby te zyskują dodatkowe środki finansowe, odzyskują wiarę 

we własne możliwości i znacznie lepiej funkcjonują w swoim środowisku. 

Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i wychowawcze  

Referat Spraw Obywatelskich realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, jakim 

jest prowadzenie postępowania w sprawach Karty Dużej Rodziny, co odbywa się na podstawie 

ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

 

Statystyka dotycząca Karty Dużej Rodziny lata 2017 – 2019 2017 2018 2019 

Liczba wszystkich rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny:  49 54 46 

Liczba nowych rodzin, którym przyznano Karty Dużej Rodziny:  10 5 35 

Liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny dla członków rodzin, z tego:  3 4 111 

- dla członków nowych rodzin  0 0 107 

- dla nowego członka rodziny  1 0 1 

- duplikaty Karty Dużej Rodziny  0 0 1 

- przedłużenia (np. dalsza kontynuacja nauki) Karty Dużej Rodziny lub 

zmiana danych personalnych w Karcie Dużej Rodziny  
2 4 2 

Liczba decyzji odmownych  0 0 0 

Zestawienie sporządzone na podstawie raportów z systemu informatycznego Karty Dużej Rodziny 

oraz rejestru potwierdzeń odbioru kart  

MGOPS na zlecenie Gminy Kolonowskie realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych określonych ustawą z 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych. Ośrodkowi powierzono również wypłacanie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. Zarządzeniem Or.0052.28.2016 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 

7 marca 2016r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem został wyznaczony 

jako jednostka właściwa do realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci tj. w zakresie świadczenia wychowawczego (Program 500+).  

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych 

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.  

Przysługuje ono na dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, w wys. 500 zł miesięcznie. 

Uprawnioną osobą do pobierania świadczenia wychowawczego jest matka, ojciec, opiekun 

faktyczny lub opiekun prawny dziecka.  

Faktyczna realizacja świadczenia rozpoczęła się od 1.04.2016 r., tj. od tego momentu wydawano  

i przyjmowano wnioski oraz toczyły się postępowania administracyjne. Dużym ułatwieniem dla 

świadczeniobiorców była możliwość złożenia wniosku online poprzez:  

a) bankowość elektroniczną,  

b) portal empatia,  

c) platformę ePUAP,  

d) platformę PUE ZUS.  
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3.3 Edukacja 

W roku 2019 Urząd Miasta i Gminy prowadził obsługę 6 gminnych placówek oświatowych, w tym:  

 1 gimnazjum, 

 1 szkołę podstawową,  

 2 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, 

 2 przedszkola.  

Przedmiotem działalności Urzędu jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie zadań 

związanych z obsługą administracyjną, prawną, finansową, rozliczanie wynagrodzeń, księgowo-

rachunkową jednostek oświatowych Gminy Kolonowskie. Natomiast poszczególne jednostki realizują 

we własnym zakresie obowiązki kadrowe i organizacyjne. 

Placówki oświatowe i kadra pedagogiczna  

 Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zmianami) Rada Miasta Kolonowskie podjęła uchwałę w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

W związku z powyższym od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. sieć szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Kolonowskie przedstawiała się następująco:  

1. Publiczne Gimnazjum w Kolonowskie  

W dniu 31 sierpnia 2019 r. szkoła zakończyła swoją działalność.  

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kolonowskiem  

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3 im. Jana Pawła II 

w Kolonowskiem w dzielnicy Fosowskie z oddziałem przedszkolnym  

4. Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe – Spórok im Św. Jacka w Staniszczach Małych 

z oddziałami przedszkolnymi w Staniszczach Małych i w Spóroku.  

W wyniku reformy edukacji nie uległa zmianie sieć publicznych przedszkoli, która przedstawia się 

następująco:  

1. Publiczne Przedszkole nr 1 w Kolonowskiem z oddziałem pozamiejscowym  

2. Publiczne Przedszkole w Staniszczach Wielkich 

 

Struktura organizacyjna placówek oświatowych  

prowadzonych przez Gminę Kolonowskie w latach 2015 – 2019  

Placówki oświatowe  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019  

Przedszkola/oddziały przedszkolne 

Ilość dzieci  

Ilość oddziałów  

Nauczyciele (etaty)  

Administracja i obsługa (etaty)  

124 

5 

23/(13,80) 

11/(9,50) 

173 

7 

23/(16,68) 

15/(11,88) 

200 

8 

22/(16,04) 

19/(15,38) 

 

200 

8 

23/(18,07) 

18/(15,75) 

Szkoły Podstawowe   

Ilość uczniów  

Ilość oddziałów  

Nauczyciele (etaty)  

Administracja i obsługa (etaty)  

272 

19 

44/(34,91) 

18/(12,38) 

241 

17 

44/(35,06) 

18/(12,375) 

287 

20 

47/(34,49) 

18/(12,38) 

345 

23 

58/(42,89) 

18/(12,93) 

Gimnazja  

Ilość uczniów  

Ilość oddziałów  

Nauczyciele (etaty)  

Administracja i obsługa (etaty)  

131 

6 

19/(15,66) 

6/(4,50) 

122 

6 

18/(15,95) 

6/(4,5) 

79 

4 

14/(13,44) 

4/(3,5) 

30 

2 

15 /(12,23) 

3 /(2,5) 

* dane kadrowe według stanu na 30.06. każdego roku szkolnego, dane ilościowe wg. stanu na 30.09. 
** uwzględniono etaty nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

 

Gmina Kolonowskie realizuje również zadania z zakresu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2020 r. poz. 326 z późn. zmianami). Na terenie od kilku lat 

funkcjonuje żłobek prowadzony przez osobę fizyczną z 15 miejscami do 31 sierpnia 2018 r. i 20 

miejscami od 1 lutego 2019r.  

 

Liczba miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych w 2019 r. 

Forma opieki  Liczba miejsc  Udzielona dotacja 

Żłobek „Kącik Malucha” 20 55 720,00 zł 
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Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i oczekiwaniom rodziców gmina umożliwia dzieciom 

niepełnosprawnym zdobycie wiedzy i umiejętności wspólnie z rówieśnikami.  

Stan zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów, godzin zajęć 

obowiązkowych i dodatkowych.  

 

Zatrudnienie według stopnia awansu zawodowego  w placówkach prowadzonych 

przez Gminę Kolonowskie w latach 2015 - 2019  

Stopień awansu  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019  

stażysta  5/ (6,25%) 5/ (6,2%) 2/ (2%) 5/ (5,5%) 

kontraktowy  23/ (28,75%) 24/ (29,6%) 16/ (20%) 11/ (12,1%) 

mianowany  12/ (15%) 11/ (13,6%) 18/ (22%) 25/ (27,5%) 

dyplomowany  40/ (50%) 41/ (50,6%) 45/ (56%) 50/ (54,1%) 

ETATY OGÓŁEM  80 81 
oraz 1 nauczyciel bez stażu 

81 91 

 

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania zgodnie z wymogami prawa i potrzebami 

poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W ramach środków 

przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli realizowano między innymi kursy, 

szkolenia oraz dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących. Wszystkie powyższe działania mają na 

celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.  

Ponadto polityka kadrowa oraz działania w kierunku doskonalenia zawodowego sprawiają, iż 

aktualnie poziom wykształcenia nauczycieli jest bardzo dobry. System ich doskonalenia zawodowego 

pośrednio wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych. 

 

Poziom wykształcenia nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

gminę oraz inne podmioty w latach 2015 - 2019  

Wyszczególnienie  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019  

Tytuł zawodowy magistra z 

przygotowaniem pedagogicznym  
75 77 79 91 

Tytuł zawodowy licencjata (inż.)  5 5 2 0 

Dyplom kolegium nauczycielskiego, 

kolegium języków obcych  0 0 0 0 

Pozostałe kwalifikacje  0 0 0 0 

ETATY OGÓŁEM  80 82 81 91 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli  

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2018/2019, zgodnie z 

wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w latach 2015-2019 przedstawia tabela. 

 

Wyszczególnienie  
2015 2016 2017 2018 2019 

(w zł) 

1.  Przedszkola  2 477 2 214 2 432 4 056 2 980 

2.  Szkoły podstawowe  12 974 13 416 12 364 19 067 18 445 

3.  Gimnazjum 5 684 5 422 6 136 5 927 1 100 

Razem- nakłady  21 135 21 052 20 932 29 050 22 525 

 

W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek 

oświatowych mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowanie kosztów 

kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe. Specjalności (kierunki) w uczelniach wyższych, na 

których studiowali nauczyciele w roku szkolnym 2018/2019 obrazuje tabela. 

Id: 03438A07-27B0-41D6-9783-A98500F9C8F7. Podpisany Strona 35



RAPORT O STANIE GMINY KOLONOWSKIE ZA 2019 ROK 

 

36 | S t r o n a  

 

 

 Kierunek studiów  Forma kształcenia  Liczba 

nauczycieli  

1 Socjoterapia z arteterapią (PP Kolonowskie) Studia podyplomowe  1 

2 Logopedia przedszkolna i szkolna (PP Kolonowskie) Studia podyplomowe 1 

3 Diagnoza i terapia pedagogiczna (PP Kolonowskie) Studia podyplomowe  1 

4 
Edukacja i wspomaganie dziecka z Autyzmem, 

zespołem Aspergera (PSP Kolonowskie) 
Studia podyplomowe  1 

5 
Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z Autyzmem, 

w tym z zespołem Aspergera (PSP Fosowskie) 
Studia podyplomowe  3 

6 Fizyka (PSP Staniszcze Małe-Spórok) Studia podyplomowe  1 

7 Edukacja dla bezpieczeństwa (PG Kolonowskie) Studia podyplomowe  1 

Razem za rok szkolny 2018-2019 9 

 

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że duża grupa nauczycieli posiada 

kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Efektem podejmowanych działań, oraz 

właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w zakresie poziomu 

wykształcenia nauczycieli, co obrazuje tabela „Poziom wykształcenie nauczycieli” oraz szeroki 

„wachlarz” form i metod pracy nauczycieli. 

Staż pracy nauczycieli (stan na 31.08.2019 r.)  

 Staż nauczycieli 
Rok szkolny 

2017/2018 

Rok szkolny 

2018/2019 

nauczycieli ze stażem do 3 lat,  4 15 

nauczycieli z stażem powyżej 3 do 9 lat,  18 16 

nauczycieli ze stażem od 10 do 19 lat,  22 27 

nauczycieli ze stażem powyżej 20 lat  37 33 

Wyniki egzaminów  

 Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności 

i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych może przybierać 

różne formy. Najczęściej są to konkursy przedmiotowe i między przedmiotowe, a także egzaminy 

wewnętrzne i zewnętrzne.   

W 2019 r. po raz pierwszy przeprowadzony został egzamin ósmoklasisty na zakończenie ostatniej 

klasy szkoły podstawowej w nowym systemie. Wyniki egzaminu przedstawia poniższa tabelka:  

 

 
Wykres 1 Wyniki egzaminu „ośmioklasisty” na terenie gminy i średniej w województwie  
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Natomiast egzamin gimnazjalny w 2019 r. został przeprowadzony po raz ostatni. Egzamin 

gimnazjalny w 2012 r. zmienił swoją strukturę i składa się obecnie z 3 części: humanistycznej, 

matematyczno–przyrodniczej oraz językowej. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązują 

odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy  o społeczeństwie, w części 

matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów 

przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązują 

zestaw zadań z języka obcego nowożytnego do wyboru na poziomie podstawowym lub na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym. W Gminie Kolonowskie uczniowie wybierali język angielski oraz język 

niemiecki. 

 
HP – część humanistyczna (język polski)  

HHW – część humanistyczna (historia wos)  

M – część matematyczna  

P – część przyrodnicza  

Ang P – język angielski podstawowy  

Ang R – język angielski rozszerzony  

Niem P – język niemiecki podstawowy  

Niem R – język niemiecki rozszerzony  

 
Wykres 2 Wyniki ostatniego egzaminu gimnazjalnego dla PG i średniej w woj. opolskim 

Programy edukacyjne i dotacje celowe  
 W roku 2019 placówki oświatowe realizowały wiele programów edukacyjnych, które wspierają, 

rozwijają i kształtują rozwój dzieci i młodzieży w różnych obszarach.  

 

Realizacja Programów edukacyjnych w roku 2019  

Nazwa programu  Beneficjent  Termin realizacji  Wartość 

programu  

Program przedszkolnej edukacji 

antytytoniowej pt. „Czyste 

Przedszkole Publiczne Nr 1 

w Kolonowskiem 

III-V 2019 r. 300,00 zł 

62,3 60,4
54,3 56,6

40,7 40,3
47,6 48,2

67,9 68,9

48,5
52,4
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  Gmina Kolonowskie  Województwo opolskie  

Rok HP  HHW  M  P  Ang Ang  Niem Niem HP  HHW  M  P  Ang  Ang  Niem  Niem 

          P  R  P  R         P  R  P  R 

  (w %)  

2015 61,4 62,7 48,2 50,3 69,8 46,4 84,2 66,8 60,3 62,3 46,7 48,7 66,9 47,0 68,0 65,4 

2016 70,9 58,4 54,5 51,6 69,4 51,2 86,7 73,4 66,0 54,3 47,0 49,8 65,3 45,7 69,6 63,7 

2017 74,7 64,7 52,0 57,7 83,9 69,9 84,0 76,5 67,8 57,0 45,3 50,8 68,9 50,6 65,5 63,0 

2018 67,7 59,5 53,4 61,1 73,0 61,6 74,5 63,3 66,9 57,7 50,6 55,4 69,8 52,7 64,6 63,3 

2019 62,3 54,3 40,7 47,6 67,9 48,5 86,5 79,3 60,4 56,6 40,3 48,2 68,9 52,4 62,9 62,5 
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Powietrze Wokół Nas”, 

organizowany przez PPIS w 

Strzelcach Opolskich 

Przedszkole Publiczne w 

Staniszczach Wielkich 

Program rządowy „Posiłek w 

szkole i w domu”  

PSP Staniszcze Małe-Spórok VI-XII 2019 r. 31 360,09 zł 

Program ministerialny „Umiem 

pływać” 

3 szkoły podstawowe II-XII 2019 r. 16 500,00 zł 

Dotacja celowa na wyposażenie 

szkół w podręczniki i materiały 

ćwiczeniowe 

3 szkoły podstawowe IV-IX 2019 r. 35 634,38 zł 

Rezerwa subwencji oświatowej 

na dofinansowanie wyposażenia 

w pomoce dydaktyczne do 

realizacji podstawy programowej 

z przedmiotów przyrodniczych 

PSP Staniszcze Wielkie-

Kolonowskie 3 

VI-XII 2019 r. 61 774,00 zł 

Stypendia, dofinansowania i pomoc materialna dla uczniów  

Na podstawie Uchwały Nr VI/57/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. 

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 w 2019 r. przyznane zostały stypendia dla uczniów za szczególne 

osiągnięcia w nauce i sporcie. 

Rok 

Stypendia Gminy Kolonowskie za lata 2015-2019  

Liczba stypendiów przyznanych za szczególne osiągnięcia  

w nauce sportowe RAZEM 

Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota 

2015  15 3300,00 3 450,00 18 3750,00 

2016  7 2700,00 9 1500,00 16 4200,00 

2017  8 3400,00 24 2900,00 32 6300,00 

2018  7 2800,00 30 3550,00 37 6350,00 

2019 4 1700,00 28 2850,00 32 4550,00 

 

Oprócz stypendiów zostały przydzielone również nagrody specjalne: 

Rok  

Nagrody Gminy Kolonowskie za lata 2016-2019  

Liczba nagród, przyznanych za szczególne osiągnięcia  

w nauce sportowe RAZEM 

Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota 

2016  2 450,00 2 300,00 4 750,00 

2017  1 150,00 0 0,00 1 150,00 

2018  5 1200,00 1 100,00 6 1300,00 

2019 10 2200,00 0 0,00 10 2200,00 

 

Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów 

w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują w Gminie Kolonowskie.  

Pomoc w formie stypendium szkolnego udzielana w ramach Narodowego Programu 

Stypendialnego, realizowana jest od 2005 roku. Stypendium szkolne przyznawane jest na dany rok 

szkolny, na wniosek rodzica, prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły oraz 

z urzędu. Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji 

i wyrównywanie jego szans edukacyjnych.   

Pomoc w formie zasiłku szkolnego może otrzymać uczeń, który przejściowo znajduje się 

w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Zasiłek szkolny, podobnie jak 

stypendium szkolne, może być przyznane w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 

związanych z procesem edukacyjnym. Na realizację ww. zadania gmina otrzymuje dotację celową 

z budżetu państwa oraz dofinansowuje zadanie ze środków własnych w wysokości 20% realizacji 

zadania.  
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Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019 

Wyszczególnienie Stypendium 

szkolne 

Zasiłek szkolny 

Liczba wniosków 3 0 

Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem 3 0 

W tym 

odnoszących 

się do 

uczniów: 

szkół podstawowych 3 0 

gimnazjów 0 0 

szkół ponadgimnazjalnych 0 0 

innych 0 0 

Nakłady finansowe (w zł) 2 827,20 zł 0 

* w tym:  

- wkład gminy: 565,68 zł   

- województwo: 2261,52 zł  

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników 

zamieszkałych na terenie miasta i gminy Kolonowskie w latach 2015-2019 rozpatrywano zgodnie 

z ustawą o systemie oświaty oraz ustawą Prawo oświatowe (od 01.09.2017 r.) wnioski 

pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie 

zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji 

zawodowych. Na realizację ww. zadania pozyskano środki z Funduszu Pracy.  

 

 

Rok 

Liczba decyzji 

przyznających 

dofinansowanie 

Liczba decyzji 

odmawiających przyznania 

dofinansowania 

Kwota przyznana  

w zł  

2015 22 0 153 326,28 

2016 9 2 67 229,44 

2017 9 0 53 000,50 

2018 4 0 26 783,00 

2019 6 0 37 912,00 

Pozostałe zadania z zakresu edukacji 

Gmina Kolonowskie realizuje obowiązek dowozu uczniów do szkół, zapewnia dowóz lub refunduje 

rodzicom wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie 

naszej gminy, a uczących się w szkołach lub ośrodkach poza gminą.  

 

Wyszczególnienie   

(stan na koniec roku kalendarzowego) 
2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

1  

Niepełnosprawni dowożeni busem  4 3 3 4 4 

Zwrot kosztów dowozu ucznia  

niepełnosprawnego do 

przedszkola  

1 1 1 
do czerwca 

2017 

 - - 

Zwrot kosztów dowozu ucznia  

niepełnosprawnego do szkoły  
- 1 1  1 

1  
do czerwca 2019 

2  
Zamieszkujący w znacznym  

oddaleniu od szkoły - dowożeni  

116 111 98 91 78 

Razem-dowożeni  121 116 103 95 83 

3  Nakłady (w zł)  151 675,00 148 040,00 167 715,00 223 466,02 245 540,59 

* Całość nakładów poniesiona w Dziale 801, Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół  

Jeżeli do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego 

prowadzonej przez gminę uczęszcza dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, niebędące jej 

mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest dziecko, pokrywa koszty wychowania 

przedszkolnego. 
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Rok 

Ilość dzieci uczęszczających 

do przedszkoli/oddziałów 

poza Gminą Kolonowskie 

Gmina, do której 

uczęszcza dziecko Koszt w zł 

2016 1 Gmina Dobrodzień 2 536,04 

2017 - - - 

2018 1 Gmina Opole 607,50 

2019 
3 Gmina Opole 

Gmina Jemielnica 

11 515,08 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.  z 2020 

r. poz. 326 z późn. zm.) Gmina Kolonowskie od 2013 r. (tj. uchwała Nr XVI/126/12 Rady Miejskiej 

w Kolonowskiem z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy 

Kolonowskie) przekazuje dotację celową na każde dziecko uczęszczające do żłobka, zamieszkałe na 

terenie naszej gminy. 

 

Dotacja celowa do Żłobka „Kącik 

Malucha” w latach 2015 – 2019  

Rok  Dotacja (zł)  

2015  29 820,00  

w tym: 

11 700– klub 

18 120- żłobek 

2016  29 903,20 

2017 31 320,00 

2018 30 450,00 

2019 55 720,00 

Wysokość środków przeznaczonych na oświatę i wychowanie, utrzymanie szkół i 

remonty obiektów oświatowych  

  

Kwoty przeznaczane na oświatę i wychowanie stanowią pierwszą pozycję na liście 

corocznych wydatków z budżetu Gminy Kolonowskie: w 2015r. było to 6,079 mln zł, 

w 2016r. 6,670 mln zł, w 2017r. 6,848 mln zł a w 2018r. 8,930 mln zł, w 2019 r. 8,548 

mln zł. Są to wydatki na utrzymanie szkół i przedszkoli, remonty i inwestycje, wynagrodzenia dla 

nauczycieli, pomoce naukowe, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne, specjalna organizacja nauki i metod pracy dla uczniów, 

itp.  

 

 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  

realizacja wydatków w latach 2015 - 2019 

Rozdział  Nazwa  2015  2016  2017  2018  2019 

80101  Szkoły podstawowe  3 327 992,69 3 270 585,61 3 420 716,01 4 456 563,58 4 833 226,49 

80103  

Oddziały przedszkolne  

w szkołach 

podstawowych  

273 338,92 496 190,99 458 890,81 605 599,29 777 044,89 

80104  Przedszkola  762 574,53 1 180 193,79 1 184 441,29 1 438 564,71 1 548 521,96 

80110  Gimnazja  1 256 918,07 1 277 845,85 1 267 142,52 2 012 679,78 836 139,45 

80113  Dowożenie uczniów do szkół  151 674,57 148 039,73 167 715,08 223 466,02 245 540,59 

80146  
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli  
21 134,58 21 051,74 20 931,88 29 048,59 22 524,85 

80148 
Stołówki szkolne i 

przedszkolne 
- - - - 31 360,09 

80149  

Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych 

formach wychowania 

przedszkolnego  

92 353,95 121 459,61 157 005,69 34 261,70 77 642,16 
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80150  

Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach 

podstawowych 

135 879,49 93 307,70 96 519,96 27 107,12 79 854,96 

80152  

Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w gimnazjach  

- - - 3 528,69 - 

80153  

Zapewnienie uczniom prawa 

do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych  

29 754,85 29 888,73 49 181,57 41 087,94 35 634,38 

80195  Pozostała działalność  57 819,49 62 216,38 74 703,66 58 211,17 60 473,33 

 RAZEM: 6 079 684,29 6 670 891,40 6 848 066,90 8 930 118,59 8 547 963,15 

 

Wydatki zaklasyfikowane do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznacza się na 

utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych. W dziale 854 realizowane są także 

wydatki z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. 
 

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA realizacja wydatków w latach 2015 - 2019 

Rozdział  Nazwa  2015  2016  2017  2018  2019 

85401 Świetlice szkolne  50 850,44 51 184,10 64 116,61 59 108,87 71 914,30 

85415 Pomoc materialna dla 

uczniów o charakterze 

socjalnym 

10 409,70 10 442,49 4 588,00 3 794,40 2 579,20 

85416 Pomoc materialna dla 

uczniów o charakterze 

motywacyjnym 

  6 300,00 6 350,00 4 550,00 

 RAZEM:  61 260,14 61 626,59 75 004,61 69 253,27 79 043,50 

  

Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Kolonowskie na remonty i modernizacje 

przedszkoli, szkół i gimnazjów w roku 2019. 

  

Remonty i modernizacje w obiektach oświatowych w 2019 roku  

Obiekt  Rodzaj zadania  
Wartość  

zadania w zł  

PSP Nr 1 w 

Kolonowskiem 

 

Kompleksowa modernizacja sanitariatów dla dziewcząt wraz z 

dokumentacją inwestycyjną 

128 358,14 

Razem  128 358,14 

PSP Staniszcze Wielkie-

Kolonowskie 3 

Utwardzenie terenu wokół budynku szkoły 103 073,84 

Razem  103 073,84 

PSP Staniszcze Małe-

Spórok 

Rozbudowa budynku szkoły (dokończenie w 2020r) 156 191,78 

Razem 156 191,78 
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Zdjęcie 1 Remont w PSP Fosowskie Zdjęcie 2 Remont placu w PSP Fosowskie 

        
Zdjęcie 3 Plac zabaw w PSP Fosowskiem  Zdjęcie 4 Dobudowa w PSP Staniszcze Małe 

 

3.4 Kultura 

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego  

  

Wydatki, ponoszone w roku 2019 na działalność instytucji kultury, świetlic, klubów  

i bibliotek oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego (klasyfikowane w dziale 921) znajdują się na 6 pozycji wydatków ponoszonych 

corocznie przez Gminę Kolonowskie. Wyniosły one w 2016 r. blisko 790 tyś. zł, w 2017 r. 

865 tyś zł, w 2018 r. 978 tyś. zł a w 2019 r 885 tyś tyś. zł.  

  

Poniższe zestawienia obrazują środki na działalność kulturalną, przekazane w okresie 

sprawozdawczym dla stowarzyszeń oraz samorządowych instytucji kultury:  

 

Dotacje podmiotowe i celowe przekazywane z budżetu Gminy Kolonowskie dla 

samorządowych instytucji kultury w latach 2016-1019 (w zł) 

Rok  Nazwa instytucji  Kwota  Ogółem  

2016 
Biblioteka i Centrum 

w Kolonowskie  
Kultury 423 000 

530 000 
Bibliotekarstwo 107 000 

2017 
Biblioteka i Centrum 

w Kolonowskie  
Kultury 420 000 

530 000 
Bibliotekarstwo 100 000 

2018 
Biblioteka i Centrum 

w Kolonowskie  
Kultury 429 500 

540 000 
Bibliotekarstwo 110 500 

2019 
Biblioteka i Centrum 

w Kolonowskie  
Kultury 430 000 

540 000 
Bibliotekarstwo 110 000 

  

Gmina Kolonowskie jest również współorganizatorem licznych imprez kulturalnych, w tym m.in. 

w 2019r współorganizowała: Oktoberfest, Jarmark bożonarodzeniowy, Dożynki gminne w Spóroku,  

Rodzinny piknik ekologiczny oraz Turniej MIRO Fussballschule. 
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Działalność Biblioteki i Centrum Kultury  

Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem, zwana dalej BiCeK, jest instytucją kultury gminy 

Kolonowskie podlegającą Burmistrzowi Miasta. Realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania, 

rozwijania i zaspokajania potrzeb społeczeństwa z zakresu kultury, bibliotekarstwa, kultury 

fizycznej i rekreacji.  

Prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla 

instytucji kultury, w oparciu o plan finansowy obejmujący dochody i wydatki przychody i koszty 

z tytułu całokształtu działalności. Oprócz dotacji, otrzymywanej na działalność kulturalną ze 

środków Gminy Kolonowskie od Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, część środków na organizację 

imprez pozyskiwana jest od sponsorów, którymi są miejscowe firmy i osoby prywatne.  

W zakresie działalności bibliotekarskiej instytucja udostępnia księgozbiory w Bibliotece głównej 

w Kolonowskiem przy ul. Szkolnej 1a oraz w Filii w Staniszczach Małych mieszczącej się w CAW 

Staniszcze Małe przy ul. Ks. Gajdy. Z zasobów bibliotek korzystało w 2019r. 489 czytelników (wzrost 

o 60), którzy wypożyczyli w oddziale w Kolonowskiem 4.041, w filii w Staniszczach Małych 2.435 i 

w punkcie bibliotecznym w Spóroku 157 książek (wzrost wypożyczeń o 142). Ze środków Biblioteki 

zakupywane są corocznie nowe pozycje książkowe. W roku 2019 z tej puli budżetu zakupiono 813 

pozycji. Czytelnicy podarowali bibliotece dodatkowo 176 książek. Jednocześnie dokonano likwidacji 

„starych” zasobów w ilości 2.957 egzemplarzy. 

 
Zdjęcie 5 Biblioteka w Staniszczach Małych 

 
Zdjęcie 6 Remont w Centrum Kultury w Staniszczach Wielkich 
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W obszarze Kultury działalność koncentruje się z jednej strony nad opieką na sekcjami 

działającymi na stale przy Centrum oraz organizacją imprez, koncertów, występów dla mieszkańców 

gminy, zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych. Stałe sekcje działające przy Centrum Kultury to: 

 Zespół taneczny Figielek, 

 Formacja Hip-Hop’owa Replay, 

 Studio piosenki Pod Florianem, 

 Sekcja skata, 

 Grupa teatralna Ars Fictis, 

 Chór dziecięcy, 

Oprócz tego Centrum Kultury współpracuje ze stowarzyszeniami, twórcami ludowymi i grupami 

działającymi w obszarze kultury na terenie gminy, takimi jak: 

 Stowarzyszenie Muzyczne „Colonnowska”, 

 Chór „Colnovica”, 

 Zespół muzyczny „Sztalkapa”, 

 Zespół Śpiewające Saksofony, 

 Miro Fussballschule w Staniszczach Wielkich 

 

 
Zdjęcie 7 Zespoły działające w BiCeK-u: Figielek, Replay i Studio pod Florianem. 

 

Baza materiałowa i działalność merytoryczna BiCeK w roku 2019  

Obiekt  Zasoby i opis działalności  

Sala OSP w 

Kolonowskiem  

To nowoczesny obiekt z salą na 120 miejsc, z nagłośnieniem i sceną, zapleczem dla zespołów. 
Dużym powodzeniem cieszą się spektakle teatralne, prelekcje i koncerty z udziałem 
profesjonalnych aktorów oraz lokalnych artystów. W sali odbywają się również zajęcia studia 
piosenki oraz zajęcia fitness. 

Biblioteka w 

Kolonowskiem 

Ma siedzibę w budynku Publicznego Gimnazjum przy ul. Szkolnej 1a w Kolonowskiem.  

W pomieszczeniach biblioteki odbywają się również zajęcia sekcji robótek ręcznych 

CAW Staniszcze 

Wielkie 

Ma siedzibę w budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Kościelnej w Staniszczach Wielkich. 

W CAW odbywają się zajęcia Zespołu Tanecznego Figielek oraz formacji hip-hopowej Replay. 

Funkcjonuje tam również punkt biblioteczny podlegający Bibliotece w Kolonowskiem. 

CAW Staniszcze 

Małe i Filia 

Biblioteki 

Ma siedzibę w budynku przy ul. Ks. Gajdy 32a w Staniszczach Małych. Odbywają się tam 

koncerty i spotkania autorskie, zajęcia rękodzielnicze i lekcje biblioteczne. Powierzchnia 

użytkowa biblioteki jest niewystarczająca w stosunku do jej potrzeb. 

CAW Spórok Ma siedzibę w budynku przy ul. Guznera 3 w Sporoku, w którym mieści się również  oddział 

przedszkolny filii Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe – Spórok. Funkcjonuje tam również 

punkt biblioteczny podlegający filii bibliotecznej w Staniszczach Małych. 

 

Realizacja projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w roku 2019 

Instytucja dofinansowująca, nazwa projektu i realizowanych zadań  Kwota w zł  

Zakup nowości wydawniczych / Biblioteka Narodowa w Warszawie 3.000,- 
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Wakacje 2019 / Gminny Fundusz AA 44.997,43 

 

Rok  
Liczba osób 

zatrudnionych ogółem  

W tym pracownicy 

merytoryczni  

Ogółem etaty  Umowy zlecenia  

2015  9 8 6 22 

2016  9 8 6,1 8 

2017  9 8 6,6 15 

2018  8 7 6,4 22 

2019 8 8 6,6 28 

  
Pracownicy BiCeK do prowadzenia zajęć w kołach zainteresowań (zajęcia z zespołami tanecznymi) 

zatrudnieni są na podstawie umowy – zlecenia.  

Imprezy cykliczne organizowane przez BiCeK w roku 2019 / współorganizator 

5 stycznia  Koncert Noworoczny w Kolonowskiem – Sogni D’Oro 

20 stycznia  XXIV Gminny Przegląd Kolęd w Kolonowskiem 

28 I – 8 II  Akcja Kulturalne Ferie 2019! 

10 marca  „Brzozy i kobiety - widowisko z okazji Dnia Kobiet 

11 kwietnia Przedszkolny „Mam talent” 

8 czerwca  Zakończenie kursu nauki pływania 

5 maja  Wieczory Śląskiej Kultury i Tradycji – Wieczór 1: „Pieśń ognia i rzeki” 

18 maja  Gminny Spływ Kajakowy 

2 czerwca  Festyn z okazji dnia Dziecka 

16 czerwca  Bilans 2018/2019 – koncert na zakończenie sezonu artystycznego 

21 VI – 29 VIII  Akcja Kulturalne Lato 2019! 

28 lipca III  Turniej Petanque „Lecimy w kulki” 

7 IX VI  Rajd Rowerowy „Śladami Petera Schrata” / O/Z PTTK Huta Andrzej w Zawadzkiem 

4 października  Noc Bibliotek / Sieć Szkół Językowych Naczyńscy 

26/27 października  Plener fotograficzny 

22 listopada  Wieczory Śląskiej Kultury i Tradycji – Wieczór 2: Duszka i Zakuka 

30 listopada  Turniej Mikołajkowy w Piłce Ręcznej 

1 grudnia  Jarmark Adwentowy w Kolonowskiem 

6 grudnia  Przedstawienia teatralne z wizytą Św. Mikołaja 

14 grudnia  Turniej Mikołajkowy w Piłce Nożnej 

 
Zdjęcie 8 Turniej mikołajkowy piłki ręcznej i piłki nożnej 

 

Zdjęcie 9 Gminny spływ kajakowy 2019 
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Ważniejsze imprezy jednorazowe organizowane przez BiCeK w roku 2019 

Nazwa imprezy / współorganizator 

27 stycznia Ekumeniczne Kolędowanie Noworoczne / Parafia Ewangelicko Augsburska w Lasowicach Małych 

i Parafia w Staniszczach Wielkich 

19 maja Rodzinny Piknik Ekologiczny 

8 czerwca Zakończenie kursu nauki pływania 

9 czerwca Piknik Rodzinny RADUNO / Stowarzyszenie Cane Corso Italiano 

24 VI – 5 VII Półkolonie ekologiczno-teatralne / Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga ze Staniszcz Wielkich 

29 czerwca Festyn Dzieci Dzieciom 

15 VII – 1 VIII Projekt „Tu mieszkam, tu tworzę” / Fundacja Ależ Gustawie! 

16 – 18 VIII Wizyta Happy Busa / Fundacja Pomocy Dzieciom Happy Kids 

21 września Turniej Miro Fussballschule w Staniszczach Wielkich / Miro Fussballschule w Staniszczach 

Wielkich 

29 września Koncert Melanie Mau & Martin Schnella / BJDM i Konsulat Niemiec w Opolu 

10 listopad Koncert Edwarda Simoniego w Staniszczach Małych / VdG w Opolu i Konsulat Niemiec w Opolu 

18 – 29 XI Wystawa prac laureatów VIII Wojewódzkiego Konkursu Malowania Porcelany / Muzeum Wsi 

Opolskiej w Opolu 

 

 
Zdjęcie 10 Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka 

 
Zdjęcie 11 Działaność sportowo-kulturalna BiCeK-a 

Osiągnięcia zespołów artystycznych działających w strukturach BiCeK roku 2019 

Nazwa  Charakterystyka i osiągnięcia  

Formacja REPLAY 2. miejsce w ogólnopolskim turnieju tanecznym Czorne Densy w Chorzowie 

ZT Figielek Udział w ogólnopolskim przeglądzie TAŃCOWADŁA w Ozimku, koncert 
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3.5 Sport i rekreacja. Organizacja imprez sportowych. 

Gmina Kolonowskie stwarza warunki oraz wpływa na rozwój różnych form aktywności sportowej i 

rekreacyjnej, zapewniając na ten cel środki finansowe w budżecie Gminy:  

  

Środki finansowe przeznaczone na kulturę fizyczną w latach 2015 – 2019 (w zł)  

2015  204 800,00 

2016  312 100,00 

2017  319 700,00 

2018  333 200,00 

2019 399 900,00 

  

Podstawowymi jednostkami realizującymi cele i zadania w zakresie kultury fizycznej są 

stowarzyszenia kultury fizycznej. Główną formą pomocy, jaką Gmina udziela w ramach posiadanych 

środków w budżecie, służącą wsparciu rozwoju sportowego dzieci i młodzieży reprezentujących kluby 

sportowe, jest dotacja udzielana na podstawie:  

 Ustawy o sporcie z 25.06.2010 r.,  

 Uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Kolonowskie zm. 

Uchwałą Nr XXXIX/321/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 maja 2014 r.,  

 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

  

Dotacje dla klubów sportowych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w latach  

2016 - 2019 (w zł)  

Nazwa klubu  2016  2017  2018  2019  

Klub Sportowy Unia Kolonowskie  
67 000 93 900 100 000 95 000 

Ludowy Zespół Sportowy Staniszcze Wielkie 28 100 28 000 27 000 30 000 

Ludowy Klub Sportowy „Zieloni” Spórok  24 000 1 500 - - 

ASPR Zawadzkie, Sekcja Kolonowskie  12 500 10 000 10 000 5 000 

UKS Handball 2019 Kolonowskie - - - 10 000 

Razem:  131 600 133 400 137 000 140 000 
  

Najpopularniejszą dyscypliną sportową w Kolonowskiem jest piłka nożna, ale również piłka 

ręczna. Inne dyscypliny cieszące się popularnością to m.in. siatkówka plażowa, tenis stołowy 

i ziemny, kajakarstwo, wędkarstwo, nordic walking, skat sportowy, jazda rowerem i pływanie. Jako 

owoc współpracy z czeskim Regionem Hranicko podejmowane są również działania mające na celu 

popularyzację wśród mieszkańców gminy gry w petanque. 

Gmina Kolonowskie w celu wsparcia utalentowanej sportowo młodzieży, docenienia i uznania 

osiągnięć sportowych oraz zachęcenia do stałego podnoszenia umiejętności i poziomu sportowego 

przyznaje stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia. Podstawa prawna:  

 Uchwała Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 18 maja 2015 r. 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, zmienioną: Uchwałą nr XXII.185.17 Rady 

Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 13 lutego 2017r., Uchwałą Nr XXXV/308/18 Rady Miejskiej 

w Kolonowskiem z dnia 4 czerwca 2018r. W związku ze zmianami systemu oświaty, na Sesji 

w dniu 17 czerwca 2019 uchwałą Nr VI/57/19 Radni dostosowali zasady udzielania 

stypendiów do obowiązujących warunków, natomiast na posiedzeniu 28 października 2019r, 

radni uchwałą nr VIII/78/19 przyjęli nowe zasady udzielania stypendium Burmistrza 

Kolonowskiego dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, zamieszkałych i 

uczących się na terenie Gminy Kolonowskie.  
 

Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe 

 i nagrody Burmistrza w latach 2016-2019 (w zł) 

Rok  2016  2017  2018  2019  

Ilość stypendiów sportowych  9 27 30 28 

Stypendia sportowe  1800,00 2900,00 3650,00 2850,00 
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Ilość nagród sportowych 2 0 1 0 

Nagrody sportowe zł 300,00 0,00 100,00 0,00 

Razem  1800,00 2900,00 3650,00 2850,00 
 

Gmina pokrywa również koszty utrzymania obiektów sportowych – boisk ogólnodostępnych z 

nawierzchnią syntetyczną, które zlokalizowane są przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kolonowskiem, 

Szkole Podstawowej Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3 i przy Szkole Podstawowej Staniszcze Małe 

– Spórok oraz hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szkolnej 1b w Kolonowskiem, boiska do piłki 

siatkowej plażowej Staniszczach Małych i w Spóroku (Dział 926 – Kultura fizyczna i sport):  
  

 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT realizacja 

wydatków w latach 2016 - 2019  

 

Rozdział  Nazwa  2016  2017  2018  2019  

92695  Utrzymanie obiektów 

sportowych (boisk i hali 

sportowej)  

134 944,01 151 992,83 128 642,31 152 498,21 

 

Ważniejsze imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane cyklicznie  na terenie 

Gminy Kolonowskie w roku 2019  

Nazwa  Opis  

Zawody wędkarskie  

Współorganizowane przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kolonowskiem. 

Celem zawodów jest popularyzacja wędkarstwa wśród dzieci. W imprezie corocznie 

udział bierze ok 200 dzieci 

Bieg o Puchar Stoczka Impreza sportowa organizowana przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Staniszcze 

Małe przy współpracy Gminy Kolonowskie.  

Gminny Spływ kajakowy Impreza mająca na celu popularyzację spływów kajakowych i zachętę mieszkańców 

gminy do korzystania z tej formy rekreacji.  

Rajd Rowerowy „Śladami 

dawnego Hutnictwa” 

Impreza turystyczno – krajoznawcza organizowana przez OZ PTTK Huta Andrzej w 

Zawadzkiem przy współudziale gminy Kolonowskie. W 2019r impreza odbyła się po 

raz 38. 

Rajd Rowerowy „Śladami 

Petera Schrata” 

Impreza turystyczno – krajoznawcza organizowana przez BiCeK Kolonowskie. 

W 2019r organizowana po raz 5. 

Wydatki na remonty i modernizacje obiektów sportowych  

Remonty i modernizacje OBIEKTÓW SPORTOWYCH w roku 2018  

Obiekt  Rodzaj zadania  Wartość w zł 

Boisko LZS Staniszcze 

Wielkie 
Remont ogrodzenia boiska LZS Staniszcze Wielkie 39 720,00 

CAW Spórok Montaż piłkochwytów  5 000,00 

Razem 44 720,00  
 

 
Zdjęcie 12 Wymiana ogrodzenia w LZS Staniszcze Wielkie 
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3.6 Bezpieczeństwo, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe i sprawy wojskowe. 

Sprawami związanymi w szeroko rozumianym bezpieczeństwem zajmuje się Referat Spraw 

Obywatelskich. W ramach obowiązków gminy realizowane są następujące rodzaje zadań:  

- zadania związane z obronnością kraju,  

- zadania z zakresu obrony cywilnej i powszechniej samoobrony,  

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i zwalczania skutków klęsk żywiołowych.  

  

Dla mieszkańców utworzono system powiadamiania SMS-owego informujący o mogących 

wystąpić sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo gmina Kolonowskie prowadzi współpracę z Policją 

poprzez finansowanie dodatkowych patroli policyjnych. W 2019 na powyższy cel przeznaczano 

kwotę 5 000,00 zł.  

We współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu organizowana jest 

kwalifikacja wojskowa. Rocznie do kwalifikacji wojskowej przystępuje ok. 20-25 osób z terenu 

naszej gminy. Wyznaczone podmioty gospodarcze realizują zadania obronne poprzez wykonywanie 

świadczeń na rzecz obrony. Nakładanie świadczeń i wzywanie do ich wykonywania należy do zadań 

Burmistrza Kolonowskiego.  

Wojewoda wyznacza zadania, które powinny być zaplanowane w ramach przygotowań 

w zakresie obronności. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa realizowanych jest szereg 

zadań obrony cywilnej, z których najważniejsze to zapewnienie funkcjonowania systemu 

wykrywania zagrożeń oraz alarmowania i ostrzegania ludności.  

Na terenie powiatu strzeleckiego funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

gdzie pełniony jest całodobowy dyżur na potrzeby zarządzania kryzysowego. PCZK przyjmuje 

meldunki o zdarzeniach i zagrożeniach występujących na terenie gminy Kolonowskie i powiadamia 

odpowiednie służby o zaistniałych sytuacjach.  

Do zadań w obszarze należy również bieżąca aktualizacja planów takich jak: 

 Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, 

 Plan ewakuacji II stopnia Miasta i Gminy Kolonowskie na wypadek konfliktu zbrojnego 

i sytuacji kryzysowych, 

 Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności III stopnia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i wojny, 

 Plan ochrony zabytków, 

 Plan Obrony Cywilnej, 

 Plan operacyjny ochrony przed powodzią, 

 Plan przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Kolonowskie na potrzeby obronne 

państwa, 

 Gminny plan dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych, 

 Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Kolonowskie w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy – współpraca z Policją 

i Państwową Strażą Pożarną w latach 2015 – 2019 (w zł) 

Rodzaje zadań  2015  2016  2017  2018  2019 

Finansowanie dodatkowych patroli.  6 000,00  6 000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

Dofinansowanie zakupu nowego 

samochodu dla Komendy Powiatowej 

Policji w Strzelcach Opolskich 
-  - 10 850,00 - 

 

Zakup paliwa dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Strzelcach Opolskich  

-  - 5000,00 - 

 

 

Zakup urządzeń do stacji kontrolno- 

serwisowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Strzelcach Opolskich  

-  - - 11 000,00 

 

12 000,00 

Projekt „Bezpieczny pieszy” - - - 32 000,00  

 

 

 

Id: 03438A07-27B0-41D6-9783-A98500F9C8F7. Podpisany Strona 49



RAPORT O STANIE GMINY KOLONOWSKIE ZA 2019 ROK 

 

50 | S t r o n a  

 

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe w latach 2016 – 2019 (w zł)  

Rodzaje zadań  2016  2017  2018  2019 

Realizacja zadań OC 4 998,00 4 891,00 4 998,00  

Wyłapywanie zwierząt wolno żyjących  14 731,70 24 431,07 15 751,76 16 050,08 

Zarządzanie kryzysowe - wyposażenie - 3 500,00 - 524,23 

  

3.7 Ochotnicze straże pożarne. 

Ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem własnym samorządu terytorialnego. Zadania związane z 

ochroną przeciwpożarową realizuje Referat Spraw Obywatelskich. Gmina Kolonowskie zadanie to 

wypełnia poprzez wspieranie działalności statutowej Ochotniczych Straży Pożarnych. Działalność w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej finansowana jest z budżetu Gminy oraz ze środków własnych 

Ochotniczych Straży Pożarnych. W Gminie Kolonowskie działa 5 jednostek terenowych OSP, w tym 

dwie włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ramach jednostek OSP działają na 

terenie gminy 2 drużyny MDP (Staniszcze Wielkie i Staniszcze Małe) 

• OSP Kolonowskie (KSRG) 

• OSP Staniszcze Wielkie (KSRG) 

• OSP Staniszcze Małe  

• OSP Spórok  

• OSP Fosowskie  

W ramach KSRG jednostka OSP Kolonowskie specjalizuje się w zakresie ratownictwa technicznego 

oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych, a jednostka OSP Staniszcze Wielkie w zakresie 

ratownictwa wysokościowego, technicznego oraz wodnego. Ponadto jednostka OSP Staniszcze 

Wielkie wchodzi w skład VII Kompanii Gaśniczej Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.  

Jednostki OSP zrzeszone są w Związkach Ochotniczych Straży Pożarnych RP i na szczeblu Gminy 

tworzą Zarząd Miejsko–Gminny. Aktualnie w strukturach OSP działa 275 osób, w tym:  

• członkowie zwyczajni - 222  

• członkowie mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczych - 110 

• członkowie wspierający - 39 

• członkowie honorowi - 14 

• członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - 23  

Jednostki dysponują następującymi pojazdami do prowadzenia działań ratowniczych: 

 OSP Kolonowskie 

GBA-Rt 2,5/16/250 Mercedes Benz Atego 1429 AF, rok prod. 2011  

GBM 2,5/8 Star 244, rok prod. 1985 

 OSP Staniszcze Wielkie 

GBA-Rt 2,5/16/250 Mercedes Benz Atego 1239 AF, rok prod. 2010 

Peugeot Partner SLK w rok prod. 2007  

Łódź płaskodenna  

 OSP Staniszcze Małe 

GBA-Rt IVECO Eurocargo 140E24 4x4 rok prod 2006/2016 

 OSP Fosowskie 

GLM 8 Daimler LF 400, rok prod. 1975  

 OSP Spórok 

GBA 2,5/16 Star 244, rok prod. 1988 

Wyposażenie jednostek jest na wysokim poziomie. Wszystkie jednostki posiadają niezbędny 

sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.  

 

Budżet przeznaczony na ochronę przeciwpożarową w latach 2015 – 2019 (w zł)  

Rok  2016  2017  2018  2019 

Budżet  689 257,57 258 085,39 235 283,47 788 492,00 

W tym 

inwestycje  
483 990,00 23 765,00 51 344,28 555 422,00 

Różnica pomiędzy wydatkami planowanymi, a rzeczywistym wykonaniem wynika w naszym 

przypadku z przesuwaniem się w czasie budowy boksu strażackiego w Fosowskiem. Opóźnienie 

Id: 03438A07-27B0-41D6-9783-A98500F9C8F7. Podpisany Strona 50



RAPORT O STANIE GMINY KOLONOWSKIE ZA 2019 ROK 

 

  

51 | S t r o n a  

wynika z wydłużania się procedury uchwalenia zmiany planu zagospodarowanie przestrzennego, 

koniecznej dla możliwości realizacji zadania, jak również zmianami w zakresie prawa budowlanego 

skutkującymi koniecznością uzupełnienia wniosku o pozwolenia na budowę. Dodatkowo mniejsze 

wydatki wynikają z dużego zaangażowania Ochotniczych Straży Pożarnych, które we własnym 

zakresie pozyskują środki na zakup sprzętu z 1% podatku na organizacje pozarządowe, zbiórki 

szkła, czy też od sponsorów. W 2019 roku Jednostki OSP działające na terenie gminy ubiegały się o 

dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, Zarządu 

Wojewódzkiego ZOSP RP oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

  

Ochrona przeciwpożarowa w latach 2016 – 2019 (w zł)  

Rodzaje zadań  2016  2017  2018  2019 

Liczba wypłaconych 

ekwiwalentów za udział w 

działaniach ratowniczych 

i szkoleniach  

73 

(3 064,11 zł) 

90 

(8 688,17 zł) 

112 

(8 186,75 zł)   

126 

(8748,70 zł) 

Zakup paliwa na akcję 

ratowniczą  
12 960,43 11 267,26 8 627,31 13 156,66 

Zakup mediów do remiz (woda, 

energia elektryczna, 

ogrzewanie, gaz)  

34 187,35 37 352,69  37 359,40  37 700,21  

Ilość zdarzeń na terenie gminy 66 

P - 42 

MZ -24 

W tym: 

WD - 4 

AP - 0 

RCH -0 

W - 2 

IZ - 18 

AF- 0 

70 

P - 35 

MZ - 35 

W tym: 

WD - 10 

AP - 0 

RCH - 0 

W - 7 

IZ - 18 

AF - 0 

71 

P - 26 

MZ - 45 

W tym: 

WD - 7 

AP - 0 

RCH -0  

W - 21 

IZ - 17 

AF - 0 

73 

P - 25 

MZ - 48 

W tym: 

WD - 4 

AP - 0 

RCH - 0 

W - 20 

IZ - 24 

AF - 0 

Ogólne wydatki poniesione na 

ochronę przeciwpożarową 

(budżet planowany)  

523 500,00 681 000,00 800 362,00 791 176,00 

Ogólne wydatki poniesione na 

ochronę przeciwpożarową 

(budżet wykonany)  

435 700,71 678 366,57 229 555,99 235 283,47 

P – Pożary, MZ - Miejscowe zagrożenia, WD - wypadki drogowe, AP - akcje powodziowe, RCH - ratownictwo 

chemiczne, W – wichury, IZ - inne zagrożenia, AF - Alarmy fałszywe 

Zadania inwestycyjne w jednostkach straży pożarnych  

Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2019 na łączną kwotę 167422,00 zł:  

 Przebudowa zaplecza sali OSP Kolonowskie w ramach projektu Muzyka też już nas 

łączy – 125 422,00 zł, 

 Dofinasowanie do zakupu sprężarko do napełniania butli do 

aparatów powietrznych dla OSP Kolonowskie – 30 000 zł; 

 Dofinansowanie do budowy Stacji ODO w KPPSP Strzelcach 

Opolskich – 12 000 zł 

 Zakup Defibrylatora dla OSP Staniszcze Małe  

 Zakup nowej syreny dla OSP Staniszcze Małe – 28000,00 zł 

 

W 2019r planowana była również budowa Remizy dla OSP Fosowskie w kwocie 400 tyś zł, ze 

względu jednak na problemy z uchwaleniem koniecznej w tym zakresie zmiany Planu 

zagospodarowania w Fosowskiem, jak również problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę  

zadanie zostało przełożone na rok 2020.  

Ochotnicze Straże Pożarne to jednak nie tylko działalność ratownicza. Członkowie jednostek 

aktywnie uczestniczą w życiu społecznym miejscowości. Ponadto od 2016r powrócono do organizacji 

corocznych gminnych zawodów sportowo – pożarniczych o puchar Burmistrza Kolonowskiego. 

Tegoroczne zawody odbyły się 15 czerwca na boisku sportowym w Staniszczach Wielkich. W 

zawodach uczestniczyło 5 drużyn seniorów (wszystkie jednostki) oraz jedna drużyna MDP (OSP 

Staniszcze Wielkie). 28 września w Strzelcach Opolskich odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo 
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Pożarnicze. W zawodach uczestniczyły 24 drużyny z terenu powiatu Strzeleckiego. Gminę 

Kolonowskie reprezentowała młodzieżowa drużyna pożarnicza działająca przy OSP Staniszcze 

Wielkie. W kategorii MDP chłopców, gdzie startowało 7 drużyn, nasza MDP zajęła 2 miejsce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 13 Zawody Sprtowo-Pożarnicze w 2019r. 

Pozyskane samochody w ostatnich latach: 

2016r.: 
 Iveco Eurocargo 140E24 - zakup 

 Quad Bombardier Outlander dla OSP Staniszcze Małe – bezpłatne użyczenie 
2017r.  

 Peugeot Partner – bezpłatne przekazanie samochodu z ZK w Strzelcach Opolskich dla OSP 
Staniszcze Wielkie 

 

III. RYNEK PRACY. 

4. INFORMACJA O RYNKU PRACY 

 

Źródłem informacji na temat rynku pracy w Gminie Kolonowskie są:  

1. Powiatowy Urząd Pracy - jednostka organizacyjna Powiatu Strzeleckiego wchodząca 

w skład powiatowej administracji zespolonej. Siedzibą PUP jest miasto Strzelce Opolskie, 

a terenem działania powiat strzelecki. PUP realizuje zadania państwa w zakresie łagodzenia 

skutków bezrobocia, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz 

innych osób poszukujących pracy zamieszkałych na terenie siedmiu gmin powiatu: Izbicka, 

Jemielnica, Kolonowskiego, Leśnicy, Strzelec Opolskich, Ujazdu i Zawadzkiego.  

2. Drugim istotnym źródłem informacji na temat rynku pracy są opracowania przygotowywane 

przez Główny Urząd Statystyczny (organ administracji rządowej), do którego zadań 

należy zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do 

badań prowadzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb województwa, powiatów i gmin 

województwa oraz ogłaszanie, udostępnianie i rozpowszechnianie wyników badań 

statystycznych jako oficjalnych danych statystycznych.  

 

PUP W Strzelcach opolskich publikuje corocznie opracowanie „Informacja o sytuacji na 

lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku”. Poniżej kilka najważniejszych 

informacji dotyczącej tej problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kolonowskie. 

 

Stopa bezrobocia (stan na grudzień każdego roku) wg GUS 

Jednostka terytorialna  2016  2017  2018  2019  

Powiat strzelecki  6,6 % 5,6 % 5,1 % 5,1 % 

Województwo opolskie  9,0 % 7,3 % 6,3 % 5,8 % 

Polska   8,2 % 6,6 % 5,8 % 5,2 % 

* Bezrobocie rejestrowane najczęściej definiuje się, jako stosunek liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). 
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Liczbę bezrobotnych w gminach naszego powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia 

poniższa tabela:  

Nazwa gminy:  

Liczba bezrobotnych  Udział 
bezrobotnych  

w ogólnej 

liczbie 

mieszkańców  

Liczba  

mieszkańców  

(31.12.2019)  

Ogółem  
W tym z prawem do 

zasiłku  

Razem  Kobiet  Razem  Kobiet  

Izbicko  78 48 9 4 1,48 5 275 

Jemielnica  116 67 11 8 1,59 7 304 

Kolonowskie  85 52 23 15 1,49 5 722 

Leśnica  114 72 14 8 1,52 7 487 

Strzelce Op.  620 332 73 43 2,15 28 840 

Ujazd Śl.  103 61 10 6 1,64 6 298 

Zawadzkie  184 107 25 14 1,68 10 942 

Razem:  1300 739 165 98 1,81 71 868 

Kształtowanie się liczby osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu strzeleckiego na 

przełomie lat 2013-2019 zostało przedstawione w tabeli.  

  

Wyszczególnienie  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019  

Izbicko  94 79 81 95 78 

Jemielnica  162 158 124 116 116 

Kolonowskie  110 122 78 70 85 

Leśnica  167 139 125 111 114 

Strzelce Op.  892 789 669 605 620 

Ujazd  153 135 117 99 103 

Zawadzkie  258 236 190 177 184 

Powiat  1836 1658 1384 1273 1300 

 

 

IV. FINANSE GMINY. 

 

Podstawą gospodarki finansowej gminy jest budżet gminy. Budżet gminy jest rocznym planem 

dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki.  

Całość spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu Gminy Kolonowskie, podatków i opłat 

oraz obsługą finansową prowadzi Referat Księgowości Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie.   

Nadzorem nad prawidłowym przebiegiem procedur związanych z wydatkowaniem środków 

publicznych na inwestycje, dostawy i usługi zajmowało się stanowisko ds. Przygotowania inwestycji.  

 

5. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW i WYDATKÓW  

 

Dochody gminy dzielimy na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów bieżących zaliczamy 

głównie:  

• podatki lokalne i opłaty,  

• udziały w podatkach państwowych, 

• subwencje ogólne z budżetu państwa, 

• dotacje celowe na zadania zlecone.  

Dochody majątkowe dzielimy na:  

• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,  

• dochody ze sprzedaży majątku,  

• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  
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Dochody budżetu gminy Kolonowskie w latach 2016 – 2019 (w zł)   

Dochody 

planowane  
Dochody 

wykonane  

% 

wykonania  

Nadwyżka 

budżetowa  

Deficyt 

budżetowy  

Przychody (wolne 

środki, zaciągnięte 

kredyty i pożyczki)  

ROK  

18 153 098,84 18 055 921,18 99,47  237 775,48 2 896 308,13 2016  

20 335 648,52 19 719 874,91 96,97 891 009,34  2 285 914,18 2017  

22 408 820,96 21 591 641,30 96,35  456 208,13 3 589 387,31 2018  

24 199 036,71 23 513 714,24 97,17 691 204,69  2 383 185,82 2019 

 

 Realizacja dochodów gminy w latach 2016 – 2019 (w zł)  

WYSZCZEGÓLNIENIE  2016  2017  2018  2019 

Dochody bieżące:  17 626 828,34 19 303 946,86 20 573 708,79 22 672 239,60 

Subwencje  6 082 890,00 6 043 939,00 6 045 977,00 6 910 042,00 

Udziały  3 098 077,04 3 333 837,42 4 229 882,00 3 959 020,00 

Dotacje na zadania 

zlecone  
2 857 552,78 3 724 766,85 3 981 798,47 5 226 050,44 

Pozostałe dochody 

bieżące  
5 588 308,52 6 201 403,59 6 316 051,32 6 577 127,16 

Dochody 

majątkowe:  

429 092,84 415 928,05 1 017 932,51 841 474,64 

RAZEM:  18 055 921,18 19 719 874,91 21 591 641,30 23 513 714,24 

  
Budżet Gminy Kolonowskie w latach 2016 – 2019 w podziale na działy 

DOCHODY (w zł) 

Dział  Nazwa  2016  2017  2018  2019  

010  Rolnictwo i łowiectwo  219 980,36 34 966,04 36 595,53 195 374,39 

600  Transport i łączność  15 415,01 234 327,21 512 822,30 22 174,77 

630  Turystyka  26 931,34 0,00 0,00 0,00 

700  
Gospodarka mieszkaniowa  

557 229,06 707 068,02 978 464,55 667 601,82 

710  Działalność usługowa  818,00 0,00 0,00 0,00 

750  Administracja publiczna  76 564,17 61 812,37 47 486,98 56 777,52 

751  

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa  6 972,00 1 254,00 92 659,31 60 754,00 

752  Obrona narodowa  778,00 1 000,00 1 499,38 500,00 

754  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa  4 891,00 13 128,09 28 856,41 7 681,00 

756 Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

7 167 925,47 7 532 035,77 8 662 369,17 8 828 097,22 

758  Różne rozliczenia  6 225 129,77 6 107 804,71 6 361 254,76 7 010 175,99 

801  Oświata i wychowanie  310 210,59 864 347,98 457 637,76 993 438,29 

851  Ochrona zdrowia  296,71 179,42 179,37 118,82 

852  Pomoc społeczna  3 190 706,16 496 276,94 514 939,80 477 702,85 

853  
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej  8 082,18 7 533,00 4 316,55 4 279,50 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza  
25 851,99 26 202,66 31 480,93 37 694,00 
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855  Rodzina  0,00 3 598 239,99 3 789 934,73 5 059 842,22 

900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska  
50 543,75 31 988,71 30 176,39 20 743,23 

921  
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego  165 495,62 1 700,00 40 967,38 70 758,12 

926  Kultura fizyczna  2 100,00 0,00  0,00 0,00 

 RAZEM DOCHODY:  18 055 921,18 19 719 874,91 21 591 641,30 23 513 714,24 

 

Stawki podatkowe w gminie Kolonowskie w latach 2016-2019  

Wyszczególnienie  

2016  2017  2018  2019 

Uchwała 

Rady 

Miasta 

Górne 

stawki 

Uchwała 

Rady 

Miasta 

Górne 

stawki 

Uchwała 

Rady 

Miasta 

Górne 

stawki 

Uchwała 

Rady 

Miasta 

Górne 

stawki 

1m² pow. Użytkowej budynku 

mieszkalnego  
0,75 0,75 0,75 0,75 0,77 0,77 0,79 0,79 

1m² pow. Użytkowej budynków 

zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej  

21,39 22,86 21,39 22,86 21,98 23,10 22,39 23,47 

1m² pow. Użytkowej budynków 

zajętych na prowadzenie 

działalności w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem 

siewnym  

10,65 10,68 10,65 10,68 10,80 10,80 10,98 10,98 

1m² pow. Użytkowej budynków 

zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w 

zakresie świadczenia usług 

zdrowotnych   

4,65 4,65 4,65 4,65 4,61 4,70 4,78  4,78 

1m² pow. Użytkowej pozostałych 

budynków  
4,79 7,68 4,79 7,68 4,99 7,77 4,99 7,90 

Od budowli  2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Od budowli wodno-kanalizacyjnych  2% 2% 2% 2% 0,1% 2% 0,1% 2% 

1m² gruntów zajętych na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej  

0,89 0,89 0,89 0,89 0,91 0,91 0,93 0,93 

1 ha gruntów pod jeziorami  

i zbiornikami retencyjnymi  
4,58 4,58 4,58 4,58 4,63 4,63 4,71 4,71 

gruntów pozostałych   0,35 0,47 0,35 0,47 0,38 0,48 0,40 0,49 

 

Wpływy z podatków i opłat w gminie Kolonowskie latach 2016 – 2019 (w zł)  

Wyszczególnienie  2016  2017  2018  2019  

Ogółem podatki i opłaty:  7 167 925,47 7 532 035,77 8 662 369,17 8 828 097,72 

Podatek dochodowy od osób 

fizycznych 
2 855 886,00 3 007 686,00 3 639 714,00 3 959 020,00 

Podatek dochodowy od osób 

prawnych 
242 191,04 326 151,42 590 168,00 293 511,27 

*Wpływy z podatku od 

nieruchomości   
3 456 605,84 3 565 466,62 3 661 122,36 3 872 441,09 

*Wpływy z podatku rolnego   49 979,32 49 315,61 49 541,49 50 693,14 

*Wpływy z podatku leśnego  182 270,09 180 886,00 188 672,46 185 354,80 

*Wpływy z podatku od środków 

transportowych   
59 659,00 72 294,00 80 822,50 75 314,00 

*Wpływy z podatku od 

działalności gospodarczej osób 
1 616,30 -226,62 0,00 3 894,00 
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fizycznych, opłacanych w formie 

karty podatkowej   

*Wpływy z podatku od 

spadków i darowizn   
74 861,70 10 257,00 37 822,00 26 549,00 

*Wpływy z opłaty skarbowej   22 008,50 22 702,00 20 637,00 25 500,00 

*Wpływy z opłaty targowej   20 615,00 18 859,00 18 956,00 19 059,00 

*Wpływy z opłat  za zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu   
101 882,33 100 957,50 99 115,33 97 299,55 

*Wpływy z innych lokalnych 

opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw  

15 872,89 15 847,78 15 769,39 17 283,42 

*Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych   
79 870,36 158 390,81 255 319,83 196 678,73 

*Wpływy z różnych opłat   2 563,60 2 560,60 2 340,80 2 917,60 

*Wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat   

2 041,56 888,05 2 367,88 2 553,03 

*Wpływy z pozostałych odsetek 1,94 0,00 0,13 29,09 

 

Wydatki, które ponosi gmina są ujęte w budżecie w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe: 

wydatki bieżące służą bieżącej działalności Gminy jaką jest m.in. utrzymanie dróg, gospodarka 

mieszkaniowa, oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i ochrona środowiska oraz kultura 

fizyczna i sport. Wydatki majątkowe służą powiększeniu majątku gminy. W tej kategorii mieszczą 

się wszelkie wydatki dotyczące zakupu środków trwałych, jak i budowy czy rozbudowy obiektów 

komunalnych, modernizację dróg itp., czyli działania, dzięki którym możliwy jest postęp społeczno-

gospodarczy gminy. Obejmują m.in. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki na 

zakup i objęcie akcji i udziałów.  

  

Wydatki budżetu gminy Kolonowskie w latach 2016 – 2019 (w zł)  

Wydatki planowane  Wydatki wykonane  % wykonania  Rozchody (spłaty kredytów)  ROK  

19 838 977,52 18 293 696,66 92,21% 914 762,73 2016  

22 066 540,16 18 828 865,57 85,33% 880 700,21 2017  

25 325 837,56 22 047 849,43 87,06% 784 806,36 2018  

27 213 365,53 22 822 509,55 83,86% 844 029,84 2019 

 

Wydatki bieżące i majątkowe gminy Kolonowskie latach 2016 – 2019 (w zł)  

Wyszczególnienie  2016  2017  2018  2019  

Wydatki bieżące  15 284 443,84 17 133 986,61 18 397 277,91 20 799 737,08 

Wydatki majątkowe  3 009 252,82 1 694 878,96 3 650 571,52 2 022 772,47 

RAZEM  18 293 696,66 18 828 865,57 22 047 849,43 22 822 509,55 

  

Budżet Gminy Kolonowskie w latach 2016 – 2019 w podziale na działy 

WYDATKI (w zł) 

Dział  Nazwa  2016  2017  2018  2019  

O10  Rolnictwo i 

łowiectwo  

319 687,78 57 709,05 69 562,28 339 740,68 

400 Wytwarzanie 

i zaopatrzenie w 

energię elektryczną, 

gaz i wodę  

285 684,57 315 639,18 325 704,09 298 788,57 

500 Handel 12 621,94 12 746,83 12 664,54 13 617,52 

Id: 03438A07-27B0-41D6-9783-A98500F9C8F7. Podpisany Strona 56



RAPORT O STANIE GMINY KOLONOWSKIE ZA 2019 ROK 

 

  

57 | S t r o n a  

600  Transport i łączność  1 645 139,62 1 408 523,91 1 793 940,67 951 663,14 

630 
Turystyka 

14 003,57 21 461,97 19 494,48 13 036,56 

700  
Gospodarka 

mieszkaniowa  
309 579,86 245 252,99 345 261,11 264 335,99 

710 Działalność 

usługowa 

11 542,97 8 403,80 4 771,77 23 774,05 

750  Administracja 

publiczna  

2 258 318,70 2 374 312,55 2 638 518,03 2 789 452,16 

751  

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, 

kontroli  

i ochrony prawa 

oraz sądownictwa  

6 972,00 1254,00 92 659,31 60 754,00 

752  Obrona narodowa  778,00 1000,00 1 499,38 500,00 

754  

Bezpieczeństwo 

publiczne  

i ochrona 

przeciwpożarowa   

689 257,57 258 085,39 286 819,50 506 118,70 

757  
Obsługa długu 

publicznego 
60 621,43 72 201,64 67 019,77 69 878,24 

758  Różne rozliczenia   0,00 0,00 0,00 0,00 

801  Oświata i 

wychowanie  

6 670 891,40 6 848 066,90 8 930 118,59 8 547 963,15 

803 Szkolnictwo wyższe 0,00 10 000,00 0,00 0,00 

851  Ochrona zdrowia  188 336,22 200 759,65 197 602,57 219536,77 

852  Pomoc społeczna  4 161 845,07 1 455 578,70 1 550 084,70 1 557 185,10 

853  

Pozostałe 

zadania w 

zakresie 

polityki 

społecznej  

29 903,20 2 700,00 0,0 0,00 

854  
Edukacyjna opieka 

wychowawcza  
61 626,59 75 004,61 69 253,27 79 043,50 

855  Rodzina  0,00 3 702 524,18 3 883 573,46 5 183 974,47 

900  

Gospodarka 

komunalna  

i ochrona 

środowiska  

579 691,57 642 645,79 581 229,76 683 700,95 

921  

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego  

704 964,67 807 744,50 912 429,84 858 093,04 

926  Kultura fizyczna   282 229,93 307 249,93 265 642,31 361 352,96 

Razem wydatki 18 293 696,66 18 828 865,57 22 047 849,43 22 822 509,55 

  

Udział inwestycji w wydatkach budżetu gminy 

Wyszczególnienie  2016  2017  2018 2019 

Budżet wykonany  18 293 696,66 18 828 865,57 22 047 849,43 22 822 509,55 

Inwestycje  2 940 752,82 1 555 026,58 3 510571,52 2 022 772,47 

Udział w budżecie  16% 8% 16% 9% 

  

Potrzeby, które gmina ma do zaspokojenia wymagają większych nakładów, aniżeli jest ona w 

stanie zapewnić po stronie dochodów. Źródłem pokrycia deficytu w gminie jest kredyt, który 

stanowi przychód budżetu. 
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Zadłużenie gminy Kolonowskie w latach 2016 – 2019 (w zł)  

Wyszczególnienie  2016 2017 2018 2019 

Zadłużenie gminy na 31.12.  3 519 569,42 3 158 193,47 3 645 516,85 2 817 662,01 

Wielkość  budżetu wykonanego 18 293 696,66 18 828 865,57 22 047 849,43 22 822 509,55 

Udział 19,2 % 16,8% 16,5% 12,35% 

 

Inne zadania związane z finansami gminy  

  

Realizacja zadań Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie związanych z finansami gminy 

Kolonowskie w latach 2015 - 2018  

Wyszczególnienie  2016  2017  2018  2019 

Ilość decyzji ustalających i określających 

zobowiązania podatkowe oraz sprostowań  
1908 1896 1910 2415 

Ilość wysłanych upomnień  545 448 370 405 

Pobrane odsetki od zaległości podatkowych 

w zł  

2166,01 867,11 1026,84 2303,41 

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych  51 59 80 57 

Pobrane koszty upomnień (zł)  2563,60 2560,60 2352,40 2859,60 

 

6. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

Do zadań Samodzielnego stanowisk ds. przygotowania inwestycji należy między innymi 

współpraca z wydziałami oraz samodzielnymi stanowiskami w zakresie sporządzania dokumentacji 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, nadzór nad prowadzonymi postępowaniami, 

udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców, udział w postępowaniach przed Krajową Izbą 

Odwoławczą oraz reprezentowanie Burmistrza w postępowaniach przed Urzędem Zamówień 

Publicznych.  

Prawo zamówień publicznych jest obszarem, które podlega ciągłym zmianom. Mijająca kadencja 

nie była wyjątkiem. Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych wprowadzona ustawą z dnia 

22.06.2016 r., mająca na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektyw unijnych nr 2014/24 i 

25/UE w znacznym stopniu zmieniła dotychczasowe podejście do procedur udzielania zamówień 

publicznych. Dotyczyło to między innymi:  

• prawa zamawiającego do przeprowadzenia tzw. „procedury odwróconej” polegającej na 

nałożeniu obowiązku złożenia wymaganych dokumentów tylko na wykonawcę, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp),   

• zmian związanych z kryteriami oceny ofert - podejścia opartego na efektywności kosztowej -  

składnik kosztowy oferty może stanowić nie tylko cena, ale również koszt; dopuszczone jest 

zastosowanie stałej ceny lub kosztu; dodatkowo zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp., 

zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 (w tym np. jednostki samorządu 

terytorialnego) i pkt 2 ustawy Pzp oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne 

kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie 

przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech 

przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały 

uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia  

• obowiązkowej komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcami, w 

szczególności projektu elektronicznego składania ofert od 18 października 2018 r.,  

• obowiązku każdorazowego rozważenia przez zamawiającego podziału zamówienia na części,   

• nowych przesłanek trybu zamówienia z wolnej ręki,  

• obowiązku postawienia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia przez 

wykonawcę oraz podwykonawcę osób w oparciu o umowę o pracę, jeżeli spełnione są warunki 

stosunku pracy określone w art. 22 § 1 K.p. – w zakresie o którym mowa w art. 29 ust. 3a 

ustawy Pzp,  

• nowych zasad wykluczenia wykonawcy z postępowania, w tym rozbudowanego katalogu 

fakultatywnych podstaw wykluczenia, a także procedura tzw. „samooczyszczania” wykonawcy 

Ustawa nie ma zastosowania dla zamówień poniżej kwoty 30 000 Euro netto (bez VAT) 

przeliczonej na złoty polskie, co w 2019r. stanowiło 129 351,00 zł. Dla tych zamówień ma w UMiG 
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zastosowanie Regulamin przyjęty Zarządzeniem Nr Or.0050.13.2018 Burmistrza Kolonowskiego z 

dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o 

wartości powyżej 10000 zł netto i nieprzekraczających kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – 

Prawo Zamówień publicznych. Przewiduje on zastosowanie zbliżonych procedur jak w ustawie, 

gwarantujących zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i 

przejrzystości oraz racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady 

wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową 

realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych 

efektów z danych nakładów.   

Zestawienie zamówień realizowanych w trybie ustawy z 29.01.2004 r. prawo zamówień 

publicznych w roku 2019 

Tryb 

udzielenia 

zamówień  

Roboty budowlane  Dostawy  Usługi   

Liczba 

postępowań  

zakończonych 

udzieleniem 

zamówienia  

Wartość umów bez 

podatku od towarów 

i usług  

Liczba 

postępowań  

zakończonych  

udzieleniem 

zamówienia  

Wartość 

umów bez 

podatku od 

towarów i 

usług  

Liczba 

postępowań 

zakończonych 

udzieleniem 

zamówienia 

Wartość umów bez 

podatku od 

towarów i usług  

Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty o 
której mowa w art. 4 pkt 8, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na  

podstawie art.11 ust. 8 ustawy   

przetarg 

nieograniczony   
3 765 929,47 - - - - 

zamówienie 

z wolnej ręki  

- - - - - - 

Razem         

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach 

wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy   

przetarg 

nieograniczony   
0 0 0 0 0 0 

Razem   0 0    0 

Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami 

ustawy  w roku 2019  

Zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8  1 439 455,54 

Zamówienia, których przedmiotem jest nabycie nieruchomości oraz innych praw 

do nieruchomości w szczególności dzierżawy i najmu  

 

Razem 1 439 455,54 

 

V. ZAGOSPODAROWANIE GMINY. 

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które  obejmują 

m.in.: następujące sprawy: 

 ładu przestrzennego,  

 gospodarki nieruchomościami,  

 ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;  

 gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;  

 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,  

 zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;  

 działalności w zakresie telekomunikacji;  

 lokalnego transportu zbiorowego;  

 gminnego budownictwa mieszkaniowego;  

 zieleni gminnej i zadrzewień;  

 cmentarzy gminnych;  

 utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 
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7. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA GMINY 

 

7.1 Struktura przedsiębiorstw i ewidencja działalności gospodarczej  

 Ewidencja działalności gospodarczej jest ewidencją jawną osób fizycznych, prowadzących 

działalność gospodarczą. Od 1 lipca 2011 r funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o 

Działalności Gospodarczej (CEIDG), która prowadzona jest w systemie teleinformatycznym. Portal 

działa na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jest nadzorowany przez 

Ministerstwo Rozwoju.  

CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działającymi na terenie 

Polski. Głównym celem stworzenia internetowej ewidencji było ułatwienie przedsiębiorcom 

założenia własnej firmy. Zniesiono konieczność rejestracji przedsiębiorstwa w urzędzie gminy 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela. Centralna ewidencja, działająca w sieci, 

pozwala na składanie wniosku bez wychodzenia z domu. Z takiego udogodnienia mogą także 

skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność, którzy chcą wprowadzić zmiany, zawiesić, 

wznowić lub zlikwidować firmę. Dzięki CEIDG każdy, kto ma dostęp do Internetu może skorzystać 

z bazy danych, w której zawarte są informacje o przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby 

fizyczne, zarejestrowanych w Polsce.  

 

 Struktura wpisów/wykreśleń w latach 2016-2019  

ROK  

Ilość wpisów do CEIDG   

(dokonanych w Urzędzie Miasta i Gminy 

Kolonowskie)  

Ilość rezygnacji/wykreśleń z  

CEIDG (dokonanych w Urzędzie 

Miasta i Gminy Kolonowskiem)  

2016  20 14 

2017  20 12 

2018  17 9 

2019 24 9 

  

Liczba przedsiębiorców 

prowadzących działalność na 

terenie Gminy Kolonowskie  

2016  211 

2017  220 

2018  232 

2019 244 

  

W latach 2016 do 2019 liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy 

Kolonowskie stopniowo wzrasta. Przyczyną rosnącej liczby firm może być między innymi 

dostępność programów, w ramach których przyszli przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie 

na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub pożyczkę na preferencyjnych warunkach. 

Instytucje, które udzielają wsparcia na ten cel: Urząd Pracy (dofinansowania), Opolskie Centrum 

Rozwoju Gospodarki (dofinansowania, preferencyjne pożyczki), Opolskim Regionalnym Funduszu 

Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (poręczenia) , Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw 

Lokalnych (preferencyjne pożyczki).  

Dodatkowo czynnikiem sprzyjającym jest ułatwienie procedury samej rejestracji firmy. Od maja 

2017 r. przedsiębiorcy - oprócz dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej - mogą również zgłosić się do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (ZUS), w 

jednym okienku. Mogą dokonać zarówno zgłoszenia, jak wyrejestrowania się ze składek, zgłoszenia 

lub wyrejestrowania członków rodziny, a także aktualizacji swoich danych identyfikacyjnych. 

Zarówno wpis, jak i wszelkie zmiany we wpisie można dokonać bezpłatnie w dowolnym urzędzie na 

terenie całej Polski.  

Ze struktury działalności gospodarczej w gminie Kolonowskie w roku 2019 wynika, że największy 

udział procentowy, czyli 27,5% - zajmuje działalność w zakresie budownictwa, a 18,0% w zakresie 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. Oba te 

obszary stanowią prawie połowę wszystkich działalności gospodarczych. 

 

Struktura działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w gminie Kolonowskie 

 na koniec roku 2019 (w %) 

Rodzaj działalności gospodarczej   Udział  

A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 20 6,8 % 

C - przetwórstwo przemysłowe 34 11,5 % 
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E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją 2 0,7 % 

F - budownictwo 81 27,5 % 

G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 53 18,0 % 

H - transport i gospodarka magazynowa 
17 5,8 % 

I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 8 2,7 % 

J - informacja i komunikacja 5 1,7 % 

K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2 0,7 % 

L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  1 0,3 % 

M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 21 7,1 % 

N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 12 4,1 % 

P - edukacja 3 1,0 % 

Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 10 3,4 % 

R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 4 1,4 % 

S,T,U – pozostała działalność usługowa 22 7,5 % 

Razem  295 100%  

  

7.2 Rozwój warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz Strefy 

Aktywności Gospodarczej  

Gmina Kolonowskie, tworząc korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, przede 

wszystkim inwestowała w infrastrukturę techniczną, przygotowanie terenów pod inwestycje oraz 

tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Współpracowała także z takimi 

instytucjami jak: Opolskie Centrum Obsługi Inwestora,  Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania 

Inicjatyw Lokalnych, PAIiIZ, Izba Gospodarcza "Śląsk", Opolska Izba Gospodarcza, Izba 

Rzemieślnicza w Opolu. 

W celu wsparcia rozwoju firm Gmina Kolonowskie wdrożyła w 2004 r. system preferencji 

podatkowych (Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się 

we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 4 lipca 

2013 r. Poz. 1607), który przewiduje udzielenie w 1 roku działalności 100%, w 2 i 3 roku 50%, 

i w 4 i 5 roku 25% ulgi od zwiększonej powierzchni w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej.   

 

Ulgi podatkowe związane z działalnością gospodarczą w latach 2016-2019 

ROK  
Ilość przedsiębiorców, którym 

udzielono ulgę gospodarczą  
Wartość udzielonych ulg 

2016  10 767 265,99 

2017  13 111 044,72 

2018  6 72 699,71 

2019 8 52 824.34 

 

Na terenie Gminy Kolonowskie funkcjonują 2 strefy specjalnego rozwoju przemysłu i usług, 

obejmujące obszary przeznaczone w planach zagospodarowania na prowadzenia działalności 

przemysłowej i usługowej:  

1. Strefa Aktywności Gospodarczej w Kolonowskiem, obejmująca tereny na wschód od ul. 

Kościuszki. Do strefy dojazd zagwarantowany jest drogą powiatową DP 2133O. W strefie 

dostępne są m.in. gaz, woda, kanalizacja i drogi dojazdowe. Najważniejsze firmy działające 

w tej chwili w strefie to: Packprofil Sp. z o.o., Kolb sp. z o.o., PBM SYSTEM Sp. z o.o., P.P.U. 

KOPGARD Sp. z o.o., PAMAS Piotr Matyszok & Synowie, MERCUR Sp. z o.o., VORPACK S. C., 

F. H. U. "DREW-TRANS". 

2. Strefa Aktywności Gospodarczej w Fosowskiem, obejmująca tereny wzdłuż drogi woj. 463 

(ul. Opolska) na terenie Dzielnicy Fosowskiem. W strefie dostępne są m.in. gaz, woda, 

kanalizacja i drogi dojazdowe oraz zasilanie energetyczne zarówno firmy Tauron, jak i PKP 

Energetyka, oraz bocznice kolejowe. Najważniejsze Firmy działające w tej chwili w tej strefie 

to: IZOSTAL S.A., PERI POLSKA Sp. z o.o., MIPODREX S. J.   
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8. INWESTYCJE  

  

Działalność inwestycyjna gminy Kolonowskie polega głównie na zwiększeniu (bądź modernizacji) 

istniejących środków trwałych oraz tworzeniu nowych. W celu ustalenia celów działania w dłuższej 

perspektywie czasowej w 2016r Gmina Kolonowskie opracowała Strategię Rozwoju Gminy 

Kolonowskie na lata 2016 – 2022 (przyjęta Uchwałą Nr XV/107/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem 

z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kolonowskie). Strategia 

określa najważniejsze potencjały rozwojowe, bariery rozwojowe oraz cele strategiczne i operacyjne. 

Działalność inwestycyjna Gminy jest w dużym stopniu podporządkowana realizacji strategii 

(realizacja innych zadań może być rezultatem zmian w przepisach ogólnie obowiązujących np. zmiany 

sytemu oświaty). 

 

8.1 Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych 

Projekty realizowane w gminie Kolonowskie z udziałem środków zewnętrznych  pozyskanych przez 

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie w 2019r 

Rok  Obszar  Rodzaj zadania i instytucja dofinansowująca  
Kwota dotacji  

zł 

Wartość 

projektu (zł)  

2019r. 

Staniszcze 

Wielkie  

W ramach dotacji UMWO na budowę lub 
przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnego 
dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Staniszcze Wielkie”. 

111 500,00 270 595,10 

2019 

Gmina 

Kolonowskie 

Projekt z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu 
Pradziad: 
 Organizacja przyjazdu 25 osobowej grupy 

czeskiej z miasta partnera, która razem z 
polskim partnerem stworzy grupę roboczą, 
odpowiedzialną za przygotowanie zakresu 
materiałów promocyjnych, odpowiadających 
oczekiwaniom odbiorców po stronie czeskiej 

 Produkcja filmu promocyjnego - ok. 3 minutowy 
film promujący walory przyrodniczo-
kulturalnych Gminy Kolonowskie z napisami w j. 
czeskim, 

 Wydanie gazety promocyjnej o walorach 
przyrodniczych Gminy Kolonowskie. 

42 421,80 46 470,90 

2019 

Gmina 

Kolonowskie 

Zakończenie realizacji projektu „Muzyka też już 

nas łączy” . W ramach projektu w 2019r. 

zorganizowano Międzynarodowy Festiwalu Chórów w 
Kolonowskiem (czerwiec 2019). W ramach projektu 
dokonano remontu zaplecza sali widowiskowej w 
Kolonowskiem (meble, ściana przesuwna, stoły i 
krzesła, biurko i fotel biurowy), salę wyposażono w 
szatnię i kurtynę. Dla chóru zakupiono stroje i 
praktykable 
 

34 101,15 40 119,00 

 

Gmina ubiegała się o następujące dotacje: 

1. W dn. 25.03.2019 został złożony wniosek o dofinansowanie na realizację zadania „Modernizacji 

polegającej na remoncie pomieszczeń oraz otoczenia Klubu Sportowego „Unia Kolonowskie” w 

ramach Programu „Sportowa Polska – programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” do 

Ministerstwa Sportu. Koszt całkowity zadania to 434 683,88 , w tym dofinansowanie 217 000 zł. 

Wniosek nie uzyskał akceptacji ze względu na zbyt mały środki w budżecie programu. 

2. W dn. 26.09.2019 złożony został wniosek na zadanie „Przebudowa części świetlicowej budynku 

MCKS Kolonowskie.” do PROW-u w UMWO. Celem projektu jest stworzenie mieszkańcom 

miejscowości Kolonowskie atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca spotkań, dostosowanego do ich 

potrzeb oraz sprzyjającego rozwojowi integracji i aktywizacji społecznej, poprzez przebudowę 

części świetlicowej budynku MCKS w Kolonowskiem. Wydatki całkowite: 581 884,61 zł, koszty 

kwalifikowane: 501 655,40 zł i wnioskowane dofinansowanie: 319 203,00 zł. W zakres zadania 

wchodzi: modernizacja dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, nowa elewacja dla części 

świetlicowej, schody przed wejściem i taras, roboty budowlane w pomieszczeniach świetlicowych, 
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instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacje elektryczne. Decyzja o przyznaniu dotacji zapadnie w 

2020r. 

8.2 Drogi, oświetlenie ulic i transport publiczny  

 Gmina Kolonowskie zarządza siecią dróg kategorii gminnych o łącznej długości 36,492 km, na 

którą składają się 67 dróg gminnych. Oprócz dróg kategorii gminnej w zarządzie gminy znajdują się 

drogi dojazdowe bez nadanej kategorii oraz drogi transportu rolnego. Aktualny stan dróg nie zawsze 

spełnia zarówno wymagania techniczne nałożone na te drogi, ale również i oczekiwania mieszkańców. 

Gmina podejmuje ogromne wysiłki finansowe i organizacyjne, aby tą sytuacje zmienić i poprawić 

stan dróg gminnych.  

 

Stan technicznych dróg kategorii gminne na koniec 2019 r. 

ROK  
Ilość dróg  

Ilość km dróg 

Drogi przebudowane w ostatnich latach, spełniające 

oczekiwania 

 40  18,936 

Drogi z przygotowaną dokumentacją na modernizację lub 

przebudowę 

 7  2,617 

Drogi przewidziane do opracowania dokumentacji w 2020r.   4  1,796 

Drogi wymagające uregulowania stanu własności z PKP 

Nieruchomości S.A. 

 4  3,028 

 

Zadania realizowane w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta  

i sołectw w roku 2019 objęły m.in.:  

• naprawy cząstkowe bitumicznych, tłuczniowych i gruntowych nawierzchni jezdni,  

• utwardzenia nawierzchni dróg, poboczy i parkingów,  

• uzupełnienia i naprawę oznakowania pionowego, montaż luster i tablic z nazwami ulic,  

• odnowienie oznakowania przejść dla pieszych, miejsc parkingowych, 

• montaż oznakowania pionowego wg opracowanych projektów organizacji ruchu, uzupełnienie 

brakujących elementów istniejących progów zwalniających,  

• odwodnienia dróg, konserwację i naprawę urządzeń odwodniających tj. rowy przydrożne, 

przepusty rurowe, uzupełnienia kratek ściekowych itp.,   

• utrzymanie zieleni w pasach drogowych (przycinanie gałęzi ograniczających widoczność na 

drogach, wykaszanie poboczy),  

 

Wartość robót wykonanych w ramach bieżącego 

utrzymania dróg na terenie gminy Kolonowskie w 

latach 2016 - 2019  

Rok Kwota (zł)  

2016  55 686,70 

2017  74 900,47 

2018  97 454,29 

2019  162 457,66 

  

Wartość robót wykonanych w ramach zadań 

inwestycyjnych na terenie gminy Kolonowskie w 

latach 2016 - 2019  

Rok  Kwota (zł)  

2016  1 377 500,00 

2017  1 088 218,51 

2018  1 515 486,14 

2019  710 677,31 

 

Wykaz remontów i inwestycji drogowych na drogach gminnych na terenie gminy Kolonowskie 

w roku 2019 

Miejsce  Zakres rzeczowy  
Wartość robót  

(zł)  

MIASTO KOLONOWSKIE  

 Przebudowa ul. Kajakowej 

Zakres robót obejmował: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe  

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża  

93 090,40 
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- wykonanie podbudowy z tłucznia bazaltowego 
- wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W 
- wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową 
- wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 
- montaż bariery energochłonnej   
- uporządkowanie terenu budowy  

Podstawowe parametry techniczne: długość odcinka 148,5 m, szerokość 

jezdni 4,8-8,7 m z poszerzeniem na włączeniu do drogi powiatowej, 

pow. (warstwa ścieralna) 803,12 m2 , bariera energochłonna na długości 

76 m. 

Konstrukcja nawierzchni 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  - grub. 3 cm 

- w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W- grub.  4 cm 

- podbudowa z tłucznia bazaltowego – grub. 25 cm 

Modernizacja nawierzchni części ul. Krzywej 

Zakres robót obejmował: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe  

- Frezowanie części nawierzchni  
- wykonanie podbudowy z tłucznia bazaltowego na części wjazdów 
- wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W 
- wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową 

- wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S 
- wykonanie jednego wjazdu z kostki   
- uporządkowanie terenu budowy i wywóz urobku z wykonania koryta 
- regulacja studzienek dla zaworów kanalizacyjnych , wodociągowych 
i gazowych 
Podstawowe parametry techniczne: długość odcinka 213,0 m, 
szerokość jezdni 3,4-4,2 m, pow.  (warstwa ścieralna) 876,86 m2 , pow. 
zjazdów 123,07 m2, pow. wjazdu z kostki brukowej betonowej 15,0 m2. 

Konstrukcja nawierzchni 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S  - grub. 4 cm 

- w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W- grub.  3 cm, na 

zjazdach grub. 2 cm 

- podbudowa z tłucznia bazaltowego na zjazdach – grub. 20 cm, pod 

kostkę brukową 10 cm. 

73 585,93 

Przebudowa odnogi ul. Kościuszki. 

Zakres robót obejmował: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe  

- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni  
- wykonanie podbudowy z tłucznia bazaltowego 
- wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W 
- wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową 
- wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S 
- uzupełnienie poboczy  destruktem bitumicznym   
- uporządkowanie terenu budowy z wywozem urobku z wykonania 
koryta 
Podstawowe parametry techniczne: długość odcinka 86,0 m, szerokość 
jezdni 5,0 m z poszerzeniem na włączeniu do drogi powiatowej, pow. 
(warstwa ścieralna) 475,0 m2. 

Konstrukcja nawierzchni 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S  - grub. 3 cm 

- w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W- grub. (średnia)  4 

cm 

- podbudowa z tłucznia bazaltowego – grub. 23 cm 

55 813,25 

Modernizacja pobocza ul. Zakładowej. 

Zakres robót obejmował wykonanie modernizacji pobocza ul. 

Zakładowej 

Konstrukcja nawierzchni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm. 

- podbudowa z tłucznia bazaltowego frakcji 0-63 mm 25 cm 

- warstwa odcinająca z piasku gr. 5 cm 

Powierzchnia całkowita – 242,0 m2,  

Szerokość pobocza – 1,0-3,5 m. 

39 812,49 

SOŁECTWO STANISZCZE WIELKIE 
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 Przebudowa Placu Targowego 

Zakres robót obejmował: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe  

- frezowanie części nawierzchni  
- wykonanie podbudowy z tłucznia bazaltowego na części wjazdów 
- wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W 
- wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową 
- wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S 
- przebrukowanie jednego wjazdu z kostki   
- wzmocnienie poboczy destruktem bitumicznym oraz wyrównanie 
terenu ziemią 
- uporządkowanie terenu budowy i wywóz urobku z wykonania koryta 
- regulacja studzienek dla zaworów kanalizacyjnych i wodociągowych 
Podstawowe parametry techniczne: szerokość jezdni 3,0-5,0 m z 
poszerzeniami na włączeniach do dróg powiatowych, pow.  (warstwa 
ścieralna) 3 082,32 m2 , pow. zjazdów 364,54 m2, pow. poboczy 
543,25 m2. 

Konstrukcja nawierzchni 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S  - grub. 4 cm 

- w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W- grub.  2 cm, na 

zjazdach grub. 3 cm 

- podbudowa z tłucznia bazaltowego na zjazdach – grub. 15 cm, 

średnia grubość wzmocnienia poboczy 6 cm. 

208 418,80  

 Przebudowa odnogi ul. 1 Maja 

Zakres robót obejmował: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe  

- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni  
- wykonanie podbudowy z tłucznia bazaltowego 
- wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W 
- wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową 
- wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S 
- uzupełnienie poboczy  destruktem bitumicznym   
- uporządkowanie terenu budowy z wywozem urobku z wykonania 
koryta 
Podstawowe parametry techniczne: długość odcinka 71,0 m, szerokość 
jezdni 3,5-4,0 m, pow. (warstwa ścieralna) 332,60 m2. 

Konstrukcja nawierzchni 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S  - grub. 3 cm 

- w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W- grub. (średnia)  4 

cm 

- podbudowa z tłucznia bazaltowego – grub. 23 cm 

40 314,45 

SOŁECTWO STANISZCZE MAŁE 

 Modernizacja nawierzchni ul. Zielonej oraz odnogi ul. Ks. Gajdy 

Zakres robót obejmował: 

a) modernizację nawierzchni odnogi ulicy Ks. Gajdy w Staniszczach 

Małych, w tym: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe  

- ścinanie poboczy, frezowanie istniejącej nawierzchni na włączeniu 
do drogi powiatowej oraz czyszczenie istniejącej nawierzchni  
- skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni 
- wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W 
- wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową 
- wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S 
- uzupełnienie poboczy  destruktem bitumicznym   
- uporządkowanie terenu budowy z wywozem urobku ze ścinki 
poboczy 
- regulacja studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych 
Podstawowe parametry techniczne: długość odcinka  378,5 m, 
szerokość jezdni 3,0-7,0 m, pow. (warstwa ścieralna) 1651,75 m2. 

Konstrukcja nawierzchni 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S  - grub. 4cm 

- w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W- grub. (średnia)  

2cm 

b) modernizację nawierzchni ulicy Zielonej w Staniszczach Małych, w 

tym: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe  

- ścinanie poboczy oraz czyszczenie istniejącej nawierzchni  
- skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni 
- wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W 

156 891,99 
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- wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową 
- wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S 
- uzupełnienie poboczy  destruktem bitumicznym   
- uporządkowanie terenu budowy z wywozem urobku ze ścinki 
poboczy 
- regulacja studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych 
Podstawowe parametry techniczne: długość odcinka  254,5 m, 
szerokość jezdni 2,8-4,5 m, pow. (warstwa ścieralna) 837,75 m2. 

Konstrukcja nawierzchni: 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S  - grub. 4cm 

- w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W- grub. (średnia)  

2cm 

 

     
Zdjęcie 14 Ul. Krzywa w Kolonowskiem Zdjęcie 15 Ul. Rzeczna w  Staniszczach Wielkich 

     
Zdjęcie 16 ul. Kajakowa w Kolonowskiem Zdjęcie 17 Odnoga ul. 1 Maja w Staniszczach Wielkich 

     
Zdjęcie 18 Dojazd do CAW Staniszcze Małe Zdjęcie 19 Plac Targowy w Staniszczach Wielkich 
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Zdjęcie 20 Ul. Zielona w Staniszczch Małych Zdjęcie 21 Dojazd do Packprofilu 

W celu kontynuacji modernizacji i przebudowy dróg kategorii gminnej w 2019r. przygotowana 

została dokumentacja na modernizacje kolejnych zadań 8 zadań inwestycyjnych.  

 

Wykaz dokumentacji inwestycji drogowych na drogach gminnych na terenie gminy 

Kolonowskie w roku 2019 

Miejsce  Zakres rzeczowy  

Wartość kosztorysowa 

robót 
(zł) 

MIASTO KOLONOWSKIE  

Osiedle 

„kwiatów” 

Przebudowa ul. Długiej. 
Podstawowe parametry techniczne: długość odcinka od ul. Colonny 

do końca zabudowań  543,8 m + odnoga 38,0 m oraz od 1 Maja do ul. 
Colonny 98,0 m, szerokość jezdni 5,5 m, pow. (warstwa ścieralna) 
3 322,2 m2, pow. zjazdów i chodników 523 m2, pow. do przełożenia 
50,0 m2, pow. skrzyżowań z kostki 335 m2; 

Konstrukcja nawierzchni: 

 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub. 4 cm, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grub. 5 cm, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 podbudowa z kamienia łamanego bazaltowego 0-31,5 mm 

gr. 20 cm,  

 w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki betonowej gr. 20 cm, 

 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na zjazdach do 

posesji na podsypce z kruszywa bazaltowego i podbudowie 

z kruszywa bazaltowego gr. 20 cm. 

1 599 297,37 

Przebudowa ul. Chabrów. 

Podstawowe parametry techniczne: długość odcinka  120,0m, 
szerokość jezdni 5,0 m, pow. (warstwa ścieralna) 620,0 m2, pow. 
zjazdów 125,0 m2, pow. do przełożenia 40,0 m2; 

Konstrukcja nawierzchni: 

 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub. 4 cm, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grub. 5 cm, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 podbudowa z kamienia łamanego bazaltowego 0-31,5 mm 

gr. 20 cm,  

 w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki betonowej gr. 20 cm, 

 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na zjazdach do 

posesji na podsypce z kruszywa bazaltowego i podbudowie 

z kruszywa bazaltowego gr. 20 cm. 

214 117,16 

Przebudowa ul. Bzów 

Podstawowe parametry techniczne: długość odcinka  176,0 m, 
szerokość jezdni 5,0 m, pow. (warstwa ścieralna) 900,0 m2, pow. 
zjazdów 300,0 m2, pow. do przełożenia 40,0 m2; 

Konstrukcja nawierzchni: 

 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub. 4 cm 
 skropienie międzywarstwowe, 
 w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grub. 5cm 
 skropienie międzywarstwowe, 

319 013,06 
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 podbudowa z kamienia łamanego bazaltowego 0-31,5 mm 

gr. 20 cm,  

 w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki betonowej gr. 20 cm 

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na zjazdach do 

posesji na podsypce z kruszywa bazaltowego i podbudowie 

z kruszywa bazaltowego gr. 20 cm. 

 Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Kolonowskiem. 

Podstawowe parametry techniczne: długość odcinka 247,0 m, 
szerokość jezdni 5,0 m, pow. 1 289,0 m2, pow. zjazdów 87,3 m2, 
krawężnik najazdowy 516,0 m, ściek z kostki 482,0 m, kanalizacja 
deszczowa o średnicy 160 - 23,0 m.  

Konstrukcja nawierzchni: 

 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - grub. 4 cm, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grub. 6 cm 
 skropienie międzywarstwowe, 
 podbudowa j z kamienia łamanego bazaltowego 0-31,5 mm 

gr. 10 cm,  

 podbudowa z kamienia łamanego bazaltowego 0-63 mm 

gr. 15 cm, 

 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na zjazdach do 

posesji na podsypce z kruszywa bazaltowego i podbudowie 

z kruszywa bazaltowego gr. 15 cm. 

690 020,79 

 Modernizacja odnogi ul. Opolskiej 

Podstawowe parametry techniczne: długość odcinka 204,0 m, 
szerokość jezdni 2,5-3,0 m, pow. 612,0 m2,  

Konstrukcja nawierzchni: 

 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub. 3 cm, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W - grub. 4 

cm, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 podbudowa z kamienia łamanego bazaltowego 0-31,5 mm 

gr. 8 cm,  

 podbudowa z kamienia łamanego bazaltowego 0-63 mm 

gr. 15 cm, 

Konstrukcja wjazdów do posesji: 

 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub. 3 cm, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W - grub. 4 

cm, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 podbudowa z kamienia łamanego bazaltowego 0-63 mm 

gr. 15 cm, 

134 706,98 

MIASTO KOLONOWSKIE – DZIELNICA FOSOWSKIE 

 Przebudowa ul. Dzierżona 

Podstawowe parametry techniczne: długość odcinka 593,0 m etap 
I oraz 270,0 m etap II, szerokość jezdni 5,0 m z lokalnymi 
przewężeniami do 4,5 m, pow. 2 983,25 m2 etap I oraz 1 866,0 m2 etap 
II, pow. zjazdów 143, 0m etap I oraz 96,5 m2 etap II, pow. włączenia 
do drogi powiatowej 87,75 m2. 

Konstrukcja nawierzchni: 

 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub. 4 cm, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W - grub. 2 

cm, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 podbudowa z kamienia łamanego bazaltowego 0-31,5 mm 

gr. 8 cm,  

 podbudowa z kamienia łamanego bazaltowego 0-63 mm 

gr. 15 cm, 

 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na zjazdach do 

posesji na podsypce z kruszywa bazaltowego i podbudowie 

z kruszywa bazaltowego gr. 15 cm. 

885 649,24 

 

SOŁECTWO STANISZCZE WIELKIE 
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 Przebudowa ul. Sienkiewicza 

Podstawowe parametry techniczne: długość odcinka 661,0 m, 
szerokość jezdni 3,5-4,0 m, pow. 2 763,0 m2, pow. zjazdów 178,35 
m2, krawężnik najazdowy 494,0 m, ściek z kostki 494,0 m, kanalizacja 
deszczowa o średnicy 160 - 212,0 m oraz 500 mm – 317,0 m. 

Konstrukcja nawierzchni: 

 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - grub. 4 cm, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W - grub. 2 

cm, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 istniejąca nawierzchnia, 

 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na zjazdach do 

posesji na podsypce z kruszywa bazaltowego i podbudowie 

z kruszywa bazaltowego gr. 15 cm. 

462 518,57  

SOŁECTWO STANISZCZE MAŁE 

 Przebudowa ul. Prusa w Staniszczach Małych 

Podstawowe parametry techniczne: długość odcinka 315,00 m, 
szerokość jezdni 2,5-5,0 m, pow. 1 081,75 m2, w tym naw. bitumiczna 
136,0 m2; 

Konstrukcja nawierzchni z kostki 

 kostka betonowa grub. 8 cm, 
 podsypka cementowo – piaskowa grub. 3 cm, 
 podbudowa z kamienia łamanego bazaltowego 0-31,5 mm 

gr. 8 cm,  

 podbudowa z kamienia łamanego bazaltowego 0-63 mm 

gr. 15 cm,  

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej: 

 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub. 3 cm, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grub. 4 cm, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 podbudowa z kamienia łamanego bazaltowego 0-31,5 mm 

gr. 8 cm,  

 podbudowa z kamienia łamanego bazaltowego 0-63 mm 

gr. 15 cm. 

386 930,66 

 

8.3 Zadania inwestycyjne w budynkach użyteczności publicznej  

Remonty i modernizacje OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  w roku 2019  

Rodzaj zadania   Zakres prac  Wartość (zł)  

Modernizacja sanitariatów 

w budynku Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 1 

w Kolonowskiem 

Zakres robót obejmował modernizację 

sanitariatów damskich o powierzchni użytkowej 

34,359 m2 o pow. użytkowej  budynku PSP nr 1 w 

Kolonowskiem (skrzydło C), w tym: 

- rozebranie ścianek działowych  

- wymiana wewnętrznej instalacji wodno-

kanalizacyjnej,  

- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej  

- wymiana wewnętrznej instalacji centralnego 

ogrzewania 

- wymiana tynków wewnętrznych i wykonanie 

obudowy stropów płytami gipsowo – kartonowymi 

- remont posadzek wraz z wykonaniem warstwy 

wyrównującej i ułożeniem nowych płytek 

- licowanie ścian płytkami do wys. 2,0 m oraz 

malowanie ścian powyżej płytek i stropów 

- wymiana stolarki drzwiowej 

- montaż kabin sanitarnych  

123 438,14 

I etap „Rozbudowy 

budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej Staniszcze 

Małe – Spórok” 

Rozpoczęcie rozbudowy budynku szkoły 

dostosowującego do wymogów systemu 8 - 

klasowego 

156 191,78 
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Budowa siłowni 

zewnętrznej w 

Fosowskiem 

Zakończono budowę siłowni zewnętrznej na boisko 

ogólnodostępnym przy szkole podstawowej w 

Fosowskiem. 

Zakres robót obejmował:  

 1/ Przygotowanie i ukształtowanie terenu z 

zakresie niezbędnym do montażu urządzeń 

 2/ Montaż następujących urządzeń: 

- prasa nożna 

- wyciskanie siedząc 

- surfy i pajac 

- ławeczka – 2 szt. 

- kosz na śmieci  

16 301,77 

Instalacja klimatyzacji 

pomieszczeń parteru 

budynku Urzędu Miasta i 

Gminy w Kolonowskiem 

Zakres robót obejmował wykonanie instalacji 

składającej się z 10 jednostek wewnętrznych 

ściennych, połączonych z jednostką zewnętrzną 

rurociągiem miedzianym z rur ACR LD-PE, 

prowadzonym nad sufitem podwieszonym. Wzdłuż 

rur chłodniczych poprowadzono przewód 

komunikacyjny oraz przewody zasilające. Zasilanie 

instalacji przeprowadzone zostało z tablicy 

licznikowej na piętrze, gdzie zamontowano 

zabezpieczenie nadmiarowoprądowe B32/3, do 

tablicy klimatyzatorów TK zlokalizowanej na 

zewnątrz budynku, przy jednostce zewnętrznej. Z 

tablicy TK zasilana jest jednostka zewnętrzna i 

jednostki wewnętrzne. 

Instalacja składa się z następujących urządzeń 

firmy LG: 

- jednostka zewnętrzna ARUN080LSSO – 1 sztuka, 

- jednostka wewnętrzna ARNU05GSJN4 – 2 sztuki, 

- jednostka wewnętrzna ARNU07GSJN4 – 6 sztuki, 

- jednostka wewnętrzna ARNU09GSJN4 – 2 sztuki, 

Zakres robót obejmował również sporządzenie 

dokumentacji powykonawczej oraz  uruchomienie i 

przeszkolenie personelu. 
 

106 067,00 

Modernizacja wieży OSP w 

Kolonowskiem 

Zakres robót obejmował: 

a) wykonanie schodów i podestów: 

- konstrukcja schodów wykonana z blachy 

stalowej gr. 6 mm  

- stopnie i podesty wykonane z kraty WEMA z 

listwami antypoślizgowymi 

- balustrady z profili zamkniętych 40 x 20 mm  

- wszystkie elementy ocynkowane ogniowo 

b) wymiana instalacji elektrycznej oraz 

przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej: 

- wymiana instalacji elektrycznej 

- montaż nowych opraw oświetleniowych 

- przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnie 

39 435,00 

Przebudowa Sali OSP w 

Kolonowskiem 

Zakres robót obejmował: 

a) pom. parteru o powierzchni użytkowej 40,88 m2 

- podzielenie pomieszczenia zaplecza na dwie 

części ścianką mobilną,  

- przebudowa wewnętrznej instalacji 

elektrycznej,  

- montaż umywalki z baterią i doprowadzenie 

instalacji wody zimnej i ciepłej,  

- remont pomieszczenia: naprawa tynków, 

rozebranie podłogi drewnianej, wykonanie 

wylewki betonowej i posadzki z płytek, malowanie 

ścian i sufitów, roboty okładzinowe ścian przy 

umywalce, 

b) pom. piwnicy o powierzchni użytkowej 59,30 m2 

- połączenie dwóch pomieszczeń poprzez 

przebicie otworu wraz z wykonaniem podciągu z 

dwuteowników 200 mm 

151 690,77 
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- montaż zlewozmywaka wraz z podłączeniem do 

instalacji wod-kan, 

- demontaż kominka z wykorzystaniem przewodu 

do potrzeb wentylacji pomieszczenia, 

- przebudowa wewnętrznej instalacji 

elektrycznej,  

- remont pomieszczenia: naprawa tynków, 

wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie wylewki 

betonowej i posadzki z płytek, malowanie ścian i 

sufitów, roboty okładzinowe ścian przy 

zlewozmywaku, 

c) na zewnątrz budynku wykonano remont 

zadaszenia nad wejściem do piwnicy oraz schody i 

chodnik z betonowej kostki brukowej. 

Utwardzenie terenu przy 

PSP Staniszcze Wielkie – 

Kolonowskie 

 

Zakres robót obejmował wykonanie: 

- wykonanie korytowania i podbudowy – 517,54 

m2- 

- wykonanie utwardzenia z płyt betonowych 

ażurowych – 171,36 m2 

- wykonanie utwardzenia z kostki brukowej 

betonowej gr. 8 cm – 370,2 m2 

- przełożenie istniejącego chodnika z kostki 

brukowej betonowej gr. 6 cm – 90,24m2 

- ułożenie krawężników betonowych najazdowych 

15x22 cm – 61,2 m 

- wykonanie studzienek ściekowych wraz z 

podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej – 

4 szt.   

- wyrównanie terenu 

103 073,84 

 

8.4 Gospodarka mieszkaniowa 

Do zadań Gminy Kolonowskie, związanych ze sprawnym zarządzaniem nieruchomościami i ich 

utrzymaniem, należy między innymi:  

• rejestrowanie wniosków o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy,  

• opracowywanie wraz ze Społeczną Komisją Mieszkaniową wykazów osób uprawnionych do 

zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne, socjalne, zamiany mieszkań,  

• regulowanie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych w oparciu o ustawę z dnia 

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu 

Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.), Uchwałą Nr XX/170/16 Rady Miejskiej 

w Kolonowskiem z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolonowskie zm. Uchwałą Nr XXI/182/16 Rady Miejskiej 

Kolonowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r oraz Uchwałą Nr XX/169/16 w sprawie przyjęcia 

Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolonowskie na lata 

2017-2021,  

• zasiedlanie pustostanów na podstawie skierowań do zawarcia umowy najmu,  

• przyznawanie lokali socjalnych w oparciu o prawomocne wyroki sądowe o eksmisję,  

• wydawanie zezwoleń na najem lokali w oparciu o art. 691 kc,  

• wydawanie zezwoleń na najem lokali opuszczonych przez najemcę na skutek śmierci lub 

innych przyczyn,  

• rozłożenia zaległości czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych,  

• rejestr pustostanów, zamian lokali, wyroków sądowych   

• przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych,  

• opracowywanie rocznych planów remontów budynków. 

Budynkami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Kolonowskie 

w 2019 r. zarządzała Kanalizacja Gminy Kolonowskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 6 

w Kolonowskiem, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/237/17 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 

4 września 2017r. w sprawie powierzenia zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz 

Zarządzeniem Nr Or. 0050.149.2019 Burmistrza Kolonowskiego z dnia z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kolonowskiem w zakresie powierzenia niektórych 

zadań własnych gminy Kanalizacji Gminy Kolonowskie Sp. z o. o. 
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Ilość lokali mieszkalnych w dyspozycji Gminy Kolonowskie zarządzanych przez według stanu na 

dzień 31.12.2019 r.: 69 lokale: 

Wyszczególnienie  
Gmina Kolonowskie we 

Wspólnotach Mieszkaniowych 

Gmina Kolonowskie 

100 % własności Razem  

Ilość budynków  16 6 22 

Ilość lokali mieszkalnych  37 32 69 

Ilość lokali wyłączonych z 

użytkowania (zły stan) 
1 4 5 

Powierzchnia użytkowa 

mieszkań (m²)  
1338,97 1942,59 3133,89 

Ilość lokali użytkowych  27 16 43 

Powierzchnia użytkowa 

lokali użytkowych (m²)   
193,20 250,25 437,41 

  

Charakterystyka stanu technicznego lokali mieszkalnych z uwzględnieniem stanu całego obiektu 

(razem 69 lokali): 

• Stan dobry: 59%, 

• dostateczny: 30 %, 

• Stan zły: 11%. 

Stan technicznego wyposażenia mieszkań:  

• Instalacja c. o.: 50 %  

• Instalacja wod-kan: 89 %  

• Łazienka, toaleta w lokalu: 69 %  

  

Wysokość nakładów na zarządzanie budynkami, lokalami oraz terenami 

stanowiącymi własność Gminy Kolonowskie oraz przeznaczonych na remonty 

zasobu gminnego 

Rok  Bieżące wydatki na utrzymanie 

mieszkań 

Prace remontowe w zł. 

2016  125 302,54 10 412,30 

2017  128 522,67 27 797,20 

2018  153 299,10 42 256,70 

2019  162 793,70 35 028,26 

 

Przyznawanie i zamiany lokali w latach 2016 - 2019 

Ilość lokali przyznanych dla osób  uprawnionych do zawarcia 

umów najmu 

Ilość zrealizowanych wyroków 

sądowych z orzeczonym 

uprawnieniem do lokalu 

socjalnego 

Rok Lokale komunalne Lokale socjalne Zamiany lokali Ilość eksmisji 

2016  0 4 0 0 

2017  0 1 0 0 

2018  1 3 3 0 

2019 1 0 1 0 

  

Wykaz remontów w zasobie gminnym 2019 r. 

Lokalizacja  Zakres prac Koszt 

Ul.1 Maja 40/1 Malowanie ścian oraz położenie wykładzin 2 942,93 zł 

Ul. Bożka 21 Wymiana instalacji elektrycznej 7 593,12 zł 

Ul. Opolska 42/1 Demontaż pieców oraz okładzin z płyt gipsowych 857,34 zł 

Ul. Lipowa 6/4 Wykonanie instalacji elektrycznej 609,85 zł 
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Ul. Dzierżonia 17/2 Montaż pieca kuchennego 2 479,34 zł 

Ul. Dzierżonia 19/1 Montaż pieca kuchennego 2 479,34 zł 

Ul. Dzierżonia  17 i 17 a Naprawa dachu na budynku komunalnym przy ul. 

Dzierżonia 

5 640,45 zł 

Ul. Dzierżonia 17/4 

Wymiana okien 11 909,49 zł 
Ul. Dworcowa 11/6 

Ul. Opolska 42/1 

Ul. Lipowa 6/3a 

Ul. Lipowa 6/5 Wstawienie drzwi zewnętrznych 516,40 zł 

Razem 35028,26 zł 

 

9. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  

 

Zgodnie z art. 24 ust. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią 

przedmiot własności Gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości 

będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Zasobem nieruchomości Gminy Kolonowskie 

gospodaruje Burmistrz, w szczególności poprzez: ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie 

z katastrem nieruchomości; zapewnienie wyceny tych nieruchomości; sporządzanie planów 

wykorzystania zasobu; zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

wykonywanie czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane 

z zasobu; zbywanie oraz nabywanie nieruchomości zasobu; wydzierżawianie, wynajmowanie 

i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu; podejmowanie czynności w postępowaniu 

sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na 

nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku 

najmu, dzierżawy, o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie, składanie wniosków 

o założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości Gminy Kolonowskie oraz o wpis w księdze 

wieczystej.  

W 2019r. dla zasobu nieruchomości Gminy Kolonowskie obowiązywał Plan wykorzystania 

gminnego zasobu nieruchomości przyjęty Zarządzeniem Nr Or.0050.2.2019 Burmistrza 

Kolonowskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. Poniżej przedstawione zostaną działania prowadzone 

w ramach obowiązków wynikających z tego programu oraz ustawy. 

 

9.1 Gospodarka nieruchomościami komunalnymi  

Z zakresu spraw związanych z gospodarką nieruchomościami w roku 2019 Rada Miejska 

Kolonowskiego podjęła ogółem 2 uchwał. Uchwały dotyczyły zmiany uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty od jednorazowej zapłaty za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  

Sprzedaż mieszkań komunalnych  

Zasady sprzedaży mieszkań komunalnych w Gminie Kolonowskie regulują ustawa z 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami i ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów. 

Na ich podstawie Rada Miejska  Kolonowskiego podjęła następujące uchwały:  

• Nr XX/169/16 z dnia 28 listopada 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolonowskie na lata 2017-2021 

• Nr XXI/181/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca Wieloletni Program Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolonowskie na lata 2017-2021.  

 

W 2019 r.  sprzedano 2 mieszkania na rzecz wynajmujących tj. Lokal mieszkalny nr 8 przy ul. 

Piastowskiej o pow. użytkowej 38,30 m2 oraz pow. przynależnej 8,40 m2 oraz lokal mieszkalny nr 5 

przy ul. 1 Maja 2 o pow. użytkowej 40,82 m2. W roku 2019 nie było sprzedaży mieszkań w trybie 

przetargowym.  

Sprzedaż nieruchomości w Gminie Kolonowskie w roku 2019 

 W formie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano ogółem 3 nieruchomości o łącznej 

pow. 0,4503 ha. W formie bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej  sprzedano 3 nieruchomości o łącznej pow. 0,0243 ha. Sprzedano 

również w drodze bezprzetargowej prawo własności działki 1794 o pow. 0,2800 ha na rzecz 
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użytkownika wieczystego oraz prawo własności działki nr 620 w Staniszczach Wielkich wraz 

budynkami z zastosowaniem bonifikaty na podstawie uchwały Rady Miejskiej 

  

Dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych w latach 2016 – 2019  

Rok  2016  2017  2018  2019 

Kwota   83 088,40 101 585,36 374 051,22 212 294,20 

 

Dzierżawy gruntów komunalnych na cele rolnicze i nierolnicze  

W latach 2019 obowiązywało ogółem 5 umów dzierżaw gruntów gminnych, w tym:  

• 2 umowy dzierżawy z przeznaczeniem na działalność rolniczą,  

• 1 umowa dzierżawy z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, 

• 2 umowy dzierżawy z przeznaczeniem gruntów gminnych na cele nierolnicze, dotyczące 

usytuowania stacji bazowej dla telefonii komórkowej 

Oprócz tego gmina wynajmuje 3 pomieszczenia na stałe na rzecz podmiotów prawnych.  

Dodatkowo na podstawie Zarządzenia Nr Or.0050.20.2016 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie 

ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń służących do prowadzenia działalności kulturalnej 

w budynkach stanowiących własność Gminy Kolonowskie, istnieje możliwość wynajmowania 

niektórych pomieszczeń będących w zasobie gminnym na rzecz osób prywatnych i firm.  

Z tytułu dzierżaw gruntów oraz innych składników majątkowych stanowiących własność Gminy 

Kolonowskie do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 281 365,46 zł.  

  

Dochód z tytułu dzierżaw w latach 2016 – 2019 

Rok  2016  2017  2018 2019 

kwota  272 924,29 336 318,83 363 496,76 281 365,46 

  

Umowy użyczenia majątku gminnego innym podmiotom 

Umowy użyczenia gruntów gminnych  

Strona umowy  Lokalizacja gruntu  Przeznaczenie gruntu  

Polski Związek Hodowców 

Gołębi Pocztowych 

Działka 60/3 w Kolonowskiem Punkt wkładania gołębi na loty, otwieranie 

zegarów kontrolnych po lotach. 

Ludowy Zespół Sportowy w 

Staniszczach Wielkich 

Działki 394/1 i 397/1 

w Staniszczach Wielkich 

Prowadzenie działalności statutowej. 

Stowarzyszenia Odnowy Wsi 

Staniszcze Małe oraz OSP 

Staniszcze Małe 

CAW Staniszcze Małe na 

dz. 1276, 1277/1, 1277/3 i 

1277/4 

Prowadzenie działalności statutowej. 

Bibliotek i Centrum Kultury Pomieszczenie na 15 i 15a 

w budynku UMiG Kolonowskie na 

działce  

Na prowadzenie działalności statutowej. 

TSKN na Śląsku Opolskim 2 m2 działki 582/2 

w Staniszczach Małych 

Umieszczenie tablicy informacyjnej. 

Biblioteka i Centrum Kultury Pomieszczenie w PG 

Kolonowskie na dz. 890 

Na prowadzenie biblioteki publicznej. 

Osoba prywatna  5 m2 dz. 1698 w Kolonowskiem Na umieszczenie krzyża. 

Związek Międzygminny 

„Czysty region” 

Działka 1343/6 w Kolonowskiem Na budowę PSZOK-a. 

Stowarzyszenie „Ambasada 

Sukcesu” 

Działka 620 w Staniszczach 

Wielkich 

Prowadzenie działalności statutowej. Do 

czasu przeniesienia własności. 

 

Umowy dzierżawy i użyczenia przez Gminę Kolonowskie od innych podmiotów 

Umowy dzierżawy gruntów przez Gminę 

Strona umowy  Lokalizacja gruntu  Przeznaczenie gruntu  

Nadleśnictwo Zawadzkie Działka 2003/2 w Kolonowskiem Teren na umieszczenie witacza przy 

wjeździe do Kolonowskiego od strony 

Opola. 
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Spółka cywilna „Medyk” Cześć działki 1741 

w Kolonowskiem 

Teren na fontannę w Kolonowskiem. 

Nadleśnictwo Zawadzkie Działka 2067/1, 1391/3, 1391/2 

w Kolonowskiem 

Droga dojazdowa na Siber. 

Umowy użyczenia gruntów przez Gminę 

Strona umowy  Lokalizacja gruntu  Przeznaczenie gruntu  

Parafia Krasiejów Działka nr 35 w Spóroku Teren na ogólnodostępny parking. 

GS Kolonowskie Część działka nr 1739 

w Kolonowskie 

Teren na nasadzenie drzew. 

Nadleśnictwo Strzelce 

Opolskie 

Cześć działki nr 670 w Spóroku Teren Stoczka. 

Nadleśnictwo Zawadzkie Drogi leśne. Teren na oznakowanie ścieżek 

rowerowych i deszczochronów. 

Parafia Staniszcze Wielkie Cześć działki 641/2 Teren na ogólnodostępny parking. 

Osoba fizyczna Cześć działki 331 w Sporoku Teren na wiatę rowerową. 

Starostwo Powiatowe w 

Strzelcach Opolskich. 

Cześć działki 533/2 w Sporoku Teren kapliczki w Spóroku.  

Nadleśnictwo Zawadzkie Części działek: 2019, 1925, 

1796, 1861, 1823, 2051 

w Kolonowskiem 

Miejsca na ustawienie deszczochronów. 

Starostwo Powiatowe w 

Strzelcach Opolskich 

Cześć działki 968 

w Kolonowskiem 

Teren przy parkingu przy kościele w 

Kolonowskiem. 

Osoba fizyczna Cześć działki 511/1 w Spóroku Teren na wiatę rowerową. 

Osoba fizyczna Część działki 127 w Staniszczach 

Wielkich 

Na posadowienie słupa oświetleniowego. 

Wody Polskie Część działki 986/4 

w Kolonowskiem  

Fragment kanału hutniczego przy 

ul. Prostej. 

Parafia Staniszcze Wielkie Część działki 456 

w Kolonowskiem 

Pomnik Powstańców Śląskich. 

Wspólnota Mieszkaniowa w 

Fosowskiem 

Część działki 1794 

w Kolonowskiem 

Wiata przystankowa. 

Parafia w Staniszczach Małych Część działek 504/2 i 503/4 

w Staniszczach Małych  

Na parking ogólnodostępny. 

 

Użytkowanie wieczyste  

W latach 2016-2019 wartość gruntów przeznaczonych do sprzedaży prawa użytkowania 

wieczystego w drodze przetargowej i bezprzetargowej ustalona była zgodnie z operatami 

szacunkowymi, opracowywanymi przez rzeczoznawców majątkowych. Koszty zleconych wycen oraz 

koszty związane z opracowaniem niezbędnej do zawarcia umowy dokumentacji geodezyjnej 

pokrywane były z budżetu miasta.  

Właściciel działki z prawem wieczystego użytkowania zobowiązany jest do opłacenia w terminie 

do 31 marca każdego roku ustalonej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania. Użytkownikom 

wieczystym przysługuje również prawo wykupu prawo własności użytkowanej działki w drodze 

bezprzetargowej. 

Wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów 

stanowiących własność Gminy Kolonowskie w latach 2016 - 2019  

Rok  2016  2017  2018  2019 

Kwota   25 552,51 zł  165 958,21 zł  104 207,12 zł  29 085,38 

 

Ustawowe przekształcenie prawa wieczystego użytkowania z dn. 01.01.2019 

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1716 ze zm.) wszystkie grunty z prawem użytkowania wieczystego przeznaczona na cele 

mieszkaniowe zostały z dniem 1.01.2019r. przekształcone na prawo własności z obowiązkiem 

uiszczenia w kolejnych 20 latach wpłat zwaloryzowanej opłaty za wieczyste użytkowanie. Gmina 
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posiada również upoważnienie do udzielenia bonifikaty w przypadku zapłaty jednorazowo całej 

należności z tytułu przekształcenia formy własności. Taką bonifikatę uchwalono Uchwałą Nr 

IV/30/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019r w sprawie warunków udzielania 

bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 

stanowiących własność Gminy Kolonowskie w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek 

procentowych tych bonifikat. 

 

Działki przekształcone z dn. 01.01.2019r. 

l.p. 
Opłata 
roczna 

(brutto) 

Działka 
Pow. Wart. Rok Koszt  

przekształcenia 
bez bonifikaty 

(brutto) 
m2 zł/m2   

1. 210,93 zł 1413 604 34,92 1985 4 218,60 zł 

2. 234,68 zł 900/3 672 34,92 1985 4 693,60 zł 

3. 233,14 zł 900/5 672 34,69 2000 4 662,80 zł 

4. 260,04 zł 898/5 752 34,58 1986 5 200,80 zł 

5. 232,58 zł 900/6 666 34,92 1987 4 651,60 zł 

6. 401,60 zł 1680 1114 36,05 1983 8 032,00 zł 

7. 357,60 zł 1316/5 719 38,91 2015 7 152,00 zł 

 

W roku 2019 3 osoby skorzystały z prawa uiszczenia jednorazowej opłaty z zastosowaniem 

bonifikaty. Przychód z tego tytułu wyniósł 16929,28 zł 

Pierwokupy  

Prawo pierwokupu przysługuje Burmistrzowi na podstawie przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, w wypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio od 

Skarbu Państwa lub gminy albo oddanej w użytkowanie wieczyste, jeżeli nie została zabudowana 

na podstawie pozwolenia na budowę. W roku 2019 nie miała miejsca taka sytuacja. 

Darowizny  

Burmistrz Kolonowskiego, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy o samorządzie gminnym, 

w latach 2016 – 2019, przyjął w formie darowizny na rzecz Gminy Kolonowskie nieruchomości 

o łącznej powierzchni 0,3680 ha na szacunkowo określoną kwotę w aktach notarialnych 

99 350,00 zł. Przejęto działki położone w Kolonowskiem nr 333/11 w Kolonowskiem w celu budowy 

drogi oraz działkę nr 957/1 w celu stworzenia drogi dojazdowej do boiska sportowego oraz Miejskiego 

Centrum Kulturalno - Sportowego wraz z miejscami postojowymi oraz na inne cele publiczne z 

zakresu sportu i rekreacji. 

Zamiany gruntów 

W latach 2016-2019 r.  nie  dokonano żadnych zamian gruntów. 

Służebności gruntowe  

 Burmistrz Kolonowskiego zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy o samorządzie gminnym, 

art. 285 kodeksu cywilnego oraz art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, realizując 

podjęte przez Radę Miejską Kolonowskiego uchwały, w latach 2016-2019, ustanowił nieodpłatne 

służebności na działce 226/2 oraz 226/3 w Staniszczach Małych oraz działce 69 w Kolonowskiem na 

rzecz PKP S.A. oraz na działkach 534 oraz 445/4 w Staniszczach Wielkich na rzecz PKP S.A. 

 

Odszkodowania za nieruchomości przejęte na podst. art. 98 UGN  

W ramach art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami Gmina Kolonowskie z mocy prawa 

w latach 2015-2019 stała się właścicielem 24 działek o łącznej powierzchni 0,5234 ha. W ramach 

odszkodowań za grunt zajęty pod drogi gminne, osobom fizycznym Gmina Kolonowskie wypłaciła 

ze swojego budżetu kwotę łącznie 70 804,80 zł (jako przysługujące im z mocy ustawy 

odszkodowanie).  

Na terenie miasta oraz w sołectwach Staniszcze Małe oraz Staniszcze Wielkie, Gmina nabyła 

działki zajęte pod zaprojektowane w planie zagospodarowania przestrzennego drogi publiczne.   

Dla wszystkich przejętych przez gminę nieruchomości zostały przygotowane wnioski do Sądu 

Rejonowego w Strzelcach Opolskich o wpis prawa własności w księgach wieczystych.  

Odszkodowania za nieruchomości przejęte na podstawie spec-ustawy  
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W latach 2016 – 2019 gmina Kolonowskie nie przejmowała działek w tym trybie. 

Komunalizacja  

W latach 2016 – 2019 przygotowano dokumentację geodezyjno-prawną tj. wypisy z ewidencji 

gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy, oraz zaświadczenia o przeznaczeniu działek 

w Miejscowym Planie Zagospodarowania lub o braku planu celem złożenia wniosków do Wojewody 

Opolskiego o wszczęcie z urzędu postępowania komunalizacyjnego o przejęcie z mocy prawa, 

nieodpłatnie na własność Gminy Kolonowskie, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – 

przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.).   

W wyniku tych działań gmina Kolonowskie przejęła w tym trybie ww. przepisów 15 działek 

o łącznej powierzchnię: 2,6527 ha.   

Do wszystkich przejętych przez gminę nieruchomości zostały przygotowane wnioski do Sądu 

Rejonowego w Strzelcach o wpis prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych.   

 

9.2 Numeracja porządkowa budynków  

Realizując przepisy z zakresu numeracji porządkowej budynków w roku 2019 na wniosek 

inwestorów nadano na terenie Gminy Kolonowskie 11 nowych numerów.  

Liczba numerów porządkowych budynków na terenie gminy Kolonowskie nadanych  w roku 

2019  

Miasto Kolonowskie  8 

Sołectwa, w tym:  3 

Staniszcze Małe  2 

Staniszcze Wielkie  1 

Spórok   

RAZEM miasto i sołectwa:  11 

  

O nadaniu nowych numerów zostały powiadomione odpowiednie służby tj.: Policja, Urząd 

Statystyczny, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej.  

  

9.3 Postępowania administracyjne dotyczące podziałów i rozgraniczeń  

Ilość spraw dotyczących podziałów i rozgraniczeń w latach 

2016 - 2019 

Rok  

Rozgraniczenia nieruchomości  Podziały nieruchomości  

Postanowienia  Decyzje  Postanowienia  Decyzje  

Miasto i sołectwa  Miasto i sołectwa  Miasto i sołectwa  Miasto i sołectwa  

2016  - - - 9 

2017  - - - 6 

2018  - - - 31 

2019 1 - - 23 

Razem  1 - - 69 
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10. GOSPODARKA PRZESTRZENNA  

 

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej realizowane przez Urząd Miasta w Kolonowskiem 

dotyczą:  

1. Prowadzenia postępowań administracyjnych dla tych zamierzeń inwestycyjnych, które  

w szczególności powodują zmiany zagospodarowania terenu (nowa zabudowa, przebudowa 

obiektów istniejących, zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części) oraz opracowanie 

opinii w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami (zmiana stanu prawnego 

nieruchomości, zbycie nieruchomości, podział działki). Zadania te realizowane są m. in. przez 

wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.  

2. Tworzenia przepisów prawa miejscowego poprzez sporządzanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego uchwalanych przez Radę Miejską w celu ustalenia 

przeznaczenia terenu, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, 

przyrody, dziedzictwa kulturowego, zasad kształtowania zabudowy, wyposażenia terenu 

w infrastrukturę techniczną oraz innych warunków i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów.  

3. Sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

jego zmian, oceny zmian w zagospodarowaniu, analiz realizacji planów miejscowych oraz potrzeb 

w zakresie ich sporządzania, ocen skutków prawnych uchwalenia planów miejscowych.  

4. Innych zadań, w tym opracowania koncepcji zagospodarowania terenów, w szczególności 

stanowiących własność gminy.  

Zadania z pkt. 2, 3 i 4 realizowane są przy udziale podmiotów zewnętrznych.  

 

Informacja o istniejących planach zagospodarowania publikowana jest w Systemie Informacji 

Przestrzennej na stronie http://portal.gison.pl/kolonowskie/. Zawarte tam informacje pozwalają na 

sprawdzenie przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego, danych adresowych 

nieruchomości oraz informacji na temat wielkości działek. 

  
Rysunek 1 Mapa Gminy Kolonowskie z naniesionymi planami zagospodarowania. 

Rejestr obowiązujących  planów zagospodarowania przestrzennego  w terenie Gminy 

Kolonowskie (stan koniec 2019r) 

Nr 

planu Nazwa planu Data uchwalenia mpzp 
% gminy 

objęty mpzp 
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1 

Nr MG1 dla części 

miasta i gminy 

Kolonowskie (ok.302,5ha)  

  

Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

III/18/98 z dnia 30.12.1998 roku (Dz.Urz.Woj. 

Opolskiego Nr 12 z dnia 11.03.1999 roku, poz.32) 

wraz ze zmianami: 

 uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

XVI/97/2000 z dnia 06.04.2000 (Dz.Urz.Woj. 

Opolskiego Nr 30 z dnia 09.05.2000 roku, 

poz.145) 

 uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

XLII/224/2006 z dnia 27.10.2006 (Dz.Urz.Woj. 

Opolskiego Nr 95 z dnia 27.12.2006 roku, 

poz.2777) 

 uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

VIII/46/2007 z dnia 29.06.2007 (Dz.Urz.Woj. 

Opolskiego Nr 59 z dnia 10.08.2007 roku, poz. 

1841) 

 uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

XXXIV/265/09 z dnia 04.12.2009 (Dz.Urz.Woj. 

Opolskiego Nr 6 z dnia 27.01.2010 roku, poz. 85) 

302,5 ha 

2 

Nr MG2 obejmujący 

granicę polno-leśną i 

związane z tym grunty 

przeznaczone do zalesienia 

(ok.72,5 ha)  

 

Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

XXXIX/215/98 z dnia 27.04.1998 roku (Dz.Urz.Woj. 

Opolskiego Nr 15 z dnia 10.06.1998 roku, poz.79) 

wraz ze zmianą uchwaloną: 

 uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

V/26/03 z dnia 27.09.2003 roku (Dz.Urz.Woj. 

Opolskiego Nr 31 z dnia 29.04.2003 roku, 

poz.730) 

72,5 ha 

3 

Nr K1 dla części miasta 

Kolonowskie (ok.272ha) 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

XXXII/171/97 z dnia 29.08.1997 roku (Dz.Urz.Woj. 

Opolskiego Nr25 z dnia 10.10.1997 roku, poz. 149) 

wraz ze zmianami: 

 uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

V/26/03 z dnia 27.09.2003 roku (Dz.Urz.Woj. 

Opolskiego Nr 31 z dnia 29.04.2003 roku, 

poz.730) 

 uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

XVII/140/12 z dnia 14.05.2012 roku (Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego z 2012 roku, poz. 807, z dnia 

01.06.2012 roku) 

272,0 ha 

4 

Nr K2 dla części miasta 

Kolonowskie (ok.90ha) 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

VII/29/99 z dnia 09.03.1999 roku (Dz.Urz.Woj. 

Opolskiego Nr 18 z dnia 22.06.1999 roku, poz.61) 

wraz ze zmianami: 

 uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

XXIII/137/2000 z dnia 14.12.2000 roku 

(Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 1 z dnia 08.01.2001 

roku, poz.1) 

 uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

XXXVI/181/06 z dnia 20.02.2006 roku 

(Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 26 z dnia 13.04.2006 

roku, poz.898) 

90,0 ha 

5 

Nr K3 dla części miasta 

Kolonowskie (ok.90ha)  

 

Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

X/60/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku (Dziennik 

Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 6 z dnia 30 

stycznia 2004 roku, poz. 116) wraz ze zmianą: 

 uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w 

Kolonowskiem Nr XXI/161/08 z dnia 24.10.2008 

roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Opolskiego Nr 99 z dnia 15 grudnia 2008 roku, 

poz.2314) 

90,0 ha 
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6 

Nr StW 1 dla części wsi 

Staniszcze Wielkie 

(ok.0,2ha)  

Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

XXXVI/184/97 z dnia 30.12.1997 roku (Dz.Urz.Woj. 

Opolskiego Nr 4 z dnia 27.02.1998 roku, poz. 15) 
0,2 ha 

7 

Nr StW2 dla części wsi 

Staniszcze Wielkie 

(ok.24ha)  

Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

X/53/99 z dnia 28.06.1999 roku (Dz.Urz.Woj. 

Opolskiego Nr 32 z dnia 08.09.1999 roku, poz.201) 
24,0 ha 

8 

Nr StM1 dla części wsi 

Staniszcze Małe (ok.1,3ha)  

Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

XXXVI/183/97 z dnia 30.12.1997 roku (Dz.Urz.Woj. 

Opolskiego Nr 4 z dnia 27.02.1998 roku, poz. 12) 
1,3 ha 

9 

Nr StM2 stanowiący 

teren górniczy „Krasiejów" 

(ok.4ha), uchwalony  

 

Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

XVII/106/2000 z dnia 18.05.2000 roku 

(Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 39 z dnia 15.06.2000 

roku, poz.206) wraz ze zmianą uchwaloną 

 uchwałą Nr XIII/69/04 Rady Miejskiej w 

Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2004roku 

(Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 29 z dnia 07 maja 

2004 roku, poz.941) 

4,0 ha 

10 

Nr StM3 dla działki Nr 

1016 w Staniszczach 

Małych (ok.0,3ha),  

Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

XXX/217/2002 z dnia 11 maja 2002 roku 

(Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 60 z dnia 04.07.2002 

roku, poz.837). 

0,3 ha 

11 

Nr StM4 (ok.!20ha) dla 

części miejscowości 

Staniszcze Małe 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

XVIII/96/04 z dnia 08 czerwca 2004 roku (Dziennik 

Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 54 z dnia 17 

sierpnia 2004 roku, poz.1551) wraz ze zmianami: 

 uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

XIV/96/08 z dnia 08 lutego 2008 roku (Dziennik 

Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 25 z dnia 

09 kwietnia 2008 roku, poz.901) 

 uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

XXXII/262/13 z dnia 28.10.2013 roku 

(Dz.Urz.Woj. Opolskiego z dnia 12.11.2013 roku, 

poz. 2466) 

20,0 ha 

12 

Nr Sp 1 dla części wsi 

Spórok (ok.0,5ha) 

Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 

VII/41/03 z dnia 16.06.2003 roku (Dz.Urz.Woj. 

Opolskiego Nr 66 z dnia 03.09.2003 roku, poz.1258) 
0,5 ha 

 

Zadania związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest aktem administracyjnym, 

określającym sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu w przypadku braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Akt ten występuje w dwóch formach 

w zależności od rodzaju planowanej inwestycji: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.  

 

W roku 2019 wydano 18 decyzji, w tym 9 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Zdecydowana większość decyzji dotyczyła budowy farm fotowoltaicznych oraz 

infrastruktury z nimi związanej pozostała dotyczyła budowy budynków mieszkalnych 

oraz usługowych na wniosek osób fizycznych.  

 

 

Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

dla całego obszaru gminy, wydane w latach 2016 - 2019 

Wyszczególnienie  
2016 2017 2018  2019  

szt.  %  szt.  %  szt.  %  szt.  % 

Budowa budynków mieszkalnych  2 28,6 3 43,0 0 0 2 11,1 
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Rozbudowa budynków mieszkalnych  2 28,6 2 28,6 1 11,1 0 0 

Budowa i rozbudowa budynków 

gospodarczych i garażowych  

0 0 0 0 1 11,1 0 0 

Budowa i rozbudowa budynków 

usługowych  

2 28,6 1 14,2 3 33,3 2 11,1 

Inwestycje infrastrukturalne  1 14,2 0 0 1 11,1 8 44,4 

Inne  0 0 1 14,2 3 33,3 6 33,3 

Razem  7 100,0 7 100,0 9 100,0 18 100,0 

  

W poniższych tabelach przedstawiono decyzje dla większych zamierzeń inwestycyjnych w skali 

miejscowej i lokalnej, wydane na wniosek zewnętrznych inwestorów i Gminy Kolonowskie.  

 

Zestawienie zaświadczeń i opinii (z wyłączeniem decyzji) wydanych w 

latach 2016 - 2019  

 

Rodzaj dokumentu  2016  2017  2018  2019  

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  

9 15 22 8 

Zaświadczenia  95 120 116 123 

Opinie urbanistyczne  0 0 0 0 

Opinie dotyczące zgodności podziału nieruchomości z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach 

zabudowy  

4 13 28 20 

Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  

5 2 5 1 

Zadania związane z opracowaniem planów miejscowych  

Uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3 dla części miasta 

Kolonowskie – OSIEDLE FOSOWSKIE uchwałą Rady Miejskiej nr V/38/19 z dnia 25 marca 2019 roku 

(Dz. Woj. Opolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku, poz. 1537). 

 

 
Rysunek 2 Mapa obrazująca zmianę Planu zagospodarowania dla części Fosowskiego 
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Zmiana miejscowego planu zagospodarowania spowodowana była: 

1. koniecznością budowy obiektu magazynowego dla straży pożarnej, 

2. zwiększeniem oferty w zakresie terenów dla działalności gospodarczej przez zniesienie 

obowiązującego dla części terenów ograniczenia możliwej działalności gospodarczej do przemysłu 

drzewnego, 

3. uwzględnieniem wniosku przedsiębiorstwa dotyczącego jednolitego przeznaczenia 

4. pozostających w ich władaniu terenów jako terenów przemysłu, podniesieniem 

5. dopuszczalnej wysokości budynków, oraz przeznaczeniem terenów po pn. stronie drogi 

wojewódzkiej pod usługi o charakterze hotelowo-pensjonatowym, 

6. dopuszczeniem do zabudowy terenu przy drodze wojewódzkiej, dotychczas określonego jako 

zieleń izolacyjna – zdaniem tut. Urzędu bezzasadnie 

7. dopuszczenia stosowania oczyszczalni przydomowych na terenie działek nr 1784-1786, 

nieprzewidzianych do skanalizowania ze względów ekonomicznych. 

 

Zarządzeniem Burmistrza Kolonowskiego nr Or.0050.77.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. powołano 

nowy skład komisji urbanistycznej, jako organu doradczego Burmistrza w sprawach planowania i 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W składzie Komisji powołano: Annę Hałenda – 

przewodniczący komisji, Bernadetę Janik, Klaudię Gołębiowską i Piotra Dreję – członków komisji oraz 

Arkadiusza Ulman – sekretarz komisji. 

 

Uchwałą Rady Miejskiej Kolonowskiego nr VII/71/19 z dnia 16 września 2019 r. przyjęto ocenę 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kolonowskie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na lata 2015-2018.  

 

W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w 
opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w 
nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach. Następnie 

po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej Burmistrz przekazuje radzie 
wyniki analizy. Rada Gminy zobowiązana jest do podjęcia uchwały co najmniej raz na kadencję w 
sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kolonowskie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 
32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Kolonowskiego nr IX/88/19 z dnia 25 listopada 2019 r. 

Burmistrz Kolonowskiego przystąpił do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla południowej części wsi Staniszcze Małe 

 

Uzasadnienie podjęcia Uchwały: 

 W południowej części wsi Staniszcze Małe od linii kolejowej w kierunku południowym 
aktualnie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr StM4 dla części 
miejscowości Staniszcze Małe uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XVIII/96/04  z 
dnia 8 czerwca 2004  roku  (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 54 z dnia 17 sierpnia 

2004 roku, poz.1551), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego StM/1 wsi Staniszcze Małe, 
gmina Kolonowskie, uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr XXXVI/183/97 z dnia 30 
grudnia 1997 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 4/98 z dnia 27.02.1998 r., poz. 
12), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr St M 3, obejmującego działkę nr 1016 

przy ulicy Ks. Gajdy w Staniszczach Małych, uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr 
XXX/217/2002 z dnia 11 maja 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 60 z dnia 

04.07.2002 r., poz. 837), zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr StM 4 
dla części miejscowości Staniszcze Małe, uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr 
XXXII/262/13 z dnia 28 października 2013 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 
12.11.2013 r., poz. 2466), zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr StM 4 
dla części miejscowości Staniszcze Małe w zakresie obejmującym użytki rolne o powierzchni 0,0796 
ha na działce nr 967/1 położonej przy ulicy Ks. Gajdy w Staniszczach Małych uchwalona uchwałą 
Rady Miejskiej nr XIV/96/08 z dnia 8 lutego 2008 roku (Dziennik Województwa Opolskiego Nr 25, z 

dnia 9 kwietnia 2008 r., poz. 901) oraz w części plan zagospodarowania przestrzennego, określający 
granicę polno-leśną gminy Kolonowskie, uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr 
XXXIX/215/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r. 

Z uwagi na wnioski mieszkańców oraz przeprowadzoną analizę w sprawie oceny aktualności 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zatwierdzoną Uchwałą Nr VII/71/19 Rady 
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Miesjkiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r., która wskazuje, że plany zagospodarowania 

przestrzennego nie są aktualne oraz nie są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 
zdecydowano się na zmianę powyższych planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze 
zmianami i opracowanie dla powyższego terenu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu 
uporządkowanie ładu przestrzennego oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w 
oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. Ponadto ujednolicenie planu zagospodarowania jednym 
planem zagospodarowania, zastępującym pięć aktualnie obowiązujących planów zagospodarowania 

ujednolici i zharmonizuje projektowaną zabudowę w części objętej opracowaniem nowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Przesłankami motywującymi opracowanie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Staniszcze Małe w zakresie wymieniony na 
wstępie są: 

1. wnioski mieszkańców  
2. uregulowanie faktycznego zagospodarowania terenu 
3. Rozszerzenie terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz poprawę 

zagospodarowania terenów południowej części wsi Staniszcze Małe 
4. Dostosowanie dokumentów planistycznych Gminy do aktualnie obowiązujących przepisów. 

5. Sporządzenie planu zagospodarowania na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. 
Proponowane zmiany dokonane zostaną zgodne są z aktualnie obowiązującym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie – zmianą, 
zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr X/68/11 z dnia 12.09.2011 r., gdyż do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie jak na wstępie nie jest 
wymagana jest zmiana studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

W wyniku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie 
podstaw do jakichkolwiek roszczeń wobec gminy z tytułu obniżenia wartości gruntów, natomiast 
gmina może osiągnąć dodatkowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości. 

 

 
Rysunek 3 Załącznik graficzny dla podjętej uchwały zmiany planu zagospodarowania. 
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11. GOSPODARKA KOMUNALNA  

  

W roku 2019 r. zadania komunalne, związane m.in. z utrzymaniem zieleni, oczyszczaniem letnim 

i zimowym, odśnieżaniem, wykaszaniem poboczy, wycinką i korekcją drzew oraz wykonywaniem 

cząstkowych napraw dróg, sprzątaniem targowiska, opróżnianiem koszy ulicznych, a także usługami 

dowożenia do szkół dzieci niepełnosprawnych i do przedszkoli wykonywała należąca do Gminy 

Kolonowskie spółka Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” sp. z o.o. 

11.1 Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków.  

Do realizacji zadania powołana została spółka gminna Kanalizacja Gminy Kolonowskie sp. z o.o., 

która dysponuje majątkiem zapewniającym realizację tego zadania: 

 studnią do poboru wody wraz ze Stacją Uzdatniania Wody i 51,5 km sieci wodociągowej z 1424 

przyłączami do wody, 

 oczyszczalnia ścieków o przepustowości 600 m3 na dobę i 54,4 km sieci kanalizacyjnej z 1332 

przyłączami. 

Spółka posiada decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie: 

 na podstawie Decyzji GK.7021.14.2012 z 03.12.2012r Burmistrza Kolonowskiego na 

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

 na podstawie Decyzji GK.7021.2.2011 z 25.02.2011r Burmistrza Kolonowskiego na zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, 

 na podstawie Decyzji GK.6233.4.2017 z 04.12.2017r Burmistrza Kolonowskiego na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

Zatwierdzanie taryf na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 

Od 1 stycznia 2018r. zatwierdzanie taryf na wodę i odprowadzanie ścieków leży w gestii 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Obowiązująca taryfa została zatwierdzona przez 

Dyrektora Regionalnego Wód Polskich w Gliwicach Decyzją nr GL.RET.070.7.143.2018.EK z dnia 8 

maja 2018 r. W 2018r. Rada Miejska przyjęła również projekt uzgodnionego z Wodami Polskimi 

nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Nr XXXVI/314/18 Rady 

Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kolonowskie w celu przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu), który określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodno-

kanalizacyjnego oraz odbiorców.  

Inwestycje w zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej 

Dla realizacji zadań rozbudowy sieci wodnej i kanalizacyjnej spółka zobowiązana jest do 

opracowywania odpowiadających Programów rozbudowy sieci. W 2018 r spółka rozszerzyła zakres 

planowanych działań inwestycyjnych w obszarze wodno-kanalizacyjnych, co zostało zatwierdzone 

Uchwałą Nr XXXV/307/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniającą 

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. W programie tym planuje się realizację 5 zadań 

inwestycyjnych. Na początku roku 2019r zakończono zadanie obejmujące rozbudowę sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na odnodze ulicy Pluderskiej oraz na ulicy ul. Konopnickiej i ul. Reja 

w Kolonowskiem. W IV kwartale 2019r. spółka złożyła wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW w Opolu w 

celu sfinansowania zadania inwestycyjnego polegającego na budowie fragmentu sieci kanalizacji 

sanitarnej na ul. Sobieskiego w Staniszczach Wielkich oraz częściowo zrealizowała zadanie. W celu 

zapewnienia prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych Spółka wykonała prace remontowe 

urządzeń oczyszczalni ścieków, w tym m.in. wymianę dyfuzorów w komorze denitryfikacyjnej oraz 

nitryfikacyjnej, remont dmuchaw, wymiany kraty łukowej na sito spiralne. 

Nadzór właścicielski nad prawidłowością realizacji zadań przez KGK 

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez spółkę gminną Kanalizacja Gminy Kolonowskie 

sp. z o.o. zostały opracowane zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami Gminy Kolonowskie 

(Zarządzenie Nr Or.0050.46.2018 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy 

Kolonowskie), które określają sposób kontroli i zapewnienia właściwej działalności spółki. Do 

najważniejszych obowiązków tym zakresie należy powołanie organów spółki: 

1. Prezesa zarządu 

2. Członków Rady Nadzorczej. 
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W związku z upłynięciem kadencji organów spółki z dniem 30.06.2018r zostały powołane nowe 

organy na kolejną 3 letnią kadencję. 

Prezesem Zarządu został wybrany dotychczasowy prezes inż. Kamil Koj. Natomiast na 3 osobowy 

skład Rady Nadzorczej UMiG przeprowadził konkurs, wyniku którego zostały wybrane następujące 

osoby: 

1. Radca prawny Gabriela Sklorz, 

2. Radca prawny Marcin Kusz, 

3. Mgr inż. Dariusz Dykta. 

Do podstawowych obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad 

działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

W celu wdrożenia zmian wynikłych z uchwalenia ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach 

kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190) 

podjęte zostały uchwały Zgromadzenia Wspólników: 

 Uchwała Nr 4/2018 z dnia 30 maja 2018r. Zgromadzenia Wspólników Kanalizacji Gminy 

Kolonowskie Spółka z o.o. z siedzibą w Kolonowskiem; w sprawie: Regulaminu pracy Rady 

Nadzorczej, zmienionego Uchwałą NR 14/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku, 

 Uchwała nr 5/2018 z 30 maja 2018r. Zgromadzenia Wspólników Kanalizacji Gminy 

Kolonowskie Spółka z o.o. z siedzibą w Kolonowskiem w sprawie: zawierania umów 

o świadczenie usług zarządzania i wynagradzania członków zarządu i ustalenia celów 

zarządczych, 

 Uchwała nr 9/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku Zgromadzenia Wspólników Kanalizacji 

Gminy Kolonowskie Spółka z o.o. z siedzibą w Kolonowskiem w sprawie: wynagrodzenia 

członków Rady Nadzorczej, 

11.2 Zieleń miejska  

Tereny zieleni miejskiej pełnią funkcje rekreacyjne, ekologiczne i zdrowotne – wpływają na 

złagodzenie lub eliminację uciążliwości życia w miastach, kształtowanie układów urbanistycznych, 

wprowadzają ład przestrzenny oraz nadają specyficzny i indywidualny charakter miastu. Dzięki 

zwiększeniu środków budżetowych stan zieleni miejskiej w ostatnim czasie ulegał sukcesywnej 

poprawie. Bieżące utrzymanie terenów zielonych zajmuje się firma wyłoniona ramach 

procedury udzielania zamówień podprogowych. W 2019 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła  

firma Usługi Zrywkarskie A. Richter z Kolonowskiego. Koszt realizacji całego zadania zgodnie 

z ustalonym harmonogramem koszenia ustalono na 22 227,62 zł, a koszt ewentualnych usług 

dodatkowych 1250 zł/ ha. 

Utrzymanie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe i usługi. 

Realizacją koszenia i utrzymania terenów inwestycyjnych zajmuje się również gminna spółka KGK. 

Sp. z o.o. Dla tych terenów ustala się również harmonogram koszenia, który przewiduje m.in. 

dwukrotne koszenie w ciągu roku. Działki, które są zbywane w trakcie roku, wyłączane są na bieżąco 

z harmonogramu koszenia. Koszt utrzymania w 2019r. wyniósł 9 138,67 zł. 

11.3 Utrzymanie dróg gminnych oraz chodników  

Zimowe utrzymanie polega na:  

- zwalczaniu śliskości poprzez zastosowanie piasku na drogach gminnych,  

- odśnieżaniu drogi na całej szerokości,  

- usuwaniu błota pośniegowego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.   

Realizacja tego zadania zlecana jest spółce Kanalizacja Gminy Kolonowskie Sp. z o.o., która 

dysponuje odpowiednim sprzętem i pracownikami zdolnymi do satysfakcjonującego zrealizowania 

tego zadania.  

Pozimowe oczyszczanie dróg gminnych odbywa się w marcu i kwietniu danego roku i polega na 

ręcznym i mechanicznym oczyszczeniu całej powierzchni drogi wraz z przyległymi chodnikami 

z wszelkich nieczystości stałych (piasek, ziemia, liście, błoto itp.).  

Prace przy letnim utrzymaniu czystości na drogach gminnych i chodnikach polegają na 

mechanicznym oczyszczaniu jezdni na całej szerokości z nieczystości stałych oraz systematycznego 

opróżniania koszy ulicznych. 

W ramach utrzymania czystości na drogach prowadzone jest także systematyczne wykaszanie 

poboczy dróg gminnych. Zadania realizowane są przez KGK sp. z o.o. w ramach bieżącego 

utrzymania dróg gminnych. 
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11.4 Utrzymanie i administracja obiektów komunalnych  

 Place targowe  

Do zadań związanych z administrowaniem placami targowymi należy nadzór nad prowadzeniem 

działalności przez kupców, a w szczególności: kontrola przestrzegania zasad zawartych 

w Regulaminie targowiska (Uchwała NR XXXI/258/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 

9 września 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek”) przez osoby prowadzące 

handel na targowisku, wyznaczanie stoisk do handlu na placu targowym oraz przyjmowanie 

wniosków o rezerwację miejsca na placu targowym. Zadania to realizuje Inkasent powołany Uchwałą 

Rady Miejskiej Nr XII/80/15 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej. Do zadań 

inkasenta należy również utrzymanie czystości placu targowego.  

Utrzymaniem sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku z toaletą ogólnodostępną na 

targowisku zajmuje się KGK Sp. z o.o., która dodatkowo zajmuje się w sezonie zimowym 

odśnieżaniem i posypywaniem piaskiem. 

Place zabaw i tereny rekreacyjno – sportowe  

Na terenie gminy Kolonowskie znajduje się 6 placów zabaw (3 na terenie miasta i 3 na terenie 

sołectw). Dla zapewnienia bezpieczeństwa corocznie w okresie wiosennym dokonuje się ich przeglądu 

pod kątem stanu technicznego urządzeń zabawowych. Urządzenia wyeksploatowane, zniszczone czy 

też zdewastowane poddaje się doraźnemu remontowi, przywracając je do stanu pierwotnego lub 

wymienia na nowe, posiadające wymagany certyfikat pozwalający na bezpieczne użytkowanie. 

Wymieniany jest również piasek w piaskownicach, a nawierzchnie trawiaste są koszone w ciągu 

całego roku.  

 

Wykaz placów zabaw na terenie gminy Kolonowskie  w roku 2019 

miasto sołectwa 

1. plac zabaw przy PSP w Kolonowskie, ul. 1 Maja 

boisko ogólnodostępne wielofunkcyjne do piłki 

2. ręcznej z placem zabaw, siłownią i bieżnią w 

Kolonowskiem, ul. Szkolna 

3. plac zabaw ogólnodostępny z boiskiem 

ogólnodostępne do piłki ręcznej z bieżnią przy 

PSP Fosowskie, ul. Rzeczna 

4. plac zabaw ogólnodostępny w 

Staniszczach Wielkich, ul. Kościelna,  

5. plac zabaw i boisko do piłki plażowej 

oraz siłownia przy CAW w Staniszcach 

Małych, odnoga ul. Ks. Gajdy 

6. plac zabaw i boisko do piłki plażowej 

przy CAW Spórok, ul. Guznera. 

 

11.5 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy  

Zadania utrzymania porządku i czystości zawarte w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach należą do zadań obowiązkowych gminy. W przypadku 

naszej gminy zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi zostały przekazane do Związku 

Międzygminnego „Czysty region” w Kędzierzynie – Koźlu, który tym samym ma wyłączność na ich 

realizację. Pozostałe zadanie realizowane są zgodnie z uchwalonym Regulaminem czystości porządku 

na terenie Gminy Kolonowskie (Uchwała Nr XVII/136/16 Rady Miejskiej Kolonowskie z dnia 20 

czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Kolonowskie), który w szczególności reguluje: 

 wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 

 rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

 obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych dla wspólnego użytku, 

 wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 

produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 

poszczególnych nieruchomościach, 

 wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 

Kontrole sanitarno – porządkowe  

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie prowadzi: 
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1. ewidencję nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji, 

2. ewidencję wszystkich szamb na terenie gminy, 

3. ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków w aglomeracji i poza aglomeracją.  

 

Na podstawie powyższych ewidencji prowadzony jest nadzór nad prawidłowością opróżniania 

szamb oraz obowiązkiem przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej.  

Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowościami było brak umowy oraz rachunków za wywóz 

nieczystości płynnych. W przypadku ich stwierdzenia komisja kontrolująca zobowiązywała właścicieli, 

zarządców bądź administratorów do niezwłocznego usunięcia przyczyn. 

Przeprowadzanie akcji deratyzacji  

Deratyzacja przeprowadzana jest dwa razy w roku w okresach wiosennym i jesiennym, w dniach 

od 1 do 30 kwietnia oraz od 1 do 30 września każdego roku, co określa Uchwała Nr XVII/136/16 

Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie.  

Czyszczenie kanalizacji gminnych  

Całość kanalizacji deszczowej oraz część sanitarnej jest własnością gminy. Utrzymanie ich 

w należytym stanie technicznym wymaga częstego czyszczenia i udrażniania. Realizacja tego zadania 

w zakresie kanalizacji deszczowej następuje w ramach Zarządzania drogami gminnymi przez KGK 

sp. z o.o. 

Zezwolenia na wywóz odpadów płynnych i wpisy rejestru działalności 

regulowanej  

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach 

Burmistrz Kolonowskiego udziela zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych. Po przedstawieniu wymaganych dokumentów 

przedsiębiorca otrzymuje zezwolenie na okres do 10 lat. Aktualnie w 2019r do prowadzenia 

działalności w tym obszarze są wpisane 2 podmioty. 

  

Wywóz odpadów azbestowo- cementowych z posesji osób fizycznych  

Gmina Kolonowskie uchwaliła w 2012 r. Uchwałą Nr XVII/136/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie 

przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Kolonowskie na lata 2009-2032 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolonowskie na lata 20092032 i 

konsekwentnie go realizuje uczestnicząc od wielu lat w projektach dofinansowanych z WFOŚiGW w 

Opolu w zakresie utylizacji wyrobów azbestowych.  

  

Wywóz odpadów azbestowo- cementowych w latach 2015 - 2019 

Rok Firma obsługująca 

Wartość 

Umowy 

 (zł) 

Dofin. 

WFOŚiGW 

NFOŚiGW 

Ilość azbestu 

(tony) 

2015  
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „T-tel” 

Pana Tomasza Wieczorka z Bielska Białej. 
16 814,52 14 292,34 24,765 

2016  Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „T-tel” 

Pana Tomasza Wieczorka z Bielska Białej. 
6 750,86 5 738,23 9,42 

2017  
Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Warszawa, ul. 

Marynarska 15 
10 686,54 9 083,56 27,060 

2018  Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Warszawa, ul. 

Marynarska 15 
6 390,36 5 222,40 7,680 

2019 Logistyka Odpadów  Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 

29, 40-085 Katowice. 
11 442,84 11 431,32 16,314 
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Usuwanie zwłok zwierzęcych  

Do obowiązków gminy należy usuwanie martwych zwierząt ginących na drogach. Gmina zawarła 

w tym zakresie umowę z weterynarzem, który zobowiązał się do odbioru potrąconego przez 

samochody zwierzęcia w okresie letnim w ciągu 24 h, w okresie zimowym w ciągu 48 h. Zgłaszanie 

konieczności podjęcia działań dokonuje się 24 h na dobę. Gmina ponosi koszty dla każdorazowej 

akcji utylizacji zwierzęcia. 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami  

Organizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest zadaniem własnym Gminy. Gmina co 

roku przyjmuje Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi (Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej 

Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2019 r.). 

Program przed uchwaleniem podlega konsultacjom. Na realizację Programu w 2019r., Gmina 

zabezpieczyła kwotę 20 000 zł.  

Program zawiera następujące szczegółowe ustalenia: 

1. Odławianiem bezdomnych zwierząt zajmowała się w 2019r. firma „Gabi” z siedzibą 

w Żędowicach przy ul. Dworcowej 24, z którą zawarta została odpowiednia umowa. 

W przypadku nie znalezienia właściciela Gmina miała również zawartą umowę z Fundację 

S.O.S. dla Zwierząt z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Antoniów 1, która prowadzi schronisko 

dla zwierząt, umożliwiające zapewnienie im bezterminowej opieki do czasu ich adopcji. 

Schronisko zapewnia dodatkowo wyłapanym bezdomnym zwierzętom optymalne warunki 

socjalno - bytowe, pielęgnację i profilaktykę w zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz opiekę 

weterynaryjną. Schronisko podejmuje również działania mające na celu elektroniczne 

znakowanie przyjętych zwierząt z terenu gminy. 

2. Program przewiduje wydawanie karmy dla wolnożyjących kotów oraz dofinasowanie do ich 

kastracji i sterylizacji w „Przychodni dla zwierząt Fauna – Jakub Borkowski” z siedzibą przy ul. 

1 Maja 7 w Strzelcach Opolskich. 

3. Gmina ma podpisaną umowę z gospodarstwem rolnym zlokalizowanym w Staniszczach 

Wielkich, Pl. Targowy 16 w celu zapewnienia opieki dla zwierząt gospodarskich w sytuacjach 

wyjątkowych np. po wypadku komunikacyjnym.  

4. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. Gmina realizuje w miarę potrzeb poprzez zlecanie Gabinetowi 

Weterynaryjnemu lek. wet. Jan Piskoń, 47 – 100 Strzelce Opolskie, ul. Opolska 32 dla zwierząt 

domowych w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom 

wolno żyjącym z terenu gminy Kolonowskie. 

Wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną  

W roku 2019 Burmistrz Kolonowskie nie wydał żadnej decyzji na posiadania psa rasy uznanej za 

agresywną, do których zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z 28.04.2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywną zalicza się: 

amerykański pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog 

argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian 

karabash, moskiewski stróżujący i owczarek kaukaski.  

Remonty zabytków na terenie Gminy Kolonowskie  

Gmina opracowała w 2010r. Gminny Program Opieki nad Zabytkami, który został przyjęty 

Uchwałą Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2010 r. Zabytki gminy 

Kolonowskie w niezaprzeczalny sposób kształtują świadomość i tożsamość regionalną mieszkańców. 

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kolonowskie poprzez budowanie polityki ochrony powinien 

pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy. Przedmiotem 

opracowania są pojedyncze obiekty zabytkowe, całe założenia wiejskie oraz osie widokowe 

i panoramy. Natomiast głównym celem opracowania jest wyznaczenie podstawowych kierunków 

działań i określenie konkretnych zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami oraz szerzej nad 

całym środowiskiem kulturowym gminy.  

 

W roku 2014 na terenie Gminy w miejscowości Staniszcze Małe znaleziona została zabytkowa łódź 

– dłubanka dębowa o wymiarach 370x90x60 cm. Dłubanka został przewieziona w 2016r. do Muzeum 

Archeologicznego w Biskupinie do przeprowadzenie konserwacji. Koszt konserwacji ustalono na 

20 000 brutto, a termin realizacji do 1.06.2019r. Konserwator zabytków przekazał dłubankę na 

własność Gminy Kolonowskie. Ostatecznie wyremontowana dłubanka wróciła do gminy w 

dn. 03.12.2019r i została umieszczona w jednym z pomieszczeń Chaty regionalnej. Po 
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przeprowadzonych badaniach w Laboratorium Datowań Bezwzględnych AGH Kraków wiek łódki 

metodą analizy C14 oszacowano na połowę XVIII w. 

 
Zdjęcie 22 Zabytkowa łódź po restauracji w ekspozycji w zabytkowej chacie. 

 

VI. ŚRODOWISKO NATURALNE   
  

 Sprawami związanymi z monitorowaniem stanu środowiska naturalnego w Gminie Kolonowskie 

oraz jego ochroną zajmuje się Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa. 

Do jego zadań należy:  

 ochrona środowiska,  

 sprawy związane z terenami rolniczymi, zasobem leśnym oraz łowiectwem,  

 sprawy związane z uprawami zakazanymi i zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych.  

 

12 ŚRODOWISKO NATURALNE  

12.1 Stan środowiska naturalnego  

Lasy na terenie gminy Kolonowskie zajmują powierzchnię 6131,71 ha (71,1 % lesistości), w tym:  

• lasy indywidualnych właścicieli  210,96 ha,  

• lasy stanowiące własność Gminy  3,57 ha, 

• lasy należące Lasów Państwowy  5 903,19 ha. 

Łowiectwo  

 Na terenie Gminy Kolonowskie znajdują się 3 obwody łowieckie. W roku 2019 samorząd 

współpracował z działającymi tu kołami łowieckimi: „Leśnik”, „Ostoja” i „Daniel” w zakresie 

opiniowania rocznych planów łowieckich postulując realizację planowanych odstrzałów w górnych 

granicach określonych zakresów do odstrzału.  

Rolnictwo  

 Ogólna powierzchnia gruntów w Gminie Kolonowskie wynosi 8361 ha. Użytki rolne - na 

podstawie danych z ewidencji podatkowej podatku rolnego (dla gospodarstw powyżej 1 ha) - 

stanowiły na koniec 2019 r. powierzchnię 1813,0173 ha w ogólnej powierzchni gruntów. Procentowy 

udział gleb użytków rolnych w poszczególnych klasach bonitacji:  

- III klasa –  18,0531 ha, co stanowi  1,0 %, 

- IV klasa –  360,7634 ha, co stanowi  19,9% 

- V klasa –  601,5478 ha, co stanowi  33,2 % 

- VI klasa –  832,6530 ha, co stanowi  45,9 %. 

W okresie sprawozdawczym samorząd współpracował z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii 

w Strzelcach Opolskich, w zakresie m.in.: monitoringu chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich, w 

tym: afrykańskiego pomoru świń (ASF), wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), a także 

obowiązujących aktualnych przepisów weterynaryjnych.  
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Urząd Miasta i Gminy w roku 2019 wydał rolnikom następujące zaświadczenia:  

 na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy 

w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy; potwierdzono 

1 oświadczenie wraz z zeznaniem świadków do zakładu pracy, w celu zaliczenia lat pracy w 

rolnictwie; 

 na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r.; wydano 

3 zaświadczeń, poświadczające osobiste prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego, które są 

niezbędnym dokumentem przedkładanym przez rolników w kancelarii notarialnej przy zakupie 

nieruchomości rolnej, w celu ochrony użytków rolnych.  

12.2 Działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego  

Program Ochrony Środowiska  

Program ochrony środowiska jest dokumentem, stwarzającym na szczeblu gminy podstawy do 

realizacji polityki ekologicznej państwa. Na początku roku 2018 przystąpiono do aktualizacji 

przyjętego w 2014 r. Gminnego Programu Ochrony Środowiska (Uchwała Nr XXXVI/288/14 z dnia 3 

lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Kolonowskie na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020). Zaktualizowany dokument 

Programu został szczegółowo poddany konsultacjom i omówiony na właściwej Komisji Rady Miejskiej 

z udziałem autorów programu i uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 24.09.2018r Uchwałą Nr 

XXXVIII/328/18 w sprawie uchwalenia aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Kolonowskie na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025.  

W Programie zdefiniowano nadrzędne cele średniookresowe do roku 2025 oraz wynikające z nich 

kierunki działań i zadania krótkoterminowe, przewidziane na lata 2018-2021. Jako główny kierunek 

przyjęto kontynuację dotychczasowej polityki, tj. kompleksową poprawę jakości środowiska dla 

zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, realizowaną z zachowaniem zasad zrównoważonego 

rozwoju:  

- Ochronę i poprawę jakości powietrza atmosferycznego.  

- Zwiększenie wykorzystania źródeł energii odnawialnej.  

- Ochronę i poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych.  

- Ochronę przed hałasem.  

- Racjonalną gospodarka odpadami.  

- Edukację ekologiczna.  

- Ochronę i poprawę stanu ekologicznego zasobów przyrodniczych.  

Zadania ekologiczne podzielono na 2 grupy: zadania własne gminy (finansowane w całości lub 

częściowo ze środków budżetowych będących w dyspozycji gminy) i zadania koordynowane 

(finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji 

organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego). Pełna treść Programu, jak 

również raporty z jego realizacji w poszczególnych latach, dostępne są na stronie internetowej BIP 

Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie.  

Plan Ograniczenia Niskiej Emisji 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kolonowskie (przyjęty Uchwałą Nr XV/113/16 Rady 

Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Kolonowskie) jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań, zmierzających 

do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego, tj. redukcji gazów cieplarnianych, 

zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności 

energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników 

energii. Na zakres tematyczny i strukturę dokumentu w dużej mierze wpływ miały wytyczne 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wskazały wymagania wobec 

niniejszego dokumentu.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kolonowskie wyznacza główny cel strategiczny, który 

polega na: Ograniczeniu w 2020 roku zużycia energii końcowej, zmniejszenia emisji CO2 oraz 

zwiększeniu udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym 

Gminy Kolonowskie w stosunku do roku bazowego 2005. 

Rozwinięciem głównego celu strategicznego są następujące cele strategiczne:  

– Cel 1 – Redukcja do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 o 2,54 % 

w stosunku do roku bazowego 2005,  

– Cel 2 – Redukcja do 2020 roku zużycia energii finalnej o 2,85% w stosunku do roku bazowego 

2005,  

– Cel 3 – Zwiększenie do roku 2020 udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii 

w bilansie energetycznym Gminy Kolonowskie do 0,12% w stosunku do roku bazowego 2005,  
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– Cel 4 – Poprawa jakości powietrza do 2020 roku poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do 

powietrza: benzo(a)pirenu i pyłów, dla których odnotowano przekroczenia jakości poziomów 

dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) 

oraz plany działań krótkoterminowych (PDK). 

W 2019r. realizacja tego planu obejmowało m.in.:  

 Monitoring zużycia nośników energii, 

 Dofinansowanie 18 umów dotacji dla mieszkańców do wymiany pieców centralnego 

ogrzewania, 

 Działania w zakresie poprawy jakości dróg gminnych. 

Monitoring powietrza - stacja monitoringu powietrza zanieczyszczeniami pyłami 

PM10 i PM2.5  

Ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie opolskim jest dokonywana corocznie 

w oparciu o wyniki prowadzone w stacjach pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Opolu. Zgodnie z ich raportem z 2014 r. ocena jakości powietrza została dokonana dla 

dwutlenku siarki i azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, a także 

zawartości pierwiastków (ołów, arsen, kadm i nikiel) i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Na 

terenie Gminy Kolonowskie brak jest stacji do ciągłego pomiaru stanu powietrza. W 2014 Gmina 

zleciła Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Opolu pomiar na terenie Gminy 

parametrów powietrza w zakresie dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, stężenie benzenu C6H6 

i uzyskała następujące wyniki: 

 

Lokalizacja stanowiska 

pomiarowego 

Typ 

pomiaru 

SO2 µg/m3 

Średnie 

roczne 

Sezon 

grzewczy 

Sezon 

pozagrzewczym 

Kolonowskie, ul. Szkolna 1b pasywny 4,9 7,6 2,3 

1-godzinna wartość dopuszczalna 350 µg/m3 z dopuszczalną częstością 

przekroczeń - 24 razy w roku  

24 godzinna wartość dopuszczalna 125 µg/m3 z dopuszczalną częstością 

przekroczeń - 3 razy w roku  

Lokalizacja stanowiska 

pomiarowego 

Typ 

pomiaru 

NO2 µg/m3 

Średnie 

roczne 

Sezon 

grzewczy 

Sezon 

pozagrzewczym 

Kolonowskie, ul. Szkolna 1b pasywny 13,0 18,0 7,9 

1-godzinna wartość dopuszczalna 200 µg/m3 z dopuszczalną częstością 

przekroczeń - 18 razy w roku  

Roczna wartość dopuszczalna 40 µg/m3 

Lokalizacja stanowiska 

pomiarowego 

Typ 

pomiaru 

Stężenie C6H6 µg/m3 

Średnie 

roczne 

Sezon 

grzewczy 

Sezon 

pozagrzewczym 

Kolonowskie, ul. Szkolna 1b pasywny 2,0 3,0 1,0 

Roczna wartość dopuszczalna 5 µg/m3 

Stan Środowiska w Województwie Opolskim w 2014r. WIOŚ w Opolu. 

 

Analiza pomiarów wykazuje widoczną zależność pomiędzy wielkością stężenia, a porą roku 

w przypadku dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i stężenie benzenu. Emisja tych zanieczyszczeń jest 

na najniższym i względnie stałym poziomie w ciągu miesięcy letnich, co odzwierciedla wielkość emisji 

ze źródeł przemysłowych i komunikacji. Wyraźne podwyższenie stężenia w okresie grzewczym jest 

spowodowane zjawiskiem niskiej emisji, związanej z sektorem komunalno-bytowym. W 2014r. WIOŚ 

w Opolu nie podjął się badania zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 i PM2,5. W 2018r. Gmina 

podjęła inicjatywę w zakresie zakupu czujników zanieczyszczenia pyłami PM10 i PM2.5. Pierwszy 

testowy czujnik umieszczony został na budynku UMiG w Kolonowskiem, a od nowego roku 2019 w 

każdej miejscowości Gminy na budynkach jednostek oświatowych. Pomiary zanieczyszczenia pyłami 

wskazały znaczne i niemalże codzienne przekroczenia dopuszczalnych norm ilości pyłów w powietrzu. 

Poziom zanieczyszczenia zmieniał się bardzo znacznie w ciągu dnia i osiągał swoje maksimum w 

godzinach popołudniowych i wieczornych, natomiast w godzinach rannych i przedpołudniowych malał 

do wartości znacznie poniżej dopuszczalnych. Takie zachowanie da się wytłumaczyć jedynie ścisłym 

powiązaniem zanieczyszczeń pyłami PM10 i PM2,5 od zanieczyszczeń niską emisją.  
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 Informacja o zanieczyszczeniach dostępna w Internecie 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

Gmina Kolonowskie w 2012 roku przyjęła Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Kolonowskie na lata 2009-2032 (Uchwała Nr XVII/136/12 Rady Miejskiej 

w Kolonowskiem z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Kolonowskie na lata 2009-2032 oraz Prognozy oddziaływania 

na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Kolonowskie na lata 2009-2032. W ramach realizacji programu Gmina prowadzi ewidencję osób i 

miejsc, gdzie mają zastosowanie wyroby z azbestu oraz corocznie uczestniczy w projektach 

WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych. W 2019 r. z powodu zmiany 

przelicznika kg/m2 w Bazie Azbestowej z 11 kg na 15 kg/m2, zwiększyła się ilość masy odpadów 

ogółem oraz odpadów usuniętych jak i pozostałych do usunięcia. 

W tym roku Gmina Kolonowskie także przystąpiła do Ogólnopolskiego programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest. Usunięto 16,314 Mg azbestu z 10 posesji (1142 m2) za cenę 

11442,84 zł, z czego WFOŚiGW w Opolu dofinansował zadanie w kwocie 5721,24 zł, a NFOŚiGW w 

Warszawie – 5709,90 zł. Właściciele nieruchomości dopłacili do usunięcia azbestu w 2019r. w sumie 

11,52 zł.  

Plan Aglomeracji Kolonowskie  

W 2014r przystąpiono do zmiany Planu Aglomeracji Kolonowskie. Aglomeracja ustanowiona w/w 

rozporządzeniem składa się z 4 miejscowości. 

1. Kolonowskie; 

2. Staniszcze Wielkie; 

3. Staniszcze Małe; 

4. Spórok; 

Potrzeba zmiany obszaru i granic aglomeracji Kolonowskie wynika z faktu, iż według stanu 

obecnego zmieniły się podstawowe parametry aglomeracji w tym: liczba mieszkańców, wartość RLM 

aglomeracji, co ma wpływ na wyliczane wskaźniki liczby mieszkańców i RLM. 

Nowa Aglomeracja została zatwierdzana przez Sejmik Województwa Opolskiego Uchwałą nr 

V/70/2015 z 31 marca 2015 w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Kolonowskie” na obszarze gminy 

Kolonowskie i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Kolonowskie”. W ramach aglomeracji rozliczane 

jest spełnienie wskaźników spełnienia wymogów w zakresie uregulowania gospodarki ściekowej.  

Oddziaływanie inwestycji na środowisko  

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest uregulowane w 

ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). 

Ustawa ta precyzuje pojęcie „oceny oddziaływania na środowisko”, jako postępowanie obejmujące w 

szczególności weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie 

wymaganych opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym 

postępowaniu. Ocena stanowi część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.   

Decyzje te wydawane są dla planowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymienia je rozporządzenie Rady 

Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z późn. zm.). Na wniosek inwestorów wydawane są również 

opinie w zakresie kwalifikowania planowanych zamierzeń inwestycyjnych co do potrzeby uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
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Ilość postępowań w latach  

2016 - 2019  
2016  2017  2018  2019 

9 4 3 14 

  

Należy zaznaczyć, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest decyzją 

zezwalającą na realizację inwestycji, a tym samym nie uprawnia do rozpoczęcia robót 

budowlanych. Jest to wstępny etap procesu inwestycyjnego, w którym określa się jedynie 

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia w postaci warunków, pod którymi 

dopuszczalna jest realizacja danego przedsięwzięcia w wariancie dla środowiska najkorzystniejszym. 

Dopiero na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego tj. w postępowaniu o ustalenie warunków 

zabudowy i o udzielenie pozwolenia na budowę, następuje materializacja warunków określonych w 

decyzji środowiskowej.  

Dotacje do ekologicznych urządzeń grzewczych  

Gmina Kolonowskie już w 2011 r. uznała za największe wyzwanie w zakresie ochrony środowiska 

działania na rzecz eliminacji niskiej emisji. W roku 2011 podjęto Uchwałę Nr V/28/11 Rady Miejskiej 

w Kolonowskiem z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu 

dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów 

wyboru inwestycji do finansowania, która przewidywała możliwość ubiegania się o dofinansowanie 

do wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne. Dodatkowo w 2016r. podjęto Uchwałę Nr 

XV/113/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Kolonowskie.  

W ramach realizacji tych uchwał podjęto następujące działania: 

1. Dotacje dla osób fizycznych i prawnych  

 

2. Podejmowano działania w zakresie rozbudowy sieci gazowej na terenie Gminy Kolonowskie 

zgodnie z podpisanym Listem Intencyjnym z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. w sprawie 

rozbudowy sieci dystrybucji gazu w Spóroku, Staniszczach Małych i Staniszczach Wielkich. 

3. Podpisano i realizowano Porozumienie 1.02.2017r. z WFOŚiGW w Opolu współdziałanie przy 

realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych 

przy udziale WFOŚiGW w Opolu poprzez informowanie mieszkańców o możliwości uzyskania 

dofinansowania na wymianę ogrzewania. 

4. Podpisano w dn. 01.09.2018r. „Porozumienie w zakresie rozbudowy/przebudowy instalacji 

oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolonowskie oraz świadczenie usługi oświetlenia 

ulicznego o podwyższonym standardzie miejsc publicznych i dróg” z Tauron Dystrybucja 

Serwis S.A. (aneks Nr 1 do Porozumienia z 12.12.2018 wydłużył termin realizacji z 31.12.18 

na 31.03.2019r.). Celem porozumienia jest kompleksowa wymiana punktów świetlnych na 

terenie Gminy lamp sodowych na oświetlenie LED-owe oraz rozbudowa o dodatkowe punkty 

świetlne w miejscach o niskim naświetlenie. Zadanie ma być realizowane z powstałych 

oszczędności w zużyciu energie elektrycznej. W 2019r. ustalono wszystkie warunki Umowy 

na świadczenie usług oświetleniowych - zakresie rozszerzonym - o podwyższonym standardzie 

z Tauron Dystrybucja Serwis, której jednak realizacja i podpisanie przesunięto na początek 

roku 2020. 

5. Podpisano w dn. 19.08.2019r. Umowę z firmą PROMAR Monitoring Systems z Chorzowa na 

zdalny nadzór i zarządzanie kotłownią w PSP Nr 1 w Kolonowskiem. W ramach umowy firma 

monitoruje pracę urządzeń kontrolno-pomiarowych i automatyki, powiadamianie o 

Dotacje do urządzeń grzewczych udzielone z budżetu Gminy Kolonowskie w 

latach 2015-2019  

2015 r.: wymiana w budynkach jednorodzinnych kotłów węglowych na: 

 gazowe-3 szt., pellet – 2 szt., pompy ciepła – 2 szt. 

2016 r.:  wymiana w budynkach jednorodzinnych kotłów węglowych na: 

pellet – 4 szt., elektryczne – 1 szt. 

2017 r.: wymiana w budynkach jednorodzinnych kotłów węglowych na: 

 gazowe - 1 szt., pellet – 6 szt. 

2018 r.:  wymiana w budynkach jednorodzinnych kotłów węglowych na: 

 gazowe - 1 szt., pellet – 6 szt., pompy ciepła – 1 szt. 

2019 r.: wymiana w budynkach jednorodzinnych kotłów węglowych na: 

gazowe - 13 szt., pellet – 5 szt., pompy ciepła na c.w.u. – 1 szt. 
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wystąpieniu zdefiniowanych w systemie IMPERUS alarmach, optymalizacja i regulacja 

parametrów pracy urządzeń automatyki, kontrola parametrów hydraulicznych układów oraz 

doradztwo merytoryczne i techniczne. Na podstawie raportu przygotowanego przez firmę 

PROMAR zużycie energii w okresie październik, listopad i grudzień 2019r zmniejszyło się o ok. 

20%, co w sumie zamknęło się kwotą oszczędności ponad 8 tyś. zł za te trzy miesiące.  

 

Program dopłat do ekologicznych urządzeń grzewczych powinien przyczynić się do ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń w postaci m.in. SO2 (dwutlenku siarki), NO2 (dwutlenku azotu), benzenu, pyłu 

zawieszonego, tlenku węgla, zapewni poprawę jakości środowiska przyrodniczego i tym samym 

pozytywnie wpłynie na ochronę zdrowia ludzkiego.  

Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków  

Dla ograniczenia ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych do 

gleby i wód, Gmina Kolonowskie kontynuuje program dotacji dla osób fizycznych i wspólnot 

mieszkaniowych do montowanych na terenie Gminy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje 

udzielane są na obszarach, dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub 

ekonomicznie nieuzasadniona.  

Zgodnie z Uchwałę Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie 

zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania, do przydomowych 

oczyszczalni ścieków, spełniających wymagania norm ochrony środowiska wnioskujący może uzyskać 

dotację w wys. do 50 % poniesionych kosztów zakupu wraz z instalacją. Maksymalna kwota 

przyznanej dotacji nie może przekroczyć jednak 3.500,00 zł brutto.   

  

Gmina udzieliła ze środków własnych:  

 w 2015 r. 8 dotacji na łączną kwotę 21 000 zł, 

 w 2016 r. 4 dotacje na łączną kwotę 12 000 zł, 

 w 2017 r. 5 dotacji na łączną kwotę 15 000 zł, 

 w 2018 r. brak wniosków.  

 w 2019 r. 1 dotacja na kwotę 3 000 zł. 

 

VII. KOMUNIKACJA URZĘDU Z OTOCZENIEM  

  

13. KOMUNIKACJAS SPOŁECZNA I PROMOCJA. 

 

13.1 Informowanie mieszkańców o sprawach urzędu 

Informowanie mieszkańców o sprawach realizowanych przez urząd jest niezmiernie istotne. W 

roku 2019 rozszerzona została oferta kanałów informacyjnych dla mieszańców: 

1. Informowanie poprzez stronę urzędu miasta i gminy www.kolonowskie.pl. 

Wszystkie istotne wydarzenia, odbywające się na terenie gminy lub regionu mają swoje są 

odzwierciedlenie na naszej stronie www. Dostęp do publikowanych danych spełnia zasady 

standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, poziom AA), a także jest dostępny 

dla użytkowników, korzystających z różnych urządzeń (takich jak: komputery stacjonarne, 

laptopy i urządzenia mobilne) oraz różnych systemów operacyjnych i przeglądarek 

internetowych. Strona również przystosowana jest do potrzeb osób słabo widzących, 

pozwalając na włączenie bardziej jaskrawych kolorów.  
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Oprócz „Aktualności” strona zawiera informacje na temat Miasta i Gminy, ofertę 

turystyczną, informację na temat rozwoju gospodarczego gminy, ofertę kulturalną  

i sportową oraz dostępne wszystkie wydania Biuletynu Informacyjnego „Colonnowska”. 

2. Biuletyn „Colonnowska”. 

W 2019r wydanych zostało 7 numerów Biuletynu Informacyjnego. Biuletyn informuje 

o najważniejszych wydarzeniach mających miejsce na terenie Gminy. Pozwala zapoznać się 

z informacjami dotyczącymi działalności gminy osobom, które nie posiadają dostępu do 

komputera lub Internetu. Biuletyn wydawany jest w 1100 egzemplarzach i jest bezpłatny. 

Biuletyn dostępny jest w sklepach we wszystkich miejscowościach gminy oraz w kościołach.  

 

 

 
 

3. Informowanie poprzez Biuletyn Informacji Publicznej – bip.kolonowskie.pl. 
Biuletyn Informacji Publicznej jest obligatoryjną stroną internetową prowadzoną przez Urząd. 
Publikacji podlegają dokumenty powstające, takie jak:  
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 Zarządzenia Burmistrza Kolonowskiego, 

 Zamówienia publiczne, 
 Przetargi na nieruchomości, 
 Informacje publiczne, 
 Oferty inwestycyjne, 
 Informacje o działalności lobbingowej, 
 Informacje na temat petycje złożonych do Urzędu, 
 Informacje o naborach na stanowiska urzędnicze, 

 Informacje o składach osobowych Organów Gminy, 
 Podstawowe informacje o urzędzie takie jak NIP, konto, godziny otwarcia, czy 

regulamin organizacyjny, 
 Informacje o jednostkach organizacyjnych, 
 Wyniki kontroli, 
 Kontrola zarządcza,  

 Informacje o środowisku. 
4. Informacja na temat posiedzeń Rady Miejskiej na stronie www.kolonowskie.esesja.pl. 

Od początku 2019r przeprowadzenie posiedzeń sesji Rady Miejskiej wspomagane jest 

oprogramowaniem eSesja firmy MWC Sp. z o.o. z Poznania. Program pozwalana na publikację 
projektów uchwał Rady Miejskiej, przeprowadzania transmisji on-line sesji Rady Miejskiej, jej 
nagrywania i publikacji na YouTube, przeprowadzania imiennych głosowań przez radnych, 
publikacji uchwalone uchwał Rady Miejskiej, protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej, 

protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej. 
5. Informowanie poprzez tablice informacyjne. 

Gmina dysponuje 11 tablicami informacyjnymi, w każdej miejscowości i jednostce 

pomocniczej. W Sołectwach Staniszcze Małe i Staniszcze Wielkie znajduje się po jednej 

tablicy. W Spóroku – 2 tablice, w dzielnicy Fosowskie 3 tablice, w Kolonowskiem również 3 

oraz dodatkowo w siedzibie Urzędu. Wszystkie istotne ogłoszenia wywieszane są do 

zapoznania się przez mieszkańców Gminy. 

6. Publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej.  
Ważne ogłoszenia dla mieszkańców podlegają dodatkowo publikacji w czasopismach 

regionalnych. Zakres publikacji dotyczy w szczególności ogłoszeń związanych z planowaniem 

przestrzennym, sprzedaży nieruchomości gminnych, informacji na temat zamówień 

publicznych. W większości przypadków publikacje mają miejsce w Tygodniku „Strzelec 

Opolski” oraz Dzienniku „Nowa Trybuna Opolska”. 

7. System SMS –owy. 

Pozwala na szybkie przekazywanie krótkich informacji urzędowych. System powiadamiania 

SMS-owego działa od 27 lipca 2010 i jest dla mieszkańców całkowicie bezpłatny. Pozwala na 
zarejestrowanie w poszczególnych grupach: 01 – wszystkie informacje, 02 – informacje 
o sesjach Rady Miejskiej i Komisjach Problemowych, 03 – ostrzeżenia meteorologiczne 
i hydrologiczne, 04 – wydarzenia kulturalne, imprezy, 05 – terminy płacenia podatków. Na 
chwilę obecną w systemie zarejestrowanych jest 946 osób 

8. Współpraca z Strzelcem Opolskim i Nową Trybuna Opolską. 
Gmina prowadzi stałą współpracę z redaktorami takich mediów jak Strzelec Opolski czy NTO. 

W 2019r dla tygodnika Strzelec Opolski udzielonych zostało 29 pisemnych odpowiedzi na 
zapytania złożone przez redaktora prowadzącego gminę Kolonowskie. Gmina Kolonowskie 
posiada podpisaną umowę na promocyjne opłaty za zamieszczanie ogłoszeń w lokalnym 
wydaniu NTO. Gmina wykorzystuje je głównie w przypadku zamieszczania ogłoszeń 
dotyczących sprzedaży nieruchomości.  
Dodatkowo wspólnie z NTO realizowany był projekt promocyjny „Kajakiem do serca przyrody” 

mający na celu promowanie walorów turystycznych gminy Kolonowski na pograniczu polsko 
– czeskim. W ramach projektu powstała gazeta promocyjna kolportowana w Republice 
Czeskiej oraz film promocyjny dostępny na naszej stronie Internetowe 

9. Współpraca z Radiem Doxa, Radiem PARK i Telewizją Lokalną. 
W 2019r. gmina miała podpisaną umowę na promocję na antenie Radia DOXA. W ramach 
umowy przygotowane zostało 31 informacji dotyczących wydarzeń na terenie gminy. 
Informacje te emitowane były w ramach wiadomości oraz w paśmie samorządowym radia. 

Dodatkowo przedstawiciel gminy wziął udział w 3 debatach samorządowych na antenie radia. 
Na antenie Radia PARK wyemitowanych zostało 21 materiałów dotyczących gminy 
Kolonowskie. 
W ramach realizowanej umowy z Telewizją Lokalna Kolonowskie TV powstało 28 materiałów 
informacyjnych zamieszczanych na kanałach YouTube oraz Facebook. Profil Kolonowskie TV 
na fecebook’u obserwuje 775 użytkowników i posiada on 661 polubień 

10. Współpraca z Polskim Radiem i TVP3.  
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W 2019r. przygotowane zostały 26 materiały przeznaczone do emisji na antenie Radia Opole 

w ramach wiadomości. Natomiast w 2019r. nie powstał żaden materiał ze współpracy z TVP3. 
11. W listopadzie 2019r uruchomiony został gminny profil na facebook’u, cieszący się dużą 

popularnością u mieszkańców. 
 

 
 

13.2 Promocja Gminy Kolonowskie.  

Proces promocji gminy jest zespołem środków i instrumentów, za pomocą których Urząd Miasta 

i Gminy Kolonowskie i gminne jednostki:  

• kreują na zewnątrz (w województwie, kraju czy za granicą) wizerunek gminy,  

• oferują swoje zasoby rzeczowe, finansowe czy logistyczne potencjalnym użytkownikom, np. 

turystom czy zainteresowanym inwestorom, dążąc do zwiększenia dochodów miasta, powstania 

nowych miejsc pracy, wzrostu lokalnego popytu oraz dochodów mieszkańców.  

 

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego:  

Rok: 2016 - kwota:  16 237,65 zł  

Rok: 2017 - kwota:  15 881,06 zł  

Rok: 2018 - kwota:  54 850,86 zł  

Rok: 2019 - kwota:  47 200,00 zł  

 

W ramach działań promocyjnych w 2019r zrealizowano następujące działania: 

 przeprowadzono działania promocyjne w Lokalna TV – 19 482,00 zł, 

 przeprowadzono działania promocyjne na antenie Radia PARK – 8 118,00 zł,  

 przeprowadzono działania promocyjne na antenie Radia DOXA – 6 519,00 zł, 

 uruchomiono profil na portalu Facebook, 

 zakupiono na kolejny rok domenę Internetową dla Sołectwa Staniszcze Wielkie – 400,00 zł, 

 zakupiono foldery, książki, puchary itp. – 12681,00 zł, 

 wspólnie z NTO realizowano był projekt promocyjny „Kajakiem do serca przyrody” mający 

na celu promowanie walorów turystycznych gminy Kolonowski na pograniczu polsko – 

czeskim. W ramach projektu powstała gazeta promocyjna kolportowana w Republice 

Czeskiej oraz film promocyjny dostępny na naszej stronie www 
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Priorytety działań promocyjnych stanowią: 

 promocja walorów turystycznych predysponujących do 

wypoczynku weekendowego w szczególności do udziału w 

spływach kajakowych, 

 promocja gminy dla celów lokalizacji inwestycji w nowe 

przedsiębiorstwa,  

 promocja terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowe 

gminy.  

W 2019 r spływy kajakowe Małą Panwią zostały laureatem konkursu na 

Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego 2019 

Certyfikat OROT Spływy kajakowe  stały się niewątpliwie atrakcja 

regionu. To duża zasługa tych wszystkich, którzy na co dzień starają 

się przygotować taką ofertę, aby każdy turysta znalazł dla siebie coś 

ciekawego. 

 

13.3 Realizacja kontaktów z zagranicą   

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, 

niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania własne obejmują m.in.: sprawy 

współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, realizowane na podstawie 

porozumień zatwierdzanych przez Radę Miasta Kolonowskie.  
  

Beilrode (Niemcy)  

Umowa pomiędzy Gmina Kolonowskie i Beilrode została podpisana 21.09.2000r.  

Chmelnica (Słowacja)  

Oficjalna umowa o współpracy partnerskiej z gminą Chmelnica została podpisana 11.05.2002r.  

Wolfsgraben (Austria)  

Oficjalna umowa o współpracy partnerskiej z gminą Wolfsgraben została podpisana 20.05.2006r. Tego samego 

dnia Gmina Kolonowskie została jako pierwsza gmina w Polsce członkiem Sojuszu Klimatycznego.  

Belotin (Czechy)  

Oficjalna umowa o współpracy partnerskiej z gminą Bělotín została podpisana 06.07.2012 r. w Kolonowskiem. 

 

W ramach współpracy w 2019 r odbyły się następujące działaania: 

Działanie Data i miejsce Inicjatywa 

Warsztaty muzyczne 24 - 26.05.2019, 

Hranice, Belotin 

„Muzyka też już nas łączy”, projekt 

transgraniczny 

Międzynarodowy Festiwal Chórów 15.06.2019, 

Kolonowskie 

„Muzyka też już nas łączy”, projekt 

transgraniczny 

Spotkanie robocze  10-11.07.2019 

Kolonowskie 

„Kajakiem do serca przyrody) projekt 

transgraniczny 

Wizyta w ramach konkursu na najpiękniejszą 

czeską wieś 
01.08.2019, Belotin Partnerska gmin 

Wspólnie ćwiczenia strażackie 06.09.2919, Belotin Partnerska gmin 

Udział w uroczystym odsłonięciu Pomnika 

Ofiarom Totalitaryzmu 
17.11.2019, Belotin Partnerska gmin 

Udział w Jarmarku Adwentowym (prezentacja 

lokalnych produktów)  

01.12.2019, 

Kolonowskie 
Partnerska gmin 

 

14. RANKINGI 

 

Udział gminy w rankingach pozwala na porównanie się w stosunku do innych samorządów w 

zakresie, który podlega ocenie. W niektórych przypadkach zakres podlegający ocenie jest bardzo 

szeroki i ma na celu ocenę kompleksową działalności samorządu, w innych przypadkach brane są 

pod uwagę skondensowane dane dla poszczególnych samorządów. 

Najbardziej znane rankingi samorządów przygotowuje co roku ogólnopolskie czasopismo 

Rzeczpospolita i Wspólnota.  

14.1 Ranking Samorządowy „Rzeczypospolitej” opublikowany w 2019. 
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Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i 

wiarygodnych w Polsce. Od 15 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w 

Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. 

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy 

Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji 

pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej". 

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz 

samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w 

strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej 

oraz w zakresie jakości zarządzania. 

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej”  obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach 

powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje 

udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez 

władze lokalne w specjalnej ankiecie.  

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2019 to około 50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, 

jaką można uzyskać wynosi 100 dla gmin i miast (dla miast na prawach powiatu to 102 punkty).  

W kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa (maksymalnie 30 pkt.) oceniane są wskaźniki 

dotyczące: zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i 

korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania,  efektywności zarządzania finansami czy te 

dotyczące budowy potencjału rozwojowego.  

W kategorii „trwałość społeczna” (maksymalnie 34 pkt.) oceniane są te obszary działalności 

samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa 

obywatelskiego. Bierzemy tu pod uwagą zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na 

usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty 

tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, 

których podjęcie nie wymaga dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny, współpraca 

z organizacjami pozarządowymi).  

W kategorii trwałość środowiskowa (maksymalnie 26 lub 28 pkt.) kładziemy nacisk na kwestie 

związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Samorządy mają tu wiele do 

zrobienia choćby w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowa, czy redukcja emisji 

spalin i smogu.  

W czwartej kategorii (maksymalnie 10 pkt.) sprawdzamy jakość zarządzania urzędem, procesem 

uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.  

Zestawienie Ranking Samorządów  jest przygotowywane odrębnie dla miast na prawach powiatu, 

gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. W rankingu nie jest uwzględniane miasto 

stołeczne Warszawa, ze względu na inny ustrój prawny oraz jego wielkość. 

Gmina Kolonowskie w tym rankingu uzyskała 22,22 punkty, co uplasowało nas w kategorii gmin 

miejsko-wiejskich w Polsce na 71 miejscu (na 864 gminy będące w tej kategorii). Porównując wyniki 

samorządów uzyskane w Województwie Opolskim gmina uzyskała 6 miejsce. 

 

Nazwa Gminy 
Trwałość 

ekonomiczno-

finansowa 

Trwałość  

społeczna 

Trwałość  

środowiskowa 

Jakość 

zarządzania 

 i 

współpracy 

Łącznie Typ 

Opole 
9,01 13,76 6,45 1,00 30,23 Powiatowe 

Brzeg 
5,54 8,55 7,15 7,00 28,25 Miejsko-Wiejskie 

Kędzierzyn-Koźle 
6,07 8,99 4,64 7,50 27,21 Miejsko-Wiejskie 

Popielów 
5,81 9,53 2,53 5,50 23,37 Wiejskie 

Strzelce Opolskie 
4,12 8,94 4,49 5,00 22,55 Miejsko-Wiejskie 

Kolonowskie 
3,99 8,03 4,20 6,00 22,22 Miejsko-Wiejskie 

 

14.2 Ranking Wspólnoty „Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2016–

2018” w 2019. 

Metoda rankingu jest niemal identyczna, jak w poprzednich latach. Pod uwagę wzięto całość 

wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2016–2018). 

Zamiarem było uniknięcie dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. 

Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W 

Id: 03438A07-27B0-41D6-9783-A98500F9C8F7. Podpisany Strona 99



RAPORT O STANIE GMINY KOLONOWSKIE ZA 2019 ROK 

 

100 | S t r o n a  

 

poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by 

potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu. Wielkość wydatków inwestycyjnych dla 

Gminy Kolonowskie wyniosła w tym okresie 470,73 zł na 1 mieszkańca. W rankingu tym gmina zajęła 

w kategorii „miasta inne” 426 miejsc na 597 gmin, natomiast w województwie opolskim zajęliśmy 37 

miejsce na 71 jednostek samorządowych.  

 

 
 

14.3 Ranking Wspólnoty „Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2018” 

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak w ubiegłych 

latach. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania 

z funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ 

wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to 

awans chwilowy (incydentalny) i nie ma związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje 

się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło 

naszego rankingu (zamożność). Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały 

skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w 

związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w 

środowiskach samorządowych podatek janosikowy.  Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów 

dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by 

porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji 

odnoszących się do polityki fiskalnej. 
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Wskaźnik zamożności gminy w tym rankingu wyliczony został na poziomie 2954,86 zł/osobę. W 

kategorii „gminy inne” dało to naszej gminie w całej Polsce 345 miejsce na 597 gmin. W 

województwie opolskim uplasowaliśmy się na 33 miejscu z pośród 71 samorządów. 

 

 
 

14.4 Wskaźnik dochodów podatkowych G Ministerstwa Finansów. 

Dla analizy sytuacji samorządów można również brać pod uwagę wskaźnik dochodów 

podatkowych wyliczany przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy z 13 listopada 2003 r. o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530; z późn. zm.). Dane 

te stanowią  podstawę wyliczenia wysokości subwencji oraz wpłat samorządów do budżetu państwa 

w bieżącym roku. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik G 

obliczany jest poprzez podzielenie przez liczbę mieszkańców kwoty dochodów podatkowych 

uzyskanych w roku poprzedzającym rok bazowy z tytułu podatku: od nieruchomości, rolnego, 

leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od osób fizycznych, opłacanego 

w formie karty podatkowej oraz wpływów z opłaty: skarbowej, eksploatacyjnej oraz udziału we 

wpływach z podatku dochodowego od: osób fizycznych, osób prawnych. Im większy wskaźnik 

dochodów podatkowych dla danej gminy tym większe środki będące w dyspozycji samorządu.  

 

Rok 
Wsk. G 

śr. doch/os. 
Polska 

Dochody/os. 
Kolonowskie 

Doch. 
gm./ 

Śr.doch.Pl 

Miejsce 
Polska 
(2477) 

Miejsce 
województwo 

(71) 

2020 1956,15 1618,94 82,76% 796 28 

2019 1790,33 1442,83 80,59% 887 34 

2018 1668,68 1391,94 83,42% 807 31 

2017 1514,27 1234,13 81,50% 921 43 

2016 1435,18 1211,60 84,42% 832 42 
Wzrastająca pozycja gminy w rankingu świadczy o szybszym niż średnio w Polsce wzroście dochodów 

własnych. 

 

15. STRATEGIE, PLANY, PROGRAMY, REGULAMINY, STATUTY - LISTA. 

 

Poniżej umieszczona zastała lista z wszystkimi zawartymi w opracowaniu strategiami, planami, 

programami, regulaminami i statutami wraz z numerami stron na których poszczególne dokumenty 

są omawiane. 

P 

Plan 

Budżet - roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ....................................................................... 53 

Gminny plan dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych ...................................................................... 49 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego ................................................................................................................................ 49 

Plan Aglomeracji Kolonowskie ............................................................................................................................................. 92 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ..................................................................................... 10 

Plan ewakuacji II stopnia Miasta i Gminy Kolonowskie na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych ................ 49 

Plan ewakuacji ludności III stopnia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny ........................................... 49 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kolonowskie .................................................................................................... 90 

Plan Obrony Cywilnej ........................................................................................................................................................... 49 

Plan ochrony zabytków ........................................................................................................................................................ 49 
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Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Kolonowskie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i 

wojny ................................................................................................................................................................................ 49 

Plan operacyjny ochrony przed powodzią ............................................................................................................................ 49 

Plan przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Kolonowskie na potrzeby obronne państwa ......................................... 49 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości ......................................................................................................... 73 

Planu Rozwoju Miejscowości Spórok na lata 2020-2025 ...................................................................................................... 13 

Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego  w terenie Gminy Kolonowskie (stan koniec 2019r) ........................... 78 

Roczne plany łowieckie ........................................................................................................................................................ 89 

Roczny plan remontów budynków komunalnych ................................................................................................................ 71 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych ........................................ 84 

Program 

Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 ....... 90 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami ............................................................................................................................... 88 

Gminny Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ......................................................................... 24 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy ...................................................... 26 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 ................................................................................................. 32 

Narodowy Program Stypendialny ......................................................................................................................................... 38 

Program 500+ ....................................................................................................................................................................... 33 

Program ministerialny „Umiem pływać” .............................................................................................................................. 38 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnym ..................................................................................................................... 88 

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas”........................................................... 37 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolonowskie na lata 2009-2032 ........... 87, 92 

Program współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych .................................................... 21 

Resortowy Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy ................................................................................................ 32 

Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej .............................................................................. 62 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolonowskie na lata 2017-2021.......................... 71 

R 

Regulamin 

Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Kolonowskie .......................................................................................... 86 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków ..................................................................................................... 84 

Regulamin funduszu sołeckiego w Gminie Kolonowskie ...................................................................................................... 18 

Regulamin kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy 

Kolonowskie ..................................................................................................................................................................... 18 

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Kolonowskiem ..................................................................................................................................... 18 

Regulamin organizacyjny UMiG na czas zagrożenia bezpieczeństwa ................................................................................... 18 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie ........................................................................................... 18 

Regulamin pracy Rady Nadzorczej........................................................................................................................................ 85 

Regulamin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem ................................................................................................. 18 

Regulamin targowiska .......................................................................................................................................................... 86 

Regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz instytucjom będących organizatorem działań 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych ................................................. 22 

Regulamin udzielania Zamówień Publicznych o wartości powyżej 10000 zł netto i nieprzekraczających kwoty wskazanej w 

art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień publicznych .................................................................................................. 18, 59 

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie .................................................................. 18 

S 

Statut 

Przystąpienie Gminy Kolonowskie do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu i 

przyjęcie Statutu tego Związku ......................................................................................................................................... 14 

Statut Związku Celowego Powiatowo-Gminnego ”Jedź z nami” .......................................................................................... 14 

Strategia 

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2015 – 2020 ................................................................. 28 

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” na lata 2014-2020 ........................................... 14 

Strategia Rozwoju Gminy Kolonowskie na lata 2016 – 2022 ................................................................................................ 62 
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