P r o t o k ó ł Nr 20
z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rolnictwa w dniu 29 listopada, które odbyło się w godz.
16,00 do 18,10
Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni radni wg listy obecności tj. 9/9
członków. W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy; p. A. Rathmann,
p. P. Dreja, p. M. Stryczek oraz p. E. Dziuba.
Przewodnicząca komisji p. K. Bajsarowicz-Spalek – przywitała obecnych, przedstawiła
porządek obrad. Jako pierwszy temat proponuje omówić projekt budżetu gminy na 2018 r.
Pani A. Rathmann- skarbnik projekt budżetu na 2018 r. wraz z załącznikami został radnym
przesłany w wymaganym terminie tj. do 15 listopada br. Na 2018 r. zaplanowano dochody w
wysokości 20.423.170 zł. w tym dochody bieżące oraz dochody majątkowe w wys. 1.281.000
zł. Wydatki na 2018 r. zaplanowano w wysokości 22.789.905 zł w tym wydatki bieżące w wys.
18.481.984 zł oraz wydatki majątkowe w wys. 4.307.921 zł. Zaplanowana kwota na wydatki
majątkowe jest wyższa w porównaniu do roku bieżącego. Zadania realizowane w ramach tych
wydatków przedstawia tabela załącznik nr 10. Wykaz wydatków majątkowych zawiera ogółem
23 zadania W budżecie na 2018 r. zaplanowano deficyt w wysokości 2.366.735 zł, który planuje
się pokryć przychodami z kredytów i pożyczek. Wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów ujęto
w załączniku z podziałem na kolejne lata. W roku przyszłym wysokość spłaty rat to kwota ok.
753.800 zł. W perspektywie upływu lat spłaty będą niższe.
Pan F. Klimas – gdzie będzie postawiona wiata przystankowa?
Pani A. Rathmann – wiatę zaplanowano dla Staniszcz Małych. Zadanie przebudowa Sali OSP
w Kolonowskiem zaplanowano z środków z programu transgranicznego. Kolejne zadania tj. 20
i 21 termomodernizacje obiektów oświatowych będę realizowane z środków w ramach
programu PRO.
Pan N. Koston – burmistrz
planujemy zaciągnąć kredyt na zadanie związane z
termomodernizacją obiektów oraz na przebudowę dróg gminnych na nowym osiedlu. Zadanie
przebudowy dróg zostanie wykonane pod warunkiem, że otrzymamy środki dofinansowania z
Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że środki
dostaniemy. Od tego roku zmieniły się zasady przyznawania środków. Każda gmina do
programu może złożyć tylko jeden wniosek na kwotę max. 3 mln. zł. Wcześniej mieliśmy małe
szanse na uzyskanie dofinansowania w porównaniu np. z Opolem. Do końca roku będziemy
wiedzieć, czy dostaniemy dofinansowanie na drogi.
Pani A. Rathmann – w roku 2018 nadal będą realizowane projekty w placówkach oświatowych,
jest to kontynuacja. Jeżeli chodzi o wydatki na 2018 r. to wydatki będą wyższe w administracji
co wiąże się z odejściem 3 pracowników na emeryturę oraz koniecznością wypłaty nagród
jubileuszowych. W 2018 r. również wzrosną wydatki na przedszkola co wiąże się z
dodatkowym oddziałem w Kolonowskiem oraz wzrośnie koszt dowozu uczniów
niepełnosprawnych. Inne wydatki są na poziomie przybliżonym do roku bieżącego.
Burmistrz – dowozimy jednego ucznia do Kędzierzyna – Koźla wydatek 60.000 zł na rok.
Wydatki z tytułu dowozu uczniów gminie nikt nie zwraca, jest to obowiązek, który musimy
realizować. Sprawa dowozu uczniów do szkół, które realizują specyficzne zadania winna być
rozwiązana na szczeblu wyższym.

Pani A. Rathmann – obecnie mamy zaciągniętych ogółem 12 pożyczek i kredytów do spłacenia.
Na rok 2018 mamy do spłaty kwotę ok. 3 mln. zł. Jak już wcześniej informowałam w roku
przyszłym planujemy zaciągnąć kredyt na drogi na osiedlu i termomodernizację. Przy
pożyczkach zaciągniętych z WFOŚ można było ubiegać się o umorzenie 20% kwoty. Na dzień
dzisiejszy nie wiemy, czy te zasady będą nadal stosowane, gdyż nastąpiła zmiana składu
zarządu funduszu.
Pani K. Bajsarowicz-Spałek – jeżeli chodzi o inwestycje szczególnie o drogi, to dobrze, że
planowane są remonty w Staniszczach Małych lecz co z ul. Rzeczną w Staniszczach Wielkich.
Zaś w wykazie ul. Rzeczna nie została ujęta, a po raz kolejny remont ul. Długiej jest
przesuwany. Prosi, aby ul. Rzeczna była realizowana w roku przyszłym lub aby określono w
którym roku będzie robiona.
Burmistrz – na chwilę obecną nie jesteśmy właścicielami działek. Obecnie jest prowadzony
podział działek, jest to czasochłonne.
Pani K. Bajsarowicz-Spałek - jest rezerwa budżetowa i proponuje aby z rezerwy w 2018 r.
środki przeznaczyć na wykup gruntów i budowę ul. Rzecznej.
Burmistrz – w przyszłym roku w pierwszej kolejności będzie ogłoszony przetarg na drogi na
osiedlu. Jeżeli będzie możliwość, środki zostaną później można wykonać ul. Rzeczną. Jeżeli
chodzi o Staniszcze Wielkie to należy wykonać ul. Sienkiewicza wraz z odwodnieniem. Jest to
droga, którą uczęszcza więcej mieszkańców, wyższa kategoria ważności.
Pani K. Bajsarowicz-Spałek – czy środki przeznczone w planie chodzi o dopłaty do KGK są
przeznaczone do dopłat do wody i kanalizacji. Łącznie woda i kanalizacja w naszej gminie jest
droga i wynosi 16 zł za 1m³. Jak długo będziemy spłacać kredyt na wodę. W innych gminach
również prowadzono inwestycje a woda nie jest taka droga.
Burmistrz – amortyzacja wraz z ratą spłat nie pokrywa w pełni zobowiązań. Przy analizie taryf
sprawa była szczegółowa omawiana. 1/3 ceny wody to spłata pożyczki. Zakład został
przekształcony w spółkę po to aby móc zaciągać zobowiązania na inwestycje. W ten sposób
gmina została odciążona i może zaciągnąć pożyczkę na drogi.
Pani K. Bajsarowicz-Spałek – z uwagi na brak pytań do projektu budżetu proponuje kolejny
punkt obrad tj. omówienie zmiany plany zagospodarowania dla miejscowości
Kolonowskie/Fosowskie.
Pan P. Dreja – proponowane zmiany dotyczą tylko pewnej części miejscowości Fosowskie.
Plan opracowano głównie z uwagi na zmianę zagospodarowania terenu, gdzie ma powstać
remiza OSP, terenów przy ul. Opolskiej na wniosek Izostalu oraz terenów, gdzie będą mogły
powstać przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Burmistrz – z pewnych względów w planie zagospodarowania dla Fosowskiego nie było zapisu
zezwalającego na przydomowe oczyszczalnie. To miało spowodować, iż mieszkańcy będą
przystępować do budowanej kanalizacji.
Pani K. Bajsarowicz-Spałek – słyszała, że GS w Kolonowskiem nie jest podłączony do
kanalizacji, sprawdzić.
Pani A. Mróż – czy sklep GS w Staniszczach Małych już podłączono do kanalizacji?

Pan P. Dreja – spółka KGK robiła wyjścia kanalizacji w drodze przy sklepie, ale nie wie czy
sklep podłączono.
Pani A. Mróz – w świetlicy w Staniszczach Małych jest problem z odpływem kanalizacji od
strony OSP i DFK. Problem wystąpił już przy dożynkach.
Pani M. Stryczek – przedstawiła zasady ustalania współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Każdorazowo uchwała jest konsultowana z organizacjami, które w ostatnich latach nie
zgłaszają uwag.
Pani K. Bajsarowicz-Spałek – czy Osp jako stowarzyszenie ma prawo wystąpić o środki z tej
puli na np. budowę siłowni?
Burmistrz – OSP jest stowarzyszeniem działającym w obszarze pożarnictwa, czy nie lepiej aby
o środki z LGD na budowę siłowni wystąpił LZS. LZS jako stowarzyszenie ma w statucie
zapisane zadania związane z kulturą fizyczną.
Pani M. Stryczek – w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi jedynie dla Caritas
przeznaczane są środki na realizację określonych zadań. Należy pamiętać, że środki te muszą
być rozliczone przez stowarzyszenie,, co niekiedy dla stowarzyszenia jest nie do wykonania.
Pani E. Dziuba – przedstawiła założenia programu profilaktyki przeciwdziałania
alkoholizmowi, w tym diagnozę działań. Omówiła finansowanie poszczególnych zadań, w tym
zadań realizowanych przez BiCeK. Program jest uchwalany corocznie, zasady pozostają bez
zmian.
Burmistrz – prosi radnych, aby się zastanowili nad nową nazwą na ul. poprzeczną do
Pluderskiej, Jest to droga w prawo jeszcze przed ul. Dębową, gdzie uchwalono plan
zagospodarowania przestrzennego dla m. Kolonowskiego. Są tam również działki gminy.
Osobiście proponuje, aby droga nazywała się „Klonowa”.
Pan F. Klimas – w Fosowskiem na ul. A. Bożka przed mostem brakuje znaku regulującego
pierwszeństwo przejazdu.
Pan J. Steinert – czy coś się dzieje odnośnie budowy stacji paliw w Kolonowskiem.
Burmistrz – tak chyba coś się będzie działo, gdyż właściciel działki (który kupił działkę od
gminy) wystąpił o warunki przyłączy. My z kolei myślimy o innym wariancie usytuowania w
przypadku zainteresowania.
Pan M. Czupała – czy podczas remontu drogi do kręgielni w Kolonowskiem plan zakłada
zmiany wjazdu, chodzi o ostry zakręt – wjazd z ul. Opolskiej. Autobusy mają problem z
wjazdem z ul. Opolskiej.
Burmistrz – my nie robimy tego, gdyż nie jest to droga gminna. Wjazdy z dróg wykonuje
powiat.
Pani J. Urbańczyk – na drodze ze Spóroka do Staniszcz Wielkich są garby w nawierzchni,
miejsca te były oznaczone farbą. Po jakimś czasie oznaczenie znikło a miała nadzieję na
naprawę nawierzchni. Co się stało, co spowodowało, że nie doszło do naprawy nawierzchni?
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokółowała: M. Bednorz

Przewodnicząca: K.Bajsarowicz-Spałek

