
Protokół Nr 19 

z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rolnictwa w dniu 27 maja 2014 r. w Sali tutejszego urzędu 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności tj. 8/10 członków 

komisji, nieobecny: p.p. M. Czupała, G. Hurek. 

Pani A. Mróz – przywitała obecnych, przedstawiła porządek posiedzenia, poprosiła burmistrza o 

zabranie głosu. 

Pan N. Koston – zanim podpisano porozumienie z spółką na remonty i utrzymanie bieżące dróg, 

roboty na drogach prowadził nasz zakład ZGKiM w formie zleceń. Aby uregulować i uporządkować 

sprawy formalne, zadania z zakresu dróg powierzono spółce w formie umowy/porozumienia w 2011 

r. na okres 5 lat. Spółka na część zadań związanych z remontem dróg gminnych zaciągnęła zadłużenie 

w wysokości 630.000 zł, które spłaca gmina. Radni zostali zapoznani z terminem robót ujętych w 

umowie. 

Pan S. Hudzik – prace wynikające z harmonogramu w tym zamiatanie ulic zrobiono i było tańsze niż w 

roku ubiegłym. Pierwsze koszenie już ukończono. W trakcie jest łatanie dziur po zimie. Mamy 250 m² 

dziur. Firmy nie garną się do takiej roboty, jest mało opłacalna. Firma wykonująca prace to Laris, ta 

sama co w roku ubiegłym. Dziury kleimy starym sposobem (kamykami). 

Burmistrz – jest zdziwiony, że dziury kleimy starym sposobem, miała być użyta inna technologia. 

Pani J. Mrochen - na ul. Polnej w Fosowskiem dziury zawsze robią się w tych samych miejscach. Kto 

zaklei dziury przed mostem skręt w ul. Polną? 

Pani A. Mróz – na ul. 1 Maja i ul. Odrodzenia w Staniszczach Małych należy załatać dziury. 

Pan F. Klimas – kiedy będą remontowane drogi powiatowe?  

Pan S. Hudzik – obecnie mamy awarię wodociągu na ul. Dzierżonia pod torami. Czekamy na oddanie 

wodociągu ul. Kościuszki, gdzie wymieniono wodociąg. 

Burmistrz – należy pochwalić spółkę, która sama wykonuje przyłącza. W tym celu spółka zakupiła 

koparkę, „kreta”. 

Pani A. Rathmann, skarbnik – przedstawiła wydatki inwestycji, w tym projektów tzw. miękkich. Z 

środków unijnych zrealizowano w latach 2012 – 2013 następujące projekty: Dzieci nasza przyszłość – 

39.340,- zł, Aktywna integracja szansą dla Ciebie, Edukacja drogą sukcesu – 19.523,26 zł, Na rowerze 

do przeszłości – 33.819,20 zł. Oprócz tych projektów z środków unijnych były realizowane inwestycje, 

jak: budowa wiaty targowej, toalety, miejsc postojowych – 910.070,22, budowa parkingu – 240.150,- 

zł., remont kapliczki w Spóroku – 63.875,55 zł, remont boiska przy szkole w Fosowskiem – 469.167,27 

zł, wymiana C.O. w szkole w Staniszczach Małych – 177.290,60 zł oraz wymiana ogrzewania w 

obiekcie Unii w Kolonowskiem., wykonano projekt przebudowy dachu DAW w Spóroku i w 

Staniszczach Małych. Na rok 2014 przeniesiono następujące zadania; zagospodarowanie terenów 

zielonych w Kolonowskiem, wykonanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kolonowskiem, remont 

Sali widowiskowej w Kolonowskiem – kwota ok. 200.000 zł. 

Burmistrz – projekty inwestycyjne roczne, wieloletnie zawierają ogółem 26 zadań inwestycyjnych na 

kwotę 4 mln. zł. Są to projekty na które pozyskano środki unijne. W projektach tych ujęto do realizacji 

dwa zadania budowy dróg transportu rolnego w Spóroku, budowę chodnika przy ul. ks. Czerwionki z 

naszej dotacji, przebudowę ul. Piastowskiej. Remont ul. Pluderskiej jest pod znakiem zapytania 

(czekamy na decyzję dotyczącą środków z schetynówek). Jeżeli chodzi o budowę drogi odnogi 



Pluderskiej to 2 czerwca br. uprawomocni się decyzja zajęcia gruntów pod budowę drogi. Z tego 

tytułu będziemy musieli mieszkańcom wypłacić odszkodowanie. W planie znajduje się również zakup 

przystanku autobusowego dla Spóroka, utwardzenie działki w Spóroku, utwardzenie działki pod 

parking w Staniszczach Wielkich ( w tym roku nie mamy środków na te dwa zadania, za to mamy już 

dokumentację). Dodatkowo planujemy w 2014 r. poprawę efektywności energetycznej w pozostałych 

budynkach komunalnych, utwardzenie parkingu przy przedszkolu w Kolonowskiem, rewitalizację 

pomnika Powstańców Śl. wykorzystanie energii słonecznej celem poprawy jakości energetycznej 

(15.000 zł.), wykonanie sieci wodociągowej celem utrzymania boiska w Spóroku, podwyższenie 

wkładu do spółki oraz rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego. Doszło nowe zadanie jakim 

jest utworzenie punktu przedszkolnego w Spóroku. 

Tworzymy plan koszenia terenów zielonych, który jest publikowany na BIP. Jeżeli są jakieś dodatkowe 

sugestie to należy to zgłosić celem ujęcia na stale w harmonogramie. 

Pani J. Mrochen – teren przed sklepem na placu ul. Piastowskiej, czy jest naszą własnością to również 

należałoby wykaszać. Gmina jako priorytet wykonała kanalizację, wodociąg teraz na pierwszy plan 

wysuwa się oświetlenie. 

Burmistrz – ważne priorytety, które również zrealizowano to; szkoły, boiska, drogi. W nowym 

naborze będzie możliwość dofinansowania dróg 63% dofinansowania. Trzeba będzie przygotować 

dokumentację żeby skorzystać ze środków unijnych w nowym naborze. 

Pani A. Banasik – co ze stacją benzynową? 

Burmistrz – teren zakupiono pod działalność, nie mamy na to wpływu. Zaopatrzenie w paliwo to nie 

jest zadanie gminy. Gmina nie może inwestować w takie przedsięwzięcia, nie może narażać pieniędzy 

podatników. 

Pan F. Klimas – Gmina użyczyła teren PKP przy ul. Polnej i A. Bożka, wykonawcy zniszczyli drogę, 

zostawili śmieci, trzeba przypilnować żeby zrobić z tym porządek. W październiku kończy się 

inwestycja wodociągi, jakie plany ma spółka na rok 2015? 

Pan S. Hudzik – należy spłacić zobowiązania i pilnować żeby wszystko działało dobrze. Trzeba spłacać 

raty za kanalizację, traktor. W roku następnym rozpoczną się raty za wodociągi. 

Pani J. Mrochen – było spotkanie z byłym prezesem, odnośnie zakupu sprzętu do odśnieżania, jak 

sprawy się zakończyły? 

Pan S. Hudzik – sprzęt został zakupiony przez poprzedniego prezesa. 

Pan R. Ozimek – wodociąg na ul. Haraszowskie, po której stronie będzie robiony? 

Pan S. Hudzik – część wodociągu będzie po prawej a część po lewej, najlepiej blisko krawężnika, 

poboczem.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokółowała 

M. Bednorz 

Przewodnicząca 

Anna Mróz 

 



 

 

 

 

 

 

 


