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W związku z długo oczekiwaną modernizacją sali obrad w urzędzie gminy, ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się wyjątkowo w Sali OSP w Kolonowskiem.
23 października podjęto decyzję w sprawie przedłużenia
czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, które
zostaną w przyszłym roku utrzymane na tegorocznym
poziomie - 1,85 zł (netto) + VAT za 1m³ wody dla gospodarstw domowych, 1,44 zł (netto) + VAT za 1m³ dla pozostałych odbiorców oraz 1,35 zł (netto) + VAT za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych.
Radni przyjęli też kilka uchwał porządkujących sytuację
organizacyjną w szkołach, w związku z wprowadzoną 1
września reformą oświaty oraz ustalili wysokość stawek
podatkowych na 2018 rok. Będą one wynosić m.in. :
0,91 zł od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ,
0,38 zł od 1 m² powierzchni pozostałych gruntów, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego ,
0,77 zł od 1 m² powierzchni budynków mieszkalnych,
21,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ,

4,61 zł od 1 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ,
4,99 zł od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego ,
0,1% wartości budowli służących bezpośrednio do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ,
2% wartości pozostałych budowli.
Przy okazji sprawozdania z międzysesyjnej działalności
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, jej przewodnicząca,
Katarzyna Gotwald, omówiła stan techniczny szkół i przedszkoli, przekazując listę koniecznych do przeprowadzenia
prac remontowych. Komisja jest usatysfakcjonowana
dotychczasowymi działaniami inwestycyjnymi gminy
w jednostkach oświatowych, co podkreśliła w swojej wypowiedzi Helena Krasucka. Wkrótce rozpocznie się termomodernizacja obiektów szkoły podstawowej i gimnazjum
w Kolonowskiem, na którą gmina otrzymała pół miliona zł
dotacji zewnętrznej. Radnych niepokoi jednak zapowiedź
rządu o zmniejszeniu subwencji oświatowej na 2018 rok.
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