
Protokół Nr IX/2019 

sesji Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 30 maja 2019 r. 

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji 

Obrady rozpoczęto 30-05-2019 o godz. 14:09, a zakończono o godz. 16:24 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 

1. Mirosław Skoczylas 

2. Damian Bosowski 

3. Lech Duda 

4. Lesław Kuśnierz 

5. Czesław Lach 

6. Stanisław Babiniec 

7. Barbara Drzał 

8. Paweł Chruściel 

9. Bartłomiej Górka 

10. Małgorzata Król 

11. Zuzanna Rogowska 

12. Małgorzata Bajer 

13. Beata Głogiewicz 

14. Zofia Janusz 

 

W sesji uczestniczyli: 

Burmistrz Kietrza - Dorota Przysiężna – Bator, 

Zastępca Burmistrza Kietrza - Marceli Głogiewicz, 

Starosta Powiatu Głubczyckiego - Piotr Soczyński 

Skarbnik Gminy - Beata Trzcińska, 

Sekretarz Gminy - Leszek Wilk 

Radna Powiatu Głubczyckiego - Bronisława Pawlik, 

Dyrektor Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu - Edward Bondarewicz, 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach- Adam Jakubowski, 

Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz pracownicy referatów: Małgorzata Rudnicka 

- Głowińska, Bogusława Paul, Ireneusz Kaczmar, Kamil Bednarz.  

Sołtysi: Stanisław Babiniec, Paweł Janeczek, Danuta Rudnicka, Marek Kaczmarczyk, Maria 

Leusz.  
 

2. Przedstawienie porządku obrad (14:11) 

Do porządku sesji nie zgłoszono uwag.  

Porządek sesji przedstawia się następująco: 

1. Rozpoczęcie obrad sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r.  

4. Informacje: 

1.  Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,  



2.  Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym. 

5. Zapytania i interpelacje radnych.  

6. Debata o służbie zdrowia. 

7. Przedstawienie Raportu o stanie gminy za rok 2018. 

8. Podjęcie uchwał:  

8.1.  w spawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2019; 

8.2.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

8.3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w 

Kietrzu za rok obrachunkowy 2018;  

8.4. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr VIII/88/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 

r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu; 

8.5. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu; 

8.6.  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kietrz, od dnia 1 września 2019 r.; 

8.7. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra 

Energii „Powiatu Głubczyckiego” 

8.8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości Gminy 

Kietrz, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z przeznaczeniem na cele garażowe i handlowe;  

8.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 632 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność 

Gminy Kietrz; 

8.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 974 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność 

Gminy Kietrz. 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.  

10. Oświadczenia radnych. 

11. Informacje bieżące.  

12. Zakończenie obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. (14:11) 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym imiennym protokół został przyjęty. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Damian Bosowski, 

Stanisław Babiniec, Małgorzata Król, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz, Małgorzata Bajer, Lech 

Duda, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Lesław Kuśnierz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Agata Mormul. 

 

4. Informacje: (14:12) 

a. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (14:12) – w załączeniu do protokołu; 

b. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym. (14:16)- 

Przewodniczący Komisji rewizyjnej złożył informację z posiedzenia komisji w dniu 22.05.2019 r. na 

którym podjęto wniosek o udzielenie absolutorium, a także informację, że w dniu sesji pozytywnie 

zaopiniowano proponowane zmiany budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.  



Pozostałe stałe komisje w okresie międzysesyjnym nie obradowały.  

5. Zapytania i interpelacje radnych (14:18) 

W związku z uczestniczeniem w sesji Starosty Głubczyckiego Przewodniczący poinformował 

uczestników sesji, że istnieje możliwość zadawania pytań Panu Staroście.  

Zuzanna Rogowska - czy dzieje się coś w sprawie usterki przystanku i straży w Ludmierzycach? 

Przewodniczący Rady złożył zapytanie pisemne - w załączeniu do protokołu.  

Stanisław Babiniec - panie Starosto nastąpiła zmiana nazwy z Osiedla PGR w Wojnowice na 

Wojnowice ul. Górna. Jednak drogowskaz, który jest na drodze powiatowej relacji Wojnowice-

Boguchwałów i Nowa Wieś- Włodzienin Osiedle dalej mówi o dojeździe do miejscowości Osiedle 

PGR. Bardzo proszę o zmianę tych drogowskazów. Druga sprawa panie Starosto to chciałem zapytać o 

remont drogi powiatowej Wojnowice-Boguchwałów. Jest to droga często uczęszczana przez 

mieszkańców nie tylko Wojnowic, a są już tam takie ubytki, że należałoby tą drogę wyremontować 

poprzez położenie nowej nawierzchni, bo łatanie dziur nic miałoby sensu.  

Beata Głogiewicz - mamy oddaną drogę w Nowej Cerekwi nr 416 i z ul. Kolejowej jeżeli są ulewy to ta 

woda ścieka. Mieszkańcy nie dają mi żyć, a Zarząd Dróg Wojewódzkich stwierdził, żebym się zwróciła 

do Starostwa, bo to nie ich woda. Czy można tam coś zrobić? 

Lech Duda - panie Starosto droga powiatowa z Pilszcza do Uciechowic kiedy będzie robiona? Na 

samym łączniku wojewódzkiej z powiatówką są takie ubytki, że naprawdę ciężko jest przejechać. Kiedy 

ta droga będzie robiona, jak ona jest zaplanowana i kiedy ubytki będą zrobione? 

Mirosław Skoczylas - kiedy będą ogólnie drogi powiatowe w całej gminie naprawiane cząstkowo? Czy 

planowany jest w tym roku remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kietrz? 

 

6. Debata o służbie zdrowia (14:25) 

Pan Edward Bondarewicz przedstawił sprawozdanie z działalności GZLO w Kietrzu w roku 2018 - 

sprawozdanie w załączeniu do protokołu.  

Pan Adam Jakubowski –  sprawozdanie w załączeniu do protokołu.  

Nastąpiła zmiana quorum (14:53) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13. 

Sesję opuścili radni: Beata Głogiewicz. 

 

Mirosław Skoczylas - jakie plany modernizacji i remontu rysują się na przyszłość? 

Adam Jakubowski - szpital na dzisiaj jest szpitalem bardzo dobrze wyposażonym. Mówimy o sprzęcie 

diagnostycznym, o sprzęcie, który jest w sposób właściwy obsługiwany przez kompetentnych ludzi. 

Cały sprzęt, który jest u nas jest wykorzystywany. W ubiegłym roku zakupiliśmy bardzo dużo sprzętu 

jako wyposażenie na blok operacyjny. Wszystkie dane szczegółowe są na naszej stronie internetowej. 

W tamtym roku zakupiliśmy dwie karetki, które w ratownictwie medycznym są używane. W tym roku 

dzięki wsparciu powiatu kupiliśmy defibrylatory lifepaki. Zakupiliśmy bardzo dużo sprzętu 



komputerowego i szykujemy się do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Zaczęliśmy 

wdrażać nowe oprogramowanie, które spowoduje, że będziemy mogli prowadzić tę dokumentację 

medyczną zgodnie z przepisami. Od 1 stycznia recepty wszystkie mają być wystawiane elektronicznie. 

Mamy lekarzy, którzy mają 80 lat i musimy ich przeszkolić w celu obsługi tego komputera i systemu. 

Jak mówimy, że sytuacja w służbie zdrowia jest zła to nie jest bajka o żelaznym wilku, to jest fakt, który 

dzieje się na naszych oczach i za parę lat, będzie tak, że ten dostęp do opieki medycznej będzie 

drastycznie ograniczony z tego względu, że lekarzy nie będzie.  

Piotr Soczyński - bardzo miło się opowiada o tym, jak funkcjonuje szpital, ale chciałbym uzupełnić o 

cyfry. A mianowicie ustawodawca tak ustanowił prawo, że powiat jest organem założycielskim dla 

szpitala i ustanowił również takie prawo, że jeżeli szpital w danym roku osiągnie ujemny wynik 

finansowy, to w następnym roku w budżecie powiatu musi się znaleźć punkt, w którym znajda się 

pieniądze na pokrycie tego ujemnego wyniku. I tak w roku 2016 szpital osiągnął ujemny wynik 

finansowy -17 000zł, w roku 2017 było to już -1.800.000 zł, a rok 2018 mamy na poziomie -3.200.000 

zł. Te pieniądze jesienią tego roku będą się musiały znaleźć w uchwale budżetowej Powiatu 

Głubczyckiego na rok 2020 i tak w związku z tymi pytaniami, które od państwa wcześniej otrzymałem 

musimy też gradować potrzeby. Więc środki, które obligatoryjnie muszą trafić w uchwale budżetowej 

na pokrycie ujemnego finansowania szpitala muszą skądś zostać zabrane. Drastycznie ograniczmy już 

inwestycje drogowe. Mamy również szkoły do których dopłacamy już dzisiaj 2 mln zł na 3 szkoły. 

Pozwolę sobie odpowiedzieć teraz na pytania: pracują trzy pojazdy, które łatają już dziury. Na tablice 

będzie nas stać, jeszcze nie jest tak źle, natomiast przy tej Piątce Morawieckiego pozwolę sobie przejść 

delikatnie do PKS-u. Tam gdzie jeszcze mamy stabilny grunt i możemy jeszcze jakieś ruchy 

ograniczenia kosztów wykonać to właśnie to jest przykład PKS-u, gdzie koniec roku 2018 dla PKS-u to 

był ujemny wynik -280.000 zł. W grudniu odwołałem radę nadzorczą. Powołana nowa rada nadzorcza 

jest dużo tańsza mimo tego, że jest w większym składzie. Zdecydowaliśmy się na znaczne ograniczenia 

w kursowaniu pojazdów, ale opierając się o analizy sprzedanych biletów. Jeżeli z jednego kilometra 

przychód ze sprzedaży biletów jest na poziomie 1 zł, a koszty są na poziomie 3,70 zł nie jesteśmy w 

stanie realizować takiego kursu. Oczywiście nie ma takiej opcji, żeby autobus w danej miejscowości nie 

pojawił się przynajmniej 2-3 razy. Na pewne luksusy nas już nie stać, żeby przez wioskę przejechał 

autobus pusty. Gmina Głubczyce w pewnym momencie zdecydowała się finansować taki kurs przez 3 

tygodnie i dostała wniosek mieszkańców z osiemdziesięcioma podpisami. Po trzech tygodniach 

burmistrz przejrzał analizę sprzedanych biletów i zrozumiał i poprosił tych wszystkich, którzy się 

podpisali, żeby zaczęli jeździć tym autobusem bo w jednym dniu jedna osoba jechała autobusem. Dla 

jednej osoby wysyłać autobus na trasę to jest to niegospodarność tym bardziej, że spółka jest spółką 

prawa handlowego i prezes kodeksowo polega karze z paragrafu działania na niekorzyść spółki 

świadomie. Wracając do szpitala jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji nie tylko jako szpital, bo tendencja 

spadków i ujemnych nie wskazuje, żeby było lepiej więc wynik finansowy w I kw. tego roku to jest 

1.225.000 zł i nie jest to optymistyczny wynik. Mimo rozmów jakie prowadzimy z panem dyrektorem z 

NFZ nie widać jasnego światełka w tunelu, że w kwestii finansowania szpitali coś się pojawi. Narzekam 

tylko dlatego, że jest ten drugi element, który mocniej wiąże szpital z powiatem, a mianowicie 

finansowanie ujemnych wyników naszego szpitala i te środki nie trafiają na inwestycje i tego musimy 

mieć świadomość.  

Lesław Kuśnierz - proszę, aby pan dyrektor GZLO pochwalił się swoimi planami na przyszłość.  

 

Edward Bondarewicz - w swoim sprawozdaniu wspomniałem, że wdrażamy system elektronicznej 

dokumentacji i jest to bardzo kosztochłonne. On już się zaczął i będzie kontynuowany w tym roku i 



również w przyszłym. Z takich planów remontowych to przewidujemy w najbliższym czasie 

wyremontować budynek Ośrodka Wiejskiego w Dzierżysławiu, co planowaliśmy już od dwóch lat. Tam 

planujemy remont kapitalny tego budynku.  

Zuzanna Rogowska - czy jest możliwość przeszkolenia lub zatrudnienia choćby jednej osoby do punktu 

poboru krwi, ponieważ jak ta pani, co tam pracuje jest na zwolnieniu, to nie ma kto ten punkt 

obsługiwać? 

Edward Bondarewicz - to nie jest nasz punkt tylko punkt diagnostyki, który jest czynny codziennie od 

godz. 7 do 9. Jest zatrudniona pani, która pobiera materiał. Był przypadek jeden dość nagłośniony, że 

komuś nie pobrano krwi ze względu na to, że danego dnia ten punkt poboru był zamknięty. On jest 

generalnie czynny codziennie. Zdarzają się losowe przypadki, gdy nie było pani pobierającej natomiast 

od 2 tygodni mamy ustalone z diagnostyką, że mimo tego, że osoba która pobiera zachoruje albo 

weźmie urlop mają obowiązek zamienić tę panią innym pracownikiem. W tej chwili ten problem już nie 

istnieje.  

Bartłomiej Górka - panie Starosto przedstawił pan sytuację szpitala w ostatnich trzech latach z ujemnym 

bilansem. Trochę niepokojące jest to, że on wzrasta z roku na rok. Czy jest jakaś główna składowa tego 

bilansu ujemnego, z czego to wynika? 

Piotr Soczyński - główną składową jest brak wzrostu ceny świadczeń. Od 3 lat wzrosty są minimalne 

albo żadne. Ostatnie miesiące dosyć głośny temat podwyżek cen energii, o których mówiło się, że 

jednostki finansów publicznych nie będą ponosiły takich kosztów, a do dzisiaj nic się nie zmieniło. 60% 

wartość energii wzrosła. Koszty paliwa, koszty zatrudnienia nie są brane pod uwagę przy wycenach za 

procedury. Jedynym źródłem przychodu jaki jest dla szpitala jest NFZ. Jeżeli nie będzie pieniędzy na 

służbę zdrowia z NFZ nie jesteśmy w stanie osiągać dodatnich wyników finansowych.  

Adam Jakubowski - pozwolę sobie jeszcze uzupełnić wypowiedz, a mianowicie na przestrzeni ostatnich 

10 lat w zakresie świadczonych usług prowadzimy ten sam zakres. Te same oddziały, ten sam personel, 

ten sam sprzęt tylko nowocześniejszy. W roku 2015 osiągnęliśmy dodatni wynik finansowy i ja wtedy 

mówiłem, że NFZ niech mi nie robi łaski i niech zapłaci za wszystko co zrobimy i my damy sobie radę. 

To był rok 2015. Robimy dalej to samo i dzisiaj w skutek tego, że realnie ta wycena procedur uległa  

niewielkim podwyżkom, które nie nadążają za najniższą krajową. Mnie naprawdę cieszy, że rząd 

planuje wzrost o 200 zł najniższej krajowej tylko, że jeżeli duża część naszego personelu pracuje na 

poziomie tej minimalnej to nikt mi nie da tych pieniążków, które ja będę musiał każdemu podwyższyć. 

Takich rzeczy jest więcej. Kontrakt wzrasta, ale są to pieniądze znaczone np. na pielęgniarki. Cała 

reszta (mówimy o salowych, technikach) to wzrost ich płac nie jest rekompensowany przez wzrost 

zapłaty przez NFZ. Minister pięknie opowiada, że idą 4 mld na służbę zdrowia, a jak pytałem ile z tego 

dostanie szpital powiatowy to nie wiadomo. Te pieniądze pójdą na leki, onkologie i pewnie inne 

potrzebne rzeczy, ale szpitale powiatowe są dzisiaj zarzynane i za 5 lat, jak my zachorujemy to nie 

wiem gdzie będziemy się leczyć.  

Bartłomiej Górka - od kiedy nastąpi ograniczona świąteczne i nocna opieka zdrowotna w Kietrzu? 

Adam Jakubowski - nocna i świąteczna opieka polega na dyżurze lekarza od godziny 18:00 do godz. 

8:00 w dni powszednie i 24 godziny w dni wolne od pracy. Koszty są jedną rzeczą, a druga rzeczą to 

jest to, że ten lekarz, który pracuje w tej nocnej i świątecznej opiece jest bardzo mało wykorzystany i 

marnotrawimy jego czas. Są to lekarze z naszego terenu i ja ich bardzo chętnie przyjmę do pracy w SP 

ZOZ i też będą świadczyć opiekę nocną i świąteczną. Tym bardziej, że przepisy nakładają na mnie 

obowiązek jednego miejsca i ono będzie w Głubczycach. Zmiany, które ewentualnie chcielibyśmy 



wprowadzić to byłoby od 1 lipca. Jeżeli mamy jedną wizytę w ciągu 14 godzin dyżuru, to kogo stać na 

taki luksus?  

Edward Bondarewicz - to może nie do końca jest tak jak pan wspomniał, bo nie do końca zależy to 

tylko od Głubczyc. Jest jeszcze kwestia wyrażenia opinii państwa, jak do tego podejdziemy. Jesteśmy 

podwykonawcą głubczyckim i wykonujemy tą usługę u nas. Jest to dla nas duży wydatek, bo dopłacają 

nam tylko część poniesionych kosztów natomiast my głównie pokrywamy te braki z innej działalności, 

którą prowadzimy. Tutaj jest duża rola państwa jak się wypowiecie w tej kwestii. Tych dyżurów 

faktycznie nie ma kto pełnić.  

Mirosław Skoczylas - jak będzie taka potrzeba przeanalizowania tego tematu to Rada się temu przyjrzy.  

Damian Bosowski - pan Starosta wspominał o obciążeniu jakim jest wzrost kosztów energii 

elektrycznej. Z tego co wiem w szpitalu zamontowane są turbiny, jest fotowoltaika. Jaki procent, 

stosunek wykorzystania tej energii alternatywnej do energii konwencjonalnej z sieci jest w szpitalu? 

Czy rzeczywiście ten wzrost cen jest takim dużym obciążeniem? Czy może ta inwestycja w odnawialne 

źródła energii była chybiona i niepotrzebnie państwo narażaliście się na koszta postawienia turbin 

wiatrowych? Z tego co wiem, to są bardzo nowoczesne turbiny, teraz fotowoltaika, która jest popularna 

i bardzo zachwalana.  

Adam Jakubowski - gdybyśmy płacili za całą energię, którą zużywamy to byśmy płacili 300 000 zł 

rocznie. 30% z tego oszczędzamy dzięki temu, że mamy ogniwa fotowoltaiczne i wiatrak. Jak jest ładna 

pogoda, słoneczko to nie korzystamy z miasta. Średni pobór mocy jaki jest latem to jest ok. 70-80 kw. 

Energia poszła o 65% i tyle więcej płacimy. Nie chcę powiedzieć, że przez podwyżki cen energii szpital 

jest w złej kondycji, bo jest to niewielka część naszych kosztów natomiast jest to jeden z przykładów, 

kiedy mówi się coś innego a życie mówi co innego. Obecnie przynajmniej 4 akty prawne regulują 

sposób wynagradzania w służbie zdrowia. Między innymi od 1 lipca specjalnym algorytmem 

wyliczamy ile to powinniśmy dać podwyżek technikom RTG. Z ciekawości powiem państwu, że 

wychodzi, że każdy diagnosta czy technik RTG powinien dostać 40 zł podwyżki do pensji zasadniczej. 

Minister mówi ile ja mam płacić, ale nie mówi skąd ja mam wziąć pieniądze na te podwyżki. Przez to, 

że płacimy więcej za energię elektryczną znakomicie nam wzrosły wskaźniki jak mówimy o projektach 

norweskich. Pamiętajmy też, że te ogniwa były zrobione z funduszy norweskich i dofinansowanie 

wynosiło 85% i to ma sens ekonomiczny.  

Mirosław Skoczylas - na zakończenie chciałem podziękować panom dyrektorom za taką sytuację, jaką 

mamy, a sytuacja nie jest zła, zwłaszcza w zakresie świadczonych usług dla naszego społeczeństwa.  

Przewodniczący po wyczerpaniu pkt. 6 ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.  

7. Przedstawienie Raportu o stanie gminy za rok 2018 (15:35) 

Pani Burmistrz przedstawiła raport o stanie Gminy Kietrz za rok 2018 - raport w załączeniu do 

protokołu.  

8. Podjęcie uchwał: (15:41) 

8.1.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2019 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy.  

Damian Bosowski - mam kilka pytań odnośnie zmian w budżecie. Pierwsze pytanie  dotyczy 

odszkodowania, z jakiego tytułu wpłynęło odszkodowanie? 



Beata Trzcińska - w miesiącu styczniu musieliśmy zapłacić odszkodowanie osobie fizycznej, które było 

zasądzone. Wystąpiliśmy o zwrot tego odszkodowania  do ubezpieczyciela i uzyskaliśmy ten zwrot i 

teraz go wprowadzamy do budżetu.  

Damian Bosowski - skąd w dziale administracja publiczna zwiększenie aż o 40.000 zł na zakup usług 

pocztowych, obsługę prawną? Czy umowa z kancelaria prawną wzrosła, albo może cena usług 

pocztowych? 

Beata Trzcińska - nie. W styczniu wydatki, które powstały trzeba było zmniejszyć plan, żeby te wydatki 

wprowadzić. Odsyłam do uchwały ze stycznia br. i zostały wtedy zmniejszone wydatki w tym dziale na 

ok. 40.000 zł, teraz pojawiły się już po sprawozdaniach wolne środki więc możemy uzupełnić tą lukę 

tymi wolnymi środkami.  

Damian Bosowski - tym razem zmniejszenie planu wydatków o 100.000 zł na zadaniu „Przebudowa 

budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej”. Chciałbym się dowiedzieć, czy już jakieś decyzje 

zapadły odnośnie remontu tego budynku bo planujemy  zmniejszyć tę kwotę i nie wiem co dalej? Czy 

mieszkańcy już jakieś zdanie wyrazili? Czy ze strony organu wykonawczego również jakieś decyzje 

zapadły? Nie wiem jak mam w tej  chwili zagłosować.  

Marceli Głogiewicz - w tej kwestii ostatecznej decyzji nie ma. Jesteśmy na dobrej  drodze jeżeli chodzi 

o konsultacje z pojedynczymi rodzinami. Jeżeli ta decyzja będzie ostateczna, to wtedy państwa 

poinformujemy.  

Damian Bosowski - czyli temat remontu tego budynku „upadł” skoro planujemy zmniejszyć kwotę o 

100 000 zł? Czy zmniejszenie tej kwoty nie zagrozi planom jakie ma gmina na poprawienie warunków 

mieszkaniowych i bezpieczeństwa mieszkańców? 

Marceli Głogiewicz - uczestniczył pan też w rozmowach z mieszkańcami i ten przekaz, który wychodził 

zarówno od państwa radnych i od nas był ukierunkowany na to, żeby jednak w kontekście posiadanych 

dokumentów ograniczyć finansowanie tego zamierzenia.  

Stanisław Babiniec - w dziale rodzina z tytułu przyznanego dofinansowania mamy zwiększenie planu 

dochodów w kwocie 552 tyś zł na realizację zadania inwestycyjnego „Żłobek samorządowy w Kietrzu” 

w ramach programu Maluch +. Czy te pieniądze już wpłynęły do naszego budżetu, czy tym zapisem 

robimy miejsce na przyjęcie tej kwoty? Jeżeli tak, to kiedy spodziewamy się, że ta kwota wpłynie do 

budżetu gminy? 

Beata Trzcińska - kwota wpłynie do budżetu po realizacji zadania, a środki są wprowadzone ponieważ 

taka jest procedura. Będzie podpisana umowa, mamy już stosowny dokument, który jest 

potwierdzeniem na to, że to dofinansowanie dostaniemy. Środki własne to 138 000 zł. Dotację 

otrzymamy po realizacji zadania.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym uchwała 

została podjęta. 

 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Bartłomiej Górka, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, 

Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Lech Duda, Zuzanna Rogowska, Stanisław Babiniec, 

Małgorzata Król, Małgorzata Bajer 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Agata Mormul, Beata Głogiewicz 

 

 



8.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (15:52) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym uchwała 

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Paweł Chruściel, Bartłomiej Górka, Damian Bosowski, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz, 

Czesław Lach, Barbara Drzał, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Lech Duda, 

Zuzanna Rogowska, Małgorzata Bajer 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Agata Mormul, Beata Głogiewicz 

 

8.3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa 

Otwartego w Kietrzu za rok obrachunkowy 2018 (15:53) 

Komentarza do projektu uchwały udzielił pan Edward Bondarewicz.  

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym uchwała 

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, Stanisław Babiniec, 

Zofia Janusz, Damian Bosowski, Mirosław Skoczylas, Lech Duda, Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, 

Paweł Chruściel, Barbara Drzał 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Agata Mormul, Beata Głogiewicz. 

 

8.4.  w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr VIII/88/2019 z dnia 25 

kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu 

(15:54) 

Komentarza do projektów uchwał pkt. 8.4 i 8.5 udzieliła Bogusława Paul. 

Uwag do projektu nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym uchwała 

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Małgorzata Bajer, Lesław Kuśnierz, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Bartłomiej Górka, 

Czesław Lach, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Małgorzata Król, Stanisław Babiniec, Mirosław 

Skoczylas, Lech Duda, Zofia Janusz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Agata Mormul, Beata Głogiewicz. 

 

 



8.5.  w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu (15:56) 

Uwag do projektu nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym uchwała 

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13):Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, 

Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Bartłomiej Górka, Stanisław Babiniec, 

Mirosław Skoczylas, Lech Duda 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Agata Mormul, Beata Głogiewicz. 

 

8.6. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy 

Kietrz, od dnia 1 września 2019 r. (15:57) 

Komentarza do projektu uchwały dzieliła Bogusława Paul. 

Uwag do projektu nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym uchwała 

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, 

Czesław Lach, Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas, Małgorzata Bajer, Lech 

Duda, Zofia Janusz, Barbara Drzał 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Agata Mormul, Beata Głogiewicz 

 

8.7. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o 

ustanowieniu Klastra Energii „Powiatu Głubczyckiego” (15:58) 

Komentarza do projektu uchwały udzielił Marceli Głogiewicz.  

Uwag do projektu nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym uchwała 

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Małgorzata Bajer, 

Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz, Damian Bosowski, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Mirosław 

Skoczylas, Lech Duda, Zofia Janusz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Agata Mormul, Beata Głogiewicz 

 

 



8.8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości 

Gminy Kietrz, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają 

kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z przeznaczeniem 

na cele garażowe i handlowe (16:02) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Małgorzata Rudnicka - Głowińska.  

Uwag do projektu nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym uchwała 

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Stanisław Babiniec, 

Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz, Barbara Drzał, Zofia Janusz, 

Mirosław Skoczylas, Lech Duda 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Agata Mormul, Beata Głogiewicz 

 

8.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 632 położonej w Kietrzu, 

stanowiącej własność Gminy Kietrz (16:04) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Małgorzata Rudnicka - Głowińska.  

Uwag do projektu nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym uchwała 

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Stanisław Babiniec, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, 

Bartłomiej Górka, Lesław Kuśnierz, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, Mirosław Skoczylas, Damian 

Bosowski, Lech Duda, Zofia Janusz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Agata Mormul, Beata Głogiewicz 

 

8.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 974 położonej w Kietrzu, 

stanowiącej własność Gminy Kietrz (16:06) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Małgorzata Rudnicka - Głowińska.  

Uwag do projektu nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym uchwała 

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Czesław Lach, Damian Bosowski, Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, 

Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Lech Duda, Paweł Chruściel, 

Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Agata Mormul, Beata Głogiewicz 

 



9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych (16:08) 

Pani Burmistrz udzieliła odpowiedzi za zapytania z pkt. 5.  

Pytanie radnej Zuzanny Rogowskiej dotyczące miejscowości Ludmierzyce - usterka pokrycia 

dachowego na przystanku została naprawiona. Jeśli chodzi o budynek po byłej straży to wiem, że 

odbyła się wizja lokalna i poproszę pana kierownika Bednarza o dwa zdania w tym temacie.  

Kamil Bednarz - odbyliśmy wizję lokalną wspólnie z kierownikiem referatu nieruchomości i sprawa 

przekazana zostanie do referatu nieruchomości tylko zostaje kwestia wyjaśnienia czy jest to zabytek czy 

nie.  

Małgorzata Rudnicka – Głowińska - chciałam dopowiedzieć, że faktycznie obiekt ma tabliczkę z 

napisem, że jest to obiekt zabytkowy pod ochroną prawa ministerstwo kultury i sztuki. Ja sprawdziłam 

aktualnie w wykazie obiektów zabytkowych wpisanych  do rejestru jeżeli chodzi o miejscowość 

Ludmierzyce to na tym terenie ten obiekt, ja go nie mam tutaj zewidencjonowanego. Faktem jest, że za 

tym terenem, gdzie jest ten budynek umiejscowiony jest cmentarz i ten cmentarz jest wpisany w 

rejestrze zabytków. Ja ze swojej strony będę się kontaktowała z konserwatorem, żeby uściślić czy aby 

ten teren, który jest objęty strefą cmentarza nie obejmuje również tego budynku.  

Dorota Przysiężna – Bator - pytanie Przewodniczącego Mirosława Skoczylasa dotyczyło utrzymania 

terenów zielonych. W pierwszych dniach maja odbyłam rozmowę telefoniczną z byłym w tej chwili 

prezesem Hydrokanu Joachimem Kubilasem i zapytałam tak orientacyjnie jak widzi kwotowo 

utrzymanie trenów zielonych zdając sobie sprawę, że Hydrokan dotąd to robił i pan prezes wie o jakim 

obszarze działań  mówimy. Pan prezes podał wtedy cenę ok. 160 000 zł za utrzymanie terenów 

zielonych w obecnym sezonie. Zwarzywszy na to, że w zeszłym roku za utrzymanie tego samego terenu 

Spółka Hydrokan otrzymała od gminy ok. 90 000 zł to uznaliśmy, że to jest cena, która nas nie 

satysfakcjonuje. Wobec tego wysłaliśmy zapytania ofertowe do 4 firm: Hydrokan, Darbud, Smyk i 

Suwat. Zaproszeni wykonawcy nie złożyli oferty w dwóch przypadkach. Nie złożył oferty pan 

Stanisław Walencki (Suwat) i nie złożył oferty Hydrokan. Te oferty, które do nas spłynęły była ofertą 

Darbudu, która opiewała na kwotę 125280 zł brutto i oferta firmy Smyk na kwotę 103680 zł brutto. 

Przyjęliśmy ofertę firmy Smyk.  

Pyta pan Przewodniczący Skoczylas czy podrożeje woda i ścieki. Ja państwu przypominam, że 

dysponentem tych cen są przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, a u nas takie usługi pełni PK 

Hydrokan, więc tam zasięgnęłam informacji. Rzeczywiście przewidywana jest podwyżka 11 groszy 

brutto jeśli chodzi o metr sześcienny wody i woda wzrośnie z 4,73 do 4,84 zł. Jeśli chodzi o ścieki to 

wzrost nastąpi z 6,76 wzrosną o 24 grosze do 7,00 zł. Powody to przestarzałe sieci wymagające 

remontu, a także wzrost najniższego wynagrodzenia. Podwyżka jest planowana od 1 lipca. Takie 

podwyżki są odsyłane do Wód Polskich i Wody Polskie uznają za zasadne albo kwestionują propozycję. 

Ta proponowana podwyżka przez nasze PK Hydrokan uznana została za zasadną przez Wody Polskie.  

Marceli Głogiewicz udzielił odpowiedzi na zapytanie dotyczące rynku – ostatnie spotkanie tzw. rada 

budowy odbyła się 15  maja 2019 r. i jest tylko tak naprawdę jeden element na dzień dzisiejszy, który 

mógłby w jakikolwiek sposób zagrozić terminowości rynku i to jest Kolumna Maryjna. Reszta rynku 

idzie zgodnie z harmonogramem i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby inwestycja została oddana do 

użytku w czasie planowanym zgodnie z umową. Jesteśmy już po podpisaniu kilku umów i jesteśmy 

umówieni z wykonawcą, że spróbujemy tak, żeby w okresie letnim było to dogodne dla mieszkańców 

oddać część rynku do użytku, tą część od strony Urzędu Miejskiego. Rozmawiamy z wykonawca, żeby 

uruchomić próbnie fontannę i ze wstępnych ustaleń fontanna zostanie zamontowana do końca czerwca i 



przez dwa miesiące będzie mogła funkcjonować na zasadzie próbnego uruchomienia. Umowa na 

dostawę energii elektrycznej też jest już podpisana. Jeżeli się uda to część rynku zostanie oddana do 

użytku szybciej. Na dzień dzisiejszy nie znam w urzędzie osoby, która jest bezpośrednio zobligowana 

do tego, żeby jako osoba personalnie prowadzić kontrolę na terenie budowy. Ta kontrola jest doraźna i 

ciągła. Raz ze strony wydziału, który tą inwestycję prowadzi, a dwa i tutaj najbardziej ze strony 

inspektora nadzoru inwestorskiego jest to pani Kazimiera Węgrzyk i prowadzi to w naszym imieniu 

bardzo rzetelnie. My z panią Burmistrz również byliśmy tam wielokrotnie i razem z wykonawcą 

oglądaliśmy to. Ja osobiście nie widzę potrzeby, biorąc pod uwagę inspektora nadzoru inwestorskiego, 

który naprawdę rzetelnie pilnuje w naszym imieniu tej inwestycji, wskazywania konkretnej osoby, która 

w naszym imieniu będzie kontrolować. Do tego trzeba też i ogromnej wiedzy i przygotowania.  

10. Oświadczenia radnych (16:22) 

Brak oświadczenia radnych.  

11. Informacje bieżące (16:23) 

Pan Przewodniczący poinformował, że trwa analiza oświadczeń majątkowych i w razie uwag będzie się 

zwracał do poszczególnych radnych o wyjaśnienia.  

12. Zakończenie obrad. (16:24) 

Protokołowała: Bogusława Paul 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu 

Mirosław Skoczylas 

 

 

 


