
Kietrz, dn. 09.07.2019 r.  

Protokół X sesja Rady Miejskiej w Kietrzu 

Obrady rozpoczęto 27-06-2019 o godz. 14:05, a zakończono o godz. 15:52 tego samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków: 

1. Mirosław Skoczylas 

2. Damian Bosowski 

3. Lech Duda 

4. Lesław Kuśnierz 

5. Czesław Lach 

6. Barbara Drzał 

7. Paweł Chruściel 

8. Agata Mormul 

9. Małgorzata Król 

10. Zuzanna Rogowska 

11. Małgorzata Bajer 

12. Zofia Janusz 

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji (14:05)  
W sesji uczestniczyli: 

Burmistrz Kietrza - Dorota Przysiężna – Bator, 

Zastępca Burmistrza Kietrza - Marceli Głogiewicz, 

Skarbnik Gminy - Beata Trzcińska, 

Sekretarz Gminy- Leszek Wilk 

Radca Prawny- Joanna Tokarska-Grzesik,  

Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz pracownicy referatów: Małgorzata 

Rudnicka - Głowińska, Bogusława Paul, Kamil Bednarz, Anna Paliga, 

Sołtys: Marek Kaczmarczyk. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad (14:06) 

Do porządku sesji nie zgłoszono uwag.  

Porządek sesji przedstawia się następująco: 

1. Rozpoczęcie obrad sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Miejskiej z dnia 30 maja 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. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Kietrz za rok 2018: 

6.1. debata nad Raportem o stanie Gminy Kietrz za 2018 rok, 



6.2. głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kietrza. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz 

za rok 2018 i udzielenie Burmistrzowi Kietrza absolutorium:  

7.1 przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018; 

7.2 omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kietrz; 

7.3 omówienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kietrz według stanu na dzień 31 grudnia 

2018 roku; 

7.4 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 

2018; 

7.5 przedstawienie wniosku Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Kietrza za 2018 rok;  

7.6 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji rewizyjnej; 

7.7 dyskusja;     

7.8 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Kietrz za 2018 rok; 

7.9 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza 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 powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sadów powszechnych; 

8.4. w sprawie  powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kietrzu i nadania jej statutu; 

8.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. 

Głubczyckiej nr 9/3 stanowiącego własność Gminy Kietrz; 

8.6.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. 

Głubczyckiej nr 3/8 stanowiącego własność Gminy Kietrz; 

8.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1682/1 położonej w Kietrzu przy ulicy 

Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Kietrz; 

8.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 260/24 położonej w Kietrzu u zbiegu ulic 

Głowackiego i Różanej, stanowiącej własność Gminy Kietrz; 

8.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2091/2 położonej w Kietrzu przy ulicy 

Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz; 

8.10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony na 

nieruchomość Gminy Kietrz zabudowaną budynkiem gospodarczym położoną w Kietrzu przy ul. 

Niepodległości i wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy; 

8.11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony na nieruchomość 

Gminy Kietrz zabudowanej budynkiem wykorzystywanym pod funkcję garażowo-usługową, położonym 

w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy; 



8.12. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów; 

8.13. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 614/2 położonej w Kietrzu, stanowiącej 

własności Gminy Kietrz.  

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.  

10. Oświadczenia radnych. 

11. Informacje bieżące.  

12. Zakończenie obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2019 r. (14:06) 

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

Wyniki imienne: 

ZA(12): Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, Damian Bosowski, Paweł 

Chruściel, Lesław Kuśnierz, Barbara Drzał, Małgorzata Król, Czesław Lach, Lech Duda, Zofia 

Janusz, Mirosław Skoczylas. 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Beata Głogiewicz. 

4. Informacje: (14:07) 

4.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (14:07) - w załączeniu do 

protokołu. 

Nastąpiła zmiana quorum (14:09). Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13. Do sesji dołączył 

radny Bartłomiej Górka. 

 

4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie 

międzysesyjnym (14:10): 

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Lesław Kuśnierz złożył informację, że w dniu 25 maja br. 

odbyło się posiedzenie Komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Kietrza w wykonania budżetu za rok 2018.  

W dniu 24.06.2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji, a informację w tej 

sprawie złożył Przewodniczący Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi Lech 

Duda, który przewodniczył temu posiedzeniu.  

 

5. Zapytania i interpelacje radnych (14:15) 

Damian Bosowski na ręce przewodniczącego Rady złożył zapytania do pani Burmistrz- 

zapytania w załączeniu do protokołu.  

Pan radny Bosowski ponowił prośbę o montaż kosza na śmieci na placu zabaw przy ul. 

Fabrycznej.  

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Kietrz za rok 2018: (14:17) 

Pan Przewodniczący poinformował zebranych, że nikt z mieszkańców nie zgłosił swojego 

udziału w debacie.  

 

 



6.1. debata nad Raportem o stanie Gminy Kietrz za 2018 rok (14:17) 

Damian Bosowski- analizując ten raport niestety nie znalazłem informacji szczegółowych, jak 

Gmina Kietrz realizuje współpracę ze specjalną strefą ekonomiczną. Nie znalazłem również 

informacji dotyczących pomysłu czy jakiegoś programu na wykorzystanie programów 

rządowych np. Mieszkanie+. Niestety raport zawiera jedynie suche dane i nie można na jego 

podstawie określić kierunków rozwoju.  

Burmistrz- panie radny ten raport to jest raport o stanie, czyli o czymś, co w 2018 roku się 

dokonało, dlatego wydaje mi się, że jest to powód, dla którego nie są w tym raporcie podane 

propozycje, pomysły, które nie znalazły swego ujścia w postaci realizacji pewnych rzeczy. 

Chciałabym jeszcze dodać, że recenzowanie z mojej strony tego raportu i nawet odpowiedź na 

pańskie pytanie jest dla nas trudna ponieważ recenzujemy coś, co nie do końca jest nasze, więc 

bardzo trudno mi odpowiedzieć na pytanie dlaczego coś się nie znalazło. Wydaje się, że celem i 

założeniem raportu o stanie jest pokazanie tego, co się znalazło, a trudno mi powiedzieć 

dlaczego nie znalazły się informacje na temat współpracy ze specjalną strefą ekonomiczną. Być 

może dlatego, że po prostu takiej współpracy nie było, dlatego stan nie mógł tego przedstawiać.  

Marceli Głogiewicz- to co pani Burmistrz powiedziała jest do zweryfikowania oczywiście, bo 

żeby rozmawiać ze specjalną strefą ekonomiczną, o czym też pan radny Bosowski wspominał w 

swoim piśmie, czyli ewentualne pozyskanie gruntów z KOWR-em, to jest klucz programu. 

Myślę, że będziemy w tą rzecz celować. Z jakością tego raportu, z ilością tego raportu myślę, że 

będziemy się zmagać troszeczkę później. Jest to pierwszy taki raport i wszyscy uczą się jak 

tworzyć taki raport.  

Damian Bosowski- pani Burmistrz powiedziała cytuję „to nie jest nasz raport” . Czyj to jest 

raport? 

Burmistrz- panie Przewodniczący to my teraz tak wchodzimy trochę w niuanse słowne. Proszę 

potraktować to jako pewien skrót myślowy. Recenzujemy stan gminy, rozumiem co pan ma na 

myśli. My reprezentujemy władzę wykonawczą i dajemy dowód pewnej ciągłości władzy. Tak 

to jest nasz raport tyle tylko, że z racji tego, że  w roku 2018 nastąpiła wymiana personalna jeśli 

chodzi o władzę wykonawczą i ta wiedza dlaczego czegoś nie zamieszczono nie może być pełna. 

Nawet, gdybym pokusiła się o odpowiedź to nie mogę oddać stanu obiektywnego, bo tego nie 

wiem. Rzeczywiście w raporcie takiej informacji nie ma być może dlatego, że jej nie mogło być, 

bo współpracy nie było.  

Damian Bosowski- pani Burmistrz z całym szacunkiem ale to, że zmiany personalne dokonały 

się tak, jak pani mówi zgodnie z prawem na stanowisku Burmistrza gminy to nie znaczy, że 

ciągłość władzy nie ma być zachowana. Za chwile będziemy udzielać absolutorium pani z 

wykonania budżetu w roku 2018, gdzie była pani burmistrzem przez dwa miesiące. Proszę nie 

myśleć, że mam złe intencje w stosunku do pani, ale pani pełni funkcje burmistrza i jest ciągłość 

władzy stąd też moje pytania dotyczące raportu. Jeszcze jedno pytanie: kto sporządzał raport? 

Burmistrz- z moich słów właśnie wyniknęło, że ciągłość władzy istnieje i powinna być 

zachowana. Panie radny zgadza się, pełniłam funkcję burmistrza także w roku 2018, chodź nie 

dwa miesiące ponieważ praktycznie 11 dni albo 12. Ja się nie uchylam od odpowiedzi na te 

elementy, które w tym raporcie są zawarte. Natomiast moja wiedza jak i wiedza każdego, kto nie 



był wówczas osobą zaangażowaną w pracę naszego samorządu na poziomie podejmowania 

decyzji jest niedostateczna w sytuacji kiedy pyta pan dlaczego czegoś nie ma. Ja nie jestem w 

stanie odpowiedzieć dlaczego to nie zaistniało. Proszę nie uważać, że to jest z mojej strony jakaś 

złośliwość. Ja przedstawiam stan faktyczny w taki sposób w jaki potrafię. Pana Sekretarza 

proszę o odpowiedź dotyczącą samego procesu konstruowania raportu.  

Sekretarz- raport jak państwo zauważyliście jest kompilacją informacji z jednostek naszych 

referatów merytorycznych prowadzących sprawy gminy, jak też jednostek organizacyjnych i 

spółki Hydrokan. Poszczególne informacje zdobywaliśmy od poszczególnych referatów i 

jednostek i zostały przedstawione jako całość obrazu gminy za rok 2018.  

Damian Bosowski- nie otrzymałem odpowiedzi kto odpowiedzialny jest za sporządzenie 

raportu? 

Sekretarz- fizycznie odpowiedzialny był pracownik biura obsługi rady.  

Więcej głosów w dyskusji nie było.  

6.2. głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kietrza (14:27) 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym 

uchwała została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Lesław Kuśnierz, Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Paweł 

Chruściel, Zofia Janusz, Lech Duda, Barbara Drzał, Małgorzata Król, Bartłomiej Górka, 

Czesław Lach, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Damian Bosowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz. 

 

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Kietrz za rok 2018 i udzielenie Burmistrzowi Kietrza absolutorium: (14:28) 

7.1. przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018 (14:28) 

Pani Skarbnik przedstawiła składniki sprawozdania finansowego za rok 2018. 

Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.  

 

7.2. omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kietrz (14:30) 

Skarbnik- jeżeli chodzi o stronę dochodową budżet Gminy Kietrz na rok 2018 został przyjęty 

uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu w dniu 18 grudnia 2017 roku. W ciągu roku wprowadzono 41 

zmian do budżetu. 13 dokonano uchwałami Rady Miejskiej, a 28 zmian zarządzeniami 

Burmistrza Kietrza. Ostatecznie na dzień 31.12.2018 r. plan dochodów wyniósł 43 829 784,94 

zł, plan wydatków wyniósł 44 895 291,62 zł, plan przychodów 2 564 830,68 zł, a plan 

rozchodów 1 499 324 zł. Do głównych dochodów można zaliczyć subwencję, dotacje na zadania 

bieżące i zlecone, udział w podatku dochodowym, dochody podatkowe, dochody ze sprzedaży 

majątku oraz pozostałe dochody własne. Rzeczowe realizowanie poszczególnych źródeł 



dochodowych zostało przedstawione szczegółowo w sprawozdaniu opisowym oraz 

tabelarycznym. Dotacje, które otrzymaliśmy w roku 2018 to w szczególności dotacje na zadania 

bieżące, które były związane ze zwrotem akcyzy  w paliwie rolniczym, z zadaniami z zakresu 

administracji rządowej, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, dotacje związane z 

funkcjonowaniem pomocy społecznej oraz dotacje na pomoc materialną dla uczniów. Jeżeli 

chodzi dotacje majątkowe to są to głównie dotacje na realizację takich inwestycji jak: 

rewaloryzacja rynku w Kietrzu, adaptacja pomieszczeń w ramach programu Senior +, 

utworzenie siłowni na wolnym powietrzu w Kietrzu. Jeżeli chodzi o wydatki to mamy kilka 

grup: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na 

rzecz osób fizycznych, obsługa długu publicznego, pozostałe wydatki statutowe oraz wydatki 

majątkowe. Ostatecznie na dzień 31.12.2018 r. gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową tj. różnica 

miedzy wykonanymi dochodami, a wydatkami w kwocie 1 675 133,22 zł.  

 

7.3. omówienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kietrz według stanu na 

dzień 31 grudnia 2018 roku (14:33) 

Skarbnik- informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia 

została określona w ustawie o samorządzie gminnym. Natomiast informacja przedstawiona 

państwu w sprawozdaniu wynika z delegacji ustawy o finansach publicznych z art. 267. 

Informacja o stanie mienia komunalnego dotyczy przysługujących gminie praw własności, 

danych dotyczących innych niż własność praw majątkowych, danych o zmianach w stanie 

mienia komunalnego od dania złożenia ostatniej deklaracji w zakresie wpływu zwiększeń i 

zmniejszeń na grunty, obiekty inżynierii lądowej oraz pozostałe składniki majątkowe mienia 

komunalnego. Informacja przedstawia również dochody uzyskane z tytułu wykonania praw 

własności w okresie sprzedaży majątku gminy.  

 

7.4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy za rok 2018 (14:34) 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 170/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. Składu 

Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Gminy Kietrz za2018 r.  

 

7.5. przedstawienie wniosku Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza za 2018 rok (14:43) 

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Lesław Kuśnierz przedstawiła uchwałę 1/2019 Komisji 

rewizyjnej z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Kietrza z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z opinia.  

 

7.6. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji rewizyjnej 

(14:56) 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 251/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. Składu 

Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji rewizyjnej.  



 

7.7. dyskusja (15:00) 

Damian Bosowski- jak pani Burmistrz sama stwierdziła 11 dni w 2018 roku pełniła funkcję 

Burmistrza ale jako, że jest kontynuacja i ciągłość władzy, to udzielamy absolutorium pani 

Burmistrz. Ale tutaj moje osobiste podziękowania dla poprzedniego Burmistrza Krzysztofa 

Łobosa oraz pani Skarbnik Marii Mikołajów za wykonanie budżetu w takim stanie, jak tutaj 

przedstawiliście państwo. Z tego miejsca wielkie podziękowania należą się poprzedniej władzy 

wykonawczej oraz poprzednie pani Skarbnik.  

Bartłomiej Górka- ja bym się chciał odnieść do słów pana Bosowskiego, bo troszkę czegoś nie 

rozumiem. Z jednej strony stawia pan takie pytania zakładając, że pani Burmistrz rządziła 11 

dni, a poprzednia władza cały rok. Chce pan za wszelką cenę chyba zdyskredytować poprzednią 

władzę, a za chwilę pan im dziękuje. 

Mirosław Skoczylas- cała procedura udzielenia absolutorium jest tak skonstruowana i 

specyficzna, że w momencie zmiany władzy absolutorium udziela się obecnemu burmistrzowi 

pomimo tego, że budżet poprzedni wykonywała inna osoba. Czym to skutkuje: przy zmianie 

ustawy wcześniej było tak, że w pierwszym roku nawet, gdy nie zostało udzielone absolutorium, 

to nie było ono brane pod uwagę. W dzisiejszej dobie jest to tak, że dwa kolejne nieudzielenia 

absolutorium skutkuje tym, że rada może wszcząć procedurę odwoławczą burmistrza. Taka jest 

procedura. Jeśli zaś chodzi o budżet zeszłoroczny to tak technicznie, w sprawozdaniach, 

opiniach RIO, jest dobrze. Ale ten budżet w moim mniemaniu był złym budżetem i realizacja 

tego budżetu w ubiegłym roku była bardzo zła, a przykłady: brak działania organizacyjnego w 

oświacie, finansowy bałagan w oświacie, jaki miał miejsce w ubiegłym roku.  Z tymi skutkami 

boryka się pani Burmistrz od pierwszych dni jak tylko objęła władzę. Chodzi tu o to, że w 

pierwszej fazie roku nie naliczano w ogóle dotacji dla szkół stowarzyszeniowych, w następnej 

kolejności kilkakrotne naliczanie błędnych, co skutkowało tym, że okazuje się, że zostały 

zawyżone te dotacje. Stawia to we wielkim problemie panią Burmistrz i nas wszystkich jak z 

tego wybrnąć. Też w kłopocie są te stowarzyszenia, które te zawyżone dotacje otrzymały. 

Pracownik popełnia błędy, ale za całokształt odpowiada Burmistrz i nie było tak idealnie, jak to 

wynika z tych opinii. Już nie powracam do tego, że nie było spektakularnych inwestycji bo nie 

było, ale ten bałagan w oświacie będzie się ciągnął jeszcze przez długi czas. Zostały już 

wszczęte procedury i myślę, że jakoś do tego wspólnie dobrniemy, ale jest to kłopotliwe. Pani 

Burmistrz  jak wspomniała, rządziła tą gminą tylko 11 dni i następne 6 miesięcy też rządzi tą 

gmina i ktoś powie, że nic na razie się nie dziele, ale zburzyć jest łatwo, wybudować to trzeba 

przygotować fundamenty, też musimy na wszystko poczekać. Podsumowując budżet 

zeszłoroczny w moim mniemaniu był złym budżetem. Realizacja i zarzadzanie gmina było 

bardzo złe. W tym miejscu chciałem podziękować pani Burmistrz za te 11 dni, gdzie w 

pierwszym dniu swojego władania rozpoczęła działania, żeby wybrnąć z tego problemu 

zawyżonych dotacji i podziękować aktualnej pani Skarbnik za sporządzenie sprawozdania.  

 

7.8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za 2018 rok (15:07) 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  



Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym 

uchwała została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Damian Bosowski, Małgorzata Bajer, Lesław Kuśnierz, Lech Duda, Zuzanna 

Rogowska, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, 

Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Agata Mormul 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz. 

 

7.9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza za rok 

2018 (15:08) 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym 

uchwała została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Małgorzata 

Bajer, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Bartłomiej Górka, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, 

Małgorzata Król, Zofia Janusz, Czesław Lach 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz. 

Nastąpiła zmiana quorum (15:24) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12. Sesję opuścili radni: Damian Bosowski.  

 

Po wyczerpaniu pkt.7 Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.  

 

8. Podjęcie uchwał: (15:24) 

8.1. w spawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2019 (15:24) 

Komentarza do projektów uchwał z pkt. 8.1 i 8.2  udzieliła pani Beata Trzcińska.  

Uwag do projektu nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym 

uchwała została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, 

Lech Duda, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Zuzanna Rogowska, Mirosław 

Skoczylas, Lesław Kuśnierz. 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz. 

 



8.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (15:29) 

Uwag do projektu nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym 

uchwała została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Paweł Chruściel, Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, 

Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz, Lech Duda, Zofia 

Janusz, Mirosław Skoczylas. 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz.  

 

8.3. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sadów 

powszechnych (15:30) 

Komentarza do projektu uchwały udzielił pan Leszek Wilk.  

Jako kandydatury do składu zgłoszono z ramienia urzędu panią Bogusławę Paul i panią 

Katarzynę Babiniec, a z ramienia Rady Miejskiej w Kietrzu panią Zofię Janusz, panią 

Małgorzatę Król i panią Agatę Mormul.   Uwag do składu zespołu nie wniesiono.  

Uwag do projektu nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym 

uchwała została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Agata Mormul, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, Lesław Kuśnierz, 

Bartłomiej Górka, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Barbara 

Drzał, Zofia Janusz. 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz.  

 

8.4. w sprawie  powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kietrzu i nadania jej statutu 

(15:32) 

Komentarza do projektu uchwały udzielił pan Leszek Wilk.  

Uwag do projektu nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym 

uchwała została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Zuzanna 

Rogowska, Paweł Chruściel, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Lech Duda, Zofia Janusz, 

Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas. 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz. 

 



8.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu 

przy ul. Głubczyckiej nr 9/3 stanowiącego własność Gminy Kietrz (15:33) 

Komentarza udzieliła pani 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(12): Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Bartłomiej Górka, Małgorzata 

Król, Małgorzata Bajer, Lech Duda, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Czesław Lach, Mirosław 

Skoczylas, Lesław Kuśnierz. 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz. 

 

8.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu 

przy ul. Głubczyckiej nr 3/8 stanowiącego własność Gminy Kietrz (15:36) 

Komentarza udzieliła pani 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(12): Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, 

Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Lech Duda, Zofia Janusz, Mirosław 

Skoczylas, Lesław Kuśnierz. 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz. 

 

8.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1682/1 położonej w Kietrzu przy 

ulicy Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Kietrz (15:37) 

Komentarza udzieliła pani 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(12): Paweł Chruściel, Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Małgorzata Król, Barbara Drzał, 

Zuzanna Rogowska, Małgorzata Bajer, Zofia Janusz, Lesław Kuśnierz, Lech Duda, Czesław 

Lach, Mirosław Skoczylas. 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz. 

 

 



8.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 260/24 położonej w Kietrzu u zbiegu 

ulic Głowackiego i Różanej, stanowiącej własność Gminy Kietrz (15:38) 

Komentarza udzieliła pani 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(12): Agata Mormul, Paweł Chruściel, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Lech Duda, 

Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Barbara Drzał, Małgorzata Król, Mirosław Skoczylas, Zofia 

Janusz, Małgorzata Bajer. 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz. 

 

8.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2091/2 położonej w Kietrzu przy 

ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz (15:39) 

Komentarza udzieliła pani 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(12): Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, 

Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Lech Duda, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Lesław 

Kuśnierz, Mirosław Skoczylas. 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz. 

 

8.10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas 

nieoznaczony na nieruchomość Gminy Kietrz zabudowaną budynkiem gospodarczym 

położoną w Kietrzu przy ul. Niepodległości i wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy (15:41) 

Komentarza udzieliła pani 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(12): Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Czesław Lach, 

Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz, Zofia Janusz, Lech Duda, Małgorzata 

Bajer, Mirosław Skoczylas. 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz. 

 



8.11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony na 

nieruchomość Gminy Kietrz zabudowanej budynkiem wykorzystywanym pod funkcję 

garażowo-usługową, położonym w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej i wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (15:42) 

Komentarza udzieliła pani 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(12): Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Małgorzata Król, Agata Mormul, 

Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Bajer, Lech Duda, Zofia Janusz, 

Mirosław Skoczylas. 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz. 

 

8.12. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze 

inkasa oraz wyznaczenia inkasentów. (15:44) 

Komentarza udzieliła pani Anna Paliga.   

Uwag do projektu nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym 

uchwała została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Agata Mormul, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, 

Czesław Lach, Lech Duda, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Mirosław 

Skoczylas, Lesław Kuśnierz. 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz. 

 

8.13. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 614/2 położonej w Kietrzu, 

stanowiącej własność Gminy Kietrz (15:45) 

Komentarza udzieliła pani 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(12): Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Zuzanna Rogowska, Małgorzata 

Bajer, Lech Duda, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, 

Małgorzata Król, Paweł Chruściel. 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz. 



9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych (15:49) 

Odpowiedzi na zapytanie udzielone zostaną pisemnie.  

10. Oświadczenia radnych (15:50) 

Brak.  

11. Informacje bieżące (15:50) 

Pan Przewodniczący poinformowała, że pieniądze zebrane w trakcie Turnieju Samorządowego 

zostały przekazane dla Stowarzyszenia Jesteśmy Wyjątkowi na ich działania statutowe.  

Na ręce pani Burmistrz pan Przewodniczący złożył wniosek o powołanie Zespołu roboczego ds. 

rozwiązania problemów organizacyjno-finansowych oświaty w Gminie Kietrz.  

 

12. Zakończenie obrad (15:52) 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołowała Bogusława Paul. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

 

Mirosław Skoczylas 


