
Protokół  

XI sesja Rady Miejskiej w Kietrzu 

Obrady rozpoczęto 29-08-2019 o godz. 14:06, a zakończono o godz. 18:16 tego samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 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. Agata Mormul 

10. Bartłomiej Górka 

11. Małgorzata Król 

12. Zuzanna Rogowska 

13. Małgorzata Bajer 

14. Beata Głogiewicz 

15. Zofia Janusz 

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji. (14:06) 

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,  
Kierownik MGOK w Kietrzu- Wiesław Janicki, 
Koordynator sportu szkolnego - Marian Węgrzynowicz, 
Kierownik MOPS w Kietrzu- Ryszard Kasprzycki, 
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Hydrokan- Krzysztof Sporny, 
Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Kietrzu  
Sołtys: Marek Kaczmarczyk, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer.  

 

2. Przedstawienie porządku obrad. (14:08) 

Pani Burmistrz złożyła wniosek formalny o rozszerzenie porządku sesji o pkt. 8.9 tj. przyjęcie uchwały w 
sprawie zmiany uchwały nr XL/355/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2017 r., w sprawie 
zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Kietrz, w tym na urządzeniach i 
obiektach użyteczności publicznej.  



W głosowaniu jawnym imiennym wniosek o rozszerzenie porządku o punkt 8.9 został przyjęty.  

Wyniki imienne: 
ZA(15): Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, 
Bartłomiej Górka, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec, 
Czesław Lach, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
 

Porządek sesji wraz ze zmianą przyjęty został w głosowaniu jawnym imiennym (14:11). 

Wyniki imienne: 

ZA(15): Damian Bosowski, Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, 

Agata Mormul, Paweł Chruściel, Lesław Kuśnierz, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Barbara Drzał, Czesław 

Lach, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Małgorzata Król 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

3. Przyjęcie protokołu X sesji Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2019 r (14:11) 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym imiennym protokół X sesji Rady Miejskiej w 

Kietrzu został przyjęty.  

Wyniki imienne: 

ZA(15): Damian Bosowski, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Paweł Chruściel, 

Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka, Lech 

Duda, Agata Mormul, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

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 (14:18) 

Przewodniczący Komisji rewizyjnej złożył informację, że przed obradami Rady odbyło się posiedzenie 

Komisji rewizyjnej, na którym pozytywnie zaopiniowano proponowane zmiany budżetu Gminy Kietrz i 

zmiany WPF.  

Przewodnicząca Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych przedstawiła informację z 

posiedzeń komisji w dniu 01.07.2019 r. i 29.07.2019 r. – informacja w załączeniu do protokołu.    

 



5. Zapytania i interpelacje radnych (14:19) 

Radna Zofia Janusz złożyła dwie interpelacje- w załączeniu do protokołu.  

Radny Damian Bosowski- chciałbym poznać więcej szczegółów odnośnie  spotkań w KOWR, w 

szczególności, jakie są szanse na to, że KOWR dofinansuje budowę oczyszczalni ścieków, przekaże tereny 

pod strefę ekonomiczna, co było już obiecane w zeszłym roku. Interesuje mnie również sprawa spotkania 

z panem Szymonem Ogłazą- kiedy droga wojewódzka będzie remontowana? Jakie są plany, czy jakieś 

szczegóły Pani uzyskała, jeżeli tak, to jakie? Co dalej z kanalizacja przy ul. Raciborskiej w nawiązaniu do 

planowanego remontu ul. Raciborskiej? Jakie są plany? 

 

6. Zaprezentowanie wizji funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego Hydrokan przez Prezesa 

Zarządu Spółki (14:23) 

Pan Krzysztof Sporny podziękował za zaproszenie i przedstawił zebranym swoją sylwetkę oraz wizję 

kierowania Spółką Komunalną Hydrokan.  

Dyskusja: 

Damian Bosowski- w pana wystąpieniu nie usłyszałem żadnych konkretów. Mówił pan dużo o 

kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Nie wiem w jaki sposób chce pan poprawić współprace z 

urzędami skarbowymi, z ZUS, z Wodami Polskim? Czyli do tej pory nie były płacone podatki, nie były 

płacone składki na ubezpieczenie, czy nie były też sprawozdania przekazywane do odpowiednich 

instytucji? Nie usłyszałem od pana ani słowa na temat zarządzania nieruchomościami. Taki dział w Spółce 

Komunalnej Hydrokan jest. Jaki ma pan plan na to, by zatrzymać te wspólnoty, które jeszcze korzystają z 

usług Hydrokanu? 

Krzysztof Sporny- szanowny panie radny niedosłyszał pan. Mówiłem o zarządzaniu nieruchomościami i o 

tym, że spółka i tym się zajmuje. Jeżeli chodzi o współpracę z organami administracji publicznej to nie 

mówiłem, że do tej pory spółka nie dokonywała sprawozdawczości, choć takie zdarzenia też miały 

miejsce, ale nie teraz czas i miejsce, żeby cofać się do tyłu i krytykować poprzedni zarząd. Jestem daleki od 

tego. Ja przedstawiłem analizę potrzeb naszych kontrahentów, którym między innymi jest administracja 

publiczna. Te instytucje oczekują od nas rzetelności, terminowości i to należy poprawić i polepszyć. Jeśli 

chodzi o konkrety jak chce to zrobić to proszę mi wybaczyć, ale na dzień dzisiejszy nie odpowiem panu na 

to, bo ja musze się zapoznać ze szczegółami. Po miesiącu pracy w firmie trudno jest powiedzieć, jakie 

działania konkretne podejmę w dziale mieszkaniowym, aby zadowolenie naszych mieszkańców 

korzystających z usług świadczonych przez Spółkę poprawić.  

Damian Bosowski- jaką ma pan wizję funkcjonowania tego działu, jakim jest w Hydrokanie, w gospodarce 

komunalnej utrzymanie terenów zielonych? Wiemy, że obecnie konkurencyjna firma za niższą cenę 

bardzo dobrze dba o tą zieleń.  

Krzysztof Sporny- znowu odeśle pana do odsłuchania nagrania dzisiejszej mojej wypowiedzi, bo o tym 

powiedziałem jaką mam wizję popraw działalności całej spółki. Utrzymanie czystości w mieście, jako 

zadanie gminne jest zlecane przez gminę, jest ogłaszany przetarg na te usługi i jeżeli firma Hydrokan 

przegrała ten przetarg to uważam to za porażkę poprzedniego zarządu.  



Lech Duda- to co pan mówił brzmi bardzo optymistycznie. Cieszę się bardzo, że może w końcu będzie 

lepiej w Hydrokanie i oczywiście mam cichą nadzieję, że w Pilszczu będzie lepiej odnośnie wody. Kiedyś 

zadawałem pytanie poprzedniemu prezesowi, czy ma jakiś plan zrobienia czegokolwiek jeżeli chodzi o 

instalację na osiedlu w Pilszczu, bo jest w bardzo złym stanie i jest dużo awarii? Wtedy prezes mówił, że 

nie ma pieniędzy. Czy pan ma jakiś pomysł na te zanieczyszczenia wody? Czy planuje pan, żeby tą 

instalacje zrobić? 

Krzysztof Sporny- ja już po części mówiłem na początku swojego wystąpienia, że pracowałem w 

Kombinacie w Kietrzu w latach 1988-1994 i doskonale znam sieć wodociągową w Pilszczu i nie tylko w 

Pilszczu, ale w innych zakładach Kombinatu Rolnego Kietrz i wiem, że od czasu wybudowania ona nie była 

remontowana i nie była modernizowana. Takie sytuacje są dla nas bardzo niepokojące. Będę do państwa 

apelował, żeby przygotowanym projekcie budżetu na rok 2020 zostały przez radę gminy przyjęte. Nie 

wiem czy pan wie, że od momentu tego nieszczęśliwego wydarzenia z 7 sierpnia, a więc zamknięcie tego 

ujęcia w Rozumicach, które zasila również osiedle PGR my jesteśmy przełączeni i woda w Pilszczu i w 

Lubotyniu jest z Kietrza, nie z Chruścielowa. Właśnie dlatego, że znając sieć w Pilszczu na osiedlu i na 

fermie bydła, biorąc pod uwagę możliwości występowania awarii, te działania zostały takie podjęte. 

Chwilowo  w momencie zanieczyszczenia woda była dostarczana z Chruścielowa i z Kietrza, a teraz od 

ponad 2 tygodni zasilana jest woda z Kietrza przez Rozumice. To są te działania. To musimy zrobić 

wspólnie. Dlatego cieszę się, że pan to poruszył i wiem, że mam w panu dobrą duszę i w momencie 

tworzenia projektu budżetu będziemy wspólnie ten temat z panią Burmistrz analizować i zobaczymy na ile 

nam fundusze starczą. Jeżeli chodzi o samo zanieczyszczenie to przypomnę, że informacja o 

zanieczyszczeniu trafiła do nas o godz. 13.40 7 sierpnia, a już po 46 godzinach była informacja, że woda 

jest zdatna do spożycia. Te działania były bardzo szybkie. Dzięki wytężonej pracy służb Hydrokanu w tym 

okresie w ciągu 24 godzin zapewniono wodę zdatną do picia bez zanieczyszczeń dla mieszkańców osiedla 

Pilszcza i wsi Lubotyń. W tym czasie kiedy tej wody nie było następnie po dwóch godzinach od ukazania 

się komunikatu w każdej miejscowości były zapewnione zastępcze punkty dostawy wody, a tam gdzie było 

to niemożliwe to woda była dostarczana w butelkach. To były działania pilne, natychmiastowe. 

Podejmujemy działania, żeby nie dopuścić do zanieczyszczenia. Ale jeżeli chodzi o naprawę tej sieci to 

będziemy apelować do rady i pani Burmistrz o wsparcie. 

Lech Duda- spółka musi zacząć działać w kwestii projektów. Myślę, że nie tylko mamy patrzeć czy gmina 

coś da, ale chodzi o to żeby tych pieniędzy jak najwięcej pozyskać z zewnątrz. Wyjeżdżając z domu o godz. 

10:30 to nie mogłem napuścić wody do szklanki, takie było ciśnienie. Niech pan powie jak to się ma do 

normalnego funkcjonowania? Swego czasu dzwoniłem do pana kierownika do Hydrokanu i pytam 

dlaczego jest takie słabe ciśnienie i słyszę, że chyba w Pilszczu jest impreza i gdzieś musza puszczać wodę. 

Mówię panie kochany to ileż tej wody musieliby puszczać? Powiedział, że mamy wodę podłączoną z 

Chruścielowa.  

Krzysztof Sporny- potwierdzam, że w dniu 7 sierpnia woda była z Chruścielowa.  

Lech Duda- patrząc na awarie, które były na Pilszczu to warto się zastanowić i chociaż częściowo 

wymieniać tą instalację, żeby unikać awarii.  

Krzysztof Sporny- plan rozwoju sieci jest jednym z punktów priorytetowych w mojej działalności na 

najbliższe tygodnie do zrealizowania. Jeżeli chodzi o sfinansowanie w 100% budowy sieci z własnych 

środków, to na dzień dzisiejszy biorąc kondycję finansową spółki to takiej możliwości nie ma, co nie 



znaczy, że już nie podejmujemy działań dotyczących pozyskania środków zewnętrznych, które są możliwe. 

W pełni zgadzam się z panem, żeby ten odcinek jak najszybciej wyremontować.  

Zofia Janusz- czy my mamy umowy odnośnie oczystki ulic, które są wojewódzkie i powiatowe? 

Krzysztof Sporny- nie. Spółka Hydrokan ma podpisaną umowę wyłącznie z gmina na utrzymanie czystości 

na drogach gminnych. To jest realizowane. Za drogi wojewódzkie i powiatowe nie odpowiadamy.  

Stanisław Babiniec- chciałem powiedzieć, że dla mnie jako radnego bardzo podoba się przedstawiona 

wizja funkcjonowania Hydrokanu. Wizja bardzo ambitna, w zasadzie chyba usłyszałem wszystko, co 

mogłem usłyszeć i co chciałbym usłyszeć. Nie wiem czy pan sobie zdaje sprawę, że wysoko pan sobie 

postawił poprzeczkę w tej kwestii. Wiele rzeczy usłyszałem też na temat załogi. Któż z nas nie chciałby 

pracować w stabilnej firmie, w firmie, która ma swoja markę i w perspektywie która będzie dobrze płacić 

za dobrze wykonywaną pracę. I tu myślę, że w tej kwestii również pan postawił sobie wysoko poprzeczkę  

jeżeli chodzi o załogę, ale jest to bardzo pozytywne. Ja ze swojej strony życzę panu, żeby ta wizja bardzo 

ambitna, żeby się wreszcie w Hydrokanie spełniła i żeby Hydrokan stanowił dobra markę.  

Czesław Lach- jak do tej porty to byłem takim łącznikiem między spółką a Radą Gminy, nieraz ścieraliśmy 

się, ale zawsze było jakieś zdanie. Myślę, że dalej będę tym łącznikiem między nowym prezesem spółki, a 

Radą Gminy i na pierwszego wrażenia widzę inne spojrzenie jak poprzednika. 

Bartłomiej Górka- zgadzam się z panem, że żeby spółka dobrze funkcjonowała to trzeba ograniczyć koszta 

i zwiększyć przychody. Po stronie przychodów wspomniał pan o zwiększeniu zakresu usług. Co pan przez 

to rozumie? 

Krzysztof Sporny- przede wszystkim powinniśmy się skupić na usługach podstawowych na czy się najlepiej 

znamy i co umiemy zrobić. Mówiłem o wyjściu poza teren Gminy Kietrz to to jest ten kierunek, który 

chciałbym zaproponować. Mamy w Branicach zakład budżetowy, taka dość przestarzała funkcja działająca 

na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Mamy w Pietrowicach Wielkich kolejne pole do możliwości 

współpracy. Te usługi remontowo budowlane, czyli komercyjne usługi, nie do końca wpisują się w 

podstawową działalność gospodarki komunalnej. Tu powinniśmy oddać pole przedsiębiorstwom innym, 

chociaż nie zamykam drogi całkowicie w tym zakresie.  

Lesław Kuśnierz- panie prezesie mówimy cały czas o rozszerzeniu usług ale jeden kierunek mamy. Mamy 

kierunek wodociągi i kanalizacje, czy pan myśli o rozszerzeniu usług w dziedzinie mieszkań naszych. Czy 

nie warto utworzyć takiej grupy czy brygady remontowej, bo z tego co widzę to Hydrokan, jako 

zarządzający wspólnotami korzysta tylko z podwykonawców? 

Krzysztof Sporny- jest to brane w moich perspektywach pod uwagę na najbliższy okres czasu. Część tych 

robót już wykonujemy samodzielnie. To się też wiąże ze specjalistycznymi pracownikami, którzy powinni 

to robić. To też mnie boli, że odchodzą od nas wspólnoty do konkurencji. Wymaga to więcej czasu.  

Lesław Kuśnierz- czy może pan nam zdradzić, która dziedzina przynosi 100% straty? Jaki pan czas sobie 

daje na poprawę kondycji spółki, kiedy będą pierwsze efekty? 

Krzysztof Sporny- pan radny Kuśnierz znakomicie trafił w czuły punkt i zadaje pytania, na które nie chcę i 

nie potrafię odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to traktuję to jako tajemnicę handlową i nie 

powiem panu jaka działalność przyniosła tak wysoką stratę. Jest to 6 miesięcy tego roku i sytuacja nie jest 



całkowita i może ulec zmianie. Co do efektów to nie potrafię określić terminu bo jest tak wiele czynników 

wpływających na to, kiedy to jest możliwe do spełnienia, że nie mogę obiecywać gruszek na wierzbie.  

Paweł Chruściel- panie prezesie ja bym chciał pogratulować tej mowy wstępnej, świetna mowa. Świetnie 

pan przeszedł z wizji, misji po cele strategiczne. Później wszedł pan w analizę. Była mowa o budowaniu 

marki. Zabrakło mi tylko jednej rzeczy- analizy Pareto. Czy taką analizę pan prezes wykonał? 

Krzysztof Sporny- nie robiłem chociaż znam tę analizę. Uznałem, że w tej chwili nie jest ona aż taka 

konieczna, chociaż powinna być zrobiona.  

Paweł Chruściel- ile obecnie mamy zatrudnionych pracowników i jak pan prezes widzi przyszłość, czy ta 

liczba jest wystarczająca, czy może pójdziemy w stronę zmniejszenia tego stanu? 

Krzysztof Sporny- na dzień dzisiejszy to jest ok. 75 etatów. Stan na dzień dzisiejszy jest całkowicie 

wystarczający. Kwestia dalszego rozwoju firmy, nie chciałbym zwalniać pracowników. Firma zatrudniająca 

70 osób to dość znacząca firma w Gminie Kietrz. Ja bym chciał zostawić poziom zatrudnienia taki, a 

ograniczyć koszty i rozszerzyć usługi tym co się da.  

Paweł Chruściel- jeszcze jedno pytanie odnośnie sprzętów, które są w posiadaniu spółki. Czy została 

wykonana inwentaryzacja stanu magazynowego? 

Krzysztof Sporny- inwentaryzacja mam nadzieję, że jest wykonywana uczciwie i rzetelnie i każdego roku w 

momencie robienia bilansu jest wykonywana. Stan zapasu jest określony zarówno pod względem 

rzeczowym i finansowym. Jest to obowiązek wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości, każdy 

podmiot musi taką analizę robić.  

Paweł Chruściel- jaki był stan finansowy na dzień 01.08.2019 r. kiedy obejmował pan pozycję prezesa? 

Krzysztof Sporny- nie jestem w stanie odpowiedzieć. Dane z 1 sierpnia będziemy mieli dopiero po 25 

września, kiedy się rozlicza VAT. Plan na dzień 31 lipca na pewno będzie sporządzony, ale to dopiero  w 

późniejszym terminie, bo wszystkie koszty musza być zbilansowane. Wynik może być troszeczkę gorszy bo 

wynik rozliczania wody robimy kwartalnie więc wynik na koniec września będzie takim obiektywnym.  

Małgorzata Bajer- podał pan liczbę osób zatrudnionych w Hydrokanie. A może pan podać liczbę osób 

pracujących fizycznie w terenie? 

Krzysztof Sporny- łatwiej będzie podać liczbę pracowników administracji i jest to 16 etatów na 75 etatów. 

W tym są również pracownicy obsługujący Krytą Pływalnię w Kietrzu. Fizycznie pracowników 

produkcyjnych w terenie to jest ok. 40-50 osób.  

Małgorzata Bajer- czas zgłoszenia awarii- jeżeli się zgłosi do Hydrokanu, że występuje awaria to jaki to jest 

czas? Za zgłaszałam awarię i ponad tydzień woda wyciekała, a pan któremu zgłaszałam poinformował 

mnie, że jest wiele awarii i trzeba czekać. Woda jest bardzo droga i nie powinno to tak wyglądać. Nie 

otrzymałam w tej sprawie zwrotnej informacji. 

Krzysztof Sporny- udzielę pani odpowiedzi w trybie indywidualnym. Mogę tylko przeprosić za zachowanie 

pracownika, jest to coś niepoprawnego i niedoskonałego i jest to pole do poprawy i doskonalenia.  

Mirosław Skoczylas- dziękuję panu prezesowi. Wizja pana jest dalekosiężna. Jak spotkamy się w przyszłym 

roku na sesji to mam nadzieję, że pan nam już jakieś sukcesy przedstawi.  



Przewodniczący ogłosił 5 minutową w obradach.  

 

7. Debata na temat kultury i sportu (16:03)   

Nastąpiła zmiana kworum (16:03) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14 

Sesję opuścili radni:  Beata Głogiewicz 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu pan Wiesław Janicki przedstawił informację z 

działalności ośrodka w okresie od sierpnia 2018 r. do sierpnia 2019 r. – informacja stanowi załącznik do 

protokołu.  

Informację o działalności Kietrzańskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Gryf przedstawił członek 

Stowarzyszenia Lesław Kuśnierz.  

Prezes klubu pan Lech Duda przedstawił informację z działalności LZS Football Club Pilszcz. 

Pan Marian Węgrzynowicz – koordynator sportu szkolnego w Gminie Kietrz zasygnalizował kilka 

problemów towarzyszących organizowaniu sportu w szkole.  

 

Dyskusja: 

Agata Mormul- jak wygląda polityka kadrowa w domu kultury? Jakie zajęcia prowadzone są dla dzieci i 

młodzieży? Na jakiej podstawie tworzone są propozycje tych zajęć? Jak wygląda rzeczywiste 

funkcjonowanie placówki w mieście i na wsi? Czy były organizowane imprezy plenerowe w Parku 4 

Żywiołów? Czy były pozyskiwane projekty ze środków zewnętrznych? 

Wiesław Janicki- na początku pani radna przedstawiłem dość szczegółowo strukturę zatrudnienia. Na 

działalność mamy bardzo skromne środki, więc wykorzystujemy tych naszych pracowników niekoniecznie 

etatowych. Do 1 grudnia mieliśmy panią plastyk, trwał nabór na to stanowisko i ostatecznie rozwiązaliśmy 

to w ten sposób, że są dwie panie zatrudnione po pół etatu na tym stanowisku. Jedna dodatkowo 

prowadzi też sekcję tańca. To są nasze propozycje, ale także może warto powiedzieć o szeregu twórców 

amatorów, którzy społecznie nas wspierają. Są takie zasadnicze i stałe nasze warsztaty, ale tak naprawdę 

realizujemy je naszymi siłami. Nie posiłkujemy się nikim z zewnątrz, bo każdy oczekuje zapłaty. Zdarzają 

się pasjonaci, którzy nawet dopłacają do tego co prezentują. Panie inspektorski to osoby, które u siebie na 

wsiach gromadzą wokół siebie ludzi i potrafią coś robić. To są także nauczyciele, który współpracują z 

WDK i naszym DK. Chciałbym bardzo, żeby nauczyciele byli bardziej zaangażowani w to, co należałoby 

proponować społeczeństwu. Spotykamy się z różnymi trudnościami. Jestem 4 lata dyrektorem i wciąż się 

uczę i rozpoznaję potrzeby i zjawiska. Jak zobaczyłem panią radną to chciałem pani podziękować, że 

pięknie pani nas reprezentowała w programie telewizyjnym (Zofia Janusz), a ja wcześniej pani nie 

poznałem, dopiero wtedy, kiedy ta propozycja padła i to jest przykład na to, że jeszcze w naszych 

zasobach twórczych w naszym społeczeństwie jest wielu nieodkrytych twórców. To jest też moja rola. 

Może warto naszych lokalnych twórców częściej honorować. Były różne próby w czasie mojej kadencji 

powoływania nowych sekcji i najczęściej szybko się kończyły. Nie dlatego, że nie ma u nas klimatu, bo też 



warunków specjalnie do każdej działalności nie mamy. Nie mamy galerii, takiej sali wystawowej. Ja 

uważam z moich obserwacji to wynika, że w Kietrzu nie ma młodzieży. To jest straszne co mówię, ale tak 

to wygląda. Dom kultury nie jest zamknięty, jest otwarty. Ja sam, kiedy spotykam młodych ludzi, to pytam 

siedzących na schodach, dlaczego z tą muzyką, którą prezentujecie nie wejdziecie do środka. My 

próbujemy rozeznawać zapotrzebowania, ale nie udało mi się usłyszeć jasno postawionych oczekiwań. Ja 

też nie jestem człowiekiem zamkniętym w moim biurze. Nie czuję się specjalnie urzędnikiem, raczej 

odwiedzam szkoły, przychodzę z propozycjami często do szkół, ale także jestem otwarty na to co szkoła 

zaproponuje. Trudno młodzież zaprosić na jakąś formę spotkania. U nas w Kietrzu jest młodzież, która się 

angażuje w inicjatywy charytatywne. Jeżeli zapowiadamy koncert Bartasa Szymoniaka, bardzo 

współczesnego, nowoczesnego twórcę, który jest idolem środowisk młodzieżowych, a w Kietrzu 2 sierpnia 

przychodzi 2 osoby młodzieży na 30 osób uczestniczących w koncercie, to jest jakiś znak. Powinienem 

może jeździć na rowerze po Kietrzu i krzyczeć: młodzieży kochana to dla was jest ten koncert. Ciężko jest 

do młodzieży dotrzeć a sama młodzież rzadko sama przychodzi i o coś prosi. Kiedy była Młodzieżowa Rada 

Miejska to wtedy pojawiały się pewne inicjatywy. Pytała pani co się dzieje w Parku 4 Żywiołów: w tym 

roku prowadziliśmy zajęcia w ramach „Lato z kulturką”.  W Parku 4 Żywiołów organizowaliśmy zajęcia, 

wcześniej kiedyś organizowaliśmy „Kietrzańską Noc z Gwiazdami” i to było już parę lat temu. W zeszłym 

roku organizowaliśmy pochód biało- czerwony, który tam się kończył i tam były prezentacje. Nikt z 

zespołów nie zdecyduje się zagrać w muszli koncertowej bez zadaszenia. Żaden agent z nagłośnieniem 

większym niż nasze nie może się zdecydować na podpisanie umowy. Chciałem powiedzieć np. o tym co 

nie powinno być naszą specyfiką: myślę o kursie jazdy na rolkach, który trwał 2 miesiące. Baliśmy się z 

panią Burmistrz, czy to się uda i się udało. 30 dzieci uczestniczyło w tych zajęciach, ale młodzieży nie było. 

Chciałbym rozmawiać z nauczycielami, co chcieliby w ramach współpracy z domem kultury 

zaproponować. Jestem ostatnio trochę zniechęcony, bo z mojej strony było ostatnio trochę więcej gestów 

dotyczących współpracy, a w związku z zawirowaniami także odnośnie reformy oświaty nie chciałem być 

intruzem i w wielu momentach, kiedy czułem, że w szkole mają inne problemy, to się wycofywałem. W 

stosunku do budżetu i możliwości finansowych, jakie mamy to tych propozycji nie jest mało. Robimy to w 

sposób rozsądny, czasami przegrywamy, wielu rzeczy jeszcze nie rozumiem, ale wiele rzeczy się udaje. 

Ukłon do tych osób, które nie są zawodowo związane z kulturą, ale z siebie dają tyle, że możemy ten 

kalendarz wypełnić.  Zawsze będą problemy, niesnaski, konflikty. Ja jako dyrektor MGOK czuje się tym, 

który te konflikty powinien łagodzić, próbować pojednywać pewne środowiska, zwłaszcza na wioskach, 

gdzie są jakieś tarcia, niż zaogniać. Jak się stanie coś złego to ja oczywiście, jako niedoskonały dyrektor 

biorę to na siebie, bo to ja odpowiadam. Jak się Dom kultury w Kietrzu zawali, sala widowiskowa przy 

jakimś dużym koncercie, to ja to biorę na siebie, bo to ja nie dopilnowałem środków bezpieczeństwa. 

Biorąc pod uwagę tylko to, zasady bezpieczeństwa, to bardzo trudno jest cokolwiek organizować i że się 

ludziom na przykład chce organizować wycieczki. Chciałbym bardzo pani radna, żeby młodzież się ożywiła, 

bo myślałem, że młodzi ludzie w Kietrzu to będzie taki progresywny czynnik do tego, żeby Kietrz dla siebie 

był powodem do radości i na zewnątrz także. Ja ze szkoły odszedłem parę lat temu świadomie. Ja pewne 

rzeczy ostro widziałem, a teraz nie chcę się nimi dzielić ponieważ nie mam powodów, żeby teraz 

krytycznie oceniać środowisko szkolne czy nauczycielskie. Czasami jest smutno, kiedy znam ludzi z Kietrza i 

kto przychodzi na nasze propozycje. Często ludzie, po których bym się nie spodziewał. Z goryczą mówię o 

tym, że niestety środowisko tzw. inteligencji czyli to, na którym kultura powinna się opierać ich nie ma. 

Jest moja wielką radością, że panie z DPS-u czasami przyprowadza swoich mieszkańców, że siostry 

zakonne z ul. Raciborskiej przyjdą z dziewczętami, a niestety zabraknie kogoś, na kogo tak bardzo bym 

liczył. Wiem, że to można zmienić i że państwo też są orędownikami takich działań, które będą sprzyjać, 

temu żebyśmy się integrowali bardziej i temu żebyśmy sobie dobrze życzyli i nie konkurowali ze sobą.  



Stanisław Babiniec- zbliża się wrzesień, a w związku z tym termin składania wniosków do budżetu i w 

związku z tym, że rozmawiałem i w imieniu  sołtysów będę o to pytać: proszę mi powiedzieć, w jaki sposób 

pan zamierza rozwiązać problem niskiej gratyfikacji sołtysów za szeroko pojętą opiekę nad świetlicami? 

Jest to gratyfikacja, która wynosi 20 zł miesięcznie. Jest to prawdopodobnie miejsce w pańskim budżecie z 

tego samego punktu, co spotkania autorskie.  

Wiesław Janicki- czy ja mogę w tej kwestii coś więcej zrobić, czy ja jestem z MGOK władny do tego by 

państwu te gratyfikacje podwyższać. Mnie się wydaje, że to właśnie Rada Miejska winna zdecydować, 

jakie jest umocowanie sołtysów w tej strukturze naszej gminnej. Ja taką sytuacje zastałem i niczego nie 

zmieniałem. Ja państwu niczego nie obniżałem i jestem orędownikiem, żeby państwo więcej otrzymywali, 

tylko, że ja ze swojego budżetu nie mogę tego dać. Ja mógłbym zaryzykować i zrezygnować z 

organizowania spotkań autorskich do końca roku i państwu podnieść dwukrotnie tę stawkę. Ja nie 

nazywam tego uposażeniem, to jest jakaś cząstkowa rekompensata za państwa funkcję, za trud, że 

państwo są i państwu narzuca się opiekę nad świetlicami. To nie jest dobre rozwiązanie, to jest jakiś rodzaj 

gestu. Pan mnie zawstydza, gdy pan mówi, że to jest 20 zł miesięcznie. Ja się tym absolutnie wstydzę bo 

nawet przystąpienie do sporządzenia umowy jest dla mnie czymś bardzo wstydliwym. Jesteśmy w trakcie 

pewnych przeobrażeń i z referatem nieruchomości nad tym pracujemy, jak mienie ma być przekazane w 

zarząd nasz. Pan poruszył sprawę tej gratyfikacji, ja jestem gotów państwu dać dwukrotnie więcej i ten 

temat będzie z panią księgową poruszony.  

Stanisław Babiniec- chyba nie pan nie zrozumiał, przecież sołtysi mają podpisana umowę o dzieło z MGOK 

w Kietrzu. Nie chodzi o to, żeby pan ograniczał spotkania autorskie albo szukał jakiś pieniędzy 

resztkowych, które pan przekaże sołtysom, albo kombinował pan w jakiś inny sposób. Ja mam do pana 

prośbę, żeby pan podszedł rzeczowo do sprawy i jeżeli sołtysi podpisują umowę z domem kultury i pan tą 

umowę pospisuje i nie zgadza się pan ze stawką to proszę wystąpić z inicjatywą i to zmienić.  

Wiesław Janicki- przed konstruowaniem następnego budżetu na rok 2020 zajmę się tym poważnie.  

Paweł Chruściel- od lat w Polsce organizowana jest taka impreza zwana Wielka Orkiestrą Świątecznej 

Pomocy. Jakoś ostatnio w Gminie Kietrz nie odbywają się te imprezy, proszę powiedzieć dlaczego?  

Wiesław Janicki- nikt do mnie nie przyszedł bezpośrednio z propozycją, że chce w tym uczestniczyć, że 

chce to robić. Ja wiem, że taka zbiórka na rzecz WOŚP jest od lat regularnie prowadzona i zajmuje się tym 

Związek Harcerstwa Polskiego  i to się realizuje. Ja osobiście nie jestem fanem tej formy, ale to w niczym 

nie przeszkadza. Ja jestem tutaj instytucją usługową i jeśli będzie taka wola to zrobię wszystko, żeby to 

odbyło się  w podobny sposób jak gdzie indziej.  

Zofia Janusz- mam wrażenie, kiedy wchodzę do domu kultury, że jak byłam młoda kobietą, jakiś czas 

temu, to wyglądał on podobnie. Kiedy ostatnio była zmieniana szata na współczesną właśnie w tej 

świetlicy, gdzie się odbywają imprezy, spotkania? Czy jest ktoś do drobnych remontów? 

Wiesław Janicki- dobrze, że pani zwraca na to uwagę, bo w obiekcie kultury estetyka jest czymś ważnym, 

podstawowym, zasadniczym. Nasz dom kultury jest budynkiem już bardzo przestarzałym. Jeśli mówię o tej 

groźbie zawalenia, o tragedii, to ja myślę właśnie o tym. Dom kultury wymaga autentycznie kapitalnego 

remontu. On zewnętrznie jako tak wygląda, ale wewnątrz my z trudem pewne remonty robimy. Toalety 

na dole są po remoncie, nie są wyremontowane na poziomie bardzo wysokim, ale są wyremontowane na 

tyle, że spełnialiśmy wymagania sanepidu. Nie mogliśmy na to wydać więcej pieniędzy ponieważ tych 



pieniędzy w budżecie my po prostu nigdy nie mieliśmy i prawdopodobnie mieć nie będziemy. Na górze te 

dwie kabiny jakie są i też tam cudów nie można zrobić, ale tam nie jest brudno, tam nie jest odstraszająco, 

brzydko. Tam korzystamy z tego i ja nie odczuwam jakiegoś totalnego dyskomfortu. Sprzątaczka na 

bieżąco sprząta i jak się coś zdarza, a zdarza się dość często, że się jakiś zawór przekręci to pan Staszek to 

reperuje. Co do wyglądu, to takie małe zmiany wprowadzamy, bo teraz mamy dwie nowe panie plastyczki, 

które coś na sale kameralną już robiły, ale cudów też nie zrobimy. My mając  na remonty i naprawy 22 

tysiące w budżecie cóż możemy zrobić. To są drobne rzeczy, ale proszę mi wierzyć, że ja się tym męczę i 

martwię się tym i staramy się łatać te dziury jako tako, ale cudów się zrobić nie da. Może gdyby był ktoś 

inżynierem na moim stanowisku, albo zawodowym administratorem, który te rzeczy naprawdę czuje. Nie 

da się być w jednej osobie animatorem, zarządcą, administratorem, budowlańcem, fachowcem od 

bezpieczeństwa. Strasznie trudno to jest prowadzić.  

Małgorzata Bajer- czy u nas w WDK jest osoba wyznaczona, która jeździ i sprawdza stan 

wyremontowanych już sal wiejskich? 

Wiesław Janicki- żaden z moich pracowników nie ma takich obowiązków, za to wszystko jestem ja 

odpowiedzialny. Staram się jeździć, odwiedzać. Jeślibym nie miał zaufania do sołtysów to właściwie dzisiaj 

składam rezygnację z mojej funkcji, bo to inaczej nie dałoby się robić. Ja nie mam uprzedzeń do żadnego 

sołtysa i dlatego to się jakoś układa. Ja wiem do czego pani zmierza, że tutaj te nasze obiekty narażone są 

na zniszczenia różnego rodzaju. Zaufanie sołtysa, który daje klucze młodemu człowiekowi, który z grupa 

tam idzie też decyduje o tym. Ja nie jestem w stanie tam pojechać i pełnić dyżurów. Są trudne procesy 

społeczne, mentalność trudno jest zmienić z dnia na dzień. Może jeden sołtys pozwala na trochę więcej, a 

inny na trochę mniej, ale ja to wszystko rozumiem, ponieważ to jest specyfika danej miejscowości. 

Zagrożenie jest pani sołtys i ja za to odpowiadam, też ciągle się martwię.  

Małgorzata Bajer- co z salą w Ściborzycach Wielkich, bo ja jako sołtys jej nie przejęłam? Były sołtys nie 

dbał o stan naszej sali, nie podpisał mi protokołu przekazania tej sali i miałam okazje z panem Janickim 

spotkać się we wtorek na tej sali, pokazałam mu uszkodzone drzwi w toaletach, pokazałam mu wybitą 

szybę, niedziałające krany. I co teraz? Wiemy, że rada nam nie da na remont tego. Jakie jest stanowisko 

domu kultury, kiedy ja otrzymam te klucze? 

Wiesław Janicki- trudno mi jest oceniać tak jednoznacznie źle pana sołtysa, poprzednika pani, bo ja bym 

tak nie umiał powiedzieć, że tam sołtys był niegospodarny, że on był fajtłapą, że nie dbał o tę świetlicę, bo 

ja tak nie umiem po prostu. Pani ostro ocenia swojego poprzednika. Pan Czarnuszka tego nie przekazał, bo 

formalne przekazanie jako takie nie nastąpiło. Pani nie zgodziła się przyjąć obiektu w tym stanie. To teraz 

ja jestem gotów i pani może potwierdzić, jeździć tam za każdym razem, wypożyczać sprzęt, otwierać, 

zamykać, protokoły spisywać i to jest moje zadanie. Gdybym maił to robić w każdej świetlicy to podałbym 

się do dymisji, ale jeżeli to będzie czasowo niedługo trwać to jestem gotów to robić. Nie obejdzie się bez 

porozumienia między nowa radą sołecka a tymi, którzy do tej pory tam funkcjonowali. Jest tyle powodów 

do tego, żeby pochwalić tamtą radę sołecką za ich działalność, kiedy można było zorganizować raz czy 

drugi piękny koncert Tysmeniczanki, kto takie rzeczy zrobił od ręki. Pani radna przekazała taką wizję, jakby 

tam się stały rzeczy straszne. Tam są rzeczy trudne, zawaliła się część sceny, którą trzeba wyremontować, 

a ja na to pieniędzy nie mam. Czekam, aż się pojawi propozycja nowego budżetu i trzeba będzie to 

wzmocnić, bo to jest pilne. To jest efekt nie tego, że pan Czarnuszka to zniszczył, tylko tego, że jak tam lała 

się woda po ścianie tylnej, jeszcze przed remontem, to tego nie dopełniono i scena została nie do końca 



wyremontowana i to spróchniało. Pan Czarnuszka mi to zgłaszał kilka miesięcy temu, miał plan 

naprawienia tego, miał swoje… 

Małgorzata Bajer- panie dyrektorze ja nie pytałam o scenę tylko o rzeczy, które zostały zniszczone przez 

użytkowanie tej sali. Przy wypożyczeniu sali i zdaniu jej w razie uszkodzeń te osoby nie powinny mieć 

odebranej tej sali. Wtedy się nie oddaje kaucji i mamy na naprawę tego.  

Wiesław Janicki- sołtys tego nie dopełnił. Na pewno to się stało w ostatnim czasie, nie wtedy kiedy już pan 

Czarnuszka nie był sołtysem, tylko troszkę wcześniej, a o tym mnie nie poinformował. Działo się źle w tym 

czasie i coś nie zostało dopilnowane. Naszym panią, które rozliczają specjalnym pismem wynajmy, nikt nie 

zgłosił tego, że coś się tam wydarzyło. Nie mieliśmy powodu, żeby odebrać część zaliczki z kasy urzędu tej 

osoby, która to wynajmowała. To jest obowiązek sołtysa. Ja nie wszystko widzę, bo nie penetruje tak tych 

obiektów.  

Lech Duda- jak wiemy tych pieniędzy na kluby sportowe jest zawsze mało. I dlatego trzeba się do tego 

inaczej odnieść, przygotować przed sesją jak będziemy dzielić budżet. Liczę, że radni przychylnym okiem 

spojrzą na działaczy naszej gminy. Mówię tutaj ogólnie o stowarzyszeniach, bo właśnie ta kwota jest 

rozbijana na wszystkie stowarzyszenia, a w naszej gminie tak się składa, że jest bardzo dużo działaczy i 

bardzo chętnie działają i każdemu trzeba coś dać. Będę składał na pewno wniosek do budżetu o 

zwiększenie tej puli i proszę panią Burmistrz, żeby ta komisja, która będzie przy podziale tych funduszy, 

żeby przyjrzała się podstawowym opłatą, które każde stowarzyszenie musi zapłacić. Tak się składa, że ja 

jak dostałem 16.000 zł to mi zostało 300 zł na sprzęt. Co ja za to kupię? Na koniec nie omieszkam 

powiedzieć też coś o kulturze. Ja też dużo działam z młodzieżą, nie twierdzę, że nie robicie dobrych rzeczy, 

że dzisiaj ciężko tych dzieciaków zachęcić do czegokolwiek, tylko patrząc na to co się dzieje wokół to nikt 

nie przyjdzie, a jeżeli już to mało kto. Dzieci trzeba czymś zainteresować. Ja uważam, że trzeba zrobić 

jakieś cykliczne imprezy. Dlaczego nie zorganizujecie na wakacje jakieś turnieje na playstation? Dlaczego 

nie ma takich inicjatyw? Chodzi o formę, żeby te dzieciaki przyciągnąć. Będę się upierał przy sporcie bo dla 

młodych ludzi to jest najbardziej wskazany kierunek do rozwoju. Ja nie mówię, że nic nie robicie panie 

dyrektorze, bo nie o to mi chodzi. Ale należy znaleźć formułę, musi być motywacja do uczestniczenia w 

tym.  

Nastąpiła zmiana kworum (16:30) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14 

Do sesji dołączyli radni: Beata Głogiewicz 

Sesję opuścili radni:  Bartłomiej Górka 

 

8. Podjęcie uchwał (17:46) 

8.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2019 (17:46) 

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(14): Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Damian 

Bosowski, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Lesław Kuśnierz, Stanisław 

Babiniec, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka. 

 

8.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (17:49) 

Uwag do projektu nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Agata Mormul, Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Małgorzata 

Król, Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Lech Duda, 

Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

8.3. w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2016 r. w 

sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie 

Gminy Kietrz (17:50) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Bogusława Paul.  

Uwag do projektu nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Agata Mormul, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Stanisław Babiniec, 

Czesław Lach, Zofia Janusz, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Bajer, Barbara 

Drzał, Mirosław Skoczylas, Małgorzata Król 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

8.4. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/111/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2019 r. w 

sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kietrz od dnia 1 

września 2019 r. (17:52) 



Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Bogusława Paul.  

Uwag do projektu nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Agata Mormul, Stanisław Babiniec, Damian Bosowski, Czesław Lach, Lech Duda, Małgorzata Król, 

Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, 

Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

8.5. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (17:53) 

Komentarza do projektu uchwały 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(14): Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Beata Głogiewicz, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Czesław 

Lach, Lech Duda, Stanisław Babiniec, Małgorzata Król, Damian Bosowski, Barbara Drzał, Lesław Kuśnierz, 

Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

8.6. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (17:55) 

Komentarza do projektu uchwały 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(14): Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec, Agata Mormul, Lesław 

Kuśnierz, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Czesław Lach, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Lech Duda, 

Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 



8.7. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika 

(17:55) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Bogusława Paul.  

Uwag do projektu nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Stanisław Babiniec, Damian Bosowski, Zuzanna Rogowska, 

Czesław Lach, Zofia Janusz, Małgorzata Król, Agata Mormul, Lech Duda, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, 

Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

8.8. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Kietrz (17:56) 

Komentarza do projektu uchwały udzielił pan Ryszard Kasprzycki uwzględniając wprowadzenie jednej 

autopoprawki.  

Uwag do projektu nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Czesław Lach, Zofia Janusz, 

Małgorzata Król, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, 

Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

  

8.9. w sprawie zmiany uchwały nr XL/355/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2017 r., w 

sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Kietrz, w tym na 

urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej. (17:58) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Burmistrz Kietrza.  

Wyniki imienne: 

ZA(14):, Stanisław Babiniec, Agata Mormul, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, 

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

Głogiewicz, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 



WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych (18:01) 

Pani Burmistrz odpowiedziała na pytania:  

1) radnej Zofii Janusz w sprawie oczystki dróg powiatowych i wojewódzkich- nie jesteśmy w tym 

temacie związani żadną umową. Dbanie o utrzymanie dróg wojewódzkich należy do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich i jest to zadanie własne.  Zadaniem własnym, jest także dbanie o drogi powiatowe i 

to jest zadanie Starostwa Powiatowego, więc nie ma żadnych powodów, żebyśmy się wiązali 

jakąkolwiek umową. Te działania mają powodować, że te drogi są czyste mogą wykonywać 

własnym sumptem lub mogą znaleźć wykonawcę. Tak czasami bywa. Jeśli chodzi o drogi 

powiatowe to wykonawcą był Hydrokan. Jestem po rozmowie z panią Starostą Anitą Juchno i ona 

przedstawiła taki stan rzeczy, że zawsze dokonywana była oczystka dróg powiatowych 

dwukrotnie: raz była to oczystka wiosenna i druga tuż przed 1 listopada. Wczoraj dzwoniłam do 

pani Starosty z prośbą o to, żeby dokonać jeszcze jednej oczystki dróg powiatowych i zostało mi 

obiecane, że w pierwszych dniach września zostanie to wykonane. Jeśli chodzi o drogi 

wojewódzkie to jedyne co możemy zrobić to monitować i z takim monitem mieliśmy do czynienia 

wiosną. Teraz możemy w taki sam sposób zadziałać. Monity mogą składać również mieszkańcy. 

Pytała pani też o miejsce po składowisku na ul. Lubotyńskiej – jakie jest przeznaczenie tego 

miejsca to należałoby sprawdzić to w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i 

możemy to zrobić i pytała pani także czy są jakieś plany co do tego miejsca. Nie mamy takich 

planów i gdyby takie plany były to państwo bylibyście pierwszymi, którzy by o tym wiedzieli. 

Jesteśmy otwarci na propozycje i będziemy się starali to zrealizować; 

2) radnego Damiana Bosowskiego dotyczące rozmów z KOWR-em- byliśmy w KOWR-ze opolskim i o 

takim spotkaniu wspomniałam w swoim sprawozdaniu. Poruszyliśmy tam 3 tematy. Po pierwsze 

temat tego placu na tzw. osiedlu kombinackim, który chcieliśmy pozyskać, aby ulokować plac 

zabaw jeśli dostaniem dofinansowanie i otrzymaliśmy prawo do dysponowania tą 

nieruchomością. Można powiedzieć, że KOWR do naszych sugestii się przychylił. Druga sprawa 

dotyczyła nieodmiennie od wielu miesięcy Krotoszyna i kanalizacji. Otrzymaliśmy wtedy 

informacje ustną, która została potem potwierdzona pismem, z informacją taką, że centrala 

KOWR-u warszawska na ten rok nie przewiduje dofinansowania żadnego do tego zadani, mimo 

wcześniejszych obietnic, że takie finansowanie będzie. Miało to być 700 000 zł, my 

wskazywaliśmy, że do finansowania potrzebujemy 940 000 zł i też słyszeliśmy zapewnienie, że tak 

właśnie się stanie. Tu nie daliśmy za wygraną i znów kontaktowaliśmy się z Opolem i uzyskaliśmy 

tyle, że pan dyrektor Piotr Semak obiecał swoją obecność 3 września, mamy umówione spotkanie 

z panem dyrektorem, mieszkańcami Krotoszyna o godz. 10 i proszę traktować to jako zaproszenie. 

Pan Piotr Semak będzie jakieś rozwiązanie mieszkańcom proponował. Trzecia rzecz to tereny 

inwestycyjne, jesteśmy na etapie takim, że Kombinat Rolny w Kietrzu nie wyraża zgody na to, żeby 

tych terenów było tyle ile pierwotnie obiecywano czyli ok. 50 hektarów. Wyraża zgodę na 

dwadzieścia kilka hektarów, o tym nas poinformowano i pismo poszło do KOWR-u warszawskiego, 

że Kombinat Rolny zgadza się na taki wymiar tych  terenów inwestycyjnych. My wysłaliśmy swoją 

informację, że jesteśmy zainteresowani. W tamtym tygodniu po raz kolejny przypomnieliśmy się, 

że jesteśmy zainteresowani tymi terenami i że Kombinat Rolny wyraził zgodę. Ciągle trzymamy 



rękę na pulsie. Drugie pytanie pana radnego dotyczącego drogi wojewódzkiej 416 od granicy 

województwa do sklepu Dino. Podczas rozmów z panem Marszałkiem Ogłazą odpowiedzialnym za 

drogi w woj. opolskim uzyskaliśmy informację taką o to, że tę drogę urząd marszałkowski tę 

inwestycje podejmie pod koniec roku 2020 tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy zostaną jakieś środki 

poprzetargowe. Natomiast usłyszeliśmy deklarację taką, że ta droga jest priorytetem z nowego 

rozdania unijnego i najpóźniej będzie robiona na początku roku 2021.  

10. Oświadczenia radnych (18:11) 

Brak.  

11. Informacje bieżące (18:11) 

Lech Duda- wyjeżdżałem z domu i woda kapała z kranu. Teraz dostałem sms-a, że wody nie ma pani 

Burmistrz. To co się dzieje z wodą na osiedlu w Pilszczu, to jest kara Boża. Jak do tego tematu podejść, jak 

mi pan prezes mówi, że może kiedyś to zrobi, jak funkcjonować proszę mi powiedzieć? 

Przewodniczący Rady poinformował, że w terminie do 15 września można składać wnioski do budżetu na 

2020r.  

12. Zakończenie obrad. (18:15) 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołowała Bogusława Paul. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Kietrzu 

Mirosław Skoczylas 

 


