
Protokół 

XII sesja Rady Miejskiej w Kietrzu 

Obrady rozpoczęto 10-09-2019 o godz. 15:02, a zakończono o godz. 15:52 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. Agata Mormul 

10. Małgorzata Król 

11. Zuzanna Rogowska 

12. Małgorzata Bajer 

13. Beata Głogiewicz 

14. Zofia Janusz 

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji. (15:02) 

W sesji uczestniczyli:  

Burmistrz Kietrza - Dorota Przysiężna – Bator, 

Zastępca Burmistrza Kietrza - Marceli Głogiewicz, 

Skarbnik Gminy - Beata Trzcińska, 

Sekretarz Gminy- Leszek Wilk, 

Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Kietrzu  

Sołtys: Marek Kaczmarczyk, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Natalia Lusar, Jacek Kopaniecki.  

 

2. Przedstawienie porządku sesji. (15:03) 

Uwag do porządku nie zgłoszono.  

Porządek przedstawia się następująco:  

1. Rozpoczęcie obrad sesji.  

2. Przedstawienie porządku sesji. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok. 



6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

7. Zakończenie obrad. 

 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (15:04) 

Pani Burmistrz i poprosiła Radę o przyjęcie uchwały z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki §5 pkt 1-

2, przewidującej wzrost opłat o 50%, a nie o 60%, jak było proponowane wcześniej w projekcie uchwały.  

Komentarza do projektu uchwały udzielił kierownik referatu Ireneusz Kaczmar.  

Damian Bosowski- czytając lakoniczny komentarz do uchwały powiem szczerze, że nic z tego nie 

rozumiem. Nie otrzymaliśmy, jako Rada szczegółowych wyliczeń skąd kwota pierwotnie miała wzrosnąć 

o 60%, po posiedzeniu komisji o 50%. Z tego komentarza nie wynika nic, dlatego prosiłbym o 

przedstawienie szczegółowego wyliczenia dlaczego ta opłata ma wzrosnąć aż o 50%. Nie mogę się 

zgodzić ze wzrostem cen paliw ponieważ moim zdanie paliwa są już od kilku lat ustabilizowane.  

Ireneusz Kaczmar- w tej chwili nie przedstawię szczegółowego wyliczenia ponieważ go nie mam, a 

decyzję o zmianie z 60% na 50% podjęliście państwo na komisjach w poniedziałek i stąd taka wysokość 

tego. W tej chwili nie dysponuję tymi wyliczeniami.  

Damian Bosowski- czyli nie ma takiego wyliczenia, czyli kwota z sufitu wzięta? Według moich wyliczeń 

kwota 2,50 zł za odpady selektywne jest wystarczająca. Też nie mam wyliczeń.  

Burmistrz- panie radny takie sformułowanie, że kwota wzięta z sufitu i że wyliczeń nie ma jest 

nadużyciem. Są wyliczenia, Rada ich nie otrzymała i Rada je otrzyma. Takie wyliczenia były nam przez 

pana kierownika przedstawiane. Gdyby też pan radny był uprzejmy odnieść się wcześniej do tego, że 

komentarz według pana nie wyczerpuje tego, co chciałby pan w komentarzu widzieć, to na pewno by się 

te wyliczenia znalazły. Pan stwierdził, że komentarz jest lakoniczny, ale chciałam powiedzieć, że praktyka 

komentowania uchwał właśnie taka jest. Dyskutowaliśmy w komisjach na ten temat. Teraz idzie 

informacja taka oto, że wyliczenia nie były dokonywane. One były dokonywane, nie ma ich tutaj w tym 

miejscu, ale fizycznie były dokonywane i byliśmy z nimi zapoznawani.  

Damian Bosowski- ja takich wyliczeń nie widziałem, ani na komisji, ani tutaj dlatego też mam prawo tak 

sadzić, że tych wyliczeń po prostu nie ma. Wiemy, że odbył się przetarg, który został unieważniony. 

Kiedy jest planowany kolejny przetarg? 

Ireneusz Kaczmar- w najbliższym czasie. 

Damian Bosowski – w najbliższym czasie, to znaczy kiedy? 

Ireneusz Kaczmar- w tym roku jeszcze.  

Damian Bosowski- kto na chwilę obecną zbiera, wywozi odpady komunalne? 

Ireneusz Kaczmar- na dzień dzisiejszy umowę mamy podpisaną z Hydrokanem.  



Damian Bosowski- chciałbym poznać obowiązujące ceny za wywóz jednej tony odpadów selektywnie 

zebranych, którą zaproponowało PK Hydrokan. I może miesięczną opłatę jaka jest. 

Ireneusz Kaczmar- taką informację mogę przekazać na piśmie.  

Damian Bosowski- a czy dysponujecie państwo informacją, jaka kwota była wcześniej, jaka 

obowiązywała umowa z firmą Naprzód? 

Ireneusz Kaczmar- w tej chwili tymi kwotami nie dysponuję. Możemy ją przygotować pisemnie.  

Damian Bosowski- nie otrzymałem odpowiedzi na żadne pytanie, nie ma żadnych danych w związku z 

tym chyba nie można moim zdaniem podjąć uchwały nie znając kwot, nie znając różnicy w cenach. 

Składam wniosek o odrzucenie, o niegłosowanie tej uchwały w dniu dzisiejszym, a dopiero po 

zapoznaniu się ze wszystkimi danymi, które są niezbędne, żeby podjąć decyzję. 

Przewodniczący Rady poddał wniosek formalny radnego Damiana Bosowskiego pod głosowanie.  

Wniosek w sprawie niegłosowania w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty nie został przyjęty.  (15:18) 

Wyniki imienne: 

ZA(2):Damian Bosowski, Małgorzata Bajer 

PRZECIW(10):Lesław Kuśnierz, Czesław Lach, Lech Duda, Zuzanna Rogowska, Stanisław Babiniec, Agata 

Mormul, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Małgorzata Król, Paweł Chruściel 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutowa przerwę w obradach.  

Ireneusz Kaczmar- odpowiem panu Bosowskiemu na te dwa pytania, które  mogłem w tej chwili 

sprawdzić, czyli cena z przetargu z 2017 roku obejmowała 2017, 2018 rok i wynosiła 270 zł za tonę netto, 

a cena aktualnie odbioru odpadów zmieszanych odbieranych przez Hydrokan jest 462, 40 zł za tonę 

brutto. To tyle co mogłem na tę chwile sprawdzić odnośnie cen.  

Damian Bosowski- a miesięczna kwota? 

Ireneusz Kaczmar- miesięczna opłata jest uzależniona od ilości odpadów i w tej chwili waha się w granicy 

130 000 zł, a w poprzednich okresach czyli rok 2017 i 2018 to była kwota do 90 000 zł.  

Damian Bosowski- tego szczegółowego wyliczenia nie ma? 

Ireneusz Kaczmar- ale jakiego szczegółowego wyliczenia?  

Damian Bosowski- odnośnie ceny 15 zł za osobę, za odpady selektywnie zbierane, za zmieszane itd.. 

Rozumiem, że otrzymam te dane pisemnie?  

Ireneusz Kaczmar- oczywiście.  

Małgorzata Bajer- mówimy o 15 zł podwyżki czyli o 50% od każdego mieszkańca, tylko z tego, że te ulgi 

zostały przesunięte to od razu stawka miesięczna w każdym domu idzie do góry. Jeżeli było do trzeciej 



osoby ta sama stawka, a później 50%, a teraz przy takiej 5 osobowej rodzinie wyniesie to 75 zł, a 

wcześniej było 40 zł. Będzie to jeszcze drożej niż 50% przy rodzinie wielodzietnej.  

Ireneusz Kaczmar- ja nie wyliczałem tego na poczekaniu tylko to była propozycja państwa radnych i taką 

decyzje podjęliście na komisji. Ja tego nie sugerowałem i nie proponowałem. Nasze wyliczenia były na 

poziomie 16 zł przy utrzymaniu tych ulg, które były do tej pory. Padły propozycje od radnych i państwo 

to przegłosowaliście. Ja tego nie wyliczałem.  

Lech Duda- ja myślę, że tu moja koleżanka chyba źle zrozumiała, bo na ostatnich komisjach 

dyskutowaliśmy na tym, że była propozycja 16 zł, ale bez uwzględnień tych ulg. Ulgi miały pozostać. 

Jeżeli ulgi liczymy od 6 osoby, wtedy schodzimy do stawki 15 zł. Tak było przedstawione na komisjach.  

Mirosław Skoczylas- zdajemy sobie sprawę, że każda podwyżka jest bolesna, ale ona jest nieunikniona. 

Gmina nie może, choćby chciała, nie może do systemu dopłacać. Na to wskazują koszty, jakie są 

podnoszone. To nie jest wina Hydrokanu, że Hydrokan za tyle robi, to nie jest wina Naprzodu. My 

jedynie możemy bazować na tym, że jesteśmy w mniejszej odległości od ościennych gmin. To nie jest 

wymysł. I tak cena nasza jest najniższa w okolicy. Myśmy ją od 2013 roku nie podnosili. To jest to 

minimum co mogliśmy podnieść. Tak się dzieje w całym kraju.  

Burmistrz- ja się odniosę do słów pana Przewodniczącego, który powiedział, że nie możemy do tej 

właśnie czynności zbierania odpadów dokładać. Ale też chciałabym, żeby wybrzmiała taka informacja, 

którą państwo na pewno doskonale znacie, że na śmieciach gminie nie wolno też zarobić. Więc to nie 

jest tak, że proponując to podwyższenie opłaty my tutaj proponujemy sobie podreperować budżet. Nam 

tego po prostu robić nie wolno i każda instytucja kontrolna pociągnęłaby nas do odpowiedzialności. Te 

kwoty, które zostały zaproponowane one mają na celu dopięcie tego systemu, wyzerowanie go. To tylko 

o to chodzi. Gmina Baborów ma 16,50 zł, Branice 16,50 zł, Głubczyce mają tyle co my czyli 15,00 zł, 

Prudnik 16,00 zł, Gmina Pietrowice Wielkie 22,00 zł, Wodzisław Śląski 26,00 zł, więc naprawdę nie 

osiągnęliśmy tutaj żadnego ekstremum. Jeśli nie podejmiemy tej uchwały to nie będziemy w stanie 

wykonywać zadania, które gmina ma jako zadanie własne. Nie domkniemy się w tym systemie. Podnoszą 

też niektórzy mieszkańcy i sądzą, że mają rację taką kwestię, że ponieważ mamy RIPOK, instalację na 

naszym terenie, to powinniśmy mieć taniej. Z samego faktu posiadania RIPOK-a nie wynika to, że na tzw. 

bramie od nas bierze się taniej. My płacimy za tonę zmieszanych tyle ile wszyscy, i za niezmieszane też 

tyle ile wszyscy. Jedynie na czym możemy zaoszczędzić to na transporcie. Opole z RIPOK-iem ma 

nieznacznie taniej czyli 13,00 zł, Kluczbork z RIPOK-iem 15,00 zł, Kędzierzyn-Koźle 15,00 zł, Nysa 15,00 zł. 

gdyby to zależało tylko od naszej woli to nikt z nas nie podniósłby ręki za tym, by podwyższyć cenę. To 

jest konieczność. W tych ościennych gminach nie ma ulg, które my jednak choć nieco okrojone 

proponujemy.  

Damian Bosowski- pani Burmistrz wspomniała między innymi o RIPOK-u w Kluczborku. Szanowni 

państwo Gmina Namysłów opłata za wywóz śmieci selektywnie segregowanych to kwota 10 zł. Pan 

Burmistrz, który włada tą gminą przeprowadził sondę, czy mieszkańcy zgodzą się na podwyżkę o 1 zł, 

pod warunkiem, że te śmieci będą zbierane częściej. Nie znam na chwilę obecną wyników tej sondy ale z 

tego co wiem, to chyba mieszkańcy się zgodzili. RIPOK jest w Gminie Kluczbork, nie w Gminie Namysłów 

i można utrzymywać takie stawki niskie. Zaproponować podwyżkę ale w zamian za coś. Ponadto w 

miesiącu wrześniu mają zostać podjęte uregulowania prawne dotyczące zniesienia praktyk 

monopolistycznych na wywóz odpadów komunalnych, co według zamysłów Ministra Środowiska ma się 

przyczynić do zmniejszenia tych opłat w niektórych gminach. Uwolnienie rynku może spowodować to, że 



te podwyżki wcale nie będą konieczne. Podejmowanie uchwały nie mając dokładnych danych mija się z 

celem.  

Burmistrz- panie radny mówi pan, że gmina Namysłów ma cenę 10 zł. Przypominam, że Gmina Kietrz też. 

Czy wie pan co się tam wydarzy? Mówi pan o uwolnieniu rynku i nie bardzo rozumiem, bo do przetargu 

mógł przystąpić każdy, kto czuje że może taką działalnością się zajmować.  

Mirosław Skoczylas- panie radny, a czy pan zapoznał się ze szczegółowym regulaminem w Namysłowie 

jaki jest? To jest bardzo ważne, co jest odbierane, jak często, czego nie odbierają. To ma wpływ na 

wysokość stawki.  

 

Więcej uwag w dyskusji nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12):Zuzanna Rogowska, Lesław Kuśnierz, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Agata Mormul, Czesław 

Lach, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(2):Damian Bosowski, Małgorzata Bajer 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Bartłomiej Górka 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (15:46) 

Komentarza do projektu uchwały udzielił Ireneusz Kaczmar.  

Uwag nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12):Paweł Chruściel, Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, Małgorzata Król, Stanisław 

Babiniec, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Lesław Kuśnierz, Zofia Janusz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):Damian Bosowski, Małgorzata Bajer 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Bartłomiej Górka 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok (15:48) 

Komentarza do projektów uchwał z pkt. 5 i 6 udzieliła Skarbnik Gminy.  

Uwag nie zgłoszono.  



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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12):Czesław Lach, Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Stanisław Babiniec, Małgorzata Król, Zofia 

Janusz, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz, Lesław 

Kuśnierz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):Damian Bosowski, Małgorzata Bajer 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Bartłomiej Górka 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (15:51) 

Uwag nie zgłoszono. 

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12):Agata Mormul, Lesław Kuśnierz, Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Czesław 

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

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):Damian Bosowski, Małgorzata Bajer 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Bartłomiej Górka 

 

7. Zakończenie obrad (15:52) 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołowała z nagrania Bogusława Paul 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Kietrzu 

                   Mirosław Skoczylas 

 

 


