
Protokół sesji 

XIII sesja Rady Miejskiej w Kietrzu 

Obrady rozpoczęto 25-09-2019 o godz. 14:03, a zakończono o godz. 15:28 tego samego dnia. 

1. Rozpoczęcie obrad sesji (14:03) 

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. Bartłomiej Górka 

11. Małgorzata Król 

12. Zuzanna Rogowska 

13. Małgorzata Bajer 

14. Beata Głogiewicz 

 

W sesji uczestniczyli: 

Burmistrz Kietrza - Dorota Przysiężna – Bator, 

Zastępca Burmistrza Kietrza - Marceli Głogiewicz, 

Skarbnik Gminy - Beata Trzcińska, 

Sekretarz Gminy- Leszek Wilk, 

Przewodniczący Rady Powiatu Głubczyckiego- Radosław  Gorzko, 

Radna Rady Powiatu Głubczyckiego- Bronisława Pawlik, 

Radca Prawny- Joanna Tokarska-Grzesik,  

Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Kietrzu  

Sołtys: Marek Kaczmarczyk, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Maria Leusz. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad (14:04) 

Pani Burmistrz złożyła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o pkt. 7.7 tj. podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za 

godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz zasady ich przyznawania i wypłacania oraz o pkt. 7.8 

tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kietrz a 

Powiatem Kluczborskim w sprawie przekazania przez Gminę Kietrz Powiatowi Kluczborskiemu zadania 

publicznego w zakresie dokształcania uczniów Branżowej szkoły I stopnia Zespołu Szkół w Kietrzu. 

W głosowaniu jawnym imiennym wniosek o rozszerzenie porządku został przyjęty.  

 



Wyniki imienne: 

ZA (14)Małgorzata Król, Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Małgorzata 

Bajer, Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz, Lech Duda, Barbara Drzał, Bartłomiej Górka, Beata Głogiewicz, 

Mirosław Skoczylas, Czesław Lach 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) Zofia Janusz. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek wraz ze zmianami. W głosowaniu 

jawnym imiennym porządek został przyjęty.  

Wyniki imienne: 

ZA (14) Agata Mormul, Damian Bosowski, Małgorzata Król, Bartłomiej Górka, Małgorzata Bajer, Lesław 

Kuśnierz, Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Lech Duda, 

Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) Zofia Janusz.  

 

3. Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r. (14:07) 

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

Kietrzu został przyjęty.  

Wyniki imienne: 

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

Mormul, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Lesław Kuśnierz, Barbara Drzał, 

Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) Zofia Janusz 

 

4. Informacje: (14:08) 

4.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (14:08)- w załączeniu do protokołu. 

4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym (14:12)- w 

załączeniu do protokołu.  

5. Zapytania i interpelacje radnych (14:15) 

Pisemne zapytanie złożył radny Damian Bosowski- zapytanie w załączeniu do protokołu.  

6. Realizacja budżetu w I półroczu 2019 roku. Administrowanie gminą (14:17) 

Skarbnik Gminy podsumowała realizację budżetu w I półroczu 2019 r.- Szanownej Radzie jak i RIO w 
Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. zostało przedłożone w ustawowym 
terminie w dniu 30 sierpnia 2019 r. RIO o wykonaniu tego budżetu za I półrocze ma obowiązek 
wydać w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania opinię. Takiej opinii na dzień dzisiejszy 



jeszcze nie mamy, zostanie ona Państwu przedłożona po jej otrzymaniu. Budżet gminy Kietrz na 
rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2018 
roku. Uchwała była zmieniana 16 razy z tego: sześciu zmian dokonano Uchwałami Rady Miejskiej, 
dziesięciu zmian dokonano Zarządzeniami Burmistrza. Ostatecznie na dzień 30.06.2019 r. wartość 
budżetu wyniosła 45 130 832,08 zł, w tym: plan dochodów – 45 130 832,08 zł; plan wydatków – 
45 545 866,53 zł; plan przychodów – 1 422 534,45 zł; plan rozchodów – 1 007 500,00 zł. 
         Na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowano dochody budżetowe Gminy Kietrz w kwocie 
24 228 129,50 zł, co stanowi 53,68 % planu, w tym: dochody bieżące w kwocie  23 573 410,43 co 
stanowi 55,51 % planu, dochody majątkowe w kwocie 654 719,07 co stanowi 24,59 % planu. 
Głównymi źródłami dochodów była wysokość subwencji w tym subwencja oświatowa, subwencja 
wyrównawcza i subwencja równoważąca, dotacje związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej, dotacje związane z realizacją zadań własnych, w tym dotacje bieżące i 
majątkowe, udział w podatku dochodowym, dochody podatkowe własne, dochody ze sprzedaży 
majątku oraz pozostałe dochody własne. 
         Jeżeli chodzi o wydatki, to na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowano wydatki budżetowe w 
kwocie 22 027 874,98 zł co stanowi 48,36 % planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 
21 182 925,63  co stanowi 52,32% planu i wydatki majątkowe w kwocie 844 949,35 co stanowi 
16,71% planu. Zadaniem inwestycyjnym, które w I półroczu wygenerowało największe wydatki jest 
Rewaloryzacja rynku w Kietrzu - kwota 705 689,42 zł.  
        Tym samym na dzień 30 czerwca 2019 r. gmina zrealizowała przychody w kwocie 1 340 639,90 
co stanowią wolne środki z roku 2018. Jeżeli chodzi o rozchody to na dzień 30 czerwca 2019 r. 
zrealizowano rozchody budżetowe w kwocie 411 500,00 zł, co stanowi 59% planu. Rozchody 
stanowią spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 
długoterminowych.  
              Ustalenia końcowe wg stanu na 30 czerwca 2019 roku: dochody 24 228 129,50 zł, wydatki 

22 027 874,98  zł, nadwyżka budżetowa 2 200 254,52 zł. 

Sekretarz Gminy przestawił informację z funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kietrzu w I półroczu 

2019 r. – informacja w załączeniu do protokołu.  

 

Mirosław Skoczylas- proszę o przedstawienie, jakie zmiany organizacyjne nastąpiły w urzędzie w 

ostatnich 10 miesiącach? 

Burmistrz- panie Przewodniczący być może nie chronologicznie, ale postaram się te zmiany po 

krótce referować. Pierwsza zmiana, która nastąpiła to była taka, że stworzyliśmy stanowisko 

kierownika, który zajmuje się sprawami oświaty. Była to zmiana, której celowość ja już kiedyś 

państwu uzasadniałam, ale raz jeszcze powtórzę. Stan liczebny pracowników tego referatu  na 

płaszczyźnie, którego stworzyliśmy referat zajmujący się sprawami oświaty nie zmienił się tyle 

tylko, że wytypowaliśmy osobę i jest to pani kierownik Bogusława Paul, która zajmuje się 

szczególnie sprawami oświaty zajmując się przy tym jeszcze obsługą Rady. Decyzja wynikała z tego, 

że po kilku miesiącach pracy w urzędzie zdiagnozowałam sytuację taką, że sprawy oświaty były 

nieco zaniedbane, rozmywały się w całym tym spektrum spraw, którymi zajmowała się referat 

organizacyjno- prawny. To zaowocowało między innymi tymi błędami, które składały się na sprawy 

finansowe, które na niekorzyść gminy wpływały. Musze powiedzieć i mówię to z przyjemnością, że 

od tego momentu i dotacje są naliczane tak jak trzeba i subwencja jest pilnowana i nie jest to tylko 



moje zdanie, ale jest to zdanie także dyrektorek szkół stowarzyszeniowych. To była pierwsza 

zmiana. Potem nastąpiły kolejne zmiany i one dotyczą drugiego półrocza 2019 roku. W referacie 

organizacyjno- prawnym mieliśmy dwa stanowiska. Było to stanowisko ds. archiwum zakładowego 

i ds. mieszkaniowych oraz stanowisko pracownika ds. działalności gospodarczej i OSP. Tutaj 

wykorzystaliśmy taką naturalną okoliczność, gdyż obie panie pracujące na tych stanowiskach 

odeszły na emeryturę i w miejsce tych pań dokonaliśmy przesunięcia jednego z pracowników 

dotąd będącego pracownikiem referatu gospodarki nieruchomościami. Pani ta zajmuje się teraz 

zakresem zadań, które dotąd przynależały do tych dwóch pracownic. Dokonaliśmy połączenia 

powodującego, że w miejsce dwóch pracownic w tej chwili mamy jednego pracownika. Druga 

zmiana dotyczyła USC. W USC dotąd pracowały 3 osoby i znów wykorzystaliśmy naturalną 

okoliczność polegającą na tym, że pani kierownik USC oraz jedna z pań pracujących w USC odeszły 

na emerytury i w to miejsce zaproponowaliśmy jednego pracownika, czyli znowu z dwóch etatów 

zrobił nam się jeden etat. Ale żeby ten etat nie był tak bardzo obciążony pracą to sprawy wojskowe 

dodaliśmy do zakresu obowiązków pracownika  ds. promocji, informacji i kontaktów z mediami. 

Podzieliliśmy trochę etat bo uznaliśmy, że takie proste przełożenie dwóch etatów dla jednej osoby 

byłoby za dużo, więc jeden z tych etatów „odchudziliśmy”. Podsumowując: z 4 etatów na tę chwilę 

funkcjonują dwa. Były to najważniejsze zmiany, które nastąpiły w ciągu tych 10 miesięcy.  

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.  

7. Podjęcie uchwał: (14:48) 

7.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2019 (14:48) 

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

Stanisław Babiniec- chciałbym, żeby pani powiedziała o tych dwóch poprawkach w pkt. 3 i w pkt. 4. 

Skarbnik- w uzasadnieniu  faktycznie w pkt. 3 jest błąd pisarski przy zwiększeniu planu wydatków: 

zmiana z „świetlic wiejskich” na „świetlice szkolne”, oraz w pkt. 4 zwiększenie planu wydatków w 

dziale oświata jest też błąd, jest napisane, że zmniejsza się a powinno być, że zwiększa się. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym 

uchwała została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Czesław Lach, 

Bartłomiej Górka, Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz, Lech Duda, Barbara Drzał, Mirosław 

Skoczylas, Beata Głogiewicz, Małgorzata Król 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)Damian Bosowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) Zofia Janusz. 

7.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (14:52) 

Uwag do projektu uchwały 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, Agata Mormul, Czesław Lach, 

Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Stanisław 

Babiniec, Mirosław Skoczylas, Zuzanna Rogowska 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Damian Bosowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) Zofia Janusz 

 

7.3. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Kietrz działki 

nr 438/34 położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego (14:53) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Małgorzata Głowińska-Rudnicka.  

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym 

uchwała została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz, Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, 

Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Damian Bosowski, Lech Duda, Lesław Kuśnierz, Mirosław 

Skoczylas, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Małgorzata Król 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) Zofia Janusz. 

 

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

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

których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z Gmina Kietrz przeznaczeniem na ogródek 

przydomowy, ogródek działkowy i uprawy rolne (14:55) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Małgorzata Głowińska-Rudnicka.  

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym 

uchwała została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, 

Małgorzata Król, Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec, Mirosław 

Skoczylas, Lech Duda, Agata Mormul, Czesław Lach 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) Zofia Janusz. 

 

 



7.5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 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 (14:57) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Małgorzata Głowińska-Rudnicka.  

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym 

uchwała została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Damian Bosowski, Agata Mormul, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, 

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

Zuzanna Rogowska, Mirosław Skoczylas, Małgorzata Bajer 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) Zofia Janusz. 

 

7.6. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-

letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kietrz (14:59) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Bogusława Paul.  

Uwag do projektu uchwały 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, Damian Bosowski, 

Beata Głogiewicz, Bartłomiej Górka, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Stanisław Babiniec, Lech 

Duda, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) Zofia Janusz. 

 

7.7. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek 

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz zasady 

ich przyznawania i wypłacania (15:01) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Bogusława Paul.  

Damian Bosowski- dlaczego nie wzięto pod uwagę propozycji Komisji Zakładowej NSZZ 

Solidarność? 

Burmistrz- wzięto pod uwagę tę opinię, ale ustosunkowano się do niej negatywnie. Dlatego, że my 

zadaliśmy pytanie, jaką opinię na temat wysokości tych dodatków mają oba związki zawodowe. 

ZNP wydało opinię pozytywną co skutkowało tym, że uznajemy, że ZNP uważa, że tym 



nauczycielom „należy” wypłacić po tych 300 zł dodatku. O to samo zapytaliśmy Związek 

Solidarność i związek wyraził opinie negatywną. Mieliśmy wrażenie analizując to pismo, że związek 

mówi „nie” temu dodatkowi. Więc gdybyśmy poszli tym tropem to chyba należałoby uznać, że nie 

powinno się wypłacać tych dodatków. Wprawdzie tam było jeszcze uszczegółowienie, które 

polegało na tym, że związek proponował, żeby w tych grupach, w których są dzieci z dysfunkcjami 

zaproponować wychowawcom jeszcze wyższy dodatek i żeby ten dodatek był jeszcze wyższy dla 

wychowawców klas w podziale na liczebność klasy.  My pytaliśmy o te 300 zł, a w tym wniosku 

była sugestia, że w niektórych przypadkach należałoby się więcej. Odpowiedzieliśmy zgodnie z 

prawdą, że środki budżetowe nie pozwalają nam na podjęcie uchwały takiej, że proponujemy w 

tych szczególnych przypadkach więcej niż 300 zł. Wykazaliśmy też, że ta nasza propozycja tych 300 

zł jest w porównaniu do tego, co obowiązywało wcześniej ( np. 30 zł) jest 10 krotnie wyższa i że 

wynika ona z tych uwarunkowań formułowanych przez instancję wyższą. Gdybyśmy się zastosowali 

do tej opinii, którą wyraził Związek Solidarność to oznaczałoby, że w szczególnych przypadkach 

musielibyśmy zaproponować więcej niż 300 zł, a realia budżetowe na to nie pozwalają. Tylko i 

wyłącznie w takim znaczeniu nasza opinia wobec tej opinii była negatywna. Proponujemy 300 zł, a 

więcej nie możemy. Dodam jeszcze i myślę, że wynika to z praktyki, uznaję że są takie sytuacje 

kiedy wychowawca powinien mieć więcej płacono, bo jego praca jest trudniejsza, bo na 20 dzieci 

ma 5 dzieci z dysfunkcjami. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale mamy realia budżetowe takie 

właśnie, że proponujemy 300 zł.  

Agata Mormul- rozporządzenie ministra określa, że 300 zł to jest kwota, którą ma otrzymać 

nauczyciel, natomiast nie została określona minimalna kwota za wychowawstwo w przedszkolach. 

Dlatego niektóre gminy płacą za wychowawstwo nauczycielom przedszkola 100-150 zł. A my 

wnioskowaliśmy o taką samą kwotę jak dla nauczycieli szkolnych.  

 

Więcej uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym 

uchwała została podjęta. 

Wyniki imienne: 

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

Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka, Mirosław Skoczylas, Beata 

Głogiewicz, Małgorzata Król, Lech Duda, Małgorzata Bajer 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) Zofia Janusz. 

 

7.8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kietrz a Powiatem 

Kluczborskim w sprawie przekazania przez Gminę Kietrz Powiatowi Kluczborskiemu zadania 

publicznego w zakresie dokształcania uczniów Branżowej szkoły I stopnia Zespołu Szkół w 

Kietrzu (15:08)  

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Bogusława Paul.  



Lech Duda- jest porozumienie między Kluczborkiem a Kietrzem. Z czego to wynika, że podpisujemy 

porozumienie z tym powiatem? 

Bogusława Paul- ten powiat najbliżej realizuje zajęcia teoretyczne.  

Agata Mormul- dopowiem, że nasi uczniowie nie tylko uczą się w powiece kluczborskim. Po prostu 

ten powiat wystosował taka intencję. Nasi uczniowie uczą się też w Głubczycach, w Dobrodzieniu i 

innych. Jak inne powiaty będą występowały to my, jako radni będziemy opiniować. My, jako szkoła 

nie mamy nauczycieli przyuczających do zawodu.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym imiennym 

uchwała została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Damian Bosowski, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, 

Barbara Drzał, Stanisław Babiniec, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz, Lech 

Duda, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) Zofia Janusz. 

 

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych (15:11) 

Burmistrz udzieliła odpowiedzi na zapytania radnego Damiana Bosowskiego: 

1) Na tę chwilę mogę powiedzieć, że funkcja prokurenta to jest funkcja bezkosztowa, jest to 

funkcja techniczna. Prokurent jest np. dysponentem podpisu elektronicznego co w 

znacznym stopniu ułatwia funkcjonowanie spółki w sytuacji kiedy nie ma prezesa spółki.  

2) Jeśli chodzi o Dni Kietrza to to udało nam się ustalić z panią Skarbnik to kwota, którą MGOK 

podał w sprawozdaniu dotyczącym Dni Kietrza. Jest to kwota, która mówi o tym, że te 

koszta całkowite wyniosły 84 tyś zł. chciałabym dodać jeszcze, że takie imprezy jak: 

Mistrzostwa Polski Strongmenów, Nocny Turniej Siatkarski były dla gminy bezkosztowe. 

Gmina dopłaciła do nich 0 zł, bo one wszystkie pochodziły z tych funduszy, które udało nam 

się zebrać od sponsorów. Wpływu pozabudżetowe na Dni Kietrza wyniosły 53 tyś zł. Nasz 

budżet nie został obciążony wydatkowaniem takich kwot, a kwotę tę wykorzystano na te 

elementy składowe wchodzące w całość Dni Kietrza. Postaram się zebrać informację z roku 

2018 i może z roku 2017, żeby okazać państwu jaka jest różnica.  

3) Monitoring owszem został zamontowany ale on jeszcze nie funkcjonuje. Zacznie 

funkcjonować wtedy, kiedy dokona się odbioru technicznego rynku. W Urzędzie Miejskim 

w Kietrzu jest specjalnie wydzielone pomieszczenie i tam te nagrania będą zapisywane, 

będą zapisywane na minimum 30 dni, a później ten system sam będzie się oczyszczał.  Czyli 

przez 30 dni będzie można skorzystać z tego co monitoring przechowa. Dostęp będzie 

miała jedna specjalnie wyznaczona osoba i oczywiście organy i instytucje, które o taki 

dostęp mogą się ubiegać.  

Pełna odpowiedz na pytania radnego Bosowskiego zostanie udzielona w formie pisemnej.  



9. Oświadczenia radnych (15:19) 

Bronisława Pawlik- ja mam prośbę do pani Burmistrz, żeby odpowiednie służby urzędu 

spowodowały, przypomniały użytkownikom piaskowni w Lubotyniu o obowiązku sprzątania drogi 

publicznej. To dotyczy drogi powiatowej relacji Gniewkowice-Dzierżysław. Tam wyjeżdzające 

samochody z piaskowni wywożą na kołach piasek na drogę, który stanowi realne zagrożenie dla 

użytkowników drogi. Jako informację chcę podać, że jednym z punktów wniosku, który złożyłam 

do budżetu powiatu jest punkt dotyczący korzeni na chodnikach przy drogach powiatowych w 

mieście Kietrz. Chcę też dodać, że była to też pierwsza interpelacja naszego Przewodniczącego 

Rady Powiatu pana Radosława Gorzko w tej sprawie.  

Burmistrz- szanowna pani radna tak zrobimy, bo to rzeczywiście tak być nie powinno, żeby ta 

droga była w taki sposób zanieczyszczana. Ale korzystając z państwa obecności ja również chciałam 

o coś prosić. Mianowice chciałam poprosić o to, żebyście państwo wsparli nas w takiej inicjatywie 

zmiany praktyki, która dotąd obowiązywała, a dotyczyła oczystki miejskich dróg powiatowych w 

Kietrzu. Proszę o dodatkową oczystkę, jako trzecią oczystkę w roku.  

Radosław Gorzko- w sprawie tych sławnych pniaków to w zasadzie byliśmy umówieni, że zostanie 

to zrobione teraz po zakończeniu inwestycji na drodze w Bogdanowicach. Nie wiem czy nie stanie 

się zasadne przesunięcie tego zadania na początek przyszłego roku ze względu na większy zakres 

przebudowy chodników na ul. Okrzei  i ewentualnie poprawy chodników na ul. Głowackiego i 

częściowo na ul. Wojska Polskiego. Zobaczymy co się da ugrać. W sprawie oczystki jak najbardziej 

złożymy taki wniosek. Mam propozycję do pani przewodniczącej komisji miejskiej Agaty Mormul 

na wspólne spotkanie, tak byśmy wspólnie wypracowali harmonogram działań, żeby wybrać 

pewne działania i stworzyć wspólny front do działania.  

 

10. Informacje bieżące (15:25) 

Pan Przewodniczący poinformował, że sesja październikowa nie będzie planowana na 31 

października, a wcześniej.  

11. Zakończenie obrad (15:28) 

Zakończono sesję (15:28) 

Protokołowała: Bogusława Paul. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu 

Mirosław Skoczylas 


