
Protokół 

XIV sesja Rady Miejskiej w Kietrzu 

 

Obrady rozpoczęto 22-10-2019 o godz. 13:34, a zakończono o godz. 15:45 tego samego dnia. 

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji (14:03) 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 

Damian Bosowski,  

Małgorzata Król,  

Paweł Chruściel,  

Czesław Lach,  

Barbara Drzał,  

Zuzanna Rogowska,  

Agata Mormul, 

Lech Duda,  

Beata Głogiewicz,  

Mirosław Skoczylas,  

Lesław Kuśnierz,  

Stanisław Babiniec, 

 Zofia Janusz, 

Małgorzata Bajer. 

 

W sesji uczestniczyli: 

Burmistrz Kietrza - Dorota Przysiężna – Bator, 

Zastępca Burmistrza Kietrza - Marceli Głogiewicz, 

Skarbnik Gminy - Beata Trzcińska, 

Sekretarz Gminy- Leszek Wilk, 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach- Danuta Frączek, 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach- Jacek Karpina, 

Radca Prawny- Joanna Tokarska-Grzesik,  

Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 

Sołtys:, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Natalia Lusar.  

 

2. Przedstawienie porządku obrad (13:35) 

Pani Burmistrz złożyła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o pkt. 7.10 tj. podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 

opłaty. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję rozszerzenia porządku i w głosowaniu jawnym 

imiennym wniosek został przyjęty.  



 

Wyniki imienne: 

ZA(13):Damian Bosowski, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Barbara Drzał, Zuzanna 

Rogowska, Agata Mormul, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Stanisław 

Babiniec, Zofia Janusz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Bartłomiej Górka, Małgorzata Bajer 

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku wraz z przyjętą zmianą.                   

W głosowaniu jawnym imiennym porządek został przyjęty. 

Wyniki imienne: 

ZA(13):Damian Bosowski, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Barbara Drzał, Zuzanna 

Rogowska, Agata Mormul, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Stanisław 

Babiniec, Zofia Janusz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Bartłomiej Górka, Małgorzata Bajer 

Porządek przedstawia się następująco:  

1. Rozpoczęcie obrad sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Miejskiej z dnia 10 września 2019 r. i protokołu XIII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 25 września 2019 r.  

4. Informacje: 

a.  Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,  

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

5. Zapytania i interpelacje radnych.  

6. Debata na temat bezrobocia.  

7. Podjęcie uchwał:  

7.1.  w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2019; 

7.2.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

7.3.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

7.4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 

7.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego nr 

15A/4 stanowiącego własność Gminy Kietrz; 

7.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Kietrzu przy ulicy Zielonej, oznaczonej 

działką nr 109/3, stanowiącej własność Gminy Kietrz; 

7.7. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 53 położonej w Kietrzu przy 

ulicy Bolesława Prusa 6; 

7.8. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych; 

7.9. w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023, 



7.10. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 

opłaty. 

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.  

9. Oświadczenia radnych. 

10. Informacje bieżące.  

11. Zakończenie obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Miejskiej z dnia 10 września 2019 r. i protokołu XIII sesji Rady 

Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2019 r. (13:38) 

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

Kietrzu został przyjęty.  

Wyniki imienne: 

ZA(13):Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Agata Mormul, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Czesław 

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

Damian Bosowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Bartłomiej Górka, Małgorzata Bajer. 

 

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

Kietrzu został przyjęty.  

Wyniki imienne: 

ZA(13):Damian Bosowski, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Zuzanna 

Rogowska, Agata Mormul, Stanisław Babiniec, Lech Duda, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Mirosław 

Skoczylas, Zofia Janusz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Bartłomiej Górka, Małgorzata Bajer. 

 

4. Informacje: (13:39) 

4.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym, (13:39)- w załączeniu do protokołu.  

4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym. (13:42) 

Lesław Kuśnierz złożył informację z posiedzenia stałych komisji w dniu 18 października 2019 r- jak w 

protokole posiedzenia.  

Małgorzata Król złożyła informację z posiedzenia Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń 

socjalnych z dnia 21 października 2019 roku- informacja w załączeniu do protokołu.  

Agata Mormul złożyła informacje z posiedzenia Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług w dniu 16 

października 2019 r- jak w protokole posiedzenia.  



 

Nastąpiła zmiana kworum (13:43) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14. Do sesji dołączyła radna: Małgorzata Bajer.  

 

5. Zapytania i interpelacje radnych. (13:45) 

Brak. 

6. Debata na temat bezrobocia. (13:45) 

Pani Dyrektor Danuta Frączek przedstawiła: 

1) sprawozdanie o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w 

Głubczycach za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r., 

2) sytuację na lokalnym rynku pracy w Gminie Kietrz w 2019 roku.  

Dokumenty stanowią załącznik do protokołu.  

Stanisław Babiniec- ja mam pytanie odnośnie firm na terenie Gminy Kietrz. Mamy w tym wykazie 

zaznaczone 8 firm. To są wszystkie firmy z terenu Gminy Kietrz? 

Jacek Karpina- te, które są wymienione w zestawieniu to tak, to firmy z miasta Kietrza.  

Stanisław Babiniec- widać z zestawienia, że jeżeli chodzi o roboty publiczne to z Gminy Kietrz były 

podpisane 3 umowy, natomiast jeżeli chodzi o prace interwencyjne to akurat w tym roku nie została 

podpisana żadna umowa. Jaki jest powód?  

Danuta Frączek- jest wielka różnica między pracami interwencyjnymi, a robotami publicznymi. Nie każda 

forma może prowadzić roboty publiczne. Pracodawca prywatny nie może mieć robót publicznych. Są one 

prowadzone do 6 miesięcy i są bardzo korzystne, bo pracodawca nie ponosi w tym momencie żadnych 

obciążeń poza szkoleniem bhp i lekarzem. Przy każdej formie jest wymagana efektywność i tutaj jest to 

obwarowane 3 miesiącami robót publicznych. Wszyscy inni pracodawcy mogą mieć prace interwencyjne. 

W pracach interwencyjnych jest znaczna różnica z tego względu, że my refundujemy do 6 miesięcy 

wysokość 100% zasiłku plus ZUS od tego 100% zasiłku i na chwilę obecną wynosi to ok. 1000 zł brutto. Po 

tym okresie pracodawca musi zatrudnić tą osobę na dalsze 6 lub 7 miesięcy i wtedy już ponosi koszty.  

Lesław Kuśnierz- z tego, co widzę to mamy ponad 1000 osób bezrobotnych i zastanawia mnie jedna rzecz: 

na naszym rynku jest ogromne zapotrzebowanie na pracowników, nie mamy ich, ściągamy ich z Ukrainy. 

Co to są za ludzie? Czy zupełnie nie chcą podjąć pracy, czy są w jakiejś innej sytuacji?  

Danuta Frączek- przychodzą się zarejestrować do PUP i wedle naszego drugiego artykułu powinni być 

zdolni i gotowi do podjęcia jakiejkolwiek oferty, którą przedstawia urząd pracy.  No ale państwo wiecie 

jest bardzo różnie. Jedni chcą pracować, drudzy nie chcą. Taki jest wytrych w naszej ustawie, że jak 

bezrobotny napisze, że w godzinach 7 rano 15 po południu nie ma publicznego środka transportu i my już 

z nim nic nie możemy zrobić. Szykuje się jakaś zmiana ustawy więc czekamy i zobaczymy co będzie. Około 

30%, a może teraz i więcej to są osoby długotrwale bezrobotne.  

Lesław Kuśnierz- czyli można przyjąć, że praktycznie w naszej powiecie nie ma bezrobocia, tylko są osoby, 

którym się nie chce pracować? 



Danuta Frączek- ja tak nie mogę powiedzieć. Oni przychodzą, rejestrują się i każdy chce mocno pracę, ale 

jak już dochodzi do przedłożenia oferty, czy szkolenia to się zaczyna inna mowa.  

Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady podziękował przedstawicielom PUP w Głubczycach za udział w sesji i ogłosił 10 

minutową przerwę w obradach.  

7. Podjęcie uchwał: (14:32) 

7.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2019; (14:32) 

Komentarza do projektów uchwał z pkt. 7.1 i 7.2  udzieliła pani Beata Trzcińska.  

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na kwotę 300 tyś zł jaką przesuwamy w budżecie na funkcjonowanie 

Krytej Pływalni. Dopłata ta jest bardzo duża i istnieje potrzeba zastanowienia się na przyszłość, jakie kroki 

należy podjąć, aby zmniejszyć te dopłaty.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

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

Kuśnierz, Beata Głogiewicz, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Mirosław 

Skoczylas, Lech Duda 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Damian Bosowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

7.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; (14:36) 

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Agata Mormul, Lesław Kuśnierz, Czesław Lach, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Stanisław 

Babiniec, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Paweł Chruściel, Lech Duda, Mirosław 

Skoczylas, Zofia Janusz  

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Damian Bosowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

7.3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; (14:36) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani kierownik Anna Paliga.   

Radny Lesław Kuśnierz złożył wniosek o zmianę w projekcie uchwały w §  ust. 2 lit. b pozostawić stawkę 

obowiązującą w roku bieżącym tj. 22 zł i nie przyjmować propozycji pani Burmistrz tj. stawki 22,50 zł.  

Przewodniczący Rady poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym 

wniosek został przyjęty. 

Wyniki imienne: 
ZA(14): Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, Lesław Kuśnierz, Damian Bosowski, Paweł 
Chruściel, Małgorzata Król, Czesław Lach, Lech Duda, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, 
Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas 
PRZECIW(0): 



WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 
 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętą zmianą. Uchwała w 

głosowaniu jawnym imiennym została podjęta.  

Wyniki imienne: 

ZA(13): Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Lesław Kuśnierz, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Małgorzata 

Bajer, Małgorzata Król, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Mirosław 

Skoczylas, Lech Duda 

PRZECIW(1):Damian Bosowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

7.4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; (14:40) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani kierownik Anna Paliga.   

Lesław Kuśnierz – ile pojazdów jest w naszej gminie opodatkowanych? 

Anna Paliga- na ten moment zadeklarowanych pojazdów mamy ok 115 szt.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(11): Damian Bosowski, Agata Mormul, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Małgorzata 

Bajer, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3): Czesław Lach, Lech Duda, Lesław Kuśnierz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka. 

 

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

Głowackiego nr 15A/4 stanowiącego własność Gminy Kietrz; (14:41) 

Komentarza do projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza pan Marceli Głogiewicz.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Agata Mormul, Czesław Lach, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, 

Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, 

Lech Duda, Damian Bosowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

7.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Kietrzu przy ulicy Zielonej, 

oznaczonej działką nr 109/3, stanowiącej własność Gminy Kietrz; (14:43) 

Komentarza do projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza pan Marceli Głogiewicz. 



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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Czesław 

Lach, Beata Głogiewicz, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Małgorzata Król, Mirosław Skoczylas, 

Małgorzata Bajer, Lech Duda, Zofia Janusz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

7.7. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 53 położonej w 

Kietrzu przy ulicy Bolesława Prusa 6; (14:44) 

Komentarza do projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza pan Marceli Głogiewicz. 

Damian Bosowski- panie Burmistrzu mówił pan, że użytkowanie wieczyste wygasło w 2011 roku. Co stało 

na przeszkodzie, że ci mieszkańcy na nowo nie starali się o użytkowanie wieczyste tego gruntu? Czy ma 

pan taką wiedzę? 

Marceli Głogiewicz- z oczywistych powodów takiej wiedzy nie mam. Myślę, że jest to kwestia, która 

wyniknęła prawdopodobnie z niewiedzy właścicieli tego budynku. Z reguły takie użytkowanie wieczyste 

jest przyznawane na 100 lat więc kto pamięta o tym, żeby sprawdzić kiedy wygasa użytkowanie. Niestety 

żaden system nie pozwala wygenerować i kontrolować z dnia nadzień kiedy i jakiekolwiek użytkowanie 

wygasa. Trzeba sprawdzać każdą działkę indywidualnie.  

 

Radny Damian Bosowski złożył wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 80%. 

Radny Lesław Kuśnierz złożył wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 50%. 

Agata Mormul- czy można nam kwotowo przestawić ile wynosi suma 80% bonifikaty i 50% bonifikaty? 

Mirosław Skoczylas- jeśli tego nie sprzedamy to zostanie sprawa patowa, bo budynek jest własnością 

wnioskujących, a grunt nasz.  

Mecenas Joanna Tokarska-Grzesik –szanowni państwo musimy pamiętać o jednej kwestii: w momencie 

zakończenia użytkowania wieczystego użytkownik wieczysty, który wzniósł na tym gruncie budynek ma 

roszczenia o zwrot. W sytuacji, gdybyśmy tego nie sprzedali, to będziemy musieli de facto oddać za te 

zabudowania, które zostały wzniesione. Proszę również pamiętać, że nieruchomości zabudowane 

budynkami jednorodzinnymi są dla gminy dość problematyczne jeśli chodzi o najem czy dzierżawę. Nie 

jesteśmy w stanie wyliczyć takiego czynszu, który pozwoliłby nam zachować tą substancję tzn. budynek 

jednorodzinny jest drogi do utrzymania.  

Radny Lesław Kuśnierz wycofał wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 50% i złożył wniosek o 

udzielenie bonifikaty w wysokości 70%.  

 

Przewodniczący poddał dwa wnioski przeciwstawne pod głosowanie.  

W głosowaniu jawnym za wnioskiem radnego Damiana Bosowskiego opowiedziało się 10 radnych (Agata 

Mormul, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Beata 

Głogiewicz, Stanisław Babiniec, Damian Bosowski, Paweł Chruściel), za wnioskiem radnego Lesława 

Kuśnierza opowiedziało się 4 radnych (Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Czesław Lach, Lech Duda).  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętą stawką bonifikaty i w głosowaniu 

jawnym imiennym uchwała została podjęta. 



 

Wyniki imienne: 

ZA(11):Agata Mormul, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, 

Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski, Paweł Chruściel 

PRZECIW(1):Lesław Kuśnierz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Czesław Lach, Lech Duda 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Bartłomiej Górka 

 

7.8. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych; 

(14:54) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła kierownik pani Bogusława Paul.  

Uwag nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

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

Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Lesław Kuśnierz, Zofia Janusz, 

Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

7.9. w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023. (14:55) 

Nastąpiła zmiana kworum (14:56) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13 

Sesję opuścili radni: Stanisław Babiniec. 

 

Opinię o kandydacie na ławnika przedstawiła Radzie Przewodnicząca Zespołu opiniującego radna Zofia 

Janusz.  

Rada dokonała wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Damian 

Bosowski. Komisja ze swojego składu dokonała wyboru przewodniczącego w osobie radnego Damiana 

Bosowskiego.  Komisja przygotowała karty do głosowania i na postawie listy obecności przystąpiono do 

głosowania tajnego.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z wybory ławnika i tak głosami: 12 za, 1 przeciw, 

ławnikiem do Sądy Rejonowego w Głubczycach na kadencję 2020-2023 wybrana została pani Małgorzata 

Hodyma.  

 

7.10. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty (15:21) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła mecenas Joanna Tokarska-Grzesik.  



Damian Bosowski- ja tutaj widzę jakąś dyskryminację pani mecenas skoro mieszkańcy domów 

jednorodzinnych, którzy mają możliwość płacą te stawki raz na kwartał i nie będą musieli dopłacać, a 

niestety mieszkańcy osiedli, bloków, którzy mają tę opłatę doliczoną do czynszu to będą poszkodowani.  

Joanna Tokarska-Grzesik- ale będą mieli niejako nadpłatę 5 zł z października u swojego zarządcy, bo 

zarządca nie został przez gminę obciążony tymi środkami. Faktycznie przy zapłacie tego w miesiącu 

październiku w kwocie 15 zł to powstaje nadpłata, która zostanie rozliczona w miesiącu listopadzie i 

grudniu.  

Mirosław Skoczylas- jest to stawka na dwa miesiące i w uchwale tego nie ma bo nie możemy tego tak 

doprecyzować, ale wszyscy jesteśmy tego świadomi, że musimy usiąść w jak najszybszym tempie do 

ustanowienia nowego regulaminu, bo ustawa narzuca tyle zmian, że musimy to uregulować.  

Joanna Tokarska-Grzesik- tutaj trzeba będzie się zastanowić w kontekście właśnie nieruchomości 

niezamieszkałych, ażeby przyjąć taki system, który nie będzie powodował finansowania tych 

nieruchomości przez nieruchomości zamieszkałe. To jest doraźne rozwiązanie na potrzeby dopięcia 

finansowego systemu.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(11): Agata Mormul, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz, Lech Duda, 

Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(1): Damian Bosowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Małgorzata Bajer 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka. 

 

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. (15:31) 

Nastąpiła zmiana kworum (15:31) Sesję opuścił radny: Lech Duda. 

Nastąpiła zmiana kworum (15:32) Sesję opuściła radna: Małgorzata Bajer. 

Pani Burmistrz udzieliła odpowiedzi na pytania zadane na sesji w dniu 25 września 2019 r. przez radnego 

Damiana Bosowskiego- odpowiedź zamieszczona na stronie www.bip.kietrz.pl.  

9. Oświadczenia radnych. (15:38)  

Damian Bosowski- dziękuję pani Burmistrz za przesłanie odpowiedzi, ale tak dla jasności odnośnie 2 

pytania, to pytałem o rok 2019, stawki z lat poprzednich znam i powiem tylko tyle: to tak, jakby porównać 

zakup nowego mercedesa do zakupu starego malucha.  

Burmistrz- przyznaję panie radny, że nie zrozumiałam intencji, która zapewne czai się w tym porównaniu. 

Gdyby pan zechciał z takich metaforycznych pojęć przejść na realia i powiedzieć, w czym rzecz, to byłaby 

bardzo wdzięczna.  

Damian Bosowski- w latach poprzednich Dni Miasta i Gminy Kietrz odbywały się, gdzie była uroczysta 

sesja, co też miało jakiś niewielki wpływ na zwiększenie kosztów. Przez cały rok były chwalone nie tylko w 

okolicy ale i dalej, ludzie którzy przyjeżdżali bardzo długo o tym mówili i wracali w następne lata. Każdy 

ma swoją opinię, ja jeszcze raz powtórzę: można zakupić nowego mercedesa, a można jeździć starym 

zdezelowanym maluchem.  

http://www.bip.kietrz.pl/


Burmistrz- jeśli dobrze zrozumiałam, to porównanie dotyczy jakości Dni Kietrza- to jest pana oceny. Jest to 

kwestia gustu, a o gustach się nie dyskutuje. To zapewne zależy od tego z kim się rozmawia ponieważ ja 

akurat rozmawiam z takim osobami które wypowiadały się bardzo pozytywnie na temat Dni Kietrza. Jeśli 

już porównujemy piątkową sesję, która była dotąd zwykle organizowana, jako inicjujący element Dni 

Kietrza, to proszę nie mówić, że ta sesja generowała teoretycznie większe koszty niż Nocny Turniej 

Siatkarski bardzo chwalony także w mediach zupełnie niezależnych od Miasta i Gminy Kietrz.  

Mirosław Skoczylas- panie radny chyba pan dokładnie wie, że sesja była nie kosztem ogólnym organizacji 

Dni Miasta i Gminy Kietrz tylko to szło z budżetu Rady. To była moja decyzja, żeby nie robić tej sesji.  

10. Informacje bieżące. (15:41) 

Przewodniczący Rady złożył informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 

rok 2018- informacja w załączeniu do protokołu. 

Sekretarz Gminy przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych za 2018 rok pracowników Urzędu 

Miejskiego w Kietrzu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kietrz- w załączeniu do protokołu.   

Przewodniczący Rady poinformował, że trwa zbiórka pieniędzy na cele charytatywne tj. pomoc chorej 

Madzi.  

11. Zakończenie obrad. (15:45) 

Protokołowała: Bogusława Paul. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu 

Mirosław Skoczylas 

 


