
Porządek XV sesji Rady Miejskiej w Kietrzu 

28 listopada 2019 roku, godzina 14:00 

Urząd Miejski w Kietrzu: duża sala konferencyjna 

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Miejskiej z dnia 22 października 2019 roku.   

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 o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie.  

7. Przedstawienie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz za  lata 2017-2018. 

8. Podjęcie uchwał:  

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

8.2.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

8.3.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Racibórz a Gminą Kietrz        

w sprawie organizacji nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego 

w Raciborzu; 

8.4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kietrzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kietrzu; 

8.5. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. T. Kościuszki 

wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu; 

8.6. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kietrz 

oraz nadania mu statutu; 

8.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części 

nieruchomości, położonych w Kietrzu; 

8.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 

nieruchomości, położonych w Kietrzu, Chróścielowie, Wojnowicach, Pilszczu, Rozumicach, Ściborzycach 

Wielkich, Rogożanach, Lubotyniu, Dzierżysławiu i Kozłówkach; 

8.9. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi        

i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020; 

8.10. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rozumice”; 

8.11. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góra Gipsowa”; 

8.12. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz; 



8.13. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

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

wysokości stawki tej opłaty; 

8.15. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości; 

8.16. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych. 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.  

10. Oświadczenia radnych. 

11. Informacje bieżące.  

12. Zakończenie obrad. 

 


