
Protokół sesji 

XV sesja Rady Miejskiej w Kietrzu 

Obrady rozpoczęto 28-11-2019 o godz. 14:06, a zakończono o godz. 17:09 tego samego dnia. 

1. Rozpoczęcie obrad sesji 

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 

 

W sesji uczestniczyli: 

Burmistrz Kietrza - Dorota Przysiężna – Bator, 

Starosta Powiatu Głubczyckiego -Piotr Soczyński, 

Skarbnik Gminy - Beata Trzcińska, 

Sekretarz Gminy- Leszek Wilk, 

Radca Prawny- Joanna Tokarska-Grzesik,  

Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Głubczycach- Waldemar Hołownia,  

Komendant komisariatu policji w Kietrzu- Waldemar Kacprzak,  

Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej policji w Głubczycach- Łukasz Golinowski,  

Komendant Gminny OSP- Tomasz Głuszek, 

Przedstawiciel Zakładu Analiz Środowiskowych  Eko-precyzja - Adam Gawron, 

Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 

Sołtys:, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Michał Durkacz, Marek Kaczmarczyk.  

 

2. Przedstawienie porządku obrad. (14:08) 

Brak uwag do przedstawionego porządku obrad.  

Porządek sesji przedstawia się następująco:   

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. 

 

2. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Miejskiej z dnia 22 października 2019 roku (14:09) 

Uwag do treści protokołu nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym imiennym protokół XIV sesji Rady 

Miejskiej w Kietrzu został przyjęty.  



Wyniki imienne: 

ZA(15): Małgorzata Bajer, Agata Mormul, Lech Duda, Lesław Kuśnierz, Zuzanna Rogowska, Małgorzata 

Król, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Czesław Lach, Barbara Drzał, Bartłomiej 

Górka, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

4. Informacje: (14:09) 

4.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (14:09)- w załączeniu do protokołu. 

4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym (14:13)- 

jak w protokołach posiedzeń.  

 

5. Zapytania i interpelacje radnych (14:16) 

Lech Duda- przed sesją miałem telefon i pytał się mnie mieszkaniec, czy jest w planie remont drogi 

prowadzącej z Kietrza do Tłustomostów?  

Piotr Soczyński- przepraszam, że się spóźniłem, ale jadę prosto z Opola z NFZ-u. Proszę w tym punkcie 

pana Przewodniczącego o odczytanie listu, jaki  w imieniu Zarządu pozwoliłem sobie wysłać. 

Odpowiadając na pana pytanie to będziemy próbowali jeszcze w tym roku częściowo pokryć nowa 

nawierzchnią tyle na ile nam wystarczy. Przetarg został rozstrzygnięty.  

Przewodniczący Rady odczyta pismo w sprawie partycypowania w pokryciu straty SP ZOZ w 

Głubczycach- pismo w załączeniu do protokołu.  

Piotr Soczyński- szanowni państwo zdaję sobie sprawę z tego, że każdy samorząd ma pod górę i nikt nie 

ma takich pieniędzy, aby wspierać się nawzajem. Zdaję sobie sprawę z tego, że każdemu z nas przybywa 

obowiązków, szczególnie tych finansowych. Niemniej jednak dla tych wszystkich, którzy przejeżdżają 

koło szpitala, widzą ładnie wyremontowany budynek i co chwile coś nowego powstaje, nowe inwestycje, 

zakupy, przed szpitalem stoją nowe karetki, więc myśli, że jest super. Od kilku lat mamy rokrocznie 

ujemny wynik finansowy, co jest związane z tym, że nie wycenia się odpowiednio procedur. Stoimy na 

poziomie 2015 rok. Wzrastające koszty pozyskiwania lekarzy, coraz trudniej jest pozyskać lekarza, ze 

względu na demografię i to są zaniedbania kolejnych rządów, które widząc, jaki jest problem 

demograficzny w kadrze medycznej nie poczyniły odpowiednich kroków. Normy prawne, które są 

wprowadzane w zależności od tego jaka jest potrzeba chwili. W roku 2016 określono, że jeżeli szpital 

osiągnie wynik ujemny finansowy to organ założycielski, czyli powiat musi go pokryć ze swojego 

budżetu. W uchwale budżetowej na rok 2020 mamy zabezpieczyć dla szpitala 2 200 000 zł. Mówię to po 

to, żeby każdy miał obraz tego, jaka nas czeka przyszłość. To również w zakresie inwestycji, bo pierwsze 

miejsce, do którego sięgnie ten kto dba o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców przekazując środki 

na szpital będą to inwestycje. Państwo macie ten sam problem czyli oświata, gdzie w tym roku do końca 

za półrocze doszło nam dodatkowe 1 500 000 zł do pokrycia, czego w ogóle nie planowaliśmy. Pewne 

rzeczy dzieją się poza nami, dostajemy takie zrzuty, że konsekwencje finansowe powodują, to że mamy 

poważne problemy finansowe, nawet w planowaniu. Ostatnia decyzja – wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego mówi o niezgodności tego zapisu o pokrywaniu straty, natomiast wejście w życie tego 

przepisu to jest okres 18 miesięcy. Czyli jeszcze przez 18 miesięcy będziemy musieli płacić za straty 

szpitala. Możemy nie dawać pieniędzy na szpital, zamykać kolejne oddziały, ale to jest odpowiedzialność 

każdego samorządowca. Po to zostaliśmy wybrani, aby w trudnych momentach wybierać mniejsze zło. 

Przykre jest gdy w ostatnich 4 miesiącach pojawia się 400 nowych ambulansów przy ministerstwie i 



mówią, że będą dawali tym, którzy maja najstarsze. Przykro jest z tego powodu, że  to my dbając o 

bezpieczeństwo naszych mieszkańców wymieniliśmy w tamtym roku 3 nowe ambulanse. Nikt nie wziął 

tego pod uwagę. Zapłaciliśmy za te 3 karetki prawie milion złotych, stąd też jest ujemny wynik 

finansowy. Jeżeli mamy wspierać dzisiaj dziadostwo i będziemy wspierali tych, którzy sobie nie radzą, 

albo nie chcą dbać o swoich mieszkańców, to jest to przykry kierunek. To pismo tak naprawdę było po 

to, żeby wywołać dyskusję, że przejeżdżając koło szpitala i patrząc na obiekt i na nowe ambulanse, 

żebyśmy nie mieli złudnego wrażenia, tego które przekazują nam nasze oczy, bo jest naprawdę źle. 

Bardziej chciałem wywołać dyskusje w tym temacie, żeby mylne złudzenie przerodziło się w realną 

pomoc państwa, bo tak naprawdę wszyscy wiemy, że rolą i zadaniem państwa jest zabezpieczenie 

mieszkańców naszego kraju. To nie zadanie powiatu, państwo w tym momencie nie wywiązuje się z 

zadań zrzucając konsekwencje finansowe na powiat. Dlatego przyszłe lata pod względem inwestycyjnym 

będą dużo uboższe.  

Mirosław Skoczylas- Rada na ostatnim posiedzeniu komisji debatowała nad tym pismem i opinia była 

negatywna ze względu na sytuację finansową, jaka w naszej gminie jest. Pan Starosta też wspomniał o 

oświacie, my mamy podobny problem, może większy jak ościenne gminy. Nie mamy takiej możliwości, 

żeby wspomóc, co nie znaczy, że nie rozumiemy intencji pana Starosty i całego Zarządu.  

Piotr Soczyński- panie Przewodniczący ja na wstępie powiedziałem, że rozumiem. Mój cel już jest 

osiągnięty. Rozpoczynamy jakąś dyskusję. Na rok 2020 w budżecie mamy zaplanowane te środki więc 

naprawdę najlepiej do świadomości przemawiają cyfry. Po to było to wyliczenie, żeby gdzieś każdy z nas 

miał wiedzę, jakie to są środki i jakie w przyszłości z tego mogą być konsekwencje.  

Dorota Przysiężna -Bator- panie Starosto pan w prawdzie powiedział, że nie spodziewał się pan znając 

realia, funkcjonujemy w tej samej przestrzeni samorządowej, więc trudno byłoby posadzać pana o inne 

postrzeganie tej sprawy. Powiedział pan, że nie spodziewał się pan, że powiemy że uznajemy zasadność, 

choć uznajemy zasadność ale pomóc niestety nie możemy. Wyobraźmy sobie, że próbujemy się porwać 

na taki wysiłek, jakim niewątpliwie dla naszego budżetu byłoby przekazanie tego niemalże pół miliona. 

Ale czy pan na tę chwile byłby w stanie nam powiedzieć, że to coś zmieni w perspektywie przyszłego 

roku i lat kolejnych? Czy obserwuje pan taki ruch, takie działania tam, gdzieś wyżej, gdzie decydują się 

sprawy służby zdrowia, które dawałyby tą nadzieję? 

Piotr Soczyński- dzisiaj chyba nikt nie jest w stanie dać gwarancji tego, co będzie za miesiąc, a co dopiero 

planując na przyszłość. Te środki, jakie my, jako powiat będziemy zabezpieczali w szpitalu są środkami, 

które są wyłącznie na pokrycie funkcjonowania szpitala w roku poprzednim. Nie mamy innej nadziei jak 

ta, że zostaną zwiększone wyceny procedur medycznych, bo szpital nie jest przedsiębiorstwem, które 

funkcjonuje na rynku gospodarczym, nie jest w stanie sobie sam generować przychodów poza 

kontraktem z NFZ. Nie jestem w stanie powiedzieć co będzie za miesiąc, dwa. Dzisiaj rozpoczęły się 

negocjacje, najpierw dostaliśmy ofertę na przyszły rok, teraz to analizujemy, ale wielkich nadziei na 

przyszły rok nie mamy i przypuszczam, że podobne środki będziemy musieli pokryć w przyszłym roku na 

rok 2021. Wolałbym przyjechać tutaj do państwa i się chwalić, a nie żalić ale wielkich nadziei na poprawę 

dzisiaj nie widzimy. 

6. Debata o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie (14:35) 

Informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w zakresie prewencyjnym na terenie gm. 

Kietrz za okres od 01.01.2019 r. do 28.11.2019 r. oraz w zakresie operacyjnym przedstawiła pan 

Waldemar Hołownia- informacja w załączeniu do protokołu.  

Pan Tomasz Głuszek przedstawił sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Kietrz za rok 2019 – 

informacja w załączeniu do protokołu.  



Lesław Kuśnierz- mam pytanie do komendanta powiatowego. Mówił pan o przytykanej wentylacji, 

przysłanianej jakimiś kartonikami, o czujnikach, ale mam pytanie odnośnie kominów. W naszej gminie 

większość budynków opalana jest ciągle węglem lub innymi paliwami. Kiedyś chodził kominiarz, 

przeczyścił, sprawdził wentylację, czy jest jakaś możliwość sprawdzania kominów, wentylacji ze strony 

straży lub kominiarza, bo naprawdę kominiarza dawno nie widziałem?  

Waldemar Hołownia- ja już jestem 24 lata w PSP i kiedyś jeździliśmy tylko do pożarów, później zaczęły 

się wypadki, a w tej chwili jeśli ktoś nam jeszcze będzie chciał dorzucić coś jeszcze to powiem, że nie 

będzie nikogo w komendzie, będziemy musieli jeździć i wszystkie kominy sprawdzać. Kto jest 

właścicielem nieruchomości powinien sam zapewnić sobie, poprosić kominiarza o sprawdzenie komina. 

Są przepisy na to mówiące o tym, w jakim terminie należy to zrobić.  

Lesław Kuśnierz- absolutnie nie chciałem straży wysyłać tylko chciałem się zorientować jak wygląda 

sytuacja z kominami na naszym rynku. Czy były jakieś pożary kominów i jeśli tak to ile?  

Waldemar Hołownia- pożary kominów, były, są i będą, dopóki kominy nie są odpowiednio czyszczone, 

ale nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć ile tych pożarów kominów jest. Ja byłem w ciągu 

ostatniego tygodnia były dwa pożary kominów na terenie Gminy Głubczyce, gdzie nie wynika to ze złej 

chęci tylko zdarza się, że w tych starych piecach jest jeszcze inne palenie i temperatura spalin jest 

wysoka. Żeby uniknąć pożarów komina to najprostszym działaniem oprócz czyszczenia jest zakup wkładu 

kominowego oraz zmiana taktyki palenia.  

Pan Waldemar Kacprzak przedstawił informacje o działaniach funkcjonariuszy Komisariatu policji w 

Kietrzu- prezentacja w załączeniu do protokołu.  

Pan Łukasz Golinowski-przepraszam w imieniu Komendanta, że nie mógł być obecny z uwagi na pilny 

wyjazd służbowy. Z ramienia Komendy Powiatowej Policji chciałbym krótko powiedzieć na tematy 

krajowej mapy zagrożeń, która działa u nas od trzech lat. I tak od  stycznia na terenie Gminy Kietrz 

odnotowaliśmy zgłoszeń 79, w większości dotyczyły one przekroczeń prędkości. Trzydzieści takich 

zgłoszeń zostało przez nas potwierdzonych. Apeluję, aby zgłaszać tylko te miejsca gdzie naprawdę może 

występować zagrożenie. W momencie, kiedy odpowiadamy na zagrożenia, które nie koniecznie wydają    

się z naszego punktu poważne, możemy być w innym miejscu bardziej potrzebni. W Kietrzu też  od 

początku roku prowadzimy program „Mały ratownik” z zaprzyjaźnionymi strażakami, ratownikami 

medycznymi. Ten projekt jest realizowany również przy współpracy z urzędem gminy za co też 

serdecznie dziękuję pani Burmistrz, ponieważ docieramy do przedszkolaków na całym terenie naszego 

powiatu. Jutro rozpoczyna się druga edycja tego programu, będziemy w każdym przedszkolu. Akcja 

„Mały ratownik” ma na celu promowanie odnalezienia się w tych sytuacjach zagrażających życiu, w 

sytuacjach kiedy musimy przynajmniej wykonać telefon na numer alarmowy. Chciałbym przypomnieć, 

żeby podczas zgłaszania interwencji zgłaszamy ją poprzez  nr 112 bo nie ma już nr 997, żeby ułatwić i 

skrócić czas reakcji to pamiętajcie o tym państwo. Na kanwie przypadku z przed dwóch dni, mieliśmy 

ostrzał oszustw ponieważ tylko w ciągu jednego dnia odnotowaliśmy  27 zgłoszeń próby wyłudzenia 

pieniędzy „na wnuczka” i to było przedwczoraj. To były powiaty krapkowicki, prudnicki i głubczycki. 

Żadna taka próba na szczęście nie była udana. W Krapkowicach straciła pani 30.000 zł. Również 

przypominam państwu żebyście swoim bliskim i sami też uważali na te przypadki.   To są bardzo trudne 

przypadki zatrzymania tej osoby, próbującej dokonać oszustwa.  

Agata Mormul- chodzi mi o Park Jordan i patrole w parku i pobliżu szkoły przy ul. Kościuszki, jak 

wyglądają patrole policyjne?  

Waldemar Kacprzak- staramy się w miarę możliwości prowadzić te kontrole. Kończą się niejednokrotnie 

tym, że uczeń jest odprowadzany do dyrektora. Czasami kończyły się też interwencje kierowaniem 



wniosku do sądu o wszczęcie postepowania o demoralizację, ponieważ dziecko do roku 17 odpowiada 

prawnie, a nie karnie. Świadomość młodzieży dzisiaj jest na tyle duża, mają dostęp do wszelkiego 

rodzaju systemów, że niejednokrotnie bardzo ciężko się z nimi rozmawia i trzeba je przekonywać 

doświadczeniem, przypadkami. Jeśli trzeba to uczestniczymy w spotkaniach z pedagogiem szkolnym.  

Bartłomiej Górka- naprzeciwko Domu Kultury w Kietrzu stoi słup ogłoszeniowy i czy w myśl przepisów 

drogowych jest możliwość dotarcia do tego słupa bez złamania tych przepisów?  

Waldemar Kacprzak- jeśli pan dysponuje prawem jazdy i zna przepisy ruchu drogowego to raczej mało 

prawdopodobne. W żadnym miejscu nie ma tam przejścia dla pieszych, które pozwoli przejść do tego 

słupa. To są drogi powiatowe i musimy się nad tematem zastanowić, żeby tu zadziałać i w sposób 

bezpieczny to rozwiązać. Na pewno stwarza to realne zagrożenie.  

Lesław Kuśnierz- pan w swojej prezentacji mówił o różnych interwencjach, między innymi o ucieczkach 

czy samo uwolnieniach z DPS-ów i wspomniał pan wtedy o szpitalu w Branicach. Czy cała pana 

prezentacja odnosiła się do dwóch gmin? Czy Policja nasza z Kietrza  prowadzi jakieś działania 

prewencyjne na terenie naszej gminy odnośnie spalania śmieci w kotłach centralnego ogrzewania? W 

pana opinii, czy jest bezpieczne to przejście dla uczniów  na skrzyżowaniu ulic: Okopowa, Cegielniana i 

Kościuszki? 

Waldemar Kacprzak- jeśli chodzi o pierwsze pytanie to wszystkie dane liczbowe odnosiły się do Gminy 

Kietrz. Jeśli chodzi o śmieci i ich spalanie to oczywiście na wszelkie zgłoszenia policjanci reagują i na takie 

interwencje jadą, ale systemy grzewcze są różne i nie zawsze stwierdzamy nieprawidłowości. Odbyło się 

spotkanie w gminie, gdzie wraz z pracownikami ref. ochrony środowiska i panią Burmistrz uzgodniliśmy 

sposób postępowania, że będziemy podejmować tego typu interwencję, każdą zgłoszoną i będzie 

komórka gminna informowana o tym i ona będzie wszczynała postępowanie administracyjne. Jeśli 

chodzi o nas to te interwencje będą realizowane. Tam, gdzie policjanci stwierdzili spalanie 

nieodpowiedniego materiału, to zostali sprawcy ukarani 500 złotowymi mandatami. Co do ul. Okopowej 

to jak pamiętam były zamiary dotyczące zmiany organizacji ruchu w rejonie tego skrzyżowania czyli 

ewentualnie zastanowieniem się nad budową ronda, nad przejściem górą czy innymi rozwiązaniami przy 

wykorzystywaniu specjalistów ruchu drogowego, którzy będą mogli w sposób złożony przedstawić formy 

rozwiązania tego typu. Jeśli nie będzie zdrowego rozsądku, zachowania podstawowych zasad ruchu 

drogowego, czyli dojścia do tej krawędzi chodnika, to wszędzie takie zagrożenia są. Tutaj wpływu nie 

mamy, ale często reagujemy. Na dzień dzisiejszy w mojej ocenie jest tam realne zagrożenie, ale sytuacja 

jest do rozwiązania przez gminę i powiat.  

Paweł Chruściel- w swoim imieniu chciałbym podziękować za państwa pracę. Patrząc na statystyki w 

porównaniu z poprzednim rokiem to te statystyki są dużo gorsze. Mamy uszczerbki na zdrowiu, 

kradzieże z włamaniem, narkomania, przestępstwa gospodarcze, jazda w stanie nietrzeźwym, groźby 

karalne itd.. Sama ta liczba interwencji jest dużo wyższa. Co się wydarzyło w tym ostatnim roku, czy 

zostały zdefiniowane nowe grupy przestępcze, że te statystyki nam się pogorszyły? 

Waldemar Kacprzak- na pewno nie powstały na naszym terenie nowe grupy przestępcze, do których 

moglibyśmy się odnieść. Ja bym powiedział, że może nasza skuteczność w walce z tym ma wpływ. W tym 

ostatnim roku przybyło mi tez dwóch policjantów i obecnie jest jeden na szkole czyli łącznie trzech, więc 

ta obsada tych policjantów, zapewnienie całodobowej służby i reagowanie o każdej porze powoduje to 

że ta sieć zrobiła się trochę gęściejsza. Pewne rzeczy nie uciekają nam bokiem. Rozwój techniki też 

pozwolił na to, że do pewnych rzeczy wracamy.  

Paweł Chruściel- odnośnie narkotyków, to jest wskaźnik, który w ostatnim czasie tez wzrósł. W 

poprzednim roku też ten wskaźnik był zwyżkowy. Czy macie jakieś źródła tych narkotyków, skąd one się 



biorą w naszej gminie? Jak te narkotyki wyglądają w naszych szkołach, czy występują i jeśli występują to, 

jaka to jest skala?  

Waldemar Kacprzak- co do miejsca pochodzenia, to jest trudno o wytypowanie konkretnych źródeł. 

Jesteśmy też w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Czechami, gdzie dostęp do tych lżejszych środków 

jest zdecydowanie prostszy. Jeśli chodzi o szkoły, to szkoły raczej te młodsze nie są zagrożone, a ta 

starsza nie jest enklawą oddzielona i też tam się znajduje. Swego czasu robiliśmy akcję, że na zajęcia do 

szkoły zapraszaliśmy przewodnika z psem tropiącym i to spotkało się z lekkim niesmakiem wśród 

rodziców i dyrekcja się z tego wycofała i w ostatnich dwóch latach takich kontroli nie było. Ja będę 

reagował tam, gdzie będę widział, że dochodzi do popełnienia przestępstwa, ale dodam, że była to 

pewna forma prewencji, tu nikt nie chciał nikogo napiętnowywać, a ten sprawca zawsze czuł się 

zagrożony.   

Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono i Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w 

obradach.  

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

2018 (16:21) 

Nastąpiła zmiana kworum (16:21) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13 

Sesję opuścili radni: Damian Bosowski, Stanisław Babiniec. 

 

Przedstawiciel Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-precyzja pan Adam Gawron przedstawił Raport z 

wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz za   lata 2017-2018- raport w załączeniu do 

protokołu.  

 

 

8. Podjęcie uchwał: (16:33) 

8.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2019 (16:33) 

Komentarza do projektu uchwały  udzieliła pani Beata Trzcińska i przedstawiła zmiany do wcześniejszego 

projektu przesłanego państwu radnym. Pani Skarbnik prosiła również o skorygowanie błędu, który 

„wkradł się” w dochodach w paragrafie 635 dział 600 kwota 53 088,68 groszy i jest to dochód 

majątkowy.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Agata Mormul, Czesław Lach, Zuzanna Rogowska, Lesław Kuśnierz, Lech Duda, Małgorzata Król, 

Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, 

Bartłomiej Górka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec 

 

 

 



8.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (16:36) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Beata Trzcińska. W załączniku nr 2 w wykazie 

przedsięwzięć zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pod nazwą „dowóz regularny uczniów do 

szkół przez PKS” w związku z propozycją zawarcia umowy wieloletniej do 2021 roku.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Beata Głogiewicz, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, Małgorzata Król, 

Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Agata Mormul, Lesław Kuśnierz, Zofia 

Janusz, Bartłomiej Górka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec 

 

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 (16:37) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Bogusława Paul. 

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Lesław Kuśnierz, Czesław Lach, Beata 

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

Chruściel, Małgorzata Bajer 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec 

 

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 (16:39) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Bogusława Paul. 

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Czesław 

Lach, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Bartłomiej Górka, Paweł Chruściel, Lech Duda, Beata Głogiewicz, 

Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec 

 



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

wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu (16:40) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Bogusława Paul. 

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Czesław Lach, Agata Mormul, Barbara Drzał, Małgorzata 

Bajer, Lesław Kuśnierz, Paweł Chruściel, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, 

Bartłomiej Górka 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec 

 

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

Kietrz oraz nadania mu statutu (16:41) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Dorota Przysiężna -Bator.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Agata Mormul, Beata Głogiewicz, Zuzanna Rogowska, Lech Duda, Paweł Chruściel, Czesław Lach, 

Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Małgorzata Król, Bartłomiej Górka, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, 

Lesław Kuśnierz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec 

 

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

części nieruchomości, położonych w Kietrzu (16:42) 

Komentarza do projektów uchwał 8.7 i 8.8 udzieliła pani Elżbieta Sokołowska.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Agata Mormul, Lesław Kuśnierz, Paweł 

Chruściel, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Lech Duda, 

Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec 

 



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 (16:44) 

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Bajer, Agata Mormul, Czesław 

Lach, Bartłomiej Górka, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Lech Duda, 

Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec 

 

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

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2020 (16:45) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Bogusława Paul. 

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz, Agata Mormul, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Czesław 

Lach, Mirosław Skoczylas, Lech Duda, Zofia Janusz, Lesław Kuśnierz, Barbara Drzał, Bartłomiej Górka, 

Małgorzata Bajer 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Damian Bosowski, Stanisław Babiniec 

 

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

sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rozumice” (16:47) 

Komentarza do projektów uchwał 8.10 i 8.11 udzielił pan Ireneusz Kaczmar.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Beata Głogiewicz, Agata Mormul, Lesław Kuśnierz, Czesław Lach, Małgorzata Król, Zuzanna 

Rogowska, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Bartłomiej Górka, Lech Duda, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, 

Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec 

 



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

Gipsowa” (16:49) 

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz, Paweł Chruściel, Bartłomiej Górka, Lesław 

Kuśnierz, Małgorzata Król, Czesław Lach, Lech Duda, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, 

Małgorzata Bajer 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec. 

 

8.12. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz (16:50) 

Komentarza do projektów uchwał 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16  udzielił pan Ireneusz Kaczmar.  

Lech Duda- czy mamy jakiś wpływ na to, w jaki sposób przez firmę Naprzód jest przyjmowane na PROK-u 

odpady? Oddawałem ostatnio odpady zielone i byłem bardzo zdziwiony, bo do jednego boksu były 

wrzucone opony, zielone odpady, gałęzie. Jaki to ma sens? 

Ireneusz Kaczmar- panie radny ma pan rację, możemy zainterweniować. Trzeba było natychmiast zgłosić 

taką sytuację i możemy zwrócić  im uwagę. Mają w PSZOK-u na tyle boksów sporządzonych, że mogą to 

od razu przygotowywać, ale jest to też ich sprawa logistyczna, jak oni to rozwiązują. Na pewno zwrócimy 

uwagę firmie prowadzącej nasz PSZOK.  

Lesław Kuśnierz- czy może pan nam powiedzieć, jak będzie rozliczany ten podatek śmieciowy, który w 

ostatnim czasie był wpłacany w różnych kwotach? 

Ireneusz Kaczmar- w związku z tym, że unieważniono nam uchwałę Rady podnoszącą stawkę w miesiącu 

wrześniu i w miesiącu październiku musiała obowiązywać stara stawka 10 zł, w związku z tym podjęliście 

państwo na kolejnej wrześniowej sesji stawkę 17,50 zł, co sumarycznie w rozliczeniu kwartalnym dawało 

cały czas 15 zł/miesięcznie.  

Beata Trzcińska- w uzupełnieniu powiem, że będą różne przypadki nadpłat ze względu na ulgi bo była 

różnica w udzielanych ulgach i będzie gro ludzi, którzy będą mieli nadpłaty w tym momencie. Pierwszą 

ratę mamy już 30 stycznia więc podjęliśmy decyzję, że nie będziemy wysyłać żadnych zawiadomień, a te 

nadpłaty pomniejszą wysokość pierwszej raty w roku 2020.  

Lesław Kuśnierz- a jak mieszkańcy się dowiedzą ile mają wpłacać? 

Beata Trzcińska- mieszkańcy, którzy przychodzą wpłacać do kasy dowiadują się ile mają zapłacić. W 

momencie, kiedy pierwsza rata nie zostanie pomniejszona to będziemy wysyłać zawiadomienia. Po 

pierwszej racie co się wyrówna to się wyrówna, a co nie to wyślemy powiadomienia.  

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

została podjęta. 

 

 

 



Wyniki imienne: 

ZA(13): Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Barbara 

Drzał, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Lech Duda, Bartłomiej Górka, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, 

Małgorzata Bajer 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec. 

 

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 (16:57) 

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(11): Agata Mormul, Małgorzata Król, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Zofia Janusz, 

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

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): 

Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec. 

 

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

ustalenia wysokości stawki tej opłaty (16:58) 

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Beata Głogiewicz, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Zuzanna 

Rogowska, Barbara Drzał, Lech Duda, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Małgorzata Bajer 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec 

 

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

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (17:00) 

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

została podjęta. 

Mirosław Skoczylas- poproszę pana kierownika, żeby skomentował jakie są zmiany w deklaracji i jak 

maja postąpić osoby, które zdeklarują się, że będą kompostować bioodpady.  

Ireneusz Kaczmar- uchwała zmienia ilość załączników z 4, które obowiązywały dotychczas będziemy 

mieli tylko 2. W kształcie deklaracji zamieszczone został sposób wyboru, czy będziemy kompostować czy 

nie bioodpady. W sytuacji, kiedy nie posiadamy żadnej wiedzy, czy ludzie kompostują, czy nie to będą 

musieli się do nas zgłaszać i składać korektę deklaracji, żeby ewentualnie płacić pomniejszone stawki.  



 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Paweł Chruściel, Beata Głogiewicz, Czesław Lach, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, 

Małgorzata Bajer, Bartłomiej Górka, Lech Duda, Lesław Kuśnierz, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Mirosław 

Skoczylas, Agata Mormul 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec 

 

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 (17:02) 

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Agata Mormul, Zofia Janusz, Małgorzata 

Bajer, Paweł Chruściel, Bartłomiej Górka, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas, 

Małgorzata Król, Lech Duda 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec 

 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych (17:05) 

Brak zapytań i interpelacji.  

10. Oświadczenia radnych (17:05) 

Brak oświadczeń.  

11. Informacje bieżące (17:06) 

Przewodniczący Rady  zaprosił przedsiębiorców z Gminy Kietrza na spotkanie w Domu Kultury w Kietrzu 

w dniu 5 grudnia o godz. 18:00.  

Następna sesja planowana jest na dzień 19 grudnia 2019 r.  

12. Zakończenie obrad (17:09) 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołowała Bogusława Paul 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu 

     Mirosław Skoczylas 

 

 


