
Protokół sesji 

XVI sesja Rady Miejskiej w Kietrzu 

Obrady rozpoczęto 19-12-2019 o godz. 13:11, a zakończono o godz. 14:52 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, 

Zastępca Burmistrza – Marceli Głogiewicz, 

Skarbnik Gminy - Beata Trzcińska, 

Sekretarz Gminy- Leszek Wilk, 

Radna Powiatu Głubczyckiego- Bronisława Pawlik,  

Radca Prawny- Joanna Tokarska-Grzesik,  

Kierownik MOPS w Kietrzu- Ryszard Kasprzycki,  

Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 

Sołtys: Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Michał Durkacz, Marek Kaczmarczyk, Maria Leusz, Jacek 

Kopaniecki.  

 

2. Przedstawienie porządku obrad (14:09) 

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

uchylenia uchwały Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i o pkt. 7.8 tj. podjęcie uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.  

W związku z trudnościami technicznym Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. Po wznowieniu 

obrad radni za pomocą kart do głosowania imiennego przyjęli wniosek Pani Burmistrz o rozszerzenie 

porządku. Obrady po usprawiedliwieniu opuścił radny Lech Duda.  



Wyniki imienne: 

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

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

Górka, Stanisław Babiniec, Damian Bosowski. 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Lech Duda.  

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek z uwzględnieniem jego rozszerzenia, który 

został przyjęty.  

Wyniki imienne: 

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

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

Górka, Stanisław Babiniec, Damian Bosowski. 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Lech Duda.  

 

Porządek sesji przedstawia się następująco: 

1. Rozpoczęcie obrad sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2019 roku. 

4. Informacje: 

4.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,  

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

5. Zapytania i wolne wnioski.  

6. Uchwalenie budżetu na 2020 rok: 

6.1 uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej;  

6.2 uchwalenie budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach:  

7.1 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2019 

7.2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

7.3 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłaty 

oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Kietrzu; 

7.4 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2020 rok; 

7.5 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2019/2020; 

7.6 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia –schronisku 

dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi; 

7.7. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 

7.8. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych. 

8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski i dopytania.  

9. Oświadczenia radnych. 

10. Informacje bieżące.  

11. Zakończenie obrad. 

 

 

 



3. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2019 roku (14:09) 

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

Miejskiej w Kietrzu został przyjęty.  

Wyniki imienne: 

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

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

Górka, Stanisław Babiniec, Damian Bosowski. 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Lech Duda.  

  

4. Informacje: (14:09) 

4.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – w załączeniu do protokołu.  

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

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Lesław Kuśnierz przedstawił informację z posiedzenia komisji przed 

sesją, na którym komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany budżetu i WPF.  

Przewodnicząca Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych Małgorzata Król 

poinformowała, że komisja obradowała w dniu sesji, a tematem obrad było rozpatrzenie wniosków 

mieszkaniowych i przydzielenie wolnych lokali mieszkalnych.  

 

5. Zapytania i wolne wnioski (14:10) 

Brak zapytań i wolnych wniosków. 

  

6. Uchwalenie budżetu na 2020 rok (14:10) 

6.1. uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (14:10) 

Przewodniczący Rady Mirosław Skoczylas odczytał Uchwałę nr 561/2019 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kietrz- uchwała w załączeniu do protokołu. 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Beata Trzcińska- wieloletnia prognoza finansowa 

przedłożona państwu została opracowana na podstawie projektu budżetu oraz prognozy do 2025 roku. 

Wszystkie kwoty zostały podane w przeczytanej decyzji i nie chce się powtarzać. Jeśli są jakieś pytania to 

bardzo proszę.  

Uwag nie zgłoszono.  

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (14:15) 

Wyniki imienne: 

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

Lach, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec, Mirosław 

Skoczylas, Małgorzata Bajer 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Damian Bosowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Lech Duda 

 



6.2. uchwalenie budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok (14:15) 

Przewodniczący Rady Mirosław Skoczylas odczytał Uchwałę nr 560/2019 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały budżetowej Gminy Kietrz na 2020 rok- uchwała w załączeniu do protokołu. 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Beata Trzcińska- uchwała ta została opracowana na 

podstawie wypracowanego projektu na komisji listopadowej w postaci budżetu zadaniowego. To zostało 

przełożone na prawidłową wersje uchwały, więc taka zadaniowa treść zawiera się w tej uchwale. Projekt 

został pozytywnie zaopiniowany przez RIO w Opolu.  

Uwag nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

 

Wyniki imienne: 

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

Chruściel, Małgorzata Król, Stanisław Babiniec, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Mirosław 

Skoczylas, Zofia Janusz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Damian Bosowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Lech Duda 

 

7. Podjęcie uchwał w sprawach (14:22) 

7.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2019 (14:22) 

Komentarza do projektu uchwały nr 7.1 i 7.2 udzieliła pani Beata Trzcińska.  

Beata Głogiewicz- składam wniosek o przesunięcie kwoty 16 tyś zł celem zwiększenia wartości zadania 

pt. „Remont odcinka ulicy Młyńskiej w Nowej Cerekwi o wartość 36 tyś zł. Kwotę tą proponuję przesunąć 

z rozdz. 700 005 z zadania Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Głubczyckiej 17-19 w 

Kietrzu.  

Przewodniczący poddał wniosek formalny pod głosowanie. Wniosek w głosowaniu jawnym imiennym 

został przyjęty.  

Wyniki imienne: 

ZA(14): Beata Głogiewicz, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Lesław 

Kuśnierz, Czesław Lach, Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Mirosław Skoczylas, 

Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Zofia Janusz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Lech Duda 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniosek radnej Beaty Głogiewicz.           

W głosowaniu jawnym imiennym uchwała została podęta.   

Wyniki imienne: 

ZA(13): Beata Głogiewicz, Czesław Lach, Stanisław Babiniec, Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, 

Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Mirosław Skoczylas, 

Bartłomiej Górka, Lesław Kuśnierz 



PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Damian Bosowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Lech Duda 

 

7.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (14:27) 

Przewodniczący poddał wniosek formalny pod głosowanie. Wniosek w głosowaniu jawnym imiennym 

został przyjęty.  

Wyniki imienne: 

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

Górka, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Lesław Kuśnierz, Mirosław 

Skoczylas, Zofia Janusz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Damian Bosowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Lech Duda 

 

7.3. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od 

ponoszenia opłaty oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w 

Kietrzu (14:28) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Bogusława Paul.  

Damian Bosowski- ustalamy teraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku samorządowym, który jeszcze de 

facto nie funkcjonuje, a proszę mi powiedzieć ,co ze Żłobkiem w Rozumicach? Z tego co mi wiadomo, to 

dyrekcja Żłobka otrzymała informację, że gmina nie będzie dofinansowywała pobytu dzieci w tym 

żłobku. Proszę o wyjaśnienie.  

Mirosława Skoczylas- panie radny odpowiedziałem na pismo i to jest nieprawdą, że taka odpowiedz 

padła. W odpowiedzi wskazałem, że w tym momencie nie zostało to ujęte, ale do sprawy wrócimy w 

miesiącu styczniu. Osobiście byłem też w żłobku w tym tygodniu i rozmawiałem z panem prezesem i z 

panią dyrektor. Oni rozumieją i czekają a w styczniu będziemy nad tym pracować na komisji w tym 

temacie i na sesji podejmiemy ewentualnie stosowną uchwałę.  

Damian Bosowski- to dlaczego radni nie zostali poinformowani o wpływie takiego pisma? 

Mirosław Skoczylas- przecież pismo na naszej stronie jest, są dwa pisma w repozytorium plików.  

Więcej uwag nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

ZA(14): Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Agata 

Mormul, Zuzanna Rogowska, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Damian Bosowski, Zofia 

Janusz, Paweł Chruściel, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Lech Duda 

 

 



7.4. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2020 rok (14:31) 

Komentarza do projektu uchwały udzielił pan Mirosław Skoczylas.  

Uwag nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Damian Bosowski, Barbara 

Drzał, Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Zofia Janusz, Stanisław 

Babiniec, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Lech Duda 

 

7.5. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2019/2020 

(14:33) 

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(14): Barbara Drzał, Lesław Kuśnierz, Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Bartłomiej 

Górka, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Zofia Janusz, Małgorzata Król, Stanisław Babiniec, Beata 

Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Czesław Lach 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Lech Duda. 

 

7.6. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

–schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (14:35) 

Komentarza do projektu uchwały udzielił pan Ryszard Kasprzycki.   

Uwag nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

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

Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, 

Małgorzata Król, Mirosław Skoczylas, Agata Mormul 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Lech Duda. 

 

7.7. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 

r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (14:36) 

Komentarza do projektu uchwały udzielił pan Ireneusz Kaczmar.  

Uwag nie zgłoszono.  



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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

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

Babiniec, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas, 

Małgorzata Bajer, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Lech Duda. 

 

7.8. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych (14:38) 

Komentarza do projektu uchwały udzielił pan Kamil Bednarz.  

Uwag nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Czesław Lach, Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Bajer, Stanisław Babiniec, Paweł 

Chruściel, Bartłomiej Górka, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Małgorzata Król, Damian 

Bosowski, Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Lech Duda. 

 

8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski i dopytania. (14:40) 

Brak.  

 

9. Oświadczenia radnych (14:41) 

Brak. 

 

10. Informacje bieżące (14:41) 

Pani Burmistrz- ja państwa informowałam przedkładając swoje sprawozdanie, że 9 grudnia odbyło się 

spotkanie dotyczące organizacji Mistrzostw Polski Strongmenów, które to mistrzostwa odbywają się w 

Kietrzu od kilku lat. Uznałam, że musze państwa poinformować o efektach tego spotkania i wyjaśnię 

dlaczego. Czynię tak dlatego, że nie zawsze państwo uczestniczycie w tych spotkaniach, które kształtują 

to, co się w gminie dzieje. Nie chciałabym, żebyście państwo mieli takie przekonanie, że pewne decyzje 

są podejmowane bez państwa wiedzy. Jeśli chodzi o Dni Kietrza to są dwa filary, które stanowią oś dni 

Kietrza: półmaraton i Mistrzostwa Polski Strongmenów. Jeśli państwo pamiętacie to w ubiegłym roku 

udało nam się na zorganizowanie tego właśnie punktu dni Kietrza pozyskać strategicznego sponsora, 

który właściwie w pojedynkę zapewnił nam finansowanie Mistrzostw Polski Strongmenów. My na 

mistrzostwa wydaliśmy w tamtym roku nieco ponad 11 tyś zł, a organizatorami były osoby z Kietrza. W 

tym roku odbyło się już pierwsze spotkanie, nie zakończyło się ono konkretnymi ustaleniami ale 

organizatorzy ci sami co w tamtym roku zaproponowali, że mogą to zrobić ale za cenę zdecydowanie 

wyższą. Zaproponowano nam 25 tyś zł. W tym miejscu chciałam państwa poinformować, że jeśli ta cena 

nie będzie renegocjowana to może tak być, że te mistrzostwa się nie odbędą, ponieważ my na całość Dni 

Kietrza mamy chyba 100.000 zł przeznaczone. Organizatorzy poinformowali mnie, że może się wydarzyć 

tak, że zaproponują innej gminie organizację tych zawodów. Gdyby się tak stało to chciałabym, żebyście 



państwo wiedzieli, że nie wynika to z tego, że Burmistrz zaspał i czegoś nie dopilnował tylko z tego, że ta 

cena może być zaporowa. Myślę, że jest to informacja, która powinnam była państwu przekazać.  

 

Damian Bosowski- chciałem się odnieść do wypowiedzi Pani Burmistrz odnośnie organizacji Mistrzostw 

Polski Strongmenów ponieważ na prośbę Mistrza Polski Strongrem Pana Michała, który jest głównym 

organizatorem i który ma wyłączność na organizowanie tego typu zawodów na terenie Polski 

uczestniczyłem w tym spotkaniu. Rzeczywiście taka kwota padła, rzeczywiście kosztorys miał być 

dostarczony do gminy. Ja takiego kosztorysu nie znam. Mam nadzieję, że taki kosztorys wpłynie, jest 

jeszcze trochę czasu. Nie chcę rozmawiać i wypowiadać się na temat tegorocznych Dni Kietrza, zostały 

zorganizowane za naprawdę małe pieniądze. Co do szczegółów to rozmawialiśmy z Panią Burmistrz jak 

to wyglądało. Ja ze swojej strony chciałbym zapewnić tyle, że zrobię wszystko, żeby te zawody odbyły się 

w Kietrzu ponieważ zostały zapoczątkowane w Kietrzu i chciałbym, żeby była to tradycja na wiele lat.  

 

Burmistrz- bardzo dziękuję i przyjmuję z ogromną satysfakcją deklarację i mam nadzieję, że zasiądziemy 

do rozmów i ta impreza zorganizowana zostanie w Kietrzu.  

 

Pan Przewodniczący przypomniał państwu radnym o wernisażu radnej Zofii Janusz, który odbędzie się 

dzisiaj o godz. 18 w MGOK w Kietrzu.  

 

Michał Durkacz (sołtys Nowej Cerekwi)- w imieniu mieszkańców Nowej Cerekwi chciałem pani Burmistrz 

podziękować za wsparcie, za wykopanie rowu. W niedzielę po godz. 16 pani Burmistrz do mnie dzwoni 

czy pan sołtys jest wolny i czy możemy podjechać. Pani przyjechała na motorze, jak mało spotykany 

mężczyzna i wykopała ten rów, pieniądze znalazła dość duże, który nie był kopany przez dwadzieścia lat i 

zalewał mieszkańców. Tak samo za wsparcie zrobienia ulicy Młyńskiej dziękuję pani Burmistrz i 

wszystkim radnym, którzy głosowali za podniesienie budżetu i panu kierownikowi Kaczmarowi za 

wsparcie, bo mam postawiony mostek, zrobiony tak jak trzeba i mieszkańcy już nie roszczą pretensji, bo 

jest dobry przepływ wody. Spisała się gmina dla naszej wioski wspaniale, oby tak dalej współpraca 

dobrze nam szła.  

 

Burmistrz- bardzo panu sołtysowi dziękuję za te słowa. Cieszę się, że pan sołtys wspomniał też o innych 

pracownikach. Ja chciałaby jeszcze przypomnieć nazwisko tu obecnego pana Zastępcy Burmistrza, 

któremu sprawa też leży na sercu. Jeśli pan sołtys uznał, że to jakaś zasługa to bardzo się cieszymy, ale 

jest to zasługa zespołowa i całemu zespołowi dziękuję.  

 

Przewodniczący Rady- w imieniu własnym oraz wszystkich radnych chciałbym zgromadzonym osobom 

oraz wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzyć zdrowych, pogodnych, radosnych i spokojnych Świąt 

Bożego Narodzenia spędzonych z bliskimi w ciepłej i miłej atmosferze oraz samych szczęśliwych dni. 

Pomyślności i spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowy Roku 2020.  

 

11. Zakończenie obrad (14:51) 

Na tym posiedzenie rady zakończono.   

Protokołowała: Bogusława Paul 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu 

Mirosław Skoczylas 

 


