
Protokół sesji 

XVII sesja Rady Miejskiej w Kietrzu 

 

Obrady rozpoczęto 30-01-2020 o godz. 14:12, a zakończono o godz. 16:24 tego samego dnia. 

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. Małgorzata Król 

11. Zuzanna Rogowska 

12. Małgorzata Bajer 

13. Beata Głogiewicz 

14. Zofia Janusz 

 

W sesji uczestniczyli: 

Burmistrz Kietrza - Dorota Przysiężna – Bator, 

Skarbnik Gminy - Beata Trzcińska, 

Sekretarz Gminy- Leszek Wilk, 

Radca Prawny- Joanna Tokarska-Grzesik,  

Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 

Dyrektor Spółki Naprzód Rydułtowy- Leszek Pałka, 

Wiceprzewodniczący Rady Seniora- Maran Węgrzynowicz, 

Sołtys: Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Natalia Lusar, Michał Durkacz, Marek Kaczmarczyk, Maria 

Leusz.  

 

2. Przedstawienie porządku obrad. (14:13) 

Burmistrz- proszę państwa o uwzględnienie moich poprawek. Pierwsza poprawka dotyczy uchwały 7.3, w 

której proponuję, aby §6 zmienić termin wejścia w życie 1 marca 2020 roku. Druga autopoprawka dotyczy 

uchwały 7.5 i tu proponuje, aby w § 1 po ust.3 wprowadzić ust. 3a o brzmieniu „Stawka procentowa 

bonifikaty przy jednorazowej wpłacie ceny sprzedaży, dla wniosków złożonych do 30 grudnia 2020 roku 

wynosi: 

1) 80% wartości nieruchomości, jeżeli wskutek równoczesnej sprzedaży wszystkie mieszkania w budynku 

przestają być własnością Gminy. 

Przez równoczesną sprzedaż należy rozumieć sprzedaż dokonaną na podstawie umów zawartych w tej 

samej dacie oraz sprzedaż ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku. 

2) 99 % wartości nieruchomości, przy sprzedaży lokali, położonych w budynkach zlokalizowanych przy 

ul. Głubczyckiej 17 i Głubczyckiej 19, w związku z ich złym stanem technicznym, potwierdzonym przez 

biegłego sądowego". 



Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone autopoprawki przez panią Burmistrz. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, Agata 

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

Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek z uwzględnieniem autopoprawek, który 

został przyjęty.  

Wyniki imienne: 

ZA(14): Damian Bosowski, Małgorzata Bajer, Lesław Kuśnierz, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Agata 

Mormul, Czesław Lach, Zuzanna Rogowska, Lech Duda, Barbara Drzał, Stanisław Babiniec, Beata 

Głogiewicz, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

3. Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku. (14:17) 

Uwag do treści protokołu nie zgłoszono. Protokół XVI sesji został przyjęty.  

Wyniki imienne: 

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

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

Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

4. Informacje: (14:20) 

4.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym, (14:20) - w załączeniu do protokołu.  

4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym. (14:28) 

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Lesław Kuśnierz złożył informację ze wspólnego posiedzenia komisji w 

dniu 15 stycznia 2020 roku- jak w protokole posiedzenia i poinformował, że Komisja rewizyjna w dniu sesji 

pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany budżetu na rok 2020 i projekt zmiany WPF.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Chruściel złożył informację z posiedzenia komisji 

w dniu 23 styczna 2020 r. . W trakcie posiedzenia komisja ustaliła, że skarga jest na działania i 

podejmowanie uchwał przez Komisję ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych, a także na 

wspólne posiedzenia Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018. Po konsultacji z panią Mecenas Komisja 

zdecydowała, że nie ma kompetencji do rozstrzygnięcia tej skargi.  



5. Zapytania i wolne wnioski (14:30) 

Radny Damian Bosowski zgłosił 5 pytań - pismo w załączeniu do protokołu.  

6. Debata na temat ochrony środowiska oraz utrzymania porządku i czystości w gminie. Odnowa wsi. 

(14:32) 

Sprawozdanie z realizacji zadań Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji za rok 2019 

przedstawił kierownik referatu Ireneusz Kaczmar- sprawozdanie w załączeniu do protokołu.  

Lech Duda- chciałem dopytać pana kierownika odnośnie melioracji. Czy tylko to, co zgłaszają sołtysi jest 

brane pod uwagę czy nie? 

Ireneusz Kaczmar- absolutnie nie. Są zgłoszenia od mieszkańców, a sołtysi są często przekaźnikiem. To nie 

jest jedyna ścieżka. 

Lech Duda- był w Pilszczu wykonany remont przepustu. Czy to chodzi o ten przepust na ul. Krasickiego, 

gdzie była załamana kratka?  

Ireneusz Kaczmar- nie. Rolnik sam mógł sobie wykonać remont danego przepustu.  

Stanisław Babiniec- wszyscy sołtysi otrzymali informację dotyczącej uchwały Zarządu Województwa 

Opolskiego w sprawie przyznawania statusu uczestnictwa w programie Odnowy Wsi. Jest to novum, bo 

wcześniej takie statusy nie były przyznawane. Jakby pan mógł powiedzieć po co te statusy są przyznawane 

i rozwinął ten temat.  

Ireneusz Kaczmar- panie radny nie jest to novum, po prostu ktoś do tego powrócił. Na podstawie 

sprawozdań, które państwo składają z działalności Odnowy Wsi w Zarządzie Województwa klasyfikują 

dane miejscowości w zależności od tego jaki wkład jest wniesiony. To nie jest novum, to jest ciąg dalszy 

programu, który był.  

Stanisław Babiniec- czy nadawanie takiego statusu dla danego sołectwa, tak gdzie aktywność 

mieszkańców spada, jest też zagrożeniem dla istnienia takiej grupy.  

Ireneusz Kaczmar- nie wiem czy pan pamięta pismo z połowy ubiegłego roku, owszem jest zagrożenie, że 

może być skreślony z grupy programu Odnowy Wsi. Jeśli wioska nie będzie aktywna może stracić status 

Odnowy Wsi.  

Mirosław Skoczylas- chciałbym podziękować sołtysom i liderom Odnowy Wsi za zaangażowanie jakie 

wnoszą na terenach wiejskich. Sami widzimy ile tej pracy jest włożone i jak te nasze miejscowości 

wyglądają. Wizerunek naszych miejscowości się poprawia i to przy waszym udziale. Miejmy nadzieję, że 

zaangażowanie nie będzie mniejsze.  

Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.  

Nastąpiła zmiana kworum (15:01) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13 

Sesję opuścili radni: Beata Głogiewicz 

 

 



7. Podjęcie uchwał: (15:01) 

7.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok (15:01) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Beata Trzcińska. Pani Skarbnik udzieliła jednego 

sprostowania, a mianowicie w uzasadnieniu przy zwiększeniu planu dochodów błędnie jest wpisane 

zmniejszenie dochodów o kwotę 552 000 zł. To oczywiście powinno być w zmniejszeniach. Pani Skarbnik 

wprowadziła również jedną zmianę, która otrzymała po wysłaniu projektu uchwały i zmiana ta dotyczy 

zmiany w § 2 ust.1 w części dotyczącej wydatków majątkowych: należy wprowadzić dział 754 tj. 

bezpieczeństwo publiczne i ochrona bezpieczeństwa rozdział 754 12- ochotnicze straże pożarne w kwocie 

10 423,82 zł oraz §2 ust. 2 zmniejsza się wydatki budżetowe- wprowadzić dodatkowo dział 900 – 

gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 919 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 423,82 zł oraz  zmiana w załączniku nr 4 i tam w 

pozycji nr 22 na zadaniu pn. „zakup samochodu strażackiego do OSP Wojnowice” zwiększyć wydatki do 

kwoty 37.000 zł.  

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz 

ze zmianami i w głosowaniu jawnym imiennym uchwała została podjęta. 

 

Nastąpiła zmiana kworum (15:02) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14 

Do sesji dołączyli radni: Beata Głogiewicz 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Małgorzata Bajer, Agata Mormul, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Zofia 

Janusz, Mirosław Skoczylas, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Czesław Lach, Stanisław Babiniec, Lesław 

Kuśnierz 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Damian Bosowski, Lech Duda 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

7.2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (15:07) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Beata Trzcińska. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianami i w głosowaniu jawnym 

imiennym uchwała została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Agata Mormul, Stanisław Babiniec, 

Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Czesław Lach, Beata 

Głogiewicz 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Damian Bosowski, Lech Duda 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

7.3. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat  za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli 

nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. (15:09) 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę zgłoszoną przez Panią Burmistrz w pkt. dotyczący 

przyjęcia porządku obrad.  



W głosowaniu jawnym imiennym autopoprawka została przyjęta.  

Wyniki imienne: 

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

Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Lesław Kuśnierz, Mirosław 

Skoczylas, Czesław Lach, Agata Mormul 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

Komentarza do projektu uchwały udzielił kierownik referatu Ireneusz Kaczmar. Uwag do projektu uchwały 

nie zgłoszono.  

Mirosław Skoczylas- uchwała ta w pewnym stopniu naprawia sytuację i uniemożliwia wykorzystywanie 

przez podmioty, które mają realizować te odbiór. Nie ukrywam, że jeden z podmiotów wykorzystał to i 

stawki jakie zaproponował były nie do przyjęcia. Uważam, że jako radni w pierwszej kolejności 

powinniśmy dbać o budżet gminy i o mieszkańców, a przedsiębiorcy są też naszymi mieszkańcami. 

Uważam, że trafnym jest podjęcie tej uchwały i ograniczenie praktyk, które zostały zastosowane.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianami i w głosowaniu jawnym 

imiennym uchwała została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Damian Bosowski, Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Agata 

Mormul, Stanisław Babiniec, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Paweł 

Chruściel, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

7.4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław (15:13) 

Komentarza do projektu uchwały udzielił kierownik referatu Kamil Bednarz. Uwag do projektu uchwały 

nie zgłoszono.  

Dyrektor Spółki Naprzód Rydułtowy Leszek Pałka- dwa tygodnie temu miałem przyjemność uczestniczyć 

we wspólnym posiedzeniu komisji, gdzie na mapie przestrzennego zagospodarowania terenu pokazałem 

kierunek tej rozbudowy, czyli wszystkie obiekty, jakie mają na działce 17/6 powstać. Chcę zapewnić, że 

inwestycja ta jest na wskroś związana z ekologią i ochroną środowiska. Powody, które na nas wymusiły tą 

inwestycję  określa Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 z perspektywa do 2027 roku. Uchwała Nr 88 

Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami zakłada pewne 

cele, które musimy zrealizować. Koniec ze składowaniem, wszystko związane jest z odzyskiem i 

recyklingiem, stąd między innymi ta nasza inwestycja. Do 2020 roku udział masy termicznie 

przekształcanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów 

komunalnych w województwie lub w kraju w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych nie 

może przekraczać w skali województwa i kraju 30%. Bój idzie o to, żeby rozszerzyć tą strefę i żeby tego 

typu paliwa alternatywne czyli odpady kaloryczne mogły spalać również elektrociepłownie, a nie tylko jak 

obecnie cementownie. Kolejne założenie to zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów, aby nie było składowanych w 2020 roku więcej niż 

35% masy tych odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 roku. W związku z tym 



celami zawartymi w  KPGO przyjęto następujące kierunki działań: modernizacja technologii MBP, dążenie 

do maksymalnego zwiększenia masy odpadów komunalnych poddawanych recyklingowi w tym 

promowanie i realizacja działań na rzecz przygotowania do ponownego użycia oraz recyklingu nadających 

się do tego produktów lub materiałów wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Wzrost 

wymagań dotyczących przede wszystkim osiągnięcia poziomów recyklingu odpadów komunalnych był 

kluczowy przy planowaniu tej naszej inwestycji związanej z modernizacją i rozbudową instalacji MBP. Poza 

koniecznym wzrostem ilości selektywnie zbieranych odpadów istotna jest kwestia automatyzacji 

procesów sortowania, która znacząco poprawia efektywność procesów segregacji. Podam tylko, że w 

2017 roku za tonę pozostałości, które były składowane na kwaterze płaciliśmy opłaty marszałkowskiej 

gdzieś ok. 79 zł, w 2018  roku już 140 zł, w 2019 roku to kwota 170 zł, a w 2020 jest to kwota 270 zł. Więc 

proszę zauważyć jaka jest dynamika wzrostu. Prawdopodobnie w przyszłym roku ta stawka będzie znowu 

ileś procent wyższa. To wszystko skłoniło nas do tego, żeby tą inwestycję rozpocząć, zrealizować i spełnić 

wszystkie wymagania zawarte w tym Krajowym planie gospodarki odpadami. Przedsiębiorca nie wydaje 

ponad 24 mln zł na jakieś swoje widzimisię tylko ma to swój konkretny cel.  

Stanisław Babiniec- panie dyrektorze ja rozumiem, że te inwestycje będą przebiegać w ramach tej działki, 

którą użytkujecie, a mieszkańcy na pewno chcieliby wiedzieć  w ramach tej rozbudowy instalacji co 

konkretnie zamierzacie jeszcze tam zmienić? 

Leszek Pałka- przede wszystkim budujemy równolegle do tej hali, która w tej chwili istnieje jeszcze jedną 

halę. Ta hala w której w tej chwili przetwarzamy wszystkie odpady będzie tzw. halą brudną, do której 

będą wpływały tylko i wyłącznie zmieszane odpady komunalne, natomiast w drugiej hali będzie się 

odbywał proces segregowania odpadów selektywnie zbieranych u źródła. Na tej działce powstanie całe 

zaplecze magazynowe surowców. Dzisiaj niestety wszystkie surowce, które odzyskujemy mają swoje 

magazyny na zewnątrz. Jedynie karton ma swój magazyn wewnątrz hali sortowni. Ponadto plac do 

odzysku i przetwarzania gruzu. Tego gruzu jest coraz więcej. Kolejny plac do frakcjonowania kompostu. 

Uzyskaliśmy certyfikat na produkcję nawozu wspomagającego uprawy z kompostowania odpadów 

zielonych. Chcemy na tym placu ten produkt frakcjonować i go rozdawać. W tym miejscu powstaną dwa 

zbiorniki. Jeden zbiornik wód opadowych i drugi zbiornik przeciwpożarowy. Ostatni element, który 

powstanie na tym placu to jest kogeneracja czyli odzysk energii z kwater już istniejących poprzez odzysk 

gazu, spalanie tego gazu w geratorze i produkcja prądu. Zakładamy, że powinniśmy zabezpieczyć swoje 

potrzeby tą produkcją prądu w granicach 50%.   

Lesław Kuśnierz- panie dyrektorze pytanie odnośnie samochodów ciężarowych z wannami o numerach 

rejestracyjnych czeskich, które są zapakowane odpadami. Czy mógłby pan wyjaśnić, co te samochody tu 

robią?  

Leszek Pałka- to nie są odpady, to są surowce. My odpadów nie możemy wywozić poza kraj. To są przepisy 

unijne. Możemy przekazywać surowce. Dzisiaj rynek polski nie zawsze reaguje tak dynamicznie, jak rynki 

chociażby sąsiadów. Znaleźliśmy firmę czeską Toma i skupuje od nas surowiec w postaci peta 

bezbarwnego i peta niebieskiego. 

Więcej uwag nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Damian Bosowski, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Lesław Kuśnierz, Agata Mormul, Czesław 

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

Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz 



PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

7.5. w sprawie zmiany uchwały nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w 

sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny 

sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe; (15:32) 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę zgłoszoną przez Panią Burmistrz w pkt. dotyczący 

przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu jawnym poprawka została przyjęta.  

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Damian Bosowski, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, Zofia 

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

Mirosław Skoczylas, Stanisław Babiniec 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka. 

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła kierownik referatu Elżbieta Sokołowska.  

 

Radny Damian Bosowski zgłosił wniosek o zmianę stawki bonifikaty w par. 1 ust 3a, pkt.1 na 85%.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny, który w głosowaniu jawnym imiennym został 

odrzucony.  

Wyniki imienne: 

ZA(2): Damian Bosowski, Małgorzata Bajer 

PRZECIW(11): Agata Mormul, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Małgorzata Król, Mirosław Skoczylas, Lesław 

Kuśnierz, Lech Duda, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Stanisław Babiniec 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Zuzanna Rogowska 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

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

została podjęta. 

 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Stanisław Babiniec, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz, Beata Głogiewicz, Zuzanna 

Rogowska, Lech Duda, Agata Mormul, Czesław Lach, Mirosław Skoczylas, Barbara Drzał, Zofia Janusz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Małgorzata Bajer, Damian Bosowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

7.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 

nr 5/7 , stanowiącego własność Gminy Kietrz; (15:44) 

Komentarza do projektu uchwały pkt.7.6 i pkt. 7.7 udzieliła kierownik referatu Elżbieta Sokołowska. 

Uwag nie zgłoszono.   



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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Damian Bosowski, Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Agata Mormul, Małgorzata Król, Czesław 

Lach, Stanisław Babiniec, Lech Duda, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

7.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 

nr 7/8 , stanowiącego własność Gminy Kietrz; (15:46) 

Uwag nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12):Zofia Janusz, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Lech Duda, Zuzanna Rogowska, 

Damian Bosowski, Agata Mormul, Lesław Kuśnierz, Czesław Lach, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka  

 

7.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2457  położonej w Kietrzu przy ul. Szkolnej, 

stanowiącej własność Gminy Kietrz; (15:46) 

Komentarza do projektu uchwał pkt. 7.8, 7.9, 7.10 i 7.11 udzieliła kierownik referatu Elżbieta Sokołowska. 

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, Agata Mormul, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Czesław 

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

Lech Duda, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

7.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2455  położonej w Kietrzu przy zbiegu ulic 

Kombatantów i Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz; (15:48) 

Uwag nie zgłoszono.   

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 



ZA(14): Agata Mormul, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz, Czesław 

Lach, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec, 

Mirosław Skoczylas, Małgorzata Bajer 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

7.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2453 wraz z działką nr 2454 położonych w 

Kietrzu przy ul.  Kombatantów, stanowiących własność Gminy Kietrz; (15:49) 

Uwag nie zgłoszono.   

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(14):Agata Mormul, Barbara Drzał, Damian Bosowski, Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Małgorzata 

Bajer, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Zofia Janusz, Lech Duda, Stanisław Babiniec, 

Mirosław Skoczylas, Zuzanna Rogowska 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

7.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2452  położonej w Kietrzu przy ul. 

Kombatantów, stanowiącej własność Gminy Kietrz; (15:50) 

Uwag nie zgłoszono.   

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Paweł Chruściel, Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Beata 

Głogiewicz, Barbara Drzał, Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Lech Duda, Zofia Janusz, Mirosław 

Skoczylas, Stanisław Babiniec, Damian Bosowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

7.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 163 położonej w 

Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz; (15:51) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła kierownik referatu Elżbieta Sokołowska. 

Uwag nie zgłoszono.   

Nastąpiła zmiana kworum (15:51) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13 

Sesję opuścili radni:  Stanisław Babiniec 

 

Nastąpiła zmiana kworum (15:52) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14. Do sesji dołączyli radni: Stanisław Babiniec 



 

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Stanisław 

Babiniec, Beata Głogiewicz, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Zofia 

Janusz, Agata Mormul, Paweł Chruściel 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Bartłomiej Górka 

 

7.13. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1753 położonej w Kietrzu u zbiegu ulic 

Okopowej i Głubczyckiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz; (15:52) 

Nastąpiła zmiana kworum (15:53) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12 

Sesję opuścili radni: Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz. 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła kierownik referatu Elżbieta Sokołowska. Uwag nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Małgorzata Bajer, Agata Mormul, Czesław Lach, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Zuzanna 

Rogowska, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Lech Duda, Mirosław 

Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka 

 

7.14. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej w Kietrzu przy ul. 

Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1728/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz; (15:54) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła kierownik referatu Elżbieta Sokołowska. Uwag nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Czesław 

Lach, Lech Duda, Stanisław Babiniec, Małgorzata Król, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka 

 

7.15. w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 53/1 k.m.3  położonej w Pilszczu w celu 

poszerzenia rowu melioracyjnego; (15:55) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła kierownik referatu Elżbieta Sokołowska. Uwag nie zgłoszono.  



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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Zuzanna Rogowska, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Lech Duda, 

Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Agata Mormul, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka 

 

7.16. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. 

Kościelnej 2/A, stanowiącego własność Gminy Kietrz; (15:56) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła kierownik referatu Elżbieta Sokołowska. Uwag nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Małgorzata Król, Paweł 

Chruściel, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec, Lech Duda, Mirosław 

Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka 

 

7.17. w sprawie wyrażenia poparcia; (15:57) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy Leszek Wilk. Uwag nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Agata Mormul, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz, Małgorzata Król, Zuzanna 

Rogowska, Zofia Janusz, Lech Duda, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas, Stanisław Babiniec, Paweł 

Chruściel 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka. 

 

7.18. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 

2020 rok (15:58) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy Leszek Wilk. Uwag nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Agata Mormul, Beata Głogiewicz, Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Czesław 

Lach, Lech Duda, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas, Małgorzata Król, Zofia Janusz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka. 



7.19. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2020 rok (15:59) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła radna Agata Mormul. Uwag nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Beata 

Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Lech Duda, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Małgorzata Król, Czesław 

Lach 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka. 

 

7.20. w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II Zespołu Szkół w Kietrzu. (16:01) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy Leszek Wilk. Uwag nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Czesław Lach, Agata Mormul, 

Lech Duda, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Mirosław Skoczylas, Paweł Chruściel 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka. 

 

7.21. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz (16:02) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy Leszek Wilk. Uwag nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(10): Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Małgorzata Król, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Beata 

Głogiewicz, Zofia Janusz, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Małgorzata Bajer, Lech Duda 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka. 

 

7.22. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków (16:04) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła kierownik referatu Kamil Bednarz.  

Lech Duda- kto jest wnioskodawcą? 

Burmistrz- wnioskodawcą byłam ja, to była moja inicjatywa.  



Lech Duda- nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy pomagali. Pomagajmy, ale żeby pomóc to trzeba mieć z 

czego pomagać. Na naszym terenie jest bardzo dużo zabytków. W samym Pilszczu kościół jest zabytkowy i 

malowanie kościoła to koszt ok. 100.000 zł. Jeśli będzie taka możliwość, to ksiądz złoży taki wniosek. Są 

figurki, których odrestaurowanie kosztuje ok. 10.000 zł. Możemy to robić, ale uchwalając tą uchwałę 

musimy sobie zdawać sprawę z tego, że będziemy mieli dużo wniosków na dofinansowanie, a niestety 

jeszcze mniej na to żeby cokolwiek w gminie zrobić. Dam przykład naszego rynku, który dopiero co 

zrobiliśmy i przejęliśmy figurę Maryjną od Kurii, która nas dużo kosztowała. Ta uchwała będzie dla nas 

szkodliwa, bo nie będziemy mieli z czego finansować.   

Burmistrz- tego typu uchwały, to jest właściwie standard jeśli chodzi o ich funkcjonowanie w gminach. 

Mamy pewność, że taka uchwała obowiązuje w Baborowie, więc to nie jest tak, że my tutaj proponujemy 

jakieś novum. Możemy ograniczyć to ubieganie się o dofinansowanie właśnie z tego tytułu. Można to 

zrobić na różne sposoby. Starostwo przeznacza określoną kwotę rocznie i potem rozpatruje wnioski, które 

wpływają i do tej kwoty przyznaje te pieniądze na określone cele, które reguluje ta uchwała. Więc jeśli 

byśmy w naszej sytuacji przeznaczyli kilka tysięcy rocznie, to byśmy też ograniczyli ubieganie się o wyższe 

kwoty. Nie jest tak, że w momencie przyjęcia tej uchwały jesteśmy zobligowani do przyznawania dotacji. 

Bardzo proszę o to, żebyście państwo przychylnie podeszli do tej uchwały i przegłosowali jej przyjęcie.  

Lech Duda- pani Burmistrz oczywiście, że to nas nie obliguje, że musimy dać dotację, ale jednocześnie daje 

taką nadzieję tym, którzy mogą składać wnioski. Ja jestem szczerze za pomaganiem wszystkim, ale widzę 

skalę tego. Uważam, że to będzie motorem napędowym do tego, żeby jednak składać takie wnioski.  

Burmistrz- panie radny jeśli ustalimy sobie górną granicę rocznie w wysokości np. 5 000 zł to nie możemy 

mówić, że to nam zrujnuje budżet. Ważną jest rzeczą takie funkcjonowanie w symbiozie, no bo my tutaj 

mówiąc o zabytkach mamy na myśli kościoły, bo takie zabytki mamy przede wszystkim na naszym terenie. 

Uważam, że takie symbiotyczne funkcjonowanie jest dla obu stron korzystne.  

Więcej uwag nie zgłoszono.  

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

została podjęta. 

Wyniki imienne: 

ZA(10): Agata Mormul, Małgorzata Król, Zofia Janusz, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Barbara Drzał, Beata 

Głogiewicz, Stanisław Babiniec, Zuzanna Rogowska, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(1): Lech Duda 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Małgorzata Bajer 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka 

 

8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski i dopytania. (16:14) 

Pani Burmistrz odpowie na zapytania pisemnie i dodatkowo ustnie na następnej sesji.  

9. Oświadczenia radnych. (16:15) 

Brak. 

10. Informacje bieżące. (16:16) 

Lech Duda- było dzisiaj podsumowanie ochrony środowiska i odnośnie dofinansowań z różnych źródeł tam 

było dofinansowania i do pieców i do dociepleń, ale myślę, że będziemy musieli się zastanowić nad 

dofinansowaniem do fotowoltaiki, dużo osób z tego korzysta i trzeba być na czasie z tematem.  

Ireneusz Kaczmar-  wszystko zależy od decyzji państwa i tego, jakie pieniądze na ten cel zostaną 

przeznaczone. W tej chwili ten budżet, który mamy wystarczy na 40 wniosków. Mamy przeznaczone 



200 000 zł ogółem, zainteresowanie jest bardzo duże, nie wiem czy w ciągu miesiąca nie wykorzystamy 

tego, co mamy zaplanowane. Wprowadzając fotowoltaikę może to potrwać jeszcze szybciej.  

Lech Duda- ile jest wniosków na te solary słoneczne?  

Ireneusz Kaczmar- podałem w sprawozdaniu, ale mogę powtórzyć. Na montaż kolektorów słonecznych 

było 5 wniosków z czego 4 pozytywnie rozpatrzone, 1 został wycofany przez wnioskodawcę. Czyli wszyscy, 

którzy się zgłosili to otrzymali. Najwięcej było wniosków na wymianę pieca. We wtorek zaczynamy nabór, 

wysłane są wszędzie informacje do sołtysów, jest informacja na stronie, na facebooku. Zobaczymy jakie 

będzie zainteresowanie. Temat jest do rozważenia przez państwa i myślę, że wtedy należałoby zwiększyć 

pulę środków na dotację.  

Mirosław Skoczylas- podzielam zdanie radnego Dudy, jest to trafny temat.  

Pan Przewodniczący poinformował, że XVI turniej samorządowy odbędzie się: 

- 28 lutego – tenis stołowy, 

- 6 marca w Baborowie- dart,  

- 27 marca w Głubczycach- łucznictwo sportowe, 

- w kwietniu Gmina Branice będzie organizowała w Krnovie- bowling.  

Zapraszam wszystkich samorządowców do udziału w rozgrywkach.  

W terminie do 30 kwietnia każdy radny ma obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego za rok 

poprzedni, ze stanem na 31 grudnia.  

 

11. Zakończenie obrad. (16:24) 

Na tym sesję zakończono.  

Protokołowała Elżbieta Herud.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu 

 

Mirosław Skoczylas 


