
1 
 

 

S P R A W O Z D A N I E 

 
z działalności Burmistrza Kietrza 

w okresie międzysesyjnym od 19 grudnia 2019 roku do 29 stycznia 2020 roku 

 

W okresie objętym sprawozdaniem Burmistrz jako organ wykonawczy gminy wydał                     

21 zarządzeń w następujących sprawach: 

 

I. Z zakresu gospodarki mieniem komunalnym  12 zarządzeń: 

 

1. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych           

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność 

Gminy Kietrz, wyznaczonych na 9 stycznia 2020 roku; 

2. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych       

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność 

Gminy Kietrz, wyznaczonych na 13 stycznia 2020 roku; 

3. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat części 

działki nr 1643/4 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz; 

4. w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat części działki        

nr 1643/4 o pow. 0,0040 ha położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz; 

5. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat części 

działki nr 232/1 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz; 

6. w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat części działki       

nr 232/1 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz; 

7. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu 

przy ul. Głubczyckiej nr 24/2 stanowiącego własność Gminy Kietrz; 

8. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego         

w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 3/8 stanowiącego własność Gminy Kietrz; 

9. w sprawie wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy     

ul. Głubczyckiej 24/2 stanowiącego własność Gminy Kietrz, przeznaczonego                    

do sprzedaży; 

10. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III przetargu działek nr 2445/1, 2445/2                  

i 1671/1 położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz oraz ustalenia 

ich ceny wywoławczej do III przetargu; 

11. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III przetargu działek nr 2444/1 i 2444/2 

położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz oraz ustalenia ich ceny 

wywoławczej do III przetargu; 

12. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III przetargu działki nr 1870/3 położonej            

w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz oraz ustalenia ceny wywoławczej do III 

przetargu. 
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II. Z zakresu wykonywania budżetu 9 zarządzeń:  

 

 1 zarządzenie w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie 

na 2019 rok; 

 2 zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok; 

 1 zarządzenie w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie 

na 2019 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji 

rządowej na 2019 rok; 

 1 zarządzenie w sprawie zmian kwot wydatków ujętych w budżecie na 2019 rok 

oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 

rok; 

 1 zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej na 2020 rok; 

 1 zarządzenie w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków ujętych                

w uchwale budżetowej na 2020 r. oraz przekazania upoważnień dla Kierowników 

Jednostek Organizacyjnych; 

 1 zarządzenie w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok; 

 1 zarządzenie w sprawie zmian kwot wydatków ujętych w budżecie na 2020 rok. 

 

III. Sprawy bieżące:  

1. 19.12.2019 r.:  

 IV Sesja Gminnej Rady Seniorów; 

 Posiedzenie Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych; 

 wystawa malarstwa p. Zofii Janusz. 

2. 20.12.2019 r.: 

 WDK w Dzierżysławiu - Jasełka i Wigilia Szkolna; 

 WDK w Nasiedlu - uroczysta Wigilia Szkolna; 

 WDK w Nowej Cerekwi - uroczysta wigilia szkolna; 

 Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju przez kietrzańskich zuchów                      

i harcerzy. 

3. 20-22.12.2019 r. Kietrz - Jarmark Bożonarodzeniowy.  

4. 21.12.2019 r. Wieczór Wigilijny na zaproszenie Klubu Seniora Wrzos. 

5. 22.12.2019 r. Studenckie Centrum Kultury w Opolu - spotkanie Wigilijne z Panem 

Marcinem Ociepą- Sekretarzem Stanu, Posłem na Sejm RP Ziemi Opolskiej. 

6. 23.12.2019 r. Wigilia dla osób samotnych, starszych  i chorych, organizowana przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu. 

7. 04-05.01.2020 r. Dzierżysław - Mistrzostwa Miasta i Gminy Kietrz Pool Bilard. 

8. 05.01.2020 r. Koncert Noworoczny „Dla Szymonka”.  

9. 06.01.2020 r. Wojnowice- Wspólne Kolędowanie „Pomóżmy Szymonkowi”.  

10. 07.01.2020 r. Zespół Szkół w Kietrzu (Przedszkole) - czytanie bajek w ramach projektu  

Mały Miś w świecie wielkiej literatury - Gmina Kietrz czyta małemu Misiowi". 

11. 08.01.2020 r. spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie projektów dla przedszkoli. 

12. 11.01.2020 r.: 

 MGOK w Kietrzu - Charytatywny Koncert Kolęd Reprezentacyjnego Zespołu 

Artystycznego Wojska Polskiego; 

 OSP w Pilszczu- zebranie sprawozdawcze. 
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13. 12.01.2020 r. MGOK w Kietrzu - 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

14. 13.01.2020 r. Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej.  

15. 15.01.2020 r. Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu.  

16. 17.01.2020 r. Nysa - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Subregion 

Południowy. 

17. 18.01.2020 r. : 

 OSP w Wojnowicach - zebranie sprawozdawcze; 

 OSP w Nowej Cerekwi - zebranie sprawozdawcze. 

 Spotkanie kolędowe Klub Senior +. 

18. 20.01.2020 r. : 

 Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach - Powiatowa Rada Rynku Pracy. 

 Spotkanie z Sołtysami. 

19. 21.01.2020 r. Prószków - Konferencja Regionalna z Przedstawicielami Samorządu 

Terytorialnego Województwa Opolskiego.  

20. 22.01.2020 r. spotkanie z Zarządem, działaczami i zawodnikami Gminnego Ludowego 

Klubu Sportowego „Włókniarz Kietrz”.  

21. 23.01.2020 r.: 

 Prudnik - podsumowanie projektu "Ograniczenie antropopresji na różnorodność 

biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój 

obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej." 

 Spotkanie z Panem Starostą Danielem Prohazką oraz z Panem Andrzejem 

Wójtowiczem w sprawie organizacji XIII Półmaratonu Kietrz & Rohov. 

 Uroczysty koncert laureatów Kietrzańskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek.  

22. 24.01.2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej. 

23. 25.01.2020 r. OSP w Kietrzu - zebranie sprawozdawcze. 

24. 26.01.2020 r. : 

 Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Ściborzycach Wielkich - 

uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.  

 WDK w Pilszczu - Impreza środowiskowa pn. "Choinka". 

25. 27.01.2020 r. Opole - otwarcie Biura Poselskiego Posła na Sejm RP, Wiceministra 

Obrony Narodowej Marcina Ociepy. 

26. 29.01.2020 r. ZS w Kietrzu – odsłonięcie obrazu dedykowanego Noblistce Oldze 

Tokarczuk.  

 

IV. Pod obrady sesji przygotowano projekty uchwał w następujących sprawach (22): 

 

1. zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2020; 

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

3. ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 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; 
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4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław; 

5. 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; 

6. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy                  

ul. 3 Maja nr 5/7 , stanowiącego własność Gminy Kietrz; 

7. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy                 

ul. 3 Maja nr 7/8 , stanowiącego własność Gminy Kietrz; 

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

stanowiącej własność Gminy Kietrz; 

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

Kombatantów i Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz; 

10. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2453 wraz z działką nr 2454 położonych                

w Kietrzu przy ul.  Kombatantów, stanowiących własność Gminy Kietrz; 

11. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2452  położonej w Kietrzu przy                                

ul. Kombatantów, stanowiącej własność Gminy Kietrz; 

12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 163 położonej            

w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz; 

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

Okopowej i Głubczyckiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz; 

14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej w Kietrzu przy           

ul. Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1728/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz; 

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

poszerzenia rowu melioracyjnego; 

16. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy                    

ul. Kościelnej 2/A, stanowiącego własność Gminy Kietrz; 

17. wyrażenia poparcia; 

18. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz 

na 2020 rok; 

19. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok; 

20. zamiaru przekształcenia szkoły poprzez utworzenia dodatkowej lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Zespołu Szkół w Kietrzu; 

21. zmiany uchwały wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej                              

dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz; 

22. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków. 

 

 

Kietrz 29.01.2020 r. 

Sporządziła: O. Mrowiec 


