
Protokół sesji 

XVIII sesja Rady Miejskiej w Kietrzu 

 

Obrady rozpoczęto 27-02-2020 o godz. 14:07, a zakończono o godz. 18:05 tego samego dnia. 

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. Małgorzata Król 

11. Zuzanna Rogowska 

12. Małgorzata Bajer 

13. Beata Głogiewicz 

14. Zofia Janusz 

15. Bartłomiej Górka.  

 

W sesji uczestniczyli: 

Burmistrz Kietrza - Dorota Przysiężna – Bator, 

Zastępca Burmistrza - Marceli Głogiewicz 

Skarbnik Gminy - Beata Trzcińska, 

Sekretarz Gminy- Leszek Wilk, 

Radny Województwa Opolskiego - Zbigniew Ziółko,  

Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego- Anita Juchno, 

Radna Powiatu Głubczyckiego - Bronisława Pawlik,   

Radca Prawny- Joanna Tokarska-Grzesik,  

Prezes Spółki Komunalnej Hydrokan – Krzysztof Sporny,  

Przewodnicząca Rady Seniora - Krystyna Frydrych- Busłowicz, 

Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 

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

 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

Pani Burmistrz złożyła wniosek o rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie jako pkt.3 
porządku: wręczenie listów gratulacyjnych i zmianę numeracji porządku (14:10) 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek pani Burmistrz o rozszerzenie porządku. W głosowaniu 

jawnym, imiennym wniosek został przyjęty.  

Wyniki imienne: 
ZA (14) Bartłomiej Górka, Damian Bosowski, Małgorzata Bajer, Agata Mormul, Stanisław Babiniec, Lesław 
Kuśnierz, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Czesław Lach, Zofia Janusz, Beata 
Głogiewicz, Lech Duda, Mirosław Skoczylas 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 



NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) Barbara Drzał 
 
Pani Burmistrz zgłosiła kolejny wniosek o rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie projektu 
uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy, jako pkt. 8.19 (14:12) 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek pani Burmistrz o rozszerzenie porządku. W głosowaniu 
jawnym, imiennym wniosek został przyjęty.  
Wyniki imienne: 
ZA (14): Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Małgorzata 
Król, Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Bajer, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, 
Zuzanna Rogowska, Mirosław Skoczylas 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Barbara Drzał.  
 
Przewodniczący Rady złożył wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie pkt. 
8.20 tj. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku. 
 
Przewodniczący poddał wniosek formalny pod głosowanie i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek 
został przyjęty.  
Wyniki imienne: 
ZA (14) Damian Bosowski, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Beata 
Głogiewicz, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Zofia Janusz, Lesław 
Kuśnierz, Mirosław Skoczylas, Lech Duda 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) Barbara Drzał 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad wraz z przyjętymi zmianami. W 
głosowaniu jawnym imiennym porządek został przyjęty.  
Wyniki imienne: 
ZA (14)Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Agata Mormul, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Zuzanna 
Rogowska, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Beata 
Głogiewicz, Lech Duda, Mirosław Skoczylas 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) Barbara Drzał 
 
Porządek sesji przedstawia się następująco: 
1. Rozpoczęcie obrad sesji 
2. Przedstawienie porządku obrad 
3. Uroczyste wręczenie Listów gratulacyjnych skierowanych przez Marszałka Województwa Opolskiego 
Andrzeja Bułę do sołtysów reprezentujących sołectwa biorące udział w I edycji Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej. 
4. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2020 roku. 
5. Informacje: 
5.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym, 
5.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 
7. Debata o gospodarce komunalnej. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
8.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, 
8.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
8.3. w sprawie przyjęcia Programu "Seniorzy są wśród nas", 



8.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 
nieruchomości położonych w Kietrzu, Ściborzycach Wielkich, Rozumicach, Wojnowicach, Dzierżysławiu, 
Nasiedlu, Nowej Cerekwi i Lubotyniu, 
8.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części 
nieruchomości, położonych w Kietrzu, 
8.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 
nieruchomości, położonych w Ściborzycach Wielkich, 
8.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. 
Głubczyckiej 4/1 stanowiącego własność Gminy Kietrz, 
8.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 792/2 położonej w Kietrzu przy ul. Ogrodowej, 
stanowiącej własność Gminy Kietrz, 
8.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 1032 i 1033 położonych w Pilszczu, stanowiących 
własność Gminy Kietrz, 
8.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2008/1 położonej w Kietrzu przy ul. Traugutta, 
stanowiącej własność Gminy Kietrz, 
8.11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej działką 2008/3 położonej w Kietrzu 
przy ul. Traugutta 23 i odstąpienie od zbycia w drodze przetargu, 
8.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 517, położonej w 
Ściborzycach Wielkich stanowiących własność Gminy Kietrz, 
8.13. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. 
Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz, 
8.14. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1672/5 położonej w Kietrz przy 
ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Kietrz, 
8.15. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kietrzu 
przy ulicy Zielonej, oznaczonej działką nr 109/3, stanowiącej własność Gminy Kietrz 
8.16. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny 
ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród 
8.17. w sprawie zmiany uchwały nr XV/176/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2019 r. w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości  stawki tej opłaty 
8.18. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
8.19. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz 
8.20. w sprawie rozpatrzenia wniosku. 
9. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski i dopytania. 
10. Oświadczenia radnych. 
11. Informacje bieżące. 
12. Zakończenie obrad.  
 
 
3. Uroczyste wręczenie Listów gratulacyjnych skierowanych przez Marszałka Województwa Opolskiego 
Andrzeja Bułę do sołtysów reprezentujących sołectwa biorące udział w I edycji Marszałkowskiej 
Inicjatywy Sołeckiej 
Zbigniew Ziółko- Szanowni Państwo dziękuję, że moja propozycja wręczenia listów od Marszałka została 
przyjęta tak uroczyście na sesji. Jest to I edycja programu, w sumie Sejmik Województwa Opolskiego 
przeznaczył na Marszałkowską Inicjatywę Sołecką 5 000 000 zł na 3 lata. W tym roku jest rozdysponowane 
ok. 1 700 000 zł i jest przyjęte, że 30% sołectw z danej gminy będzie z tego korzystało. Zainteresowanie 
jest olbrzymie, nie ma gminy, która by praktycznie kompletu nie zgłosiła. Marszałek chciał bardzo 
podziękować gminą, powiatom i sołectwom, że tak czynnie włączyły się. Może to nie są wielkie pieniądze, 
ale w połączeniu z innym środkami często jest to dodatkowa możliwość wsparcia lokalnych inicjatyw. 24 
został ogłoszony nabór na Marszałkowskie Kluby Sportowe i można będzie uzyskać do 10 000 zł i w tym 



roku przeznaczona jest na ten cel kwota 500 000 zł. Warunkiem jest brak wsparcia z innych źródeł z 
Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcam do udziału.  
Anita Juchno- ze swojej strony i ze strony samorządu powiatowego chciałabym państwu sołtysom 
serdecznie pogratulować przede wszystkim odwagi. Proszę pogratulować w naszym imieniu mieszkańcom, 
bo to za sprawą waszej inicjatywy, waszej pomysłowości, odwagi podjęliście akces, aby napisać wniosek i 
przystąpić do tego jakże ważnego i potrzebnego programu. Bardzo dziękuję, że jesteście aktywni, że 
działacie i że chcecie pozyskiwać te środki, bo na terenie wiejskim każdy pieniądz będzie dobrze 
spożytkowany i wydany.  
Dorota Przysiężna -Bator- ja się do tych podziękowań dołączam. Dziękuję bardzo wszystkim sołectwom, 
bo wszystkie były zainteresowane. W tym roku 1/3 i u nas stanowi to liczbę 4 sołectw. Chciałam państwu 
powiedzieć, że bardzo się cieszę, że te pieniądze do państwa spłyną, bo wiem jak bardzo są one potrzebne 
i w jak potrzebnych, szczytnych i istotnych dla całej społeczności celach zostaną wykorzystane. Jeszcze raz 
gratuluję.  
 
Pan Zbigniew Ziółko wraz z panią Anitą Juchno i panią Dorota Przysiężną- Bator wręczyli uroczyście listy 
gratulacyjne dla sołtysów: Michała Durkacza, Marka Kaczmarczyka, Pawła Janeczka i Stanisława Babińca.  
 
Stanisław Babiniec- w imieniu sołtysów i lokalnych społeczności, które reprezentujemy chciałem 
podziękować i złożyć na pana ręce podziękowania dla całego Zarządu i Marszałka Województwa za 
wymyślenie takiego przedsięwzięcia. Wspomniał pan, że są to nieduże pieniądze, ale w połączeniu z 
funduszem sołeckim można tą kwotę naprawdę dobrze wykorzystać. Na przykładzie Wojnowic strażacy 
przez lata sprzedawali kalendarze, nie brali pieniędzy za wyjazdy i uskładali kwotę 6 000 zł, a tutaj do 
zakupu samochodu, który będzie kosztował w granicach 40-45 tyś zł dojdzie kwota 5 000 zł, a więc jest to 
wartość 1/5 wartości samochodu. I to pokazuje jednak, że jest to dużo pieniędzy. Patrząc na całość jest to 
duże przedsięwzięcie i za to bardzo dziękujemy.  
 
 
4. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2020 roku (14:26) 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. W głosowaniu 
jawnym imiennym protokół został przyjęty.  
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, Stanisław Babiniec, Małgorzata 
Bajer, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Agata Mormul, Mirosław Skoczylas, 
Zofia Janusz, Bartłomiej Górka 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) Barbara Drzał 
 
5. Informacje: 
5.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym- załączeniu do protokołu.  
5.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym 
Przewodniczący Komisji rewizyjnej złożył informację ze wspólnego posiedzenia komisji w dniu 24 lutego 
2020 r.- jak w protokole posiedzenia.  
Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Paweł Chruściel złożył informację z posiedzenia komisji 
w dniu 20 lutego 2020 roku- jak w protokole posiedzenia.  
Przewodnicząca Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych złożyła informacje z 
posiedzenia komisji w dniu 3 lutego 2020 roku – jak w protokole posiedzenia.   
 
6. Zapytania i wolne wnioski. 
Brak zapytań i wolne wnioski.  
 
 



7. Debata o gospodarce komunalnej.  
Kierownik referatu gospodarki komunalnej, drogownictwa i budownictwa Kamil Bednarz przedstawił 
sprawozdanie z działalności referatu za rok 2019- sprawozdanie w załączeniu do protokołu.  
Lech Duda- wspominał pan w swoim sprawozdaniu o serwisie urządzeń świetlnych. Czy to również nowe 
punkty oświetleniowe, czy była tylko wymiana?  
Kamil Bednarz- generalnie  na tą kwotę składa się 20.000 zł tej kwoty to jest modernizacja sieci i panowie, 
którzy wykonują serwis wiedzą, które sieci wymagają pilnego remontu więc co roku te 20.000 zł zawiera 
modernizacja sieci. Tą kwotę generuje przede wszystkim liczba punktów świetlnych, jeśli tych punktów 
przybywa, to kwota zostaje zwiększona. Serwis w umowie jest tak określony, że Tauron ma 20 dni na 
naprawę.  
Zmiana kworum: w sesji uczestniczy 15 radnych. O godz. 14:40 do obrad dołączyła radna Barbara Drzał.  
 
Krzysztof Sporny - ja przede wszystkim chciałbym przeprosić, że zgodnie z wolą i zaproszeniem pana 
Przewodniczącego nie złożyłem pisemnie sprawozdania z działalności spółki za rok 2019, ale takiego 
sprawozdania na dzień dzisiejszy nie mamy. Spółki kapitałowe, do których zalicza się nasza spółka mają 
obowiązek sporządzenia takich sprawozdań w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego i 
takie sprawozdanie jest w toku opracowywania. Chciałbym przedstawić bez szczegółów statystycznych i 
wyników finansowych to, co udało się nam zrobić w roku 2019. Pamiętacie państwo zapewne kiedy 6 
miesięcy temu przedstawiałem swoja osobę i koncepcje funkcjonowania Hydrokanu w moim pomyśle 
mówiłem o kilku ważnych zadaniach, które chciałbym zrealizować. No niestety nie wszystkie udały się 
zrealizować. Przede wszystkim jest to rozwijanie usług komercyjnych poza Gminę Kietrz. Wyjście poza 
gminę, zdobycie nowych rynków tego nie udało nam się zrobić. W swojej koncepcji zarządzania spółką 
jako dobrą mocną stronę spółki przedstawiłem uregulowany stan formalno-prawny spółki. Niestety jak się 
okazało w spółce stan formalno-prawny nie do końca był uregulowany i żeby świadczyć te usługi należało 
pilnie działania w tym zakresie podjąć. Myślę tu przede wszystkim o zezwoleniu na prowadzenie 
działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Niestety, na dzień 1 sierpnia spółka nasza nie 
posiadała odpowiednich wpisów do bazy odpadowej, którą prowadzi marszałek. Drugą ważną sprawą było 
uzupełnienie i aktualizacja rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 
Taki rejestr prowadzi zgodnie z ustawą burmistrz i nasz rejestr niestety nie obejmował wszystkich 
rodzajów odpadów, które spółka już samodzielnie odbierała od lipca 2019 roku. To wszystko miało 
miejsce we wrześniu 2019 roku. Jak się okazało kolejnym elementem związanym z gospodarka odpadami 
jest nie wyposażenie pojazdów logistycznych w lokalizatory. Przepis ten obowiązujący od 2013 roku 
niestety nie był wprowadzony. Oprócz wyposażenia śmieciarek w lokalizatory zostały wyposażone również 
wszystkie pojazdy funkcjonujące dostawcze ciężarowe. To przyczynia się też do racjonalizacji tras, kontroli 
przebiegu tras kierowców jaki i kontroli zużycia paliwa. Kolejna sprawa w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej jak się okazało pozwolenie wodno-prawne dla oczyszczalni ścieków w Wojnowicach również 
straciło ważność i udało się to szybko, bo pod koniec września uregulować. Jedną z ważnych spraw, którą 
państwo na pewno pamiętacie, na początku mojego funkcjonowania w spółce była sprawa wyłączenia z 
eksploatacji zamknięcia ujęcia wody w Rozumicach z powodu zanieczyszczenia bakteriologicznego. Jak tu 
się okazało i w tym zakresie nie mieliśmy do końca uregulowanych wszystkich spraw chociaż już w 
styczniu 2018 roku na wniosek Hydrokanu dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej dał 
rozporządzenie ustanawiające strefę ochrony pośredniej tegoż ujęcia to nie podjęto żadnych działań, aby 
to rozporządzenie wprowadzić w życie. To też mogło przyczynić się do zanieczyszczenia wody w ujęciu w 
Rozumicach. Te wszystkie sprawy musiały być wykonane bardzo pilnie i szybko ponieważ brak tych spraw 
groziło konsekwencjami karnymi dla przedsiębiorstwa. Kolejną sprawą, którą udało się zrealizować jest 
częściowa restrukturyzacja zatrudnienia. W ubiegłym roku zlikwidowaliśmy bezboleśnie kasę 
funkcjonującą w firmie. Od 1 grudnia nie można dokonywać płatności w kasie firmy, ale przejęliśmy ten 
obowiązek opłaty prowizyjne przyjęła spółka na siebie i każdy może uregulować swoje należności w Banku 
Spółdzielczym w Kietrzu. Z tego tytułu zaoszczędziliśmy 1 etat. Pracownik, który przeszedł na emeryturę to 
na jego miejsce nikt nie został zatrudniony. Kolejną bardzo ważną sprawą był montaż mikro stacji do 
paliw. W grudniu ubiegłego roku zakupiliśmy i posiadamy już własną stację paliw w której są tankowane 
wszystkie samochody stanowiące własność Hydrokanu. Z tego tytułu udało się wynegocjować bardzo 
dobre korzystne ceny. Cena hurtowa zakupu paliwa przez Hydrokan mamy od 4,88 do 5% poniżej ceny 
hurtowej na giełdach oferowanych przez Orlen. Tylko ostatnie tankowanie przyniosło nam 0,49 zł na litrze 



brutto oszczędności w stosunku do paliwa oferowanego na stacjach w Kietrzu. Oprócz samego 
tankowania system pozwala nam ściśle raportować i monitorować zużycie paliwa w każdym pojeździe. 
Zapewne zwiększenie dyscypliny pracy, która mam nadzieję, że jest zauważalna, poprawiła wizerunek 
firmy. Państwo, którzy maja okazję przechodzić koło siedziby firmy myślę, że zauważą, że ten porządek na 
placu trochę większy się zrobił. Mamy tu pewne pomysły, jak zagospodarować ten dość duży teren, który 
tam jest. Oprócz tego wykonywaliśmy kilka działań, które nie są wprost obowiązkiem statutowym spółki 
ale uznałem, że są bardzo ważne. Wiecie państwo jak dużo rozmawia się w ostatnim czasie na temat 
gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z tym podjąłem takie działania edukacyjne, edukacji 
ekologicznej i w okresie od listopada do lutego ubiegłego roku praktycznie we wszystkich placówkach 
oświatowych przeprowadziliśmy cykl warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży na temat 
selektywnej zbiórki odpadów, na temat możliwości wykorzystania tworzyw sztucznych, recyklingu 
odpadów. Z tego tytuły Gmina Kietrz zaistniała na mediach ogólnopolskich w ramach różnych informacji, 
w mediach społecznościowych. Cykl szkoleń edukacyjnych będzie też kontynuowany w bieżącym roku. 
Tak, jak pokazywałem przy analizie koncepcji funkcjonowania zobowiązałem się do pilnego i stałego 
monitorowania sytuacji finansowej. Przez dział księgowości wykonywane są comiesięczne analizy 
finansowe w każdym obszarze działalności firmy i podejmowane są natychmiastowe działania, jeżeli 
sytuacja jest niekorzystna. Ważnym elementem, który w zeszłym roku wykonaliśmy jest zabezpieczenie 
przeciwpożarowe. Nie wszystkie miejscowości były w sposób prawidłowy chronione i wydajność 
hydrantów była niewystarczająca. Znamy temat awarii sieci wodociągowej w Pilszczu. W tym zakresie też 
już podjęto odpowiednie działania. Drugim ważnym elementem, który też nieznany był mi w momencie 
rozpoczęcia działalności jest kwestia legalizacji wodomierzy. Na około 4 000 zamontowanych wodomierzy 
ponad 25% wodomierzy jest zdelegalizowanych. Dlatego też zintensyfikowano prace mające na celu 
poprawę tej sytuacji. Ekipy zintensyfikowały prace wymiany wodomierzy. Udało nam się też wspólnie 
dzięki dobrej współpracy z panią Burmistrz zawrzeć umowy na rok 2020 zarówno na zimowe utrzymanie 
dróg jak i oczyszczanie miasta. Te zlecenia realizujemy chyba dobrze, bo takie sygnały też do nas docierają. 
Chciałem przy tej okazji podziękować serdecznie państwu radnym za zrozumienie i za wszelkie sygnały, 
jakie bezpośrednio kierowaliście do mnie. Na bieżąco reagowaliśmy na wszystkie państwa informacje. 
Sposób reagowania na awarie zgłoszone udało się skrócić do minimum. Powiem króciutko na temat planu 
na rok 2020. Będziemy kontynuować dalsze działania zmierzające do wymiany tych wszystkich 
wodomierzy. Tak jak wspomniałem w budżecie gminy na rok 2020 mamy zapewnione środki na budowę 
sieci wodociągowej na ul. Słonecznej. Drugi element rozbudowy sieci to jest osiedle mieszkaniowe w 
Pilszczu. Ciąg dalszy edukacji ekologicznej wspominałem. Dalsza racjonalizacja wydatków w celu 
odtworzenia majątku. Tutaj jest bardzo istotna sprawa, po objęciu przeze mnie funkcji prezesa pan radny 
Chruściel zapytał, jaka była strata finansowa na dzień 1 sierpnia i wtedy nie potrafiłem odpowiedzieć na to 
pytanie. Teraz potrafię i było to ponad 166 000 zł na dzień 31 lipca 2019 roku. Na koniec grudnia 2019 
roku ta strata będzie zdecydowanie niższa niż ta kwota i będzie też niższa od straty jaką spółka poniosła w 
roku 2018. Niestety nadal będzie to strata, nie udało się w ciągu pięciu miesięcy doprowadzić do 
rentowności wszystkich usług. Wymaga to jednak nieco dłuższego czasu. Ważnym tematem, nad którym 
będziemy musieli się wspólnie pochylić jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kietrz. W 
Kietrzu funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków, której nominalna przepustowość wynosi 800 m3 na 
dobę, a wody zużywamy w samym Kietrzu około 1200 m3 na dobę. Zapotrzebowanie na oczyszczalnie 
ścieków mamy w granicach 2 000 m3 na dobę. Tego rodzaju oczyszczalnie w zasadzie już nie funkcjonują 
w kraju, wymaga ona pilne modernizacji. Zrobiłem też pewną analizę zatrudnienia, nie chciałbym 
dokonywać zwolnień grupowych ale w ramach przejść na emeryturę będziemy chcieli spróbować nie 
zatrudniać pracowników, a obowiązki tej osoby podzielić wśród pozostałych pracowników. Po części się to 
już udało, stan zatrudnienia zmienił się o 4,5 etatu w stosunku grudzień 2018 do grudnia 2019 roku. 
Głównym celem jest też ograniczenie zużycia energii bo w kosztach poza płacami największą pozycją jest 
zużycie energii elektrycznej i gazu. Podpisaliśmy z Tauronem trzy nowe aneksy do umów i zmniejszyliśmy 
zamówioną moc, która była mocno zawyżona. Wprowadziliśmy też ścisłą analizę comiesięczną wszystkich 
rachunków, aby nie dopuścić do przekroczenia tzw. mocy biernej. Jednym z elementów, o którym 
wspominałem w swojej koncepcji było pozyskiwanie środków zewnętrznych. Na tym polu też udało się w 
2020 roku już coś niecoś zorganizować i zdobyć. W grudniu 2019 roku uzyskaliśmy dotacje w wysokości 
blisko 20 000 zł z urzędu prac na stworzenie i wyposażenie nowego stanowiska pracy. Z zagrożeń jakie 
widzę to ponad 52% naszej załogi to ludzie powyżej 51 lat. Najmłodszych, czyli do 35 roku życia mamy 



zaledwie 14 %. Załoga jest dość wiekowa i przejścia na emeryturę, odprawy emerytalne w przyszłych 
latach może powodować pewne kłopoty. Ważną sprawą jest wywóz odpadów komunalnych. Przypomnę 
państwu, że już od 1 lipca firma podpisała umowę z gminą na transport odpadów komunalnych. Do końca 
marca tego roku mamy zapewnione to działanie. W dalszym ciągu jako spółka gwarantujemy możliwość 
wykonywania na dotychczasowych cenach, jakie są wywóz tych odpadów, co by też umożliwiło nam w 
jakiś sposób podniesienie kondycji finansowej spółki. Zdobycie nowych rynków pracy jest niewątpliwie 
trudne, ale nie niemożliwe. Nasza wspólna firma komunalna powinna wykonywać jak najwięcej usług dla 
gminy. Jestem do państwa dyspozycji gdyby były pytania. Dziękuję za współpracę i liczę na dalszą 
współpracą.  Mam nadzieję, że wizerunek, marka firmy chociaż trochę się poprawiła. Musimy też wspólnie 
się zastanowić i tu olbrzymia nadzieja w państwie i pani Burmistrz, myślę że będzie okazja na 
zgromadzeniu wspólników, bo strata, która została w tych ostatnich 5 latach poniesiona powyżej miliona 
złotych musi być z czegoś pokryta proszę państwa. Nie możemy cały czas pisać, że stratę pokryjemy z 
przychodów z przyszłych okresów, bo to jest niemożliwe. Zakładamy, że ta działalność cała komunalna ma 
być robiona non profit czyli bez zysku lub z zyskiem minimalnym co też nie jest do końca z tym co 
wspominałem, bo nie możemy stale kosztem amortyzacji, a więc brakiem odtworzenia majątku pokrywać 
różnych strat na spółce. Samochody, którymi dysponujemy to jest rok 98, różne ciągniki rolnicze 30, 40-
letnie. Koszty eksploatacji i naprawy tych maszyn są bardzo duże i w przypadku braku pomocy z państwa 
strony, bo myślę, że małymi kroczkami jesteśmy w stanie to zrobić i dokapitalizować naszą spółkę, żeby 
ona wyszła na prostą. Serdecznie dziękuję za zrozumienie i pozostaję do państwa dyspozycji. Pozwolę 
sobie na ręce pana Przewodniczącego złożyć kopię dwóch pism. Nie należę do osób próżnych, ale warto 
też pokazać, że oprócz tych krytycznych słów spotykamy się z podziękowaniem pisemnym (pisma w 
załączeniu do protokołu).  
 
Damian Bosowski - od kiedy pan jest Prezesem Spółki Komunalnej Hydrokan i spółka ta zajmuje się 
gospodarka odpadami komunalnymi to cena za wywóz śmieci wzrosły trzy razy o 90% w stosunku do 
poprzedniego okresu. Radny złożył 11 pytań – pytania w załączeniu do protokołu.  
  
Krzysztof Sporny – na klika z tych pytań jestem w stanie dziś odpowiedzieć. Wszystkie szczegółowe dane z 
działalności zostaną zawarte w sprawozdaniu za rok 2019. Spółka dysponuje dwoma śmieciarkami z 
możliwością zgniatania śmieci. Koszt GPS-a to abonament 20 zł/miesiąc plus 200 zł za zamontowanie 1 
GPS-a na samochodach. Po zmianie systemu gospodarki odpadami i wyłączeniu przez wysoką radę 
odbioru odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych od 1 stycznia do wszystkich firm, jakie udało 
nam się pozyskać została złożona przez nas oferta zawarcia umowy. Na dzień dzisiejszy takich umów jest 
zawartych 129. W chwili obecnej rozpoczęliśmy wysyłanie aneksów do umów. W miesiącu styczniu 
odebraliśmy odpady od 47 firm. Nie jestem w stanie podać kosztów za rok 2019 i jak i za styczeń roku 
2020. Na terenie Gminy Kietrz odbiorem odpadów komunalnych zgodnie z prowadzonym rejestrem 
działalności regulowanej 7 firm może świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych. Z tego co wiem, 
żadna z 6 pozostałych nie wyraziły chęci odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Kietrz, poza 
Hydrokanem. Odnośnie kolejnego pytania tak jak wspomniałem wcześniej czasu nam brakuje, chciałbym 
bardzo chętnie kupić nową śmieciarkę, ale wszystko zależy od tego czy uda nam się realizować kontrakt na 
odbiór odpadów. Od 1 kwietnia nie wiem co będzie, ja cały czas liczę, że możemy dojść do porozumienia. 
Plany inwestycyjne są bardzo szerokie. Pan pytał jak jesteśmy przygotowani do utrzymania zieleni. Ten 
sprzęt, który mamy jest wyremontowany, gotowy. Mamy zapytania ofertowe wysłane na temat zakupu 
kosiarek, miniciągnika ale wszystko zależy od tego czy zlecenie otrzymamy. Ile awarii sieci wodociągowej 
było to nie jestem panu w stanie odpowiedzieć. To będzie zawarte w sprawozdaniu z działalności. Środki 
zewnętrzne- nie  dodatkowych innych środków zewnętrznych nie uzyskaliśmy. Nawet nie aplikowaliśmy w 
ciągu tych 5 miesięcy. W ramach RPO nie były uruchomione żadne środki natomiast dotacje, które by 
ewentualnie wchodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przewidują wkład własny, 
którego spółka nie jest w stanie w tej chwili zaspokoić. Będziemy wspólnie z władzami gminy na ten temat 
dużo rozmawiać i liczę na przychylność wysokiej rady. Pytanie kiedy znajdziemy w budżecie gminy 
pieniądze, żeby zrealizować te ważne zadanie  czyli oczyszczalnię ścieków i kanalizację. Spółka na dzień 
dzisiejszy nie jest w stanie z własnych środków wygenerować jakichkolwiek pieniędzy na ten cel. Żeby 
przygotować projekt i wystąpić w tej chwili to każdy projekt zakłada max. 80% dofinansowania, ale 
pozostałe środki to wkład własny i przygotowanie inwestycyjne musi być. Jeśli chodzi o sama oczyszczalnię 



ścieków to jej się wyremontować nie da, trzeba wykonać nowy projekt i zaprojektować całkiem nową 
oczyszczalnię ścieków w Kietrzu.  Nie wiem skąd kwota 170 000 zł na zimowe utrzymanie dróg, skąd pan 
znalazł taką kwotę? Firma Hydrokan nigdy nie obciążyła gminy taką fakturą i nie wiem skąd jest taka 
informacja. Sprawdzę to. Poziom zatrudnienia tak jak wspomniałem będzie uzależniony od zdobycia tych 
nowych rynków pracy i zdobycia odpowiednich zleceń. Dlaczego w Kietrzu jest tak brudno- to pana 
subiektywna ocena, ja nieco inaczej postrzegam Kietrz. Oczywiście sprzątamy tak jak udało nam się z 
władzami gminy ustalić. Ustaliliśmy szczegółowy harmonogram i terminy, które ulice w jakiej kolejności i 
jak często sprzątamy i to realizujemy.  
 
Zmiana kworum: obrady po wcześniejszym usprawiedliwieniu opuścili radna Małgorzata Bajer i radny 
Stanisław Babiniec.  
 
Damian Bosowski- nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie odnośnie zimowego utrzymania dróg. Ja te 
dane wziąłem z informacji dotyczącej zadań zleconych dla spółki Hydrokan. Kwota ta dotyczy roku 2018 i 
2019. Pytałem ile razy była taka usługa zimowego utrzymania dróg realizowana w 2019 oku i gdzie 
konkretnie, na których ulicach z podziałem na obecną zimę i poprzednią? Czy to były gminne drogi, czy 
jest umowa na zimowe utrzymanie dróg lub sprzątanie  dróg powiatowych lub wojewódzkich? 
 
Krzysztof Sporny- umów na zimowe utrzymanie dróg z ZDW i Starostwem Powiatowym nie posiadamy. 
Jest tylko i wyłącznie umowa z gminą na zimowe utrzymanie. Ile dokładnie było interwencji, wyjazdów na 
chwilę obecną nie potrafię panu powiedzieć. Te dokumenty są dostępne. Mamy umowę tak 
skonstruowaną, że jest opłata za dyspozycyjność, pogotowie i jest ustalona kwota. Jeżeli chodzi o 
sprzątanie innych dróg niż gminne to w ubiegłym roku w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym 
jednokrotnie dostaliśmy zlecenie i firma Hydrokan je wykonała. Dopowiem odnośnie ceny za śmieci. Firma 
Hydrokan wozi jako tylko i wyłącznie dodaje do ceny tzw. na bramie, jaką firma Naprzód eksploatuje 
składowisko swoje koszty transportowe. W roku 2019 było to 180 zł za tonę. Od 1 stycznia 2019 roku 
koszty zaproponowane i wynegocjowane z gminą to jest 190 zł za tonę czyli wzrost nastąpił o ok. 5,5%. 
Natomiast koszty na bramie jakie firma Naprzód zaproponowała mimo, że są bardzo korzystne dla Gminy 
Kietrz, lepsze niż dla innych sąsiednich gmin wzrosły one o blisko 18%. W roku ubiegłym cena tony na 
bramie dla odpadów zmieszanych 280 zł za tonę i do tego była dodawana  moja kwota na transport 180 zł 
i taka umowę mieliśmy podpisana z gminą. Natomiast od 1 stycznia tego roku cena na bramie odpadów 
zmieszanych to jest 330 zł i dodajemy do tego cenę za transport 1 tony 190 zł. nie wiem skąd ta 
informacja dotycząca trzykrotnego wzrostu cen. Hydrokan wozi odpady od 1 lipca 2019 roku.  
 
Damian Bosowski- proszę o udzielenie pisemnej odpowiedzi na moje pytania. Wytłumaczę jeszcze skąd ta 
kwota 170 000 zł. Tak jak powiedziałem otrzymaliśmy informację dotyczącą zadań zlecanych dla spółki 
Hydrokan w 2018 i 2019 roku. Z tego co zdążyłem wyliczyć za zimowe utrzymanie dróg suma wydatków za 
rok 2019 wyniosła 68 778,18 zł i faktura opłacona w 2020 roku to 15 347,32 czyli ok. 84 tyś zł.  
 
Lech Duda- wspomniał pan o realizacji zadania wymiany wodociągu na osiedlu w Pilszczu. Kiedy termin 
realizacji i z czego wynika, że ma być to częściowa wymiana? 
 
Krzysztof Sporny- w chwili obecnej trudno odpowiedzieć precyzyjnie. W budżecie gminy mamy 
zabezpieczone 150 000 zł na ten cel. Wymaga to opracowania projektu technicznego, opracowania 
kosztorysu i wtedy możemy określić jaki będzie koszt całkowity tego zadania. Na dzień dzisiejszy nie wiem, 
czy wystarczy nam pieniędzy na całość zamierzenia.  
 
Lech Duda-  tam jest 150 000 zł i faktycznie mało prawdopodobne, żeby starczyło na całość zadania. Czy 
zwracał się pan z propozycją do władz gminy o napisanie wspólnego projektu, żeby ta inwestycja została 
wykonana w całości? 
 
Krzysztof Sporny- jesteśmy w stałym kontakcie z panem Burmistrzem Głogiewiczem i  na bieżąco 
sprawdzamy możliwość uzyskania dotacji. Pewne działania przygotowawcze tej inwestycji są po stronie 
gminy i mogę nie znać szczegółów.  



 
Marceli Głogiewicz- na dzień dzisiejszy naborów na sieć wodociągową nie ma. Dziewczyny z referatu 
projektów na bieżąco sprawdzają, dzisiaj też taką rozmowę z dziewczynami odbyłem, na bieżąco 
sprawdzają dofinansowanie wodociągu. Na dzień dzisiejszy takich naborów nie ma.  
 
Bartłomiej Górka- mam pytania, które nasunęły mi się po pana wypowiedziach dotyczące np. 
restrukturyzacji. Czy tylko to, że wygasł samoistnie jeden wakat to jest cała pana polityka jeśli chodzi o 
restrukturyzację zatrudnienia? Realizowany był taki projekt jak wykonanie chodnika na ulicy Matejki. 
Wiem, że firma Hydrokan posiada możliwości, środki, ludzi, którzy mogliby to wykonać bo poprzedni pan 
prezes wykonywał takie zlecenia. Dlaczego to jest tak, że firmie zewnętrznej z Głubczyc bardziej opłaca się 
to zrobić i potrafią mimo większych kosztów chociażby z dojazdem wykonać takie zlecenie, a firma 
Hydrokan, która ma 500 m nie da rady? Dlaczego dostarczacie państwo gorszej jakości worki na śmieci- 
takie sygnały mam od mieszkańców? Rok do roku koszta związane z basenem wzrosły z 1 690 000 zł do 
1 303 000 zł, to jest bardzo dużo i jednym z kosztów jest koszt zarzadzania. Co to jest za koszt i co wchodzi 
w skład tego kosztu, to jest 60 000 zł?  
 
Krzysztof Sporny- zacznę od ostatniego pytania czyli kosztów na basenie. Są to bardzo szacunkowe 
pierwsze koszty, który nie można jeszcze potwierdzić. Te 60 000 zł to jest wynagrodzenie firmy Hydrokan 
za to, że tą usługę na rzecz Gminy Kietrz wykonuje. To jest 5000 zł miesięcznie za sam fakt 
administrowania w imieniu gminy basenem. Drugie pytanie czyli gorsza jakość worków- worki są cały czas 
zlecane tej samej firmie. Jest to pierwszy sygnał od pana dotyczący złej jakości worków. Sprawdzimy to. 
Jeżeli chodzi o chodnik na ulicy Matejki to przegraliśmy ten przetarg. Nie potrafiliśmy go zrobić, mam 
zatrudnienie takie a nie inne, stan zatrudnienia jest taki, a nie inny dlatego też osobiście uważam to za 
porażkę firmy komunalnej. Musimy się przede wszystkim skupić na poprawie i lepszym świadczeniu usług 
w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej. Takich prac remontowo budowlanych nie ma na 
tyle, żeby zapewnić stałe zatrudnienie. Będę robił wszystko, aby poprawić tą sytuację, ale nie gwarantuję 
tego na 100% podobnie jak z restrukturyzacją zatrudnienia w ciągu 5 miesięcy. Ja wspomniałem o 
likwidacji tego jednego etatu, ale to nie jest tylko ten jeden etat, bo w ubiegłym roku przeszło na 
emeryturę jeszcze trzech dodatkowych pracowników. Dwóch z wysokiej kadry kierowniczej i w to miejsce 
zatrudniliśmy tylko jedną osobę. To jest przejaw restrukturyzacji zatrudnienia, którą małymi krokami 
chcemy robić, a dalszy ciąg restrukturyzacji jest możliwy po pełnej analizie informacji, jaki portfel zleceń 
na rok 2020 firma będzie miała. Roboty dodatkowe i usługi budowlane zawsze były marginalną częścią 
działalności firmy.  
 
Bartłomiej Górka- proszę o uściślenie co konkretnie wchodzi w skład tej usługi czyli administrowania 
basenem. Nie wiem czy ma pan świadomość, że chlor związany jest dwukrotnie przekroczony na basenie i 
jest to niedopuszczalne? Proszę na to zwrócić uwagę.  
 
Krzysztof Sporny- to jest wynagrodzenie spółki Hydrokan za administrowanie całym basenem, 
wykonywanie wszystkich usług zaczynając od zatrudniania pracowników, zlecania usług, remontowania 
tych rzeczy, pilnowania całości płacenia faktur.  
 
Agata Mormul- bardzo proszę, aby na kwiecień przedstawił nam pan bardziej szczegółowy kosztorys tego 
basenu i innych działalności. Mamy wiele wątpliwości i chcielibyśmy te wątpliwości rozwiać. Na przykład 
amortyzacja w roku 2018 wyniosła 900 zł a w 2019 roku było to już 8000 zł. Dlaczego ta kwota tak się 
zmieniła? 
 
Krzysztof Sporny- te informacje będą zawarte w sprawozdaniu za rok 2019. Nie wiem skąd ma pani takie 
dane z roku 2018, że amortyzacja była 900 zł, bo to są błędne dane. To nie jest dana pochodząca z PK 
Hydrokan. Podobnie krążyła informacja, że dla przykładu w roku 2018 koszty zużycia wody było 18 tyś, a 
nagle jest 54 tyś. Nie wiem skąd państwo macie takie informacje. Proszę o nieupublicznianie takich 
niesprawdzonych i nieprawdziwych danych. 
 



Mirosław Skoczylas- te dane mamy ze spółki Hydrokan, przedstawione przez pana poprzednika. Możemy 
je przekazać panu.  
 
Krzysztof Sporny - jeśli to jest ten dokument, który trzymam w ręku to nie są to dane pochodzące z 
Hydrokanu. Są to dane wygenerowane przez służby pani skarbnik.  
 
Mirosław Skoczylas - panie prezesie to nie są dane z księgowości, to są dane przekazane przez Hydrokan i 
otrzymaliśmy je na nasze skrzynki.  
 
Krzysztof Sporny - ja nie znam tych danych, te dane na pewno są błędne. Nie mogę odpowiadać za osobę, 
która państwu przekazała taką błędna danę.  
 
Mirosław Skoczylas - na sesji kwietniowej umożliwimy panu przedstawienie sprawozdania z działalności 
PK Hydrokan.  
 
Lesław Kuśnierz- panie Prezesie mówił pan, że kasa została jako wolny etat, ale w całości Hydrokanu przez 
pana okres prezesowania nie zostały zatrudnione żadne osoby? Proszę powiedzieć ile zostało wakatów a 
ile osób zostało zatrudnionych? Ta edukacja w szkole- nie wiem na czyje to było zlecenie i czy to jest 
zadanie spółki Hydrokan, a jeśli tak, to co zyska przedsiębiorstwo, chodzi mi o zyski finansowe? Mówił pan 
o wymianach wodomierzy, czy to jest koszt Hydrokanu? Odnoszę wrażenie, że Hydrokan od odbiorców 
wody kasuje miesięcznie za licznik jakąś kwotę. Czy mógłby pan powiedzieć, w których miejscach były 
montowane baterie kondensatorów i na jakiej zasadzie? 
 
Krzysztof Sporny – kwestia ile osób zostało zatrudnionych za mojego urzędowania – od 1 sierpnia była 
przyjęta 1 dodatkowa osoba w wydziale wodociągów. Edukacja ekologiczna- oczywiście można by 
powiedzieć, że nie wynika wprost ze statutowego obowiązku spółki. Jeżeli zajmujemy się gospodarka 
odpadami komunalnymi to jest to zasadne, a spółka nie poniosła żadnych kosztów ani nie uzyskała 
żadnego zysku finansowego. Uważam, że powinniśmy wszyscy razem robić tą edukacje bo tu mamy 
bardzo dużo do zrobienia. Powinniśmy minimalizować ilość wytwarzanych odpadów. Za mojego 
urzędowania nie była zamontowana żadna bateria kondensatorów. Jeżeli jest sprawdzana i była 
wymieniona. Jest potrzeba zamontowania na ujęciu wody w Rozumicach ta bateria, ale jeszcze nie 
podjąłem decyzji o wykonaniu tego.  
 
Bartłomiej Górka - panie Prezesie czy w czasie prywatnym jeździł pan na te spotkania ekologiczne? 
 
Krzysztof Sporny- nie, nie oczywiście, że nie. W normalnych godzinach służbowych.  Nie jest to obowiązek 
spółki i widzę, że chyba „wyszedłem przed orkiestrę”. Mogłem pozostawić to w rękach kierownika 
Kaczmara i gmina powinna zająć się edukacją, a my powinniśmy stać z boku. Myślę, że powinniśmy 
wspólnie to robić  i to żeśmy z panem kierownikiem uzgodnili. Takie działania były wcześniej robione przez 
referat w latach poprzednich. Nigdy za wiele edukacji. Przypomnę, że mam nienormowany czas pracy i nie 
pracuję od godz. 7 do 15, tylko dużo więcej, w związku z tym nie rozumiem tego pytania. Uznałem, że 
powinno to być zrobione.  
 
Paweł Chruściel – panie Prezesie ja dziękuję, że wrócił pan do mnie z odpowiedzią na pytanie, które 
zadałem pięć miesięcy temu odnośnie tej straty finansowej. Prosiłem wtedy jeszcze jakby pan miał 
możliwość wykonania analizy tej straty finansowej, żebyśmy wiedzieli co w tą stratę finansową wchodzi, 
co w największych punktach generuje tą stratę. Czy pan taką analizę już zrobił i czy pan ma jakieś dane do 
tej straty? Drugie pytanie odnośnie krytej pływalni naszej i koszt tej pływalni jest 1303 zł, natomiast 
przychodu jest 538 zł. Saldo jest  minus 765 000 zł. Pan powiedział, że strata finansowa to jest 166 000 zł i 
coś mi się tu nie zgadza. Przecie pytanie dotyczy marketingu tej naszej pływalni. Czy w ogóle jest jakiś 
marketing, czy jakoś się reklamujemy, bo koszty są duże, przychody niewielkie? Uważam, że coś trzeba 
zrobić.  
 



Krzysztof Sporny- jeżeli chodzi o te analizy dotyczące straty na poszczególnych działach w firmie na dzień 1 
sierpnia 2019 roku kiedy objąłem funkcję to będzie przedstawione w sprawozdaniu zarządu za 2019 rok. 
Tak z grubsza mogę powiedzieć, że największa stratę przynosiły usługi remontowo-budowlane i dział 
gospodarki komunalnej szeroko rozumianej. Nie wiem skąd te 166 000 straty na tej pływalni? 
 
Paweł Chruście- to jest strata, którą pan podał, jako stratę w trakcie objęcia przez pana funkcji. 
 
Krzysztof Sporny- tak ale strata z całej firmy. Stratę z basenu zgodnie z zawartym porozumieniem czyli 
różnicę pomiędzy kosztami jakie są na basenie, a wpływami z tytułu sprzedaży biletów, karnetów, 
wydzierżawiania pomieszczeń pokrywa gmina. To dla firmy nie jest stratą, bo to co do złotówki pokrywa 
gmina z budżetu własnego. Jeżeli chodzi o marketing dużo by mówić na ten temat. Jestem z tego 
niezadowolony, te działania marketingowe są błędne, małe, słabe ale wiążą się z dodatkowymi kosztami. 
Temat jest analizowany, przedstawiłem pani Burmistrz koncepcję, wizję zarządzania samą pływalnią. Nie 
musimy tego ukrywać jesteśmy jedną z niewielu firm, że spółka komunalna prowadzi tego rodzaju szeroką 
i rozległą działalność. Chcemy wspólnie z władzami gminy stworzyć jakąś komórkę, która zajęłaby się 
orlikami, domami kultury i basenem. Oczywiście jest to dalsza perspektywa i tu kompetencje do decyzji 
należą do władz gminy. Ja znalazłem w swoim magazynie tablice informacyjne dotyczące basenu ale 
ponoć zabrakło pieniędzy w budżecie, żeby je zamontować. Szczątkowa ta działalność marketingowa, ale 
jest. W tym zakresie jest duże pole do doskonalenia i dużo pracy przed nami, jeżeli nadal Hydrokan miałby 
to wykonywać.  
 
Przewodniczący podziękował panu Prezesowi za udział w debacie i ogłosił 10 minutową przerwę w 
obradach.  
 
 
8. Podjęcie uchwał: 
8.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2020 (16:32) 
Komentarza do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy. 
Uwag nie zgłoszono.  
W głosowaniu jawnym imiennym uchwała została podjęta.  
Wyniki imienne: 
ZA (11) Agata Mormul, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Czesław 
Lach, Lesław Kuśnierz, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Lech Duda, Mirosław Skoczylas 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Damian Bosowski 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz. 
 
8.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (16:35) 
Komentarza do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy. 
Uwag nie zgłoszono.  
W głosowaniu jawnym imiennym uchwała została podjęta.  
Wyniki imienne: 
ZA (11) Paweł Chruściel, Lesław Kuśnierz, Agata Mormul, Małgorzata Król, Czesław Lach, Zuzanna 
Rogowska, Bartłomiej Górka, Barbara, Drzał, Mirosław Skoczylas, Lech Duda, Zofia Janusz 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Damian Bosowski 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz 
 
8.3.w sprawie przyjęcia Programu "Seniorzy są wśród nas" (16:37) 
Komentarza do projektu uchwały udzieliła Burmistrz Kietrza.  
Uwag nie zgłoszono.  
W głosowaniu jawnym imiennym uchwała została podjęta.  
Wyniki imienne: 



ZA (12) Agata Mormul, Damian Bosowski, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Małgorzata Król, Zuzanna 
Rogowska, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Lech Duda, Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz 
 
8.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 
nieruchomości położonych w Kietrzu, Ściborzycach Wielkich, Rozumicach, Wojnowicach, Dzierżysławiu, 
Nasiedlu, Nowej Cerekwi i Lubotyniu (16:40) 
Komentarza do uchwał pkt. 8.4, 8.5, 8.6.  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, Lesław Kuśnierz, Agata Mormul, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Czesław 
Lach, Damian Bosowski, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Bartłomiej Górka, Lech Duda 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz 
 
8.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 
części nieruchomości, położonych w Kietrzu (16:41) 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała 
została podjęta. 
Wyniki imienne: 
ZA (12) Agata Mormul, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Lesław Kuśnierz, Zuzanna Rogowska, Czesław 
Lach, Małgorzata Król, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Lech Duda, Bartłomiej Górka 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz 
 
8.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 
nieruchomości, położonych w Ściborzycach Wielkich (16:41) 
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, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Bartłomiej 
Górka, Lesław Kuśnierz, Lech Duda, Agata Mormul, Małgorzata Król, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz. 
 
8.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. 
Głubczyckiej 4/1 stanowiącego własność Gminy Kietrz (16:42) 
Komentarza do 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) Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Agata Mormul, 
Małgorzata Król, Lech Duda, Lesław Kuśnierz, Barbara Drzał, Czesław Lach, Mirosław Skoczylas, Zofia 
Janusz 



PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz 
 
8.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 792/2 położonej w Kietrzu przy ul. Ogrodowej, 
stanowiącej własność Gminy Kietrz (16:43) 
Komentarza do 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) Paweł Chruściel, Agata Mormul, Barbara Drzał, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Lech Duda, 
Małgorzata Król, Damian Bosowski, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Zofia Janusz, Czesław Lach 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz 
 
8.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 1032 i 1033 położonych w Pilszczu, stanowiących 
własność Gminy Kietrz (16:44) 
Komentarza do 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) Bartłomiej Górka, Lesław Kuśnierz, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Damian Bosowski, 
Małgorzata Król, Lech Duda, Czesław 
Lach, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Agata Mormul, Mirosław Skoczylas 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz 
 
 
8.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2008/1 położonej w Kietrzu przy ul. Traugutta, 
stanowiącej własność Gminy Kietrz (16:47) 
Komentarza do uchwały pkt. 8.11 i 8.12 łącznie 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) Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, Agata Mormul, Małgorzata Król, Barbara 
Drzał, Lesław Kuśnierz, Damian Bosowski, Lech Duda, Zofia Janusz, Paweł Chruściel, Mirosław Skoczylas 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz. 
 
8.11.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej działką 2008/3 położonej w 
Kietrzu przy ul. Traugutta 23 i odstąpienie od zbycia w drodze przetargu (16:47) 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała 
została podjęta. 
Wyniki imienne: 
ZA (12) Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Lesław Kuśnierz, Czesław 
Lach, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Małgorzata Król, Damian Bosowski, Mirosław Skoczylas, Lech Duda 
PRZECIW (0) 



WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz. 
 
8.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 517, położonej w 
Ściborzycach Wielkich stanowiących własność Gminy Kietrz (16:48) 
Komentarza do 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) Damian Bosowski, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Agata 
Mormul, Zofia Janusz, Lech Duda, Bartłomiej Górka, Mirosław Skoczylas, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz. 
 
8.13. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. 
Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz, (16:50) 
Komentarza do 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) Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Agata Mormul, Lesław Kuśnierz, Czesław Lach, Bartłomiej 
Górka, Zuzanna Rogowska, Lech Duda, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz. 
 
8.14. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1672/5 położonej w Kietrz przy 
ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Kietrz (16:51) 
Komentarza do 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) Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Agata 
Mormul, Barbara Drzał, Małgorzata Król, Zofia Janusz, Lech Duda, Paweł Chruściel, Mirosław Skoczylas 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz. 
 
8.15. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w 
Kietrzu przy ulicy Zielonej, oznaczonej działką nr 109/3, stanowiącej własność Gminy Kietrz (16:52) 
Komentarza do 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) Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Czesław Lach, 
Mirosław Skoczylas, Lech Duda, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Paweł Chruściel, Małgorzata Król 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz. 



 
8.16. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny 
ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród (16:54) 
Komentarza do uchwały udzieliła kierownik referatu Bogusława Paul.  
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała 
została podjęta. 
Wyniki imienne: 
ZA (11) Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Czesław Lach, Barbara 
Drzał, Agata Mormul, Damian Bosowski, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Lech Duda 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Lesław Kuśnierz 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz. 
 
8.17. w sprawie zmiany uchwały nr XV/176/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2019 r. w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty (17:19) 
Komentarza do projektu uchwały udzielił kierownik referatu Ireneusz Kaczmar.  
 
Damian Bosowski- kolejna już podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 
komentarzu wskazane jest, że stawka ta znacząco wzrosła m.in. poprzez wzrost cen paliwa i energii 
elektrycznej. Zgodzę się, że ceny energii elektrycznej poszły do góry, ale ceny paliwa nie. Ponadto pan 
Prezes Hydrokanu powiedział, że spółka posiada swoją małą stację paliw, gdzie te koszt są niższe na litrze 
paliwa o ok. 50 groszy. Proszę o wyjaśnienie tego wzrostu i cen paliw.  
 
Ireneusz Kaczmar- jest to ogólne stwierdzenie kosztów ceny paliw i energii elektrycznej, jakie miały 
miejsce w kraju. To nie jest porównywalne do roku tylko w ciągłości naszej podwyżki, czyli podwyżki w 
przeciągu 4 lat.  
 
Damian Bosowski- czy może mi pan powiedzieć jak kształtowały się ceny paliw w roku 2016, a jak 
kształtują się obecnie? 
 
Ireneusz Kaczmar- w tej chwili nie podam tych danych.  
 
Damian Bosowski- podejrzewam, że w tej chwili i w 2016 jest to ok. 5 zł. więc mijacie się państwo z 
prawdą. Kolejne pytanie dotyczy nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców. 
Jak jest to kontrolowane, czy zostały już nałożone zwiększone opłaty dla osób, które nie segregują tych 
odpadów i jeżeli tak, to ile było takich sankcji? 
 
Ireneusz Kaczmar- kontrole takie były przeprowadzone wybiórczo i takie sankcje będą nałożone na ok. 15 
nieruchomościach. W tym roku przewiduje się jeszcze kontrole na budynkach wielolokalowych, gdzie jest 
największy problem i to jest jeszcze przed nami. Nieprawidłowa segregacja powoduje wzrost odpadów 
zmieszanych, które są zdecydowanie droższe na tzw. bramie niż odpady segregowanie i niestety 
mieszkańcy sami przyczyniają się do tego, że mam większe koszty odbioru odpadów.  
 
Damian Bosowski- rzeczywiście panie kierowniku zgadzam się z tym, ale moim zdaniem gmina, która 
realizuje gospodarkę odpadami powinna wzmóc te kontrole lub jeśli wychwyci spółka Hydrokan, że ta 
gospodarka odpadami komunalnymi nie jest realizowana zgodnie ze złożona deklaracją to z automatu 
powinny być nakładane te wyższe opłaty dla mieszkańców. Co do wspólnot mieszkaniowych, budynków 
wielolokalowych mam pewne obawy ponieważ musielibyśmy, jako gmina brać odpowiedzialność 
zbiorową. Moim zdaniem tam, gdzie można tych mieszkańców, którzy nie segregują odpady, a 
zadeklarowali segregację łatwiej wyłapać i nałożyć tą wyższą opłatę. Taki mój wniosek, aby wzmóc te 



kontrole, aby uczulić wykonawcę, odbiorcę odpadów na zgłaszanie takich informacji do gminy, który 
właściciel nie segreguje i nie stosować odpowiedzialności zbiorowej dla całej gminy.  
 
Ireneusz Kaczmar- panie radny oczywiście ma pan rację. Kontrole są przeprowadzane zwłaszcza w 
budynkach jednorodzinnych, ale tam jest najlepiej przeprowadzana segregacja. To są sporadyczne 
przypadki. Największym problemem są te właśnie wielolokalowe, które musza być kontrolowane i 
niestety tam odpowiedzialność zbiorowa będzie musiała być zachowana. Muszą zarządcy budynków 
podjąć takie działania, aby zmobilizować mieszkańców do segregacji.  
 
Burmistrz- panie radny użył pan dosyć ostrego sformułowania, że mijamy się z prawdą w kwestii cen 
paliw. Sprawdziliśmy to szybciutko w internecie i cena oleju napędowego w 2016 roku wynosiła 4,22 a 
teraz wynosi ponad 5 zł. Czyli nie jest to też tak, że te ceny utrzymywały się na jednakowym poziomie. 
Zgodzę się z jednym, że na pewno wzrost cen paliwa to nie jest ten komponent, który w największym 
stopniu zadecydowałby o tym, że proponowana jest podwyżka odbioru odpadów. Tak jak wielokrotnie 
mówiłam nie znam włodarza, radnego, który by był zadowolony z tego, że proponuje się mieszkańcom 
podwyżkę cen odbioru odpadów i my też nie jesteśmy zadowoleni. Staraliśmy się odkładać tę podwyżkę w 
czasie maksymalnie tak długim na ile to było możliwe.   
 
Lech Duda- jestem radnym trzecią kadencję i pamiętam lata 2010-2014 odnośnie śmieci i kontroli właśnie, 
gdzie były dla każdego mieszkańca przypisane kody kreskowe. Niestety władza się zmieniła i kody 
zniknęły.  Kody kreskowe były w pewnym sensie rozwiązaniem. Nie wiem dlaczego pan radny Bosowski 
tak naskakuje na kontrole, ale to w pewnym sensie za pana przyzwoleniem te kody zniknęły.  
 
Damian Bosowski- chcę się odnieść do cen paliw: w listopadzie 2016 benzyna bezołowiowa kosztowała 
4,83 zł, obecnie 4,88 zł. Olej napędowy oczywiście znaczący wzrost: w roku 2016 4,37 i 4,91 w roku 2019 
minus 50 groszy taniej, jak Hydrokan to bierze. Przypomnę tylko, że w roku 2012 ceny paliw przekroczyły 
magiczną kwotę 6 zł. Co do kodów kreskowych to również za pana przyzwoleniem te kody zniknęły i 
chciałbym się dowiedzieć kiedy dokładnie i dlaczego te kody kreskowe zostały zlikwidowane?  
 
Ireneusz Kaczmar- nie powiem panu dokładnie, w którym roku zniknęły te kody kreskowe, ale było to 
spowodowane finansami ponieważ system kodowy generował dodatkowe koszty i żeby nie podnosić 
stawki, jaka wtedy obowiązywała zrezygnowano jak podejrzewam z kodów. Nadmienię, że kodowane były 
tylko odpady segregowane i nie były stosowane kody w budynkach wielolokalowych, gdzie mamy 
największy problem.  
 
Burmistrz- chciałabym uniknąć sytuacji, że proponowana podwyżka wynika ze skoku wzrostu cen paliw. 
Nikt tego nie powiedział. Wręcz przeciwnie przyznałam, że wzrost cen paliw jest komponentem najmniej 
znaczącym z pośród wszystkich tych, które zostały wymienione. Chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze 
jedną rzecz: my będziemy wybierać firmę transportującą na podstawie przetargu i nie możemy założyć ze 
100% pewnością, że będzie to Hydrokan. Na ten moment nie możemy powiedzieć, że ta podwyżka jest za 
wysoka, ponieważ nasz odbiorca, który będzie transportował te odpady jeździ taniej. Tak nie możemy 
powiedzieć. To co wpływa na cenę było omówione na posiedzeniu komisji i wiemy, że musimy podnieść 
cenę, żeby domknąć system. Styczeń dał nam już sygnał, że się nie zamykamy to mamy w to brnąć dalej 
pana zdaniem? I co później? Proszę coś zaproponować.  
 
Lesław Kuśnierz- panie radny Bosowski chciałem dodać, że cenę paliwa nie może pan odnosić do 
Hydrokanu, że sobie kupili mini stację, bo ta cenę paliwa daje nam firma składująca odpady, jako koszt 
ceny tony na bramie i oni to paliwo wkładają w koszt, a nie Hydrokan.  
 
Mirosław Skoczylas- wzrost najniższej krajowej to jest główny czynnik i to wpływa na stawkę.  
 
Przewodniczący Rady złożył wniosek w sprawie zmiany stawki z 18,50 na 19 zł zgodnie opiniami komisji 
stałych i poddał wniosek pod głosowanie.  
 



W głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty.  
Wyniki imienne: 
ZA (11) Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka, Czesław 
Lach, Lech Duda, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Paweł Chruściel, Mirosław Skoczylas 
PRZECIW (1) Damian Bosowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianą i w głosowaniu jawnym, 
imiennym uchwała została podjęta. 
Wyniki imienne: 
ZA (11) Czesław Lach, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz, Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Paweł 
Chruściel, Bartłomiej Górka, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Lech Duda, Mirosław Skoczylas 
PRZECIW (1) Damian Bosowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz 
 
8.18. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (17:20) 
Komentarza do uchwały udzielił kierownik referatu Kamil Bednarz.  
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała 
została podjęta. 
Wyniki imienne: 
ZA (11) Damian Bosowski, Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Lesław Kuśnierz, 
Małgorzata Król, Barbara Drzał, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Lech Duda 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz 
 
8.19. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz (17:22) 
Komentarza do uchwały udzielił 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) Damian Bosowski, Czesław Lach, Agata Mormul, Małgorzata Król, Lech Duda, Barbara Drzał, 
Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas, Paweł Chruściel, Zofia Janusz 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz 
 
8.20. w sprawie rozpatrzenia wniosku (17:23) 
Komentarza do uchwały udzielił Przewodniczący Rady  Mirosław Skoczylas.  
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała 
została podjęta. 
Wyniki imienne: 
ZA (12) Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Paweł Chruściel, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, 
Małgorzata Król, Agata Mormul, Czesław Lach, Zofia Janusz, Lech Duda, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas 
PRZECIW (0) 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz 



9. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski i dopytania. 

Pani Burmistrz udzieliła odpowiedzi na zapytania zadane na poprzedniej sesji przez radnego Damiana 

Bosowskiego- odpowiedzi w załączeniu do protokołu.  

Damian Bosowski- emocjonalnie pani podeszła do mojego pytania odnośnie wzrostu ceny biletów 

szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Chciałbym dopytać, jaka pierwotnie była kwota opłaty dla osób 

niepełnosprawnych, która później po kilku dniach, tygodniach została obniżona do 3 zł, po interwencji 

stowarzyszenia z Głubczyc, które uczęszcza tutaj na basen? 

Burmistrz- panie radny pierwotna kwota, która była ustalona na spotkaniu, w którym uczestniczył pan 

zastępca Burmistrza, pani skarbnik, pan prezes Sporny, pani kierownik Agnieszka Mokrzycka i ja jest 

dokładnie taka jaka podałam teraz. Takie kwoty ustaliliśmy i potem ku naszemu zdumieniu, po 

obowiązywaniu nowego cennika kilka dni otrzymaliśmy sygnał, że jest karygodne, żeby opiekun osoby 

niepełnosprawnej płacił 9 zł. Ja natychmiast zadzwoniłam do pani kierownik Mokrzyckiej, żeby te sprawę 

wyjaśnić i wyjaśniłyśmy to czymś, co zaistnieć nie powinno. Pani Mokrzycka przepisując z rękopisu gdzieś 

zrobiła „kopiuj-wklej” i umieściła te kwoty. Taka sytuacja miała miejsce.  

Damian Bosowski- pani Burmistrz proszę nie myśleć, że ja pani nie wierzę, ale taka kwota obowiązywała i 

w opinii publicznej funkcjonowała.  

Lech Duda- pan Zastępca jak udzielał odpowiedzi to mówił o złożeniu projektu na drogę transportu 

rolnego w Kozłówkach. Czy to jest ta droga, która nie jest ujęta w budżecie? 

Zastępca Burmistrza- w budżecie z tego co pamiętam było proponowane chyba 30 tyś zł na tą drogę i to 

nie zostało ujęte.  

Lech Duda- zastanawiam się skąd weźmiemy pieniądze, jak ten projekt przejdzie, jak nie mamy 

zabezpieczenia w budżecie? Ktoś zadecydował jednak inaczej, chociaż my nie ujęliśmy tych pieniędzy w 

budżecie. Jeśli chodzi o takie drogi to w Ściborzycach jest taki odcinek 300-400 m, gdzie jest dojazd do 

domów do starszych ludzi. Tam tego nie robimy, a robimy coś czego nie ujęliśmy w budżecie. Kto w ogóle 

podjął taka decyzję, żeby to robić, jak nie mamy tego w budżecie? Nie trzymamy się jakiś procedur, żeby 

to było spójne tylko robimy sobie wybiórczo. Jestem zaskoczony tym co słyszę.  

Zastępca Burmistrza- pragnę podkreślić jedną rzecz: mówimy, że chcemy składać jak najwięcej wniosków 

w tych naborach, które się pojawiały. To jest nabór cykliczny i na 2020 rok ten nabór został określony w 

taki sposób, że musi to być przebudowa drogi poprzez dołożenie dodatkowej warstwy wierzchniej jezdni 

lub ewentualnie wykonaniu poszerzeń istniejącej drogi. Do wniosku zostaliśmy zobligowani do dołączenia 

dokumentacji fotograficznej z załącznikiem mapowym. Droga nie posiadająca jakiejkolwiek nawierzchni 

nie kwalifikuje się do złożenia. To jest jedyny poważny odcinek drogi transportu rolnego, który posiadał 

już  wcześniej ustabilizowaną nawierzchnię. Być może w przyszłym roku definicja przebudowy drogi 

transportu rolnego zostanie złagodzona. Natomiast nie ma nawierzchni na drodze transportu rolnego, 

która jest tylko duktem wydeptanym lub wyjeżdżonym, gdzie rośnie trawa, a nawierzchnia jest 

nawierzchnia gruntową. Stąd ta decyzja. Wspominał pan o realizacji wniosku, ale jeszcze nie realizujemy 

tego wniosku, w chwili obecnej jest złożony wniosek i to do państwa będzie należała decyzja czy i w jaki 

sposób znaleźć pieniądze w budżecie.  Tu uznaliśmy, że inwestycja jest warta grzechu.  

Mirosław Skoczylas- nie zgodzę się z panem Burmistrzem, bo podobny odcinek, gdzie jest wymiana 

istniejącej już nawierzchni jest chociażby w Lubotyniu. Czytałem protokół komisji wiejskiej i wiem, że jest 

ta ulica wymieniona i tam jest posesja. Proszę państwa jeśli robimy coś, to róbmy coś w konkretnym celu. 



Jeśli tam mieszkają ludzie to wykorzystajmy te możliwości, a nie po to żeby za rok, półtora te potężne 

ciągniki, które tam będą jeździć tą drogą zniszczą ją. To są pieniądze wyrzucone w błoto. Podzielam 

niepokój pana radnego Dudy. Wydaje mi się, że można to było skonsultować.  

Zastępca Burmistrza- ideą tego projektu jest dojazd do gruntów rolnych, nie jest parametrem znaczącym 

jeśli chodzi o dofinansowanie w tym przypadku wykonania dróg dojazdowych, które prowadzą do 

terenów zamieszkałych. Program wskazuje na wykonanie nawierzchni na drogach, które prowadzą do 

gruntów rolnych.  

Mirosław Skoczylas- zgadzam się panie Burmistrzu, ale regułą moralności było by to, aby wykorzystać tą 

możliwość, gdzie mieszkają ludzie i jest jednocześnie dojazd do pól. Osobiście jestem przeciwnikiem 

budowania dróg transportu rolnego w taki sposób, żeby tylko to zrobić, bez podbudowy wielkiej, bez 

rowu.  

Lech Duda- panie Burmistrzu komisja wiejska po ostatni posiedzeniu, gdzie robiliśmy przegląd dróg 

ustaliła wykaz dróg naszym zdaniem najbardziej uszkodzonych, które trzeba w pierwszej kolejności robić i 

były tam drogi wymienione w: Nowej Cerekwi, Pilszczu, Nasiedlu. Pani Burmistrz z nami jeździła i bardzo 

dobrze wie i widziała te drogi. Staraliśmy się podzielić te drogi w miarę naszych możliwości i naszej wiedzy 

i ustalić jakieś priorytety, żeby każdy z nas wywiązał się z obietnic przedwyborczych i żeby to miało jakąś 

spójność i było realizowane ze spokojem. Dobrze by było wziąć sobie protokół komisji wiejskiej i zobaczyć 

co tam napisali ci ludzie, bo za to wzięli pieniądze. Zrobiliśmy wykaz i nic on nie wnosi. Nie trzymamy się 

żadnych reguł i robimy to na łapu-capu.  10 marca planujemy posiedzenie komisji wiejskiej i przy okazji 

odwiedzin świetlic i domów kultury chcemy jeszcze raz przyjrzeć się drogom i proszę albo panią Burmistrz, 

albo pana Zastępcę, żeby zobaczyć, co jest ważne. Pan mówi, że nie wiadomo czy będzie to realizowane, 

ale jeśli otrzymamy dofinansowanie i nie zgodzimy się na realizację, to jak to będzie odebrane.  

Zastępca Burmistrza- kwota, która przewidziana jest do dofinansowania zależy od długości tej drogi. 

Obecnie jest 150 000 zł netto na kilometr przebudowy drogi i im krótsza droga tym niższe 

dofinansowanie. Nabory na 2020 rok są zakończone. Na dzień dzisiejszy do jesieni żadne nabór się nie 

pojawił więc proszę mi uwierzyć, że zdążymy z wykonaniem opracowania projektowego chociażby na 

część ulicy w Pilszczu, Rogożanach.  

Lech Duda- ja bardzo proszę jednak, żeby pan Zastępca z nami pojechał 10 marca do Dzierżysławia.  

Lesław Kuśnierz- jak najbardziej popieram obawy radnego Dudy i chcę zapytać po co, była praca całej 

rady, po co pracowaliśmy nad budżetem, w tym budżecie odrzuciliśmy drogę w Kozłówkach, a mimo 

wszystko bez porozumienia z radą jest składany wniosek? Po co nasza praca i wydawanie pieniędzy jak i 

tak, tego co ustaliliśmy się nie przestrzega? 

Zastępca Burmistrza- panie radny czy złożenie wniosku jest działaniem przeciwko radzie? Nie sadzę. Nadal 

pozostaje w dyspozycji rady decyzja o tym, czy wkład własny, który do tego wniosku przynależy zostanie 

uwzględniony w budżecie. Cały czas mówimy sobie nawzajem, że składamy wnioski i z tego właśnie 

skorzystaliśmy. Przyznaję, że moim błędem było to, że państwa o tym nie poinformowaliśmy.  

10. Oświadczenia radnych. 

Brak oświadczeń.  

 

 



11. Informacje bieżące.  

Pan Przewodniczący przypomniał o rozgrywkach turnieju samorządowego i obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych.  

Lech Duda- 10 marca o godz. 9:00 jest posiedzenie komisji wiejskiej i zapraszam wszystkich chętnych do 

udziału w niej.  

12. Zakończenie obrad.  

Na tym sesję zakończono.  

Protokołowała Bogusława Paul 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu 

 

Mirosław Skoczylas 


