SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Kietrza
w okresie międzysesyjnym od 21 lipca do 29 września 2021 roku
W okresie objętym sprawozdaniem Burmistrz jako organ wykonawczy gminy wydał
36 zarządzeń w następujących sprawach:
I.

Z zakresu gospodarki mieniem komunalnym 20 zarządzeń:

1. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów położonych w Kietrzu,
stanowiących własność Gminy Kietrz (1870/4, 1888, 232/1, 240, 587);
2. w sprawie wykazania do wydzierżawienia części działki gruntu nr 1870/4 1888, 232/1,
240, 587 położonych w Kietrzu z przeznaczeniem na cele handlowe, uprawy polowe
i ogrodnicze, stanowiących własność Gminy Kietrz;
3. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II publicznym przetargu nieograniczonym
lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19,
stanowiącego własność Gminy Kietrz oraz ustalenie ceny wywoławczej do II przetargu;
4. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II publicznym przetargu nieograniczonym
lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kietrzu, przy ul. Głubczyckiej 17-19,
stanowiącego własność Gminy Kietrz oraz ustalenie ceny wywoławczej do II przetargu;
5. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II publicznym przetargu nieograniczonym
lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19,
stanowiącego własność Gminy Kietrz oraz ustalenie ceny wywoławczej do II przetargu;
6. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II publicznym przetargu nieograniczonym
lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19,
stanowiącego własność Gminy Kietrz oraz ustalenie ceny wywoławczej do II przetargu;
7. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Kietrzu
(dz. nr 1805/8);
8. w sprawie oddania w użyczenie niewyodrębnionych lokali Biblioteki Publicznej
w Kietrzu i jej Filii terenowych, stanowiących własność Gminy Kietrz, na rzecz
samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu;
9. w sprawie pierwszego, publicznego przetargu na sprzedaż niezabudowanych działek
nr 116/4, 117/5, 117/6, położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz;
10. w sprawie pierwszego, publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 163/1
położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiących własność Gminy Kietrz;
11. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
niezabudowanej oznaczonej działką nr 1883/4, położonej w Kietrzu przy ul. Traugutta,
stanowiącej własność Gminy Kietrz;
12. w sprawie pierwszego, publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej
w Ściborzycach Wielkich (dz. nr 349,352,353), stanowiącej własność Gminy;
13. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele
magazynowe położonego w Kietrzu, stanowiącego własność Gminy Kietrz (cz. dz. nr
1870/4);
14. w sprawie wykazania do wydzierżawienia części działki gruntu nr 1870/4, położonej
w Kietrzu z przeznaczeniem na cele magazynowe, stanowiącej własność Gminy Kietrz;
15. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III publicznym przetargu nieograniczonym
lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19,
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stanowiącego własność Gminy Kietrz oraz ustalenie ceny wywoławczej do III
przetargu;
16. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III publicznym przetargu nieograniczonym
lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19,
stanowiącego własność Gminy Kietrz oraz ustalenie ceny wywoławczej do III
przetargu;
17. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III publicznym przetargu nieograniczonym
lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19,
stanowiącego własność Gminy Kietrz oraz ustalenie ceny wywoławczej do III
przetargu;
18. w sprawie odroczenia zaległego czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych, położonych
w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz;
19. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat gruntu z części działki
nr 197, położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz;
20. w sprawie wykazania do wydzierżawienia części działki gruntu nr 197 położonej
w Dzierżysławiu w celu wykonania prac konserwacyjnych i modernizacyjnych,
stanowiącej własność Gminy Kietrz.
II.

Z zakresu wykonywania budżetu 16 zarządzeń:
 4 zarządzenia w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie
na 2021 rok;
 6 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok;
 3 zarządzenia w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie
na 2021 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej na 2021 rok;
 1 zarządzenie w sprawie zmian kwot wydatków ujętych w budżecie na 2021 rok
oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2021
rok;
 1 zarządzenie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kietrz
za I półrocze 2021 roku;
 1 zarządzenie w sprawie zmian kwot wydatków ujętych w budżecie na 2021 rok.

III.

Sprawy bieżące:

1. 22.07.2021 r do 13.08.2021 r. przebywałam na urlopie.
2. 27.07.2021 r. uroczyste obchody z okazji Święta Policji, w których uczestniczył Pan
Zastępca oraz spotkanie w Prudniku dot. Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
3. 30.07.2021 r. Droga Wojewódzka nr 416 w Nowej Cerekwi - przegląd pogwarancyjny
z ZDW Opole. (Zastępca).
4. 04.08.2021 r. Posiedzenie Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi.
(Zastępca).
5. 07.08.2021 r. Festyn Rodzinny w Dzierżysławiu.
6. 10.08.2021 r. Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej i programów mieszkaniowych (Zastępca).
7. 15.08.2021 r. uroczyste otwarcie Izby Pamięci w Pilszczu w ramach IV Targów
Odnowy Wsi „Spichlerz Opolszczyzny”.
8. 17.08.2021 r. otwarcie Pumptracku.
9. 21.08.2021 r. XIII Półmaraton Kietrz & Rohov oraz Bieg dla Dzieci.
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10. 22.08.2021 r. występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
11. 25.08.2021 r. spotkanie z Panem Piotrem Smoleniem- Komendantem Powiatowym
Policji w Głubczycach w sprawie podpisania porozumienia.
12. 26.08.2021 r. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu zwołana na
mój wniosek, podczas której podjęto uchwały w następujących sprawach:
 zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok;
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez
Burmistrza Kietrza;
 zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia
2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum
Kultury i Sportu w Kietrzu;
 nadania wyróżnienia ,,Zasłużony dla Gminy Kietrz”;
 nadania wyróżnienia ,,Zasłużony dla Gminy Kietrz”;
 powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kietrz w zakresie
gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 450/2 położonej
w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz;
 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 314/3 położonej w Rozumicach,
stanowiącej własność Gminy Kietrz;
 wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/11, położonej
w Kietrzu przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz;
 wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/10, położonej
w Kietrzu przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz;
 nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym;
 przyjęcia Statutu Związku Powiatowo- Gminnego o nazwie: PowiatowoGminny Związek Transportu „Pogranicze”;
 zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia
29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz.
13. 30.08.2021 r. wizyta Posła na Sejm RP Pana Janusza Kowalskiego.
14. 31.08.2021 r. otwarcie Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Pana Marcina Ociepy.
15. 01.09.2021 r. udział w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego.
16. 02.09.2021 r.:
 Nagranie promujące Gminę Kietrz z Telewizją Regionalną TVT.
 Wizyta Pani Katarzyny Czochary - Poseł na Sejm RP.
17. 03.09.2021 r.:
 Rada budowy- Modernizacja zespołu kuchennego w ZS W Kietrzu.
 Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej".
 Uroczysta Sesja RM w Kietrzu.
18. 04-05.09.2021 r. Dni Kietrza.
19. 06.09.2021 r. Prudnik - zawarcie Aktu Notarialnego – Społeczna Inicjatywa
Mieszkaniowa.
20. 07.09.2021 r. – wręczenie podziękowań Sponsorom Półmaratonu.
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21. 09.09.2021 r. spotkanie dot. budowy budynku komunalnego.
22. 11.09.2021 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Welur, w którym uczestniczył
Pana Zastępca.
23. 14.09.2021 r. wizyta Komendanta Wojewódzkiego Policji.
24. 15.09.2021 r. Prezentacja projektu budynku komunalnego.
25. 17.09.2021 r. spotkanie z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
26. 19.09.2021 r. Dożynki w Ściborzycach Wielkich i Dzierżysławiu.
27. 20.09.2021 r. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu, podczas której
podjęto uchwały w następujących sprawach:
 zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok;
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej
w Kietrzu;
 powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie
powołania przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu;
 wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu;
 wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu;
 zmiany uchwały Nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 czerwca
2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji rewizyjnej i powołania
składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu.
 przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Kietrzu.
28. 23.09.2021 r. Narada nauczycieli wychowania fizycznego.
29. 24.09.2021 r. koncert zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miejską.
30. 26.09.2021 r. KSKS GRYF- Zakończenie Turnieju Mistrzostw Kietrza w tenisie
ziemnym.
31. 27.09.2021 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego
Hydrokan.
IV.

Pod obrady sesji przygotowano projekty uchwał w następujących sprawach (5):

1. zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021;
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 1874/20, położonej w Kietrzu przy
ulicy Krasińskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz;
4. wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego
do przedsiębiorstwa pod firmą P.K. ”Hydrokan” Sp. z o.o. w Kietrzu, w postaci prawa
własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu przy ul. Okrzei - Wojska Polskiego;
5. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojnowice na lata 2021 – 2031.

Kietrz 29.09.2021 r.
Sporządziła: O. Mrowiec
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