
Protokół sesji 

XIX sesja Rady Miejskiej w Kietrzu 

 

Obrady rozpoczęto 30-04-2020 o godz. 14:02, a zakończono o godz. 14:40 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. Bartłomiej Górka 

11. Małgorzata Król 

12. Zuzanna Rogowska 

13. Małgorzata Bajer 

14. Beata Głogiewicz 

15. Zofia Janusz 

 

W sesji uczestniczyli: 

Dorota Przysiężna -Bator –Burmistrz Kietrza, 

Marceli Głogiewicz- Zastępca Burmistrza,  

Beata Trzcińska- Skarbnik Gminy.  

 

1. Rozpoczęcie sesji (14:02) 

Rozpoczęto sesję o godz. 14:02.  

 

2. Przedstawienie porządku obrad (14:03) 

Pani Burmistrz przedstawiła porządek posiedzenia, jaki przedstawiony został we wniosku stanowiącym 

załącznik do protokołu.  

 

 

 



3. Podjęcie uchwał: (14:05) 

3.1. w sprawie opłaty targowej (14:05) 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  

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

została podjęta.  

Wyniki imienne: 

ZA(15): Damian Bosowski, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, 

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

Skoczylas, Agata Mormul, Lech Duda, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

3.2. w sprawie przekształcenia szkoły poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć 

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

II Zespołu Szkół w Kietrzu (14:06) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Burmistrz.  

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  

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

została podjęta.  

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): Damian Bosowski, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, Agata Mormul, Paweł Chruściel, 

Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Lesław Kuśnierz, Zofia Janusz, Lech Duda, Stanisław 

Babiniec, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz, Małgorzata Król 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

3.3. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2020 roku (14:10) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Burmistrz.  

Lesław Kuśnierz- proszę mi powiedzieć dlaczego akuratnie ta umowa będzie podpisana z firmą z 

Rzędowic? Jest to firma, która ma siedzibę koło Zawadzkiego i jest to kawał drogi. Zastanawia mnie 

szybkość działania takiej firmy? 

Burmistrz- tutaj podstawowym kryterium wyboru firmy była cena. 

Lesław Kuśnierz- czy jest w umowie z tą firmą określona kwestia czasu działania od momentu 

zgłoszenia?  

Burmistrz- na to pytanie odpowiem pisemnie, bo w tej chwili nie mam przed sobą tej umowy.  



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

została podjęta.  

Wyniki imienne: 

ZA(15): Agata Mormul, Czesław Lach, Małgorzata Król, Damian Bosowski, Bartłomiej Górka, Zuzanna 

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

Skoczylas, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

3.4. w sprawie zasad udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19 dla 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (14:14) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Burmistrz. Autopoprawka zgłoszona przez panią 

Burmistrz dotyczy §1 ust. 4 i tam widniał zapis „ w chwili ubiegania się o ulgę”, a proponuje się zapis „w 

chwili normatywnego ustanowienia zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem epidemii”. 

Wprowadzenie tego zapisu umożliwi przedsiębiorcom, którzy złożyli wnioski po wejściu w życie 

przepisów ograniczających prowadzenie działalności, a zaprzestali jej w chwili wejścia tych przepisów 

w życie skuteczne ubieganie się o ulgę.  

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  

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

została podjęta.  

Wyniki imienne: 

ZA(15): Agata Mormul, Czesław Lach, Barbara Drzał, Lesław Kuśnierz, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, 

Lech Duda, Damian Bosowski, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Bajer, Zofia Janusz, 

Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

3.5. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok (14:21) 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Skarbnik.  

Lesław Kuśnierz- chciałem zapytać o wydatek na projekt przebudowy ul. Lubotyńskiej. Mamy dołożyć 

tam jakieś 15.000 zł i nie wiem czy to na dzień dzisiejszy jest dobra droga zwłaszcza, że będziemy mieć 

obniżenie wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych, Hydrosfera nie przynosi żadnych 

dochodów, przyznajemy ulgi w podatkach. Gmina wydała środki finansowe na zakup maseczek. 

Zastanawiam się, czy to jest dobry moment, żebyśmy dofinansowywali takie projekty? Czy nie możemy 

z tym poczekać? Jaki jest zakres tego projektu i dokąd ta droga biegnie? 

Skarbnik- zadanie to było zaplanowane w budżecie. Na zapytania ofertowe wpłynęły 3 oferty. Najniższa 

oferta właśnie o te 15.000 zł jest wyższa niż kwota, jaką mieliśmy zaplanowaną w budżecie.  



Marceli Głogiewicz- szczegółowy zakres musiałbym sprawdzić, bo nie pamiętam. Wstępnie ten projekt 

miał obejmować do 200 m, natomiast najprawdopodobniej po uzgodnieniu z budowlanką ustaliliśmy, 

że projekt będzie obejmował cały półkilometrowy odcinek, czyli aż do ul. Reja. Miałoby to być robione 

na II etapy. Na dzień dzisiejszy projekt obejmuje cały odcinek aczkolwiek nie jestem tego na 100% 

pewien i wymaga to sprawdzenia.  

Lesław Kuśnierz- bardziej interesują mnie finanse i to, że teraz nie powinniśmy tego podejmować i 

wstrzymać się z decyzją.  

Marceli Głogiewicz- jestem po negocjacjach w sprawie ceny z przedsiębiorcą z Głubczyc, który 

zaproponował najniższą kwotę z zapytaniu ofertowym i z zaproponowanej kwoty może uda się jeszcze 

urwać ok 10 tyś. Nie mam jednak takiej informacji na piśmie i są to ustalenia ustne.  

Lesław Kuśnierz- czy to był przetarg czy zamówienie? 

Marceli Głogiewicz- to było zapytanie ofertowe zgodnie z naszymi dokumentami.  

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

została podjęta.  

Wyniki imienne: 

ZA(12): Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Czesław 

Lach, Paweł Chruściel, Mirosław Skoczylas, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Małgorzata Król, Beata 

Głogiewicz 

PRZECIW(1): Lesław Kuśnierz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Damian Bosowski, Lech Duda 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

3.6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (14:33) 

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

została podjęta.  

Wyniki imienne: 

ZA(12): Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Zuzanna 

Rogowska, Czesław Lach, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz, 

Małgorzata Król 

PRZECIW(1): Lesław Kuśnierz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Damian Bosowski, Lech Duda 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

  

4. Zakończenie obrad. (14:39) 

Pani Burmistrz – wczoraj samorządy dostały możliwość z dniem 6 maja wznowienia działalności 

żłobków i przedszkoli i pozostawiono to w gestii organów prowadzących. Jeśli chodzi o przedszkola w 

Gminie Kietrz to decyzja nie została podjęta, co nie znaczy, że się nad nią nie zastanawiamy. Uznaliśmy 

jednak, że pierwszym krokiem służącym podjęciu tej decyzji będzie próba zdiagnozowania czy rodzice  

w razie otworzenia przedszkoli przyprowadziliby do nich dzieci, a jeśli tak to w jakiej liczbie. Została 

podjęta decyzja odnośnie Żłobka Samorządowego, gdzie z przeprowadzonej diagnozy wynikało, że na 



21 dzieci w tej chwili zapisane do żłobka troje rodziców wyraziło zainteresowanie przyprowadzeniem 

dzieci do Żłobka. Na tej podstawie podjęłam decyzję, że działalność żłobka nie zostanie wznowiona w 

maju.  

Zakończono sesję (14:40) 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Kietrzu 

Mirosław Skoczylas 


