
Kietrz dn.4.06.2020 r.  

 

Protokół z posiedzenia 

Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług 

18 maja 2020 r. godz. 15:30 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15:30 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji:  

Agata Mormul – Przewodnicząca komisji 

Paweł Chruściel- członek komisji, 

Bartłomiej Górka- członek komisji 

Zuzanna Rogowska- członek komisji 

Zofia Janusz- członek komisji 

Małgorzata Król- członek komisji 

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:  

Dorota Przysiężna -Bator – burmistrz Kietrza, 

Marceli Głogiewicz- z-ca burmistrza Kietrza, 

Mirosław Skoczylas- przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu, 

 

 

 

Porządek posiedzenia:  

1.   Omówienie stanu dróg gminnych na trenie miasta Kietrza 

 Ocena stanu dróg po okresie zimowym  

 Przegląd oznakowania drogowego 

 Czystość, porządek  i stan zieleni w mieście 

2. Harmonogram zadań 

 Wykaz (lista zadań do wykonania w ramach budżetu) 

 Ustalenie spraw priorytetowych 

3. Rozpatrzenie wniosku odnośnie usunięcia progu zwalniającego na ul. Langenowskiej  

4. Sprawy bieżące.  

 

Ad. 1.  

Przewodnicząca poprosiła Bartłomieja Górkę o przedstawienie wyników przeglądu 

stanu dróg, oznakowania oraz czystości w mieście. Skierował też zapytania do Pani burmistrz 

odnośnie własności niektórych działek. Pani burmistrz poprosiła o wystosowanie wniosku do 

niej, w którym zostaną ujęte wszelkie sugestie wynikające z prac komisji. Na podstawie 

wyników prac Komisja przygotowała wniosek do Pani Burmistrz, w którym zostały zawarte 

następujące kwestie: 



a) wpisanie nowych zadań do tegorocznego lub przyszłego budżetu oraz realizację 

zadań ujętych w budżecie na rok 2020: 

1.wykonanie drogi na ul. Zatorze, 

2. zamontowanie progów zwalniających na ul. Nowej i ul. Szkolnej, 

3. montaż lustra na ul. Reja, 

4. likwidacja lub modernizację fontanny w parku Czterech Żywiołów, 

5. doświetlenie ul. Mickiewicza; ul. Głowackiego (szkoła) 

6. montaż nowej latarni oświetlającej punkt segregacji odpadów na ul. 

Głowackiego osiedle ( bloki nr 13,15,17) 

7. poprawa estetyki parku przy ul. 3. Maja 

8. podpisanie współpracy z zakładem penitencjarnym odnośnie prac wykonanych 

na rzecz miasta ( np. sprzątanie) 

b) zlecenie pracownikom urzędu wykonanie poniższych zadań: 

1.  inwentaryzację działek pod zabudowę (sprawdzenie własności), 

2.  wydzielenie miejsc pod zabudowę garaży  oraz miejsc parkingowych na terenie 

miasta Kietrza, 

3. dokonanie oceny stanu dróg z uwzględnieniem oznakowania drogowego, 

nawierzchni rynku oraz mostków na rzekach, 

4. pozyskanie boiska szkolnego od Zespołu Szkół ( szkoły podstawowej przy ul. 

Głowackiego) pod zabudowę. 

c) podjęcie działań poprawiających estetykę miasta:  

1. usunięcia żywopłotów, 

2. naprawy murków ( ubytki) w centrum miasta, 

3. likwidację porzuconych budek/stoisk handlowych na targowisku, 

4. wystosowanie pisma do Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych o wybudowanie 

boksów na kontenery segregacji odpadów  ( dostęp tylko dla mieszkańców). 

 

Ad. 2 

Następnym punktem było ustalenie sprawy priorytetowych do realizacji  

z uwzględnieniem środków zewnętrznych. Przewodnicząca poprosiła radnych  

o przedstawienie propozycji.  

Radny Bartłomiej Górka zwrócił uwagę na sprawę basenu i pozyskania funduszy ze 

środków zewnętrznych na odnawialne źródła energii, co wpłynęłoby na obniżenie kosztów 

użytkowania basenu. 

Przewodnicząca komisji podkreśliła, iż do prac priorytetowych należy włączyć : 

budowę kanalizacji na Krotoszynie oraz modernizację oczyszczalni. 

Radna Zofia Janusz zauważyła, iż należy na bieżąco dokonywać modernizacji  

i przebudowy chodników w mieście. 

Komisja przygotowała harmonogram zadań, w tym wytypowała ulice i  drogi 

transportu rolnego, których remont lub przebudowę należałoby wykonać w najbliższym 

czasie. 

Ulice: 

a) ul. Długa 

b) ul. Różana 



c) ul. Lubotyńska 

d) ul. Matejki 

e) ul. Kilińskiego 

Drogi transportu rolnego: 

a) od ul. Ogrodowej do ul. Raciborskiej ( nr działki 996; 1071) 

b) od ul. Raciborskiej do wodociągów (nr działki 1239/1,1239/2,1238) 

Ad.3 

Komisja rozpatrzyła pozytywnie wniosek odnośnie usunięcia progu zwalniającego na 

ul. Langenowskiej. W wyniku głosowania wniosek przyjęty został jednogłośnie. 

Ad.4 

Na koniec posiedzenia zajęto się sprawami bieżącymi. Radny Bartłomiej Górka 

wspomniał  o budowie nowych placów zabaw. Zapytał zastępcę burmistrza Marcelego 

Głogiewicza, na jakim etapie są prowadzone prace w tym zakresie. W odpowiedzi 

usłyszeliśmy, iż pracę są monitorowane na bieżąco. 

 

Na tym zakończono posiedzenie komisji. 

 

 

Przewodnicząca 

Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług 

 

Agata Mormul 


