
Pilszcz dn. 28.04.2021 r. 

PROTOKÓŁ 

Komisji ds. rozwoju  rolnictwa i warunków bytowych  wsi 

 

W dniu 26.04.2021 r.  odbyło się spotkanie komisji którego tematem było: 

1. Wizytacja na ul. Różanej i Krasickiego w miejscowości Pilszczu. 

2. Rozpatrzenie pisma mieszkańca Dzierżysławia odnośnie wyjazdu z drogi gminnej 

na drogę wojewódzką. 

3. Analiza wydzierżawionych gruntów dla nauczycieli z terenów wiejskich. 

4. Sprawy bieżące. 

 

W posiedzeniu  komisja uczestniczyła w pełnym składzie. Na komisji byli obecni również ;             

-Burmistrz Kietrza Pani Dorota Przysiężna-Bator,                                                                                 

- Przewodniczący  Rady Miejskiej w Kietrzu Mirosław Skoczylas ,    

-kierownik referatu nieruchomości Pani Elżbieta Sokołowska .                                            

Przewodniczący przywitał wszystkich i wskazał, że pod obrady komisji wpłynęły dwa 

dodatkowe wnioski:  

1. Pani radnej M. Bajer w sprawie rozpatrzenie pisma mieszkańca Ściborzyc Wielkich  

2. Pana radnego S. Babińca  wyrażenia opinii w sprawie ustawienia na drodze gminnej w 

Wojnowicach słupka blokującego U12-c oraz uzupełnienie znaku D4a od wjazdu w 

kierunku kościoła oraz wyrażenia opinii w sprawie remontu nawierzchni drogi 

gminnej biegnącej przez wieś Rogożany. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o wskazane punkty. 

Nowy porządek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie komisja udała się w teren do miejscowości Pilszcz, Ściborzyc Wielkie, Wojnowice 

i Rogożany. 

1. Wizytacja na ul. Różanej i Krasickiego w miejscowości Pilszczu 

1. W miejscowości Pilszcz komisja ustaliła, że na ul. Różanej powinien zostać 

przywrócony pierwotny stan wyglądu na którym została wykonana inwestycja tj. 

uzupełnić ubytki ziemią, uzupełnienie nawierzchni drogi. .ul. Krasickiego 

uzupełnienie ubytków po wykonanych pracach przy wykonywaniu odpływów.  

 

2.  Rozpatrzenie pisma mieszkańca Dzierżysławia odnośnie wyjazdu z drogi gminnej na 

drogę wojewódzką. 

W miejscowości  Dzierżysław komisja stwierdziła, że samo nasypanie tłucznia się nie 

sprawdzi. To jest droga gminna transportu rolnego z której wyjazd prowadzi na drogę 



wojewódzka. Konieczna będzie partycypacja Zarządu Dróg wojewódzkich oraz 

ustawienie znaku - D4a - Droga bez przejazdu. 

3. Analiza wydzierżawionych gruntów dla nauczycieli z terenów wiejskich. 

Przewodniczący komisji omówił wykaz działek nauczycielskich, który przygotował 

Referat Nieruchomości. Komisja stwierdziła że część działek jest używana  przez 

osoby nie będące  nauczycielami. 

Dodatkowo Pani Elżbieta Sokołowska – kierownik Referatu Nieruchomości w 

Urzędzie Miejskim w Kietrzu objaśniła, że uprawnienia nauczycieli do działek 

rolnych od 2018 roku już nie obowiązują. Jednocześnie zaznaczyła, że chcąc sprzedać 

grunt powyżej hektara trzeba mieć na uwadze ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego 

tzn. uprawnienia rolnicze .Wyjściem z tej sytuacji jest podział tych działek na 

mniejsze (na pół). Ponadto uznała, że w miastach część gruntów rolnych powinno się 

trzymać z racji tego, że zawsze można dokonać zamiany na grunt pozostały czyli 

działkę budowlaną.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu Mirosław Skoczylas stwierdził, ze 

najlepiej zwrócić się do Agencji Rynku Rolnego , kto  bierze dopłatę  na konkretne 

działki i sprawdzić czy są to nauczyciele. Przewodniczący Komisji zaproponował 

żeby działki które nie są dzierżawione przez nauczycieli sprzedać. 

 

- Ściborzyce Wielkie  

Komisja  po lustracji w terenie stwierdziła brak odprowadzenia wód opadowych  ze 

wskazanej działki. Pan Czesław Lach zasugerował żeby zwrócić się do Referatu 

Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa  o sprawdzenie , gdzie można 

odprowadzić wody opadowe  i  jaka  to droga publiczna czy transportu rolnego. 

    -  Wojnowice                                                                                                          

           Komisja udała się na miejsce na której ma być ustawiony słupek blokujący U12-c. 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę że jest to droga transportu rolnego i ustawienie 

takiego słupka może stanowić problem przy dojeździe do pól. Należy zwrócić uwagę że jest 

to droga gminna, która jest wyremontowana i ma służyć mieszkańcom.  Komisja uznała za 

najbardziej słuszne żeby zamontować próg zwalniający oraz znak ograniczający dopuszczalny 

całkowity ciężar np.24 t. 

        

W miejscowości Rogożany komisja stwierdziła, liczne ubytki na drodze wskazanej 

przez Pana radnego .Komisja zakwalifikowała   drogę do remontu zgodnie z 

harmonogramem sporządzonych dróg .  

4. Sprawy bieżące. 

 



Pani radna Zofia Janusz zadała pytanie dotyczące dróg transportu rolnego w mieście 

Kietrz, a mianowicie kto ma rozpatrywać wnioski dotyczące wskazanego tematu – 

komisja wiejska czy miejska. Spytała także konkretnie o drogę przy ul. Raciborskiej. 

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu Mirosław Skoczylas stwierdził, że 

wszystkie wnioski, które mieszkańcy kierują powinny być adresowane na Rade 

Miejską, a on kieruje na konkretna komisję.  Ponadto wyjaśnił, że drogą transportu na 

ul. Raciborskiej z tego co uzyskał informację zajmuję się przedsiębiorca, który ma 

firmę nieopodal. 

 

Wnioski Komisji: 

1.Zwrócić się do wykonawcy o uzupełnienie i przywrócenie do stanu pierwotnego 

miejsc na których została wykonana inwestycja w Piszczu. 

2. Wystosować pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich o partycypację w kosztach 

przy  zadaniu w Dzierżysławiu. 

3. Zwrócić się z pismem do Agencji Rynku Rolnego o wykaz osób, które biorą 

dopłaty do gruntów na konkretne działki. 

4. Przygotować do sprzedaży działki które są dzierżawione , a te osoby nie są 

nauczycielami. 

5. Zwrócić się do  Referatu Gospodarki Komunalnej, Budowlanej i Drogownictwa 

celem określenia rodzaju drogi i możliwości odprowadzenia wód opadowych z   działki w 

Ściborzycach Wielkich. 

 

 

 

                                                                               Przewodniczący Komisji ds. rozwoju 

 rolnictwa i warunków bytowych wsi 

 

 Lech Duda 


