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         Kietrz, dn. 23.06.2021 r. 

 

 

 

Protokół Nr XXXII/2021  
 XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu 

 

 

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji. (15:00) 
 

Obrady rozpoczęto 17-06-2021 o godz. 15:00.  
Przewodniczący Rady Pan Mirosław Skoczylas stwierdzając wymagane kworum otworzył XXXII 
Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kietrzu.  
Przewodniczący przywitał uczestników sesji. 

 
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 posiedzeniu uczestniczyli: 

- Burmistrz Kietrza- Dorota Przysiężna- Bator, 

- Zastępca Burmistrza – Marceli Głogiewicz 

- Skarbnik Gminy- Beata Trzcińska, 

- Sekretarz Gminy – Aneta Kopeczek, 

- Anna Paliga – zastępca głównego księgowego ds. podatków 

- Ryszard Kasprzycki – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu  

- Radca prawny- Adam Biernacki 

2.  Przedstawienie porządku obrad (15.02) 

Pani Burmistrz złożyła wniosek o rozszerzenie przedstawionego porządku obrad o trzy podpunkty: 
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-  o rozszerzenie porządku obrad o podpunkt 3.5 tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gmi-
ny Kietrz na 2021 rok. 
-  o rozszerzenie porządku obrad o podpunkt 3.6 tj. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Progno-
zy Finansowej 
- o rozszerzenie porządku obrad o podpunkt 3.7 tj. podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku i 
deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego   
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o podpunkt 3.5 tj. tj. 
podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok i w głosowaniu jawnym, imien-
nym wniosek został przyjęty. 
 
Wyniki imienne: 
 
ZA (15) 
Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Agata Mormul, Małgorzata Król, Mirosław Skoczylas, Stanisław 
Babiniec, Lech Duda, Czesław 
Lach, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Bartłomiej 
Górka, Lesław Kuśnierz 
 
PRZECIW (0) 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 3.6 tj. podję-
cie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek 
został przyjęty. 
 
Wyniki imienne: 
 
ZA (15) 
Agata Mormul, Damian Bosowski, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Lech Duda, Stani-
sław Babiniec, Bartłomiej 
Górka, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Mirosław Skoczylas, Małgo-
rzata Bajer, Lesław Kuśnierz 
 
PRZECIW (0) 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 3.7 tj. podję-
cie uchwały w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego  i w głoso-
waniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty. 
 
Wyniki imienne: 
ZA (15) 
Agata Mormul, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Czesław Lach, 
Małgorzata Król, Damian Bosowski, Zuzanna Rogowska, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Beata Gło-
giewicz, Lech Duda, Bartłomiej Górka, Lesław Kuśnierz 
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PRZECIW (0) 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 
Pani Radna Agata Mormul złożyła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o dwa podpunkty: 
 
3.8   o rozszerzenie porządku obrad  o podpunkt 3.8 tj. podjęcia uchwały w sprawie odwołania  
       przewodniczącego Komisji rewizyjnej i odwołania składów  osobowych stałych komisji Rady  
       Miejskiej w Kietrzu 
 
3.9  o rozszerzenie porządku obrad  o podpunkt 3.9 tj. podjęcie uchwały w sprawie powołania  
       przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady  
       Miejskiej w Kietrzu 
 
 
Pani Burmistrz wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad sesji.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 3.8 tj.  
podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji rewizyjnej i odwołania składów  
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu  i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek 
został przyjęty. 
 
Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Agata Mormul, Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Paweł Chru-
ściel, Lesław Kuśnierz, Beata Głogiewicz, Małgorzata Bajer 
 
PRZECIW (6) 
Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 3.9 tj.  
podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i powołania składów 
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrz i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został 
przyjęty. 
 
Wyniki imienne: 
 
ZA (9) 
Agata Mormul, Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Lesław Kuśnierz, Paweł Chruściel, 
Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz, Damian Bosowski 
 
PRZECIW (6) 
 
Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Zuzanna Rogowska, Lech Duda, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzo-
nymi zmianami tj. podpunktami 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek 
został przyjęty. 
 
Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Agata Mormul, Małgorzata Król, Damian Bosowski, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Beata Głogie-
wicz, Stanisław Babiniec, Paweł Chruściel, Lesław Kuśnierz 
 
PRZECIW (5) 
 
Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Zuzanna Rogowska, Lech Duda, Zofia Janusz 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
 
Mirosław Skoczylas 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 
 
 
Porządek sesji przedstawia się następująco: 

1. Rozpoczęcie obrad sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał: 
3.1 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi 
3.2 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od  

nieruchomości 
3.3 uchwała w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących  

własność Gminy Kietrz służebnościami gruntowymi w tym służebnościami  
przesyłu. 

3.4 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony  
 lokalu użytkowego usytuowanego  na działce nr 1643/4, położonego w Kietrzu  
 oraz nieruchomości rolnej oznaczonej działka nr 410/1, położonej w Ściborzycach  
 Wielkich  

3.5 uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok 
3.6 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
3.7  uchwała w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku  

 mieszkaniowego   
3.8  uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji rewizyjnej i odwołania składów 

osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu 
3.9 uchwała w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i powołania składów 

osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu 

4.  Zakończenie obrad.  
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3. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:13) 

 
3.1 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (15:16) 
 
Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Anna Paliga – zastępca głównego księgowego. 

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

 
 Wyniki imienne: 
 
ZA (15) 
 
Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Agata 
Mormul, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Lech Duda, Bartłomiej Górka, Zofia Janusz, 
Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz 
 
PRZECIW (0) 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 
UCHWAŁA NR XXXII/366/2021 
 
3.2 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 
(15:17) 
 
Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Anna Paliga – zastępca głównego księgowego. 

 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym    
uchwała została podjęta. 
 
Wyniki imienne: 
 
ZA (15) 
Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Zuzanna Rogowska, Lech Duda, 
Lesław Kuśnierz, Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, 
Damian Bosowski, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz 
 
PRZECIW (0) 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 
UCHWAŁA NR XXXII/367/2021 
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3.3 w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz  
      służebnościami gruntowymi w tym służebnościami przesyłu (15:19) 
 
Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Burmistrz. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie omyłkowo  projekt uchwały  3.4 tj. w sprawie wyrażenia zgo-
dy na wydzierżawienie na czas nieoznaczony lokalu użytkowego usytuowanego na działce 
nr 1643/4, położonego w Kietrzu oraz nieruchomości rolnej oznaczonej działka nr 410/1, położonej w 
Ściborzycach Wielkich Przewodniczą i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta. 
 
Wyniki imienne: 
 
ZA (15) 
Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Stanisław Babiniec, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Paweł 
Chruściel, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Bartłomiej Górka, Lech Duda, Damian Bosowski, Mirosław Sko-
czylas, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz 
 
PRZECIW (0) 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 

 Przewodniczący złożył wniosek o reasumpcje głosowania uchwały 3.3 w sprawie określenia zasad  
 obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz służebnościami gruntowymi w tym   
 służebnościami przesyłu. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o reasumpcje głosowania uchwały 3.3 w sprawie 
określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz służebnościami 
gruntowymi w tym  służebnościami przesyłu. 
 
Wyniki imienne: 
 
ZA (15) 
Agata Mormul, Damian Bosowski, Beata Głogiewicz, Małgorzata Król, Lech Duda, Stanisław Babiniec, 
Małgorzata Bajer, Zofia Janusz, Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Mirosław Sko-
czylas, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Paweł Chruściel 
 
PRZECIW (0) 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 
3.3 uchwała w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Kietrz służebnościami gruntowymi w tym służebnościami przesyłu (15:26) 
 
Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Burmistrz.  
 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt  uchwały 3.3 w sprawie określenia zasad  
obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz służebnościami gruntowymi w tym   
służebnościami przesyłu i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta. 
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Wyniki imienne: 
 
ZA (15) 
Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Lech Duda, Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, 
Zofia Janusz, Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas, Stanisław Babiniec, 
Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz 
PRZECIW (0) 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 
UCHWAŁA NR XXXII/368/2021 
 
 
3.4 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony lokalu użytko-
wego usytuowanego na działce nr 1643/4, położonego w Kietrzu oraz nieruchomości rolnej ozna-
czonej działka nr 410/1, położonej w Ściborzycach Wielkich (15:27) 
 
Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Burmistrz. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała 
została podjęta. 
 
Wyniki imienne: 
 
ZA (15) 
Agata Mormul, Damian Bosowski, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Lech Duda, 
Czesław Lach, Lesław 
Kuśnierz, Beata Głogiewicz, Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Miro-
sław Skoczylas, Paweł Chruściel 
 
PRZECIW (0) 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 
UCHWAŁA NR XXXII/369/2021 
 
 
3.5 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok (15:31) 
 
Komentarza do projektu uchwały 3.5 i 3.6  udzieliła Pani Skarbnik – Beata Trzcińska.  
 
Pan Przewodniczący Mirosław Skoczylas – mam pytanie odnośnie przekazania 50 000,00 zł do spółki 
„Hydrokan” , proszę o wytłumaczenie na co to jest. 
 
Pani Skarbnik – to są środki, które pozwolą spółce na zapłacenie projektu zagospodarowania terenu 
przy ulicy Okrzei i Wojska Polskiego. My jako gmina jesteśmy inicjatorem dla tej całej inwestycji  tj. 
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budowy budynku mieszkalnego komunalnego i w tej chwili potrzebne są środki w kwocie 50 000,00 zł 
na dokumentację, a których na ten moment „Hydrokan” nie posiada.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała 
została podjęta. 
 
Wyniki imienne: 
 
 
ZA (14) 
Agata Mormul, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Stanisław Babi-
niec, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Beata Głogiewicz, Małgorzata Król, Miro-
sław Skoczylas, Zofia Janusz, Lesław Kuśnierz 
 
PRZECIW (1) 
Lech Duda 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 
UCHWAŁA NR XXXII/370/2021 
 
 
3.6 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (15:31) 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała 
została podjęta. 
 
Wyniki imienne: 
 
ZA (13) 
Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Agata Mormul, 
Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Paweł Chruściel, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Zuzanna 
Rogowska, Lesław Kuśnierz 
 
PRZECIW (1) 
Lech Duda 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Damian Bosowski 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 
UCHWAŁA NR XXXII/371/2021 
 
 
3.7 w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego (15:34) 
 
Komentarza do projektu uchwały udzielił Pan Ryszard Kasprzycki – kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kietrzu.  
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała 
została podjęta. 
 
Wyniki imienne: 
 
ZA (15) 
Małgorzata Król, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, Damian Bosow-
ski, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Paweł Chruściel, 
Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Agata Mormul 
 
PRZECIW (0) 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 
Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 
 
UCHWAŁA NR XXXII/372/2021 
 
 
3.8 w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji rewizyjnej i odwołania składów  osobowych  
 stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu. (15:45) 
 
Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Radna Agata Mormul. 
 
Pan Radny Bartłomiej Górka – chciałbym dopytać Panią Radną, czy to nie jest tak, że Pani wniosek nie 
jest pokłosiem tego, że w dniu dzisiejszym Komisja Rewizyjna nie udzieliła pozytywnej opinii na temat 
absolutorium Pani Burmistrz albo może to jest tak, że wniosek zrodził się z tego, że podczas ostatniej 
komisji w Zespole Szkół zostało wykryte mnóstwo nieprawidłowości przez Komisję Rewizyjną. Czy to 
nie jest tak, że chcecie zatuszować pewne sprawy? 
 
Pani Radna Agata Mormul – podstawą do odwołania jest kwestia funkcjonowania Komisji Rewizyjnej i 
trybu działania Komisji, którą można uznać za niezgodną z legalnością. Dobrze, że Pan przywołał tutaj 
te posiedzenia komisji, które odbywały się niezgodnie z prawem, w szczególności z załącznikiem  Nr 7 
do Statutu. 
 
Przewodniczący Rady Mirosław Skoczylas – jako Przewodniczący trzymam pieczę nad 
funkcjonowaniem komisji i uważam, że działała w sposób rzetelny i prawidłowy. 
 
Pan Radny Stanisław Babiniec – Panie Radny Górka, o co chodzi, co to odbyło się absolutorium, bo 
nie rozumiem. 
 
Pan Radny Górka – dokonałem pewnego uproszczenia, chodzi o opinię w sprawie absolutorium. 
Myślałem, że to jest przekaz czytelny dla tak doświadczonego Radnego. 
 
Pan Radny Stanisław Babiniec – Panie Radny nas słuchają mieszkańcy i dla nich ten przekaz może być 
błędny. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała 
została podjęta. 
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ZA (9) 
Małgorzata Król, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Gło-
giewicz, Paweł Chruściel, Lesław Kuśnierz, Agata Mormul 
 
PRZECIW (6) 
Bartłomiej Górka, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 
UCHWAŁA NR XXXII/373/2021 
 
 
3.9 uchwała w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i powołania składów 
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu 

 
Przewodniczący poinformował Radnych, że na jego ręce wpłynęły w dniu 17.06.2021 r. dwa pisma 
informujące o utworzeniu klubu radnych „Razem dla Gminy Kietrz” w składzie Czesław Lach, 
Mirosław Skoczylas, Lech Duda – przewodniczący oraz klubu radnych „Czas na rozsądek” w składzie  
Leszek Kuśnierz, Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka – przewodniczący. W związku z tym i ustawą o 
samorządzie i naszym statutem obowiązkiem jest, aby z każdego klubu radnych był przedstawiciel  w 
Komisji rewizyjnej. Następnie poprosił Przewodniczących klubów o wytypowanie swoich 
przedstawicieli. 
 
Pan Radny Stanisław Babiniec – Panie Przewodniczący my jesteśmy w punkcie podejmowania uchwał 
czy spraw bieżących, oświadczeń radnych ? 

 
Przewodniczący Rady Mirosław Skoczylas – to znaczy nie, to ma skutek w doborze osób. Skoro dzisiaj 
się mamy wybierać to musimy mieć świadomość, że te kluby mają prawo mieć swoich przedstawicieli 
w komisji, dlatego też ja to odczytałem, bo zostało to do mnie dzisiaj przesłane. To jest bardzo ważna 
istotna rzecz. Od dnia dzisiejszego funkcjonują w naszej Radzie dwa kluby radnych. Poprosił po raz 
kolejny Przewodniczących klubów o wytypowanie osób. 
 
Pan Radny Stanisław Babiniec – te wybieg, który Pan stosuje tutaj jest nie na miejscu. Można jeżeli 
zaistnieją kluby radnych ten skład zmienić i można członków klubów wprowadzić. 
 
Pan Przewodniczący Mirosław Skoczylas – Panie Radny, ale te kluby już istnieją. Jeżeli Pan podważa 
moje działanie to przytoczę tutaj art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (odczytał art. 23 ust. 
1) oraz art. 18 a ust. 1 (odczytał art. 18a ust. 1) i § 26 ust. 1 Statutu gminy (odczytał, ze wskazaniem, 
że to już jest nieaktualne, bo ustawa narzuca 3 członków  i § 26 ust. 2 Statutu (odczytał). W dniu 
dzisiejszym naszym obowiązkiem jest przestrzeganie prawa i musimy się do tego zastosować. 
 
Pan Radny Stanisław Babiniec złożył wniosek o 30 minut przerwy. 
 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o 30 minut przerwy i w głosowaniu jawnym, 
imiennym został on przyjęty. 
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ZA (8) 
 
Małgorzata Król, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Gło-
giewicz, Paweł Chruściel,Agata Mormul 
 
PRZECIW (7) 
 
Bartłomiej Górka, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, 
Leszek Kuśnierz 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 
Przewodniczący ogłosił 30 minut przerwy, po której obrady zostały wznowione przez 
Przewodniczącego Rady. 
 
Pan Radny Stanisław Babiniec – zgłaszam wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o 
przyjęcie uchwały dotyczących zmian w statucie gminy Kietrz. 
 
Pan Przewodniczący Rady – to jest niedopuszczalne, porządek obrad był już na początku 
procedowany i nie ma takiej możliwości i nie można prowadzać tak ważnej uchwały w porządek 
obrad, to jest łamanie przepisów prawa. Porządek obrad został na początku przedstawiony. Zmiana 
statutu nic nie wniesie, ponieważ zmieniając Statut to się musi uprawomocnić. 
 
Pan Stanisław Babiniec – podtrzymuję swój wniosek i proszę o opinię Mecenasa w tej sprawie. 
 
Pan Przewodniczący Rady – proszę o opinię prawną Mecenasa, czy ja mogę w tym momencie 
zmieniać Statut?  
Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy, po której obrady zostały wznowione przez 
Przewodniczącego Rady. 
 
Pan Mecenas Adam Biernacki  - ustawa o samorządzie gminnym, a w zasadzie art. 20 jest dość skąpy 
w swej regulacji, natomiast z przepisu tego i z wykładni systemowej całej ustawy o samorządzie 
gminnym nie wynika, że wniosek o zmianę porządku obrad był niedopuszczalny w innym momencie 
niż tylko na początku sesji. Państwa Statut obowiązujący w § 15 ust. 4 wskazuje, że do wniosków 
formalnych zalicza się wnioski o zmianę porządku obrad. Jako wniosek formalny jest on poddawany 
pod głosowanie z pierwszeństwem przed projektem merytorycznym, który jest przypisany do danego 
punktu porządku obrad. Powołam się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 
listopada 2008 r. Sygn. 4SA/1396/08. Jedna z tez tego wyroku, a mianowicie teza nr 4 brzmi 
następująco: „Art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym nie wprowadza ograniczeń, co do tego, 
w jakim momencie obrad mogą być dokonane zmiany w porządku obrad, byleby zmiany te zostały 
wprowadzone bezwzględną większości głosów ustawowego składu rady”. W związku z tym, że sesja 
jest sesja nadzwyczajną zwołaną na wniosek organu wykonawczego o możliwości wprowadzenia 
zmian w przyjętym już porządku obrad, należałoby wystąpić o zgodę do wnioskodawcy. 
 
Pan Przewodniczący Rady – Panie Mecenasie ja rozumiem Pana wypowiedź, to może nie jest takie 
rażące jak zastosowanie w tym momencie zmiany w Statucie. § 7 Statutu – zmiany w Statucie uchwal 
się w trybie przewidzianym do zmiany Statutu, komisja statutowa, konsultacje społeczne. Nie ma 
takiej możliwości, aby tak ad hoc zmieniać. Jeśli Pan ma jakieś przepisy, które dopuszczają na zmianę 
w tym momencie to bardzo proszę, ale ja nie dopuszczę w tym momencie do łamania  przepisów 
prawa. 
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Pan Mecenas Adam Biernacki – proszę Państwa, mówimy cały czas o kwestii formalnej która dotyczy 
zmiany porządku obrad. 
 
Pan Przewodniczący Rady – zmiana porządku obrad ma swoje znamiona, zmieniając porządek obrad 
złamiemy przepisy prawa . Zmiana Statutu jest niedopuszczalna w takim trybie. Jeśli Pan da na piśmie 
i podstawę prawną, że możemy zmienić Statut uchwałą taką prostą, tak ja dopuszczę do tego, jeśli 
nie będę miała podstawy prawnej, ja nie chce łamać przepisów prawa. Póki jest Przewodniczącym 
Rady Miejskiej postępuje zgodnie z przepisami prawa. 
 
Pan Mecenas Adam Biernacki – wprowadzając coś do porządku obrad jeszcze nie dochodzi do 
złamania prawa. Do złamania prawa doszłoby, gdyby Rada zmieniła ten Statut, gdyby ta zmiana była 
niedopuszczalna przez prawo. Moja opinii dotyczy zmiany porządku obrad, ta zmiana może się 
dokonać. Natomiast odpowiedź na Pana pytanie dotyczące tryby zmieniania Statutu,  
to potrzebowałabym kilku minut przerwy, żeby to sprawdzić. 
 
Pan Radny Stanisław Babiniec – padł wniosek formalny i powinien zostać poddany pod głosowanie. 
Jeżeli chodzi o zmiany w Statucie, o które będę tutaj wnioskować dotyczą one nie całości statutu 
tylko jednego punktu. Panie Przewodniczący Rada ma prawo podejmować uchwały, jeżeli są nie 
zgodne uchyla je nadzór Wojewody. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy, po tym czasie obrady zostały wznowione. 
 
Pan Przewodniczący otrzymał opinię Mecenas, którą odczytał ( w załączeniu do protokołu).Panie 
radny babiniec proszę złożyć wniosek, ale dokonanie zmian w Statucie tak ad hoc jest niezgodne. 
 
Pani Burmistrz – Panowie jeszcze nie procedowaliście jeszcze nad rozszerzeniem porządku obrad, 
żeby nie okazało się, że uchwała będzie nieważna. 
 
Przewodniczący Rady – przy rozszerzeniu porządku konieczna jest zgoda Pani Burmistrz.. 
 
 
Pani Burmistrz wyraziła zgodę na zmianę porządku obrad. 
 
Pan Stanisław Babiniec złożył wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad w sprawie dokonania 
zmiany w Statucie Gminy Kietrz. Chodzi o zmianę liczby osób wchodzących w skład komisji rewizyjnej. 
Rada ma prawo dokonywać zmiany w składach wszystkich komisji. Zwłaszcza, że powstały dwa kluby 
radnych i żeby dać możliwość swobodnej pracy dla nowo powstałych klubów radnych. 
 
 
 Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad w sprawie 
dokonania zmiany  w Statucie Gminy Kietrz i w głosowaniu jawnym, imiennym został on przyjęty. 
 
ZA (9) 
 
Małgorzata Król, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Gło-
giewicz, Paweł Chruściel, Agata Mormul, Lesław Kuśnierz 
 
PRZECIW (5) 
 
Bartłomiej Górka, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach. Lesław Kuśnierz 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Zofia Janusz 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 
Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy, po której obrady zostały wznowione. 
 
Komentarza do projektu uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu udzieliła Radna Agata 
Mormul. 
 
 
Pan Damian Bosowski – kadencja 2010-2014 , pamiętacie Państwo niektórzy, że powstał klub radnych 
„Prawo i sprawiedliwość”. Ja jako przewodniczący tego klubu wnioskowałem o przedstawiciela w 
komisji rewizyjnej i oczywiście nie została zaakceptowana kandydatura naszego przedstawiciela. 
Następnie powstał klub radnych „Wspólne dobro”. Panie Przewodniczący proszę mi odpowiedzieć 
czy do końca kadencji 2010-2014 w skład komisji rewizyjnej wchodził przedstawiciel klubu radnych 
„Prawo i sprawiedliwość”, a następnie „Wspólne dobro”. Proszę również o odpowiedź jakim pismem 
odpowiedział nadzór prawny Wojewody, odnośnie zaskarżenia . Wojewoda nakazał uzupełnić skład. 
Przez kilka lat ten skład nie był uzupełniany. Cieszę się, że Pan stoi na straży prawa tylko w tym 
momencie wydaje mi si, że stosujemy podwójne standardy. 
 
Przewodniczący Rady Mirosław Skoczylas – rzeczywiście była taka sytuacja, że proponowaliście 
jednego ze swoich członków. Rada nie wyraziła zgody , ponieważ miała zastrzeżenia, co do pełnionej 
funkcji tego kandydata, że byłby to jakiś konflikt interesów, ale propozycje miał również Pan i nie 
skorzystaliście z tej propozycji. 
 
 
Przewodniczący poprosił przedstawicieli klubów radnych o zgłaszanie kandydatur do komisji 
rewizyjnej. 
 
Pan Radny Bartłomiej Górka zgłosił swoją kandydaturę  z klubu radnych „Czas na rozsądek” do składu 
komisji rewizyjnej. 
 
Pan Radny  Lech Duda zgłosił swoją kandydaturę z klubu radnych „Razem dla gminy Kietrz” do składu 
komisji rewizyjnej. 
 
Pan Radny Stanisław Babiniec – ma Pan zgłoszonych kandydatów z klubu radnych, jeżeli kandydaci 
przejdą to wtedy wnioskodawca zastanowi się kim ich zamienić. 
 
Pan Radny Damian Bosowski – nie wnioskodawca, a zgłaszający wniosek, który powinien być tak 
wyczerpujący, aby dał jasność wszystkim Radnym co wnosi. Komisja Rewizyjna ma się składać z 
czterech osób i w składzie tej komisji powinny być osoby z klubów radnych to jak najbardziej dwa 
kluby radnych zgłosiły swoje kandydatury. O ile się nie mylę Pan Lesław Kuśnierz jest w składzie 
komisji rewizyjnej, a należy do jednego klubu. 
 
Pan Przewodniczący Mirosław Skoczylas – Panie Radny Górka w miejsce kogo składa Pan swoją 
kandydaturę? Z klubu Pana jest też Radny Kuśnierz, czyli Pan w miejsce radnego Kuśnierza tak? 
 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zgłoszenie kandydatury Pana Radnego Górki z 
klubu „Czas na rozsądek” w miejsce Pana L. Kuśnierza w skład komisji rewizyjnej i w głosowaniu 
jawnym, imiennym został on odrzucony. 
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 ZA (7) 
 
Bartłomiej Górka, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, 
Leszek Kuśnierz 
 
PRZECIW (8) 
 
Małgorzata Król, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Gło-
giewicz, Paweł Chruściel, Agata Mormul,  
 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 
 
Pan Radny Lech Duda – proszę, aby wnioskodawca uchwały wskazał w miejsce kogo, ja nie będę 
nikogo dyskryminował. 
 
Pani Agata Mormul. - w miejsce Pani Barbary Drzał. 
 
Pan Przewodniczący Mirosław Skoczylas – Pani Radna Mormul wskazała, że w miejsce Pani Barbary 
Drzał. 
 
Pan Radny Lech Duda złożył wniosek swoją kandydaturę  z klubu radnych „Razem dla Gminy Kietrz” 
do składu komisji rewizyjnej w miejsce Pani Barbary Drzał. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zgłoszenie kandydatury Pana Radnego Dudy z 
klubu „Razem dla Gminy Kietrz” w miejsce Pani Barbary Drzał w skład komisji rewizyjnej i w 
głosowaniu jawnym, imiennym został on odrzucony. 
 
 ZA (7) 
 
Bartłomiej Górka, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, 
Leszek Kuśnierz 
 
PRZECIW (8) 
 
Małgorzata Król, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Gło-
giewicz, Paweł Chruściel, Agata Mormul,  
 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 
 
Pan Przewodniczący – w związku z tym nie będzie przedstawiciela klubu radnych w komisji 
rewizyjnej. Czy jest ktoś chętny? Bo ja nie mogę. 
 
Pan Radny Bartłomiej Górka – Panie Przewodniczący wydaje mi się, że w tym momencie łamiemy 
prawo, w ogóle poddając to pod głosowanie tak na dobra sprawę. Trochę nawiązując do tego co 
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powiedział Radny Bosowski, gdzie finalnie wykładnia była taka, że zostały złamane zasady i było 
polecenie jednak powołania tych członków, czyli my mając tą świadomość już popełniamy 
wykroczenie, łamiemy przepisy, bo wiemy, że każdy klub powinien mieć reprezentanta, a w tym 
momencie doprowadzamy do sytuacji, że kluby nie mają reprezentanta, a po wtóre, że to klubom się 
narzuca, kto ma być z ich strony reprezentantem, a to jest chyba przywilej, a nie siła nadrzędna, siła 
wyższa, że klubom mamy narzucić, kto ma ich reprezentować. 
 
Pan Przewodniczący Mirosław Skoczylas – czy Pani Radna Zuzanna Rogowska zgadza się 
kandydować? 
 
Pani Radna Zuzannna Rogowska – nie . 
 
 
Pan Przewodniczący Mirosław Skoczylas – jeszcze zapytam Pana radnego Kuśnierza , czy Pan chce 
brać udział w komisji Rewizyjnej. 
 
Pan Radny Lesław Kuśnierz – nie, w życiu, w tej komisji nigdy. 
 
Pan Przewodniczący Mirosław Skoczylas – została Pan zaproponowany przez Panią Mormul. 
 
Pan Radny Lesław Kuśnierz – to doprowadza mnie do śmiechu, skoro wcześniej Radna mówiła, że 
jestem nieudolny, że nie potrafię prowadzić komisji i chce mnie wziąć do komisji rewizyjnej, to 
absolutnie jestem przeciwny. 
 
Pan Przewodniczący Mirosław Skoczylas – skoro Radny nie wyraża zgody, to proszę zaproponować 
kogoś innego. 
 
Pan Radny Stanisław Babiniec – Panie Przewodniczący Radny ma obowiązek pracować w komisji. 
Proszę wskazać konkretny przepis, w którym Radny musi wyrazić zgodę. 
 
Pan Przewodniczący Mirosław Skoczylas – Panie Radny jeśli ktoś nie chce pracować w komisji, to na 
siłę nie będzie pracować i nikt nikogo na siłę nie będzie uszczęśliwiać. 
 
Pan Radny Stanisław Babiniec – to nie będzie brać udziału, ale w komisji będzie. 
 
Pan Radny Lesław Kuśnierz – oficjalnie, żeby to było powiedziane dla wszystkich – nie wyrażam zgody 
żebym pracował w Komisji rewizyjnej. Skoro wcześniej Radna Mormul mówiła o mojej nieudolności, 
niezgodności z prawem, więc naprawdę nie mogę być w komisji rewizyjnej. 
 
Pan Radny Stanisław Babiniec – nie może być takiej sytuacji, że Mecenas wyraża swoją opinię, a 
Państwu wydaje się inaczej. Proszę nie przedłużać, tylko poddać uchwałę pod głosowanie. 
 
Pan Radny Lesław Kuśnierz – Panie Radny skoro ktoś mnie degraduje z funkcji przewodniczącego 
komisji i później mnie powołuje do tej komisji jako członka, to to jest śmieszne dla mnie. Coś się Pani 
Radna Mormul pomyliła. 
 
Pani Radna Agata Mormul – nigdy nie skierowałam do Pana takich słów, że Pan jest niekompetentny, 
nieudolny, nieodpowiedzialny. Właśnie w pracach komisji zauważyłam, kto pracuje prawidłowo, a kto 
nie do końca. 
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Dobrze będziemy głosować nad uchwałą 3.9 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu 

 (Przewodniczący zaznaczył, że bez zgody Radnego Kuśnierza w pracach komisji rewizyjnej). 
  
Pan Radny Damian Bosowski – proszę niech Pan Lesław Kuśnierz złoży wniosek formalny o 
wykreślenie go ze składu komisji i będziemy mieli klarowną sytuację. 
 
Pan Przewodniczący Mirosław Skoczylas – ale był wniosek, aby w miejsce Pana Radnego Kuśnierza był   
Pan Radny Duda, ale nie przegłosowany. 
 
Pan Radny Lesław Kuśnierz – ja rezygnuję z członkostwa w komisji rewizyjnej. 
 
Pan Radny Damian Bosowski – zgłaszam wniosek formalny aby ustalić skład komisji rewizyjnej Pani 
Małgorzata Bajer i Barbara Drzał.  
 
Pan Przewodniczący  Rady – to będzie 3 osoby, a ma być cztery. 
 
Pan Stanisław Babiniec – w związku z tym, że w komisji powinno pracować 4 osoby proponuję i 
zgłaszam wniosek dalej idący, aby zamiast Lesława Kuśnierza, który nie chce pracować w komisji 
rewizyjnej  do komisji wszedł  Pan Radny Czesław Lach z komisji mieszkaniowej, a to miejsce wejdzie 
Lesław Kuśnierz. 
 
Pan Mirosław Skoczylas – nie zgadza się, jest koło mnie, nie zgadza się Pan Lach. 
 
Pan Stanisław Babiniec – w tej sytuacji jak się nie zgadza to wycofuje wniosek. 
 
 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały 3.9 w sprawie powołania przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu 

 i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta. 
 
 
ZA (8) 
 
Małgorzata Król, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Gło-
giewicz, Paweł Chruściel, Agata Mormul. 
 
PRZECIW (2) 
 
Zuzanna Rogowska, Czesław Lach. 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)  
 
Zofia Janusz 
 
NIE GŁOSOWALI (4) 
 
Mirosław Skoczylas, Lech Duda, Bartłomiej Górka, Lesław Kuśnierz. 
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Pan Przewodniczący zgłosił wniosek o reasumpcje głosowania uchwały w sprawie powołania 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 
w Kietrzu z uwagi na wcześniej wyłączony mikrofon. Poddał wniosek pod głosowanie i w głosowaniu 
jawnym imiennym, wniosek został przyjęty. 
 
 
ZA (10) 
 
Małgorzata Król, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Gło-
giewicz, Paweł Chruściel, Agata Mormul, Lesław Kuśnierz, Zuzanna Rogowska. 
 
PRZECIW (0)  
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)  
 
Zofia Janusz, Czesław Lach, Lech Duda, Mirosław Skoczylas. 
 
NIE GŁOSOWALI (1) 
 
 Bartłomiej Górka. 
 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały 3.9 w sprawie powołania przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu 

 i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta. 
 
ZA (9) 
 
Małgorzata Król, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Gło-
giewicz, Paweł Chruściel, Agata Mormul, Lesław Kuśnierz. 
 
PRZECIW (0) 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)  
 
Zofia Janusz, Czesław Lach 
 
NIE GŁOSOWALI (4) 
 
 Bartłomiej Górka, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Zuzanna Rogowska. 
 
3.10 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 
września 2016 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz (19:21). 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała 
została podjęta. 
 
 
ZA (8) 
 
Małgorzata Król, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Beata Gło-
giewicz, Paweł Chruściel, Agata Mormul. 
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PRZECIW (2) 
 
Zuzanna Rogowska, Lesław Kuśnierz 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)  
 
Zofia Janusz, Czesław Lach 
 
NIE GŁOSOWALI (3) 
 
Mirosław Skoczylas, Lech Duda, Bartłomiej Górka. 
 
 
UCHWAŁA NR XXXII/375/2021 
 
 
 
 
 
11. Zakończenie obrad. (19:21) 
Obrady zakończono o godz. 19:21      
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej  
         
                 Mirosław Skoczylas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Magdalena Wójtowicz 


