
Kietrz, dn. 11.08.2021 r.  

PROTOKÓŁ 

Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 

z dnia 11.08.2021 r. 

 

Pani Przewodnicząca Małgorzata Bajer otworzyła obrady i przywitała uczestników. 

W posiedzeniu komisja uczestniczyła w pełnym składzie: 

 Małgorzata Bajer – przewodnicząca 

 Barbara Drzał – członek 

 Czesław Lach – członek 

 

W posiedzeniu uczestniczyli również: 

Zastępca Burmistrza Kietrza – Pan Marceli Głogiewicz 

Radna Rady Miejskiej w Kietrzu – Zuzanna Rogowska  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu – Mirosław Skoczylas  

Kamil Bednarz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i 

Drogownictwa 

 

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad i komisja udała się na wizję lokalną w terenie.  

1. Rozpoczęcie obrad sesji. 

2. Wizja lokalna w terenie. 

 

Komisja ustaliła następujące wnioski:  

 

1. Rozumice: 

Komisja ustaliła za zasadne przebudowę drogi wewnętrznej w Rozumicach, 

polegająca na ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz 

wykonanie odwodnienia liniowego tej drogi. Przed przebudową należy 

wykonać próbę wytrzymałości podbudowy. Nr działki ewidencyjnej 416 od 

drogi powiatowej do rzeki. 

2. Lubotyń: 

Komisja ustaliła, że droga w Lubotyniu od skrzyżowania z drogą powiatową 

do posesji nr 65 jest w niedostatecznym stanie technicznym. Nawierzchnia z 

kamienia jest regularnie podmywana przez wody opadowe przedostające się z 

okolicznych pól uprawnych. Rów wzdłuż drogi jest zamulony, a przepusty 

niedrożne. Zdaniem komisji najlepszym rozwiązaniem jest ułożenie 

nawierzchni z destruktu asfaltowego (frezowiny) oraz odtworzenie rowów 

i udrożnienie przepustów. Komisja wnioskuje o wpisanie tego zadania do 

budżetu na rok 2022 r. 

3. Dzierżysław: 

Radny Czesław Lach zasugerował rozwiązanie problemu zalewania posesji w 

okolicy ulicy Kościuszki 49 poprzez przebudowę kolektora kanalizacyjnego o 



przekroju nie mniejszym niż 1000 mm. Komisja wnioskuje o wpisanie tego 

zadania do budżetu na rok 2022 r. 

Komisja wnioskuje ponadto o doraźne działanie w postaci zwiększenia 

przekroju odpływu z drogi do rowu przy posesji przy posesji Kościuszki 49. 

4. Ściborzyce Wielkie  

Radna Małgorzata Bajer zasugerowała utwardzenie drogi wewnętrznej 

prowadzącej do posesji nr 126 należącej do gminy Kietrz.  

3. Sprawy bieżące.  

 

 

Posiedzenie Komisji zakończono o godz.  12.30 

Przewodnicząca Komisji ds. rozwoju 

rolnictwa i warunków bytowych wsi 

Małgorzata Bajer 

Protokołowała: Magdalena Wójtowicz 

 


