
Kietrz, dn. 28.09.2021 r. 

Protokół ze wspólnego posiedzenia 

Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 21 września 2021 roku 

  

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15:00 

Stan Komisji Rewizyjnej:  

- wszyscy obecni: Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Zofia Janusz, Zuzanna Rogowska, 

Czesław Lach 

Stan Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług:  

-  wszyscy obecni: Damian Bosowski, Agata Mormul, Małgorzata Król, Bartłomiej Górka 

Stan Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych:  

- wszyscy obecni: Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Damian Bosowski, Czesław Lach. 

Stan Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi:  

- wszyscy obecni: Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas. 

Stan Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji:  

- obecni: Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Lech Duda. 

- nieobecny: Lesław Kuśnierz 

  

Uczestnicy posiedzenia: 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Babiniec 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu- Paweł Chruściel 

Skarbnik Gminy – Beata Trzcińska  

Sekretarz Gminy – Aneta Kopeczek  



Posiedzenie prowadziła Radna - Przewodnicząca Komisji rewizyjnej – radna Agata Mormul. 

 

 Pani Agata Mormul przywitała wszystkich uczestników posiedzenia. Radnych obecnych na 

komisji 14. Następnie przedstawiła porządek obrad i poprosiła o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu 10 - Rozpatrzenie wniosku o zainstalowanie dodatkowego oświetlenia na ul. 

Żeromskiego. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad: 

Komisja rewizyjna: 5 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących” (pozytywna) 

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 4 „za”, 0 przeciw, 0 „wstrzymujące”  

(pozytywna), 

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 3 „za”, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące (pozytywna)  

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 4 „za”, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące (pozytywna), 

Komisja skarg i wniosków: 3 „za”, 0 przeciw, 1 wstrzymujące (pozytywna).  

 

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie obrad komisji. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

1. Wybór przewodniczących komisji stałych. 

2. Analiza i dyskusja na temat podwyższenie wynagrodzenia dla Burmistrza Kietrza, 

radnych i pracowników Urzędu. 

3. Analiza i zgłaszanie uwag i poprawek do Regulamin nadawania tytułu „Honorowe 

Obywatelstwo Miasta Kietrza" i wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz" 

4. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii w sprawie wniosku Stowarzyszenia Miłośników 

Wsi Moszczanka o wsparcie finansowe. 

5. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii w sprawie prośby Stowarzyszenia Warto Być 

Przyzwoitym dotyczącej ogłoszenia roku 2022 rokiem Władysława 

Bartoszewskiego-Rokiem Przyzwoitości. 

6. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii w sprawie montażu minimum 3 progów 

zwalniających na ulicy Żeromskiego w Kietrzu  



7. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii w sprawie pisma radnej Zofii Janusz w sprawie 

montażu znaków drogowych A-17 „Dzieci” na ul. Reja i Kołłątaja w Kietrzu 

8. Rozpatrzenie pisma mieszkanki ulicy Szkolnej w sprawie utworzenia przejścia dla 

pieszych. 

9. Rozpatrzenie pisma mieszkańca Ściborzyc Wielkich z dnia 20.08.2021 r. w 

sprawie chodników przy drogach. 

10. Rozpatrzenie wniosku o zainstalowanie dodatkowego oświetlenia na ul. 

Żeromskiego  

 

 

Ad. 1 

Pani Przewodnicząca poprosiła poszczególne komisje o wskazanie kandydatów na Przewodniczących. 

Komisja do spraw Skarg, Wniosków i Petycji:  

Pani Radna Barbara Drzał zgłosiła na przewodniczącą komisji radną Beatę Głogiewicz 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

2 głosy „za” , 1 głos „wstrzymujący się” 

Przewodniczącym Komisji ds. Skarg Wniosków i Petycji została radna Beata Głogiewicz. 

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług:  

Pani radna Małgorzata Król zgłosiła na przewodniczącego komisji Radnego Damiana 

Bosowskiego. Innych kandydatów nie zgłoszono. 

3 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się” 

 

Przewodniczącym Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług został Pan Radny Damian 

Bosowski. 

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi:  

Pani radna Barbara Drzał  zgłosiła na przewodniczącą komisji Radną Małgorzatę Bajer. 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

2 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący” 

Przewodniczącą Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi została Pani 

Małgorzata Bajer. 



Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych:  

Pan Radny Damian Bosowski zgłosił na przewodniczącą komisji Radną Małgorzatę Król. 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

3 głosy „za” , 1 głos „wstrzymujący się” 

Przewodniczącą Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych została Radna 

Małgorzata Król.  

 

Ad. 2 Analiza i dyskusja na temat podwyższenie wynagrodzenia dla Burmistrza Kietrza, 

radnych i pracowników Urzędu. 

 

Pani Przewodnicząca – ta dyskusja jest wynikiem zmian jakie maja nastąpić w związku z 

planowanym podwyższeniem płac na kierowniczych stanowiskach państwowe.  

 

Do posiedzenia komisji dołączyły: 

Skarbnik Gminy – Beata Trzcińska 

Sekretarz Gminy – Aneta Kopeczek  

 

Przewodnicząca – ja mam pytanie do Pani Skarbnik czy my mamy takie zabezpieczenie w 

budżecie. 

 

Pani Skarbnik – są oszczędności na wynagrodzeniach, dosyć duże, m.in. z tego tytułu, że 

projekt na kanalizację na ul. Raciborskiej posiada środki pośrednie, również środki z akcyzy 

dla rolników, chorobowe, opieki spowodowały to, że są w tym roku takie oszczędności. 

 

Pani Przewodnicząca przedstawiła analizę wynagrodzeń Burmistrz ów okolicznych Gminy 

(Baborowa, Branic, Turawy, Białej). 

 

Radny Bosowski – bardzo fajnie to Pani przedstawiła tę analizę, ale nie sugerowałbym się 

przeliczając na mieszkańca. Jaka jest maksymalna obecnie stawka. 

 

Radny Chruściel – teraz z serwisu samorządowego wyczytałem, że maksymalna wynosi 

ponad 12 000,00 zł. 



Przewodniczący Rady – powinniśmy przyjąć jakoś procentowo i uwzględnić wyrównanie tej 

kwoty do innych włodarzy sąsiednich gmin. 

 

Radny Lech Duda – ja jestem jak najbardziej za podwyżką, ale skoro pani Burmistrz 

zrezygnowała wtedy z podwyżki, to nie powinniśmy się cofać. Wtedy uszanowaliśmy decyzję 

Pani Burmistrz o rezygnacji z podwyżki i pytanie czy ona chce, żeby podważać tę decyzję. 

Do kogo mamy dorównać. 

 

Radna Agata Mormul – nikt nie chce niczego podważać, tu chodzi o przedstawienie 

obrazowe. 

 

Radny Bartłomiej Górka – wydaje mi się, że przeliczenie na mieszkańca ma się nijak do 

czegokolwiek, bo w takim razie Prezydent Polski ile by musiał zarabiać.  

 

Radna Agata Mormul – to jest tylko ciekawostka, żeby pokazać jak włodarze innych gmin 

mimo, że liczba mieszkańców jest mniejsza to zarabiają więcej.  Mam jeszcze pytanie do Pani 

Skarbnik czy gdyby Pani Burmistrz dała premię któremuś pracownikowi, to jego 

wynagrodzenie byłoby wyższe niż jej? 

 

Pani Skarbnik – tak moje i Zastępcy wynagrodzenie porównywalne. 

 

Radny Damian Bosowski – jak najbardziej zgadzam się z tym, że włodarze gmin powinni 

zarabiać godnie i zagłosuje za podwyżką, ale należy pamiętać przede wszystkim o wielu 

zadaniach, które zostały zrealizowane w tej kadencji, w większości to wsparcie Rządu 

Mateusza Morawieckiego. Te projekty nie byłyby realizowane, gdy nie pracownicy urzędu i 

jednostek podległych. Proponuje by zacząć od podwyżek dla pracowników. Szanowni 

Państwo, żeby utrzymać dobrych pracowników to pracownicy muszą dobrze i godnie 

zarabiać, bo jeżeli pracownicy odejdą do prywatnych firm, przyjdą nowi na rok dwa to żaden 

projekt nie zostanie zrealizowany. 

 

Przewodnicząca komisji – wszyscy są brani pod uwagę po kolei. Nikogo nie chciałam urazić, 

dla mnie każdy jest ważny, a zaczęłam od Pani Burmistrz bo jest włodarzem naszej Gminy. 

 



Przewodniczący Rady – możemy dyskutować. To wszystko zostało przedstawione, żeby mieć 

jakiś obraz, im więcej danych tym lepiej. 

 

Pani Skarbnik – jeżeli w tym momencie Państwo chcecie podejmować decyzje to obowiązują 

następujące stawki zgodnie z rozporządzeniem: płaca zasadnicza 4700,00 zł, dodatek 

funkcyjny 1900,00 zł, dodatek specjalny 2640,00. Jak wejdzie nowe to zmienią się widełki. 

To do Państwa należy decyzja czy podwyższycie teraz czy po wejściu w życie nowego 

rozporządzenia. 

 

Radny Mirosław Skoczylas – dzisiaj myślę, że to nie ma sensu. Nie wiadomo co będzie  

w tym rozporządzeniu. 

 

Radny Paweł Chruściel – myślę, że jak najbardziej podwyżka się należy, ale powinniśmy się 

wstrzymać, aż będzie to nowe rozporządzenie. Wydaje mi się, że ta analiza, jaką radna A. 

Mormul przedstawiła ma sens. Są sukcesy w gminie, są realizowane projekty, ale poczekajmy 

na wytyczne. 

 

Radna Agata Mormul – może na dzień dzisiejszy moglibyśmy podnieść pani Burmistrz do 

aktualnych przepisów, a później drugi raz. 

 

Przewodniczący Rady – to by oznaczało, ze podwyżki będziemy dawać dwa razy, myślę, że 

wydźwięk społeczny będzie zły. 

 

Przewodnicząca Komisji poddał pod głosowanie wniosek, aby przenieść dyskusję na temat 

podwyżki dla pani Burmistrz po wejściu w życie rozporządzenia. 

 

Komisja rewizyjna: 5 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących” (pozytywna) 

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 4 „za”, 0 przeciw, 0 „wstrzymujące”  

(pozytywna), 

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 3 „za”, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące (pozytywna)  

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 4 „za”, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące (pozytywna), 

Komisja skarg i wniosków: 3 „za”, 0 przeciw, 1 wstrzymujące (pozytywna)  

Wniosek został przyjęty. 

 



 

Przewodnicząca Komisji – teraz przejdźmy do analizy wynagrodzeń pracowników, chciałam 

dopytać Pani skarbnik czy my mamy wyrazić opinię ? 

 

Radny Damian Bosowski – my jako rada nie jesteśmy pracodawca dla pracowników Urzędu i 

nie rada ustala wynagrodzenie. Możemy to potraktować jako wniosek do budżetu na przyszły 

rok, jeżeli Pani Skarbnik poda jakieś procenty, albo kwoty w obrębie których moglibyśmy się 

dyskutować. 

 

Radna Agata Mormul – ale tutaj chodzi, aby te podwyżki były teraz, a nie od nowego roku 

budżetowego. 

 

Radny Mirosław Skoczylas – Pani Skarbnik czy te pieniądze, które to są, to jest  do 

rozdysponowania na ten rok. 

 

Pani skarbnik – tak. 

 

Przewodniczący Rady – chyba się trochę zakręciliśmy w tym wszystkim, my jako radni 

możemy jedynie mieć wniosek o podwyżki na przyszły rok. To czy Pani Burmistrz zechce 

dać teraz podwyżki pracownikom, nie mamy na to wpływu. Pracownicy bezpośrednio 

podlegają pod Pani Burmistrz. 

 

Radny Mirosław Skoczylas – jeżeli pieniądze już są w budżecie to żadna rola tutaj nasza. 

 

 

Ad. 3 Analiza i zgłaszanie uwag i poprawek do Regulamin nadawania tytułu „Honorowe 

Obywatelstwo Miasta Kietrza" i wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz". 

 

Przewodnicząca komisji – kapituła, która obradowała doszukała się pewnych uchybień w 

Regulaminie i zasugerowała, aby została dopracowany, ponieważ okazuje się, że na jego 

podstawie nie możemy nadać wyróżnienia firmom, stowarzyszeniom. 

 

Radny Damian Bosowski – ja myślę, że regulamin jest dobrze skonstruowany, ponieważ 

Honorowe obywatelstwo i wyróżnienie Zasłużony dla Gminy w większości gmin nadaje się 



osobom. Co innego firmy, Stowarzyszenia, jestem jak najbardziej za ttym, aby zostały 

uhonorowane, ale nie tym tytułem. Dla instytucji, firm trzeba by się pochylić nad statuetką, 

jak to nazwiemy to już w naszej gestii.  

 

Przewodnicząca Komisji – chodziło bardziej o wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Kietrz”, 

aby była możliwość nagrodzenia ludzi, którzy tworzą stowarzyszenia, koła gospodyń itd., bo 

wkładają wiele serca w promocję gminy.  

 

Radna Zofia Janusz – składałam taki wniosek z szacunku dla pracowników „Weluru”, który 

pozostawił po sobie ogromny majątek, z którego my wszyscy korzystamy (budynek. Dom 

kultury i wiele innych). Chodzi o oddanie honoru pracownikom, mam znajomych, którzy 

pracowali i korzystali. Jeszcze trochę ludzi żyje. „Welur” tak naprawdę wskazywał nam pory 

dnia. 

 

Radny Damian Bosowski – zgadzam się z Panią, jednak dalej stoję w przekonaniu, że tytuł 

„Honorowe obywatelstwo” być nadawany osobom. Jeżeli chodzi o firmy, instytucje, to ja 

proponuje co innego np. „Zasłużona instytucja” czy coś takiego. 

 

Przewodnicząca komisji – chyba by trzeba się zastanowić nad nazewnictwem. Czy radny 

Bosowski  ma jakąś propozycję.  

 

Radny D. Bosowski – nie mam na tą chwilę propozycji, to taka nazwę roboczą podałem np. 

„Zasłużona instytucja dla Gminy Kietrz”, aby dodać taki punkt. 

 

Przewodnicząca Komisji – nie wszystkie wnioski są rozpatrywane pozytywnie, naprawdę 

trzeba się wykazać, aby taki tytuł otrzymać.  

 

Przewodniczący Rady – podoba mi się pomysł radnego Bosowskiego. Myślę, że należy 

stworzyć dodatkowy punkt.  

 

Radny Czesław Lach – chodzi o możliwość przyznania dla Stowarzyszeń, OSP , a oni nie są 

żadną firmom.  

 



Przewodniczący Rady – gdybyśmy wymyślili nazwę Statuetki to moglibyśmy wpisać: 

Zasłużona firma, organizacja, instytucja, stowarzyszenie. 

Przewodnicząca komisji – możemy osobno stworzyć regulamin, aby uhonorować 

przedsiębiorców, a tutaj chodzi o ludzi, którzy działają społecznie. Jeżeli patrzymy na 

ościenne gminy to mają takie nagrody w formie statuetek.  

 

Radny Bosowski – czyli pani Przewodnicząca regulamin pozwala honorować osoby.  

Składam wniosek, aby rozpocząć pracę nad regulaminem ustanowienia wyróżnienia „….”  dla 

firm stowarzyszeń itd.  

 

Przewodnicząca Komisji – chciałam jeszcze wrócić do regulaminu, aby zawrzeć termin 

składania np. do 30.04., aby to uściślić. Wtedy zawsze by to było wręczane na uroczystej 

sesji.  

 

Radny Lech Duda – mówimy tu o firmach i ja bym się też przy tym upierał, np. Kombinat 

Rolny Kietrz. Myślę, że statuetki tak, ale ile jest tych firm, które chcemy wyróżniać. Tak 

samo ile jest tych Stowarzyszeń? Można zrobić podpunkt, jeżeli chodzi o firmę i stworzyć 

kryteria. 

 

Radna Zofia Janusz – pada pytanie dlaczego nie Kombinat Rolny, czy Pan może wejść do 

budynków i skorzystać z dancingów, wczasów, jak ktoś nie mógł jechać, to za niego mógł 

jechać ktoś inny. W każdym domu podejrzewam są dywany z Weluru.  

 

Radny Lech Duda – ja o czymś innym, a Pani o czymś innym.  

 

Przewodniczący Rady – wniosek, który będziemy głosować wiele nam rozwiązuje.  

 

Radny Paweł Chruściel – myślę, że do tego regulaminu możemy dodać punkt i kryteria. 

Musimy mieć wytyczne. Ja nie tworzyłbym innego regulaminu. 

 

Radny D. Bosowki – jeżeli już będziemy pracować nad regulaminem, to dodamy 

odpowiednie kryteria.  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o prace nad zmianami w regulaminie: 



Komisja rewizyjna: 4 „za”, 0 „przeciw”  1 „wstrzymujących” (pozytywna) 

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 3 „za”, 0 przeciw, 1 „wstrzymujące”  

(pozytywna), 

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 2 „za”, 0 przeciw, 1 

wstrzymujące (pozytywna)  

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 4 „za”, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące (pozytywna), 

Komisja skarg i wniosków: 4 „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujące (pozytywna).  

 

W głosowaniu jawnym większością wniosek został przyjęty. 

 

Radny Paweł Chruściel – chciałabym złożyć wniosek o stworzenie tablicy upamiętniającej 

wszystkich do tej pory uhonorowanych. 

 

Radny B. Górka jeżeli to ma być jakiś wielki monolit, to dopisywać, zmieniać coś to nie jest 

takie proste. 

 

Radny Paweł Chruściel – myślę, że powinna to być forma, na której będzie można dopisywać. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o wykonanie tablicy upamiętniającej 

wszystkich uhonorowanych do tej pory. 

 

Komisja rewizyjna: 5 „za”, 0 „przeciw”  0 „wstrzymujących” (pozytywna) 

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 4 „za”, 0 przeciw, 0 „wstrzymujące”  

(pozytywna), 

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 3 „za”, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące (pozytywna)  

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 4 „za”, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące (pozytywna), 

Komisja skarg i wniosków: 3 „za”, 0 przeciw, 1 wstrzymujące (pozytywna).  

 

W głosowaniu jawnym większością wniosek został przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady – chciałbym, abyśmy pomyśleli, aby liderzy wsi mieli jakieś środki, w 

formie diety zrekompensować koszty, które ponoszą.  

 

Przewodnicząca komisji – pochylimy się nad tym, jak będziemy ustalać podwyżki dla 

radnych. Sołtysów.  

 

Radny Mirosław Skoczylas – w pierwszej kolejności trzeba się dowiedzieć czy w ogóle 

możemy dać diety liderom. W ościennych gminach  nie słyszałem, żeby liderzy dostawali. 

Musimy skorzystać z opinii prawnej. 

 

Przewodnicząca Komisji – wystosuję pismo do mecenasa w tej sprawie. 

 

 



Ad. 4 Rozpatrzenie i wyrażenie opinii w sprawie wniosku Stowarzyszenia Miłośników Wsi 

Moszczanka o wsparcie finansowe. 

 

Pani Skarbnik – chciałam zapytać w jaki sposób Państwo chcecie dyskutować na ten temat. 

Czy w ogóle zamierzacie się Państwo zastanawiać się czy temu Stowarzyszeniu w jakiś 

sposób udzielić wsparcie, czy w ogóle chcecie wiedzieć czy jest możliwość. 

Stowarzyszeniom z publicznych pieniędzy nie ma możliwości udzielić pomocy. Można 

skorzystać z ustawy o pożytku publicznym, czy też podejdziecie do tego, że należy a urząd 

ma znaleźć możliwości prawne w jaki sposób to zrobić.  

 

Przewodnicząca komisji – te pismo wpłynęło do biura rady i chodzi o wyrażenie opinii, ale 

tutaj tak naprawdę głos miała zabrać pani Burmistrz. 

 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe 

Stowarzyszenia Miłośników Wsi Moszczanka 

Komisja rewizyjna: 4 „za”, 0 „przeciw”  1 „wstrzymujących” (pozytywna) 

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 3 „za”, 1 przeciw, 0 „wstrzymujące”  

(pozytywna), 

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 2 „za”, 0 przeciw, 1 

wstrzymujące (pozytywna)  

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 4 „za”, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące (pozytywna), 

Komisja skarg i wniosków: 3 „za”, 0 przeciw, 1 wstrzymujące (pozytywna).  

 

 

W głosowaniu jawnym większością wniosek został przyjęty. 

 

Ad. 5 Rozpatrzenie i wyrażenie opinii w sprawie prośby Stowarzyszenia Warto Być 

Przyzwoitym dotyczącej ogłoszenia roku 2022 rokiem Władysława Bartoszewskiego-Rokiem 

Przyzwoitości. 

Przewodnicząca Komisji – jest to postać bardzo ważna dla historii, jest to wybitna postać. 

Jego działalność była bardzo cenna. Postać ważna dla Polski, Europy i świata. 

Radny Damian Bosowski przedstawił długi wywód na temat osoby W. Bartoszewskiego, 

wskazując na jego wady , konkludując, że nie zasługuje na to, aby rok 2022 ogłosić jego 

rokiem. 

 



Przewodnicząca komisji – myślę i zawsze to powtarzam moim uczniom, że nie mamy 

moralnego prawa by kogoś oceniać. Nie wiemy jak byśmy my sami postąpili. 

Radny D. Bosowski – czytając to pismo nie mogłem się nie odnieść do tego pisma, bo 

zawiera kłamstwa i żeby to było sprostowane. 

Radny Mirosław Skoczylas – proszę Państwa myślałem, że w takiej instytucji jak samorząd 

nie będziemy politykować. Historia jest płynna, można różne rzeczy sobie w Internet wbić i 

znaleźć. Nie nam oceniać ludzi, bo tez nie wiem kto kim był, nas też będą oceniać, oceniają- 

słusznie lub nie. Każdy uzna jak zgłosować. 

Przewodniczący Rady – chciałbym się odnieść do tego, bo doczytałem, że W. Bartoszewski 

otrzymał tytuł profesorski na uczelni w Bawarii.  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Stowarzyszenia Warto Być Przyzwoitym 

dotyczącej ogłoszenia roku 2022 rokiem Władysława Bartoszewskiego-Rokiem 

Przyzwoitości. 

Komisja rewizyjna: 3„za”, 0 „przeciw”  2 „wstrzymujących” (pozytywna) 

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 1 „za”, 1 przeciw, 2 „wstrzymujące”  

(brak opinii), 

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 1 „za”, 1 przeciw, 1 

wstrzymujące (brak opinii))  

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 1 „za”, 1 przeciw, 2 

wstrzymujące (brak opinii)), 

Komisja skarg i wniosków: 3 „za”, 1 przeciw, 0 wstrzymujące (pozytywna).  

 

W głosowaniu jawnym większością wniosek został przyjęty. 

 

Przewodnicząca komisji zakończyła obrady  kierując punkty 6,7,8,10 na Komisję ds. Komisja 

ds. rozwoju miasta, oświaty i usług. Natomiast punkt 9 Rozpatrzenie pisma mieszkańca 

Ściborzyc Wielkich z dnia 20.08.2021 r. w sprawie chodników przy drogach-komisja ds. 

rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi ustali wizję lokalną w terenie.  

 

Obrady zakończono o godz. 17.03 

 

 

 

       Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

 

            Agata Mormul 

 

 

 



 

 

Po zakończeniu obrad komisji wspólnych Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług  

wyraziła opinię w 4 sprawach 

Pan Przewodniczący Damian Bosowski poddał pod głosowanie następujące wnioski. 

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii w sprawie montażu minimum 3 progów 

zwalniających na ulicy Żeromskiego w Kietrzu  

4 głosy „za” montażem jednego progu zwalniającego na ul. Żeromskiego.(opinia 

pozytywna) 

2. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii w sprawie pisma radnej Zofii Janusz w sprawie 

montażu znaków drogowych A-17 „Dzieci” na ul. Reja i Kołłątaja w Kietrzu. 

2 głosy „przeciw” 2 „wstrzymujące” (opinia negatywna) 

3. Rozpatrzenie pisma mieszkanki ulicy Szkolnej w sprawie utworzenia przejścia dla 

pieszych 4 głosy „wstrzymujące” (nie wydano opinii) 

4. Rozpatrzenie wniosku o zainstalowanie dodatkowego oświetlenia na ul. Żeromskiego 

4 głosy „za” (opinia pozytywna) 

 

Na tym obrady zakończono o godz. 17.30 

 

Przewodniczący Komisji ds. rozwoju  

         miasta, oświaty i usług 

            Damian Bosowski  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


