Kietrz, dn. 16.11.2021 r.
Protokół ze wspólnego posiedzenia
Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 15 listopada 2021 roku
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16:00
Stan Komisji Rewizyjnej:
- obecni: Agata Mormul, Zofia Janusz, Czesław Lach
- nieobecni: Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska
Stan Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług:
- obecni: Damian Bosowski, Agata Mormul, Bartłomiej Górka
- nieobecna: Małgorzata Król
Stan Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych:
- obecni:, Beata Głogiewicz, Damian Bosowski, Czesław Lach,
- nieobecni: Małgorzata Król,
Stan Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi:
- obecni:, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas
- nieobecni: Małgorzata Bajer
Stan Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji:
- obecni: Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Lesław Kuśnierz, Lech Duda
Uczestnicy posiedzenia:
Przewodniczący Rady Miejskiej : Stanisław Babiniec
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu- Paweł Chruściel
Burmistrz Kietrza – Dorota Przysiężna – Bator
Skarbnik Gminy – Beata Trzcińska
Zastępca głównego księgowego ds.. podatków – Anna Paliga

Posiedzenie prowadziła Radna Agata Mormul - Przewodnicząca Komisji rewizyjnej.
Pani Agata Mormul przywitała wszystkich uczestników posiedzenia.Następnie przedstawiła porządek
obrad.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie obrad komisji.
2. Analiza i dyskusja na temat ustalenia stawek podatkowych na 2022 rok.
3. Analiza i dyskusja na temat podwyższenie wynagrodzenia dla Burmistrza Kietrza,
radnych i sołtysów.
4. Sprawy bieżące.
Ad. 2 Analiza i dyskusja na temat ustalenia stawek podatkowych na 2022 rok.
Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Annę Paliga o zaprezentowanie wcześniej przesłanych radnym
propozycji stawek podatkowych na 2022 rok.
Pani Anna Paliga omówiła w następującej kolejności proponowane stawki podatków:
a) Podatek od nieruchomości – bez pytań, bez uwag
b) Podatek od środków transportowych – bez pytań, bez uwag
c) Opłata targowa – bez pytań, bez uwag
d) Podatek rolny:
Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienie różnicy między hektarem przeliczeniowym i
fizycznym.
Pani Anna Paliga – jeżeli chodzi o hektar przeliczeniowy, to jest stawka dla gospodarstw rolnych,
czyli osoby, które są podatnikami i mają na terenie naszej gminy czy tez łącznie na terenach
różnych gmin powyżej właśnie jednego hektara przeliczeniowego to są stawki, które wynikają z
ustawy o podatku rolnym, które dla różnych klas gruntów są inaczej przeliczane. Natomiast
stawka za jeden hektar fizyczny dotyczy podatników, którzy nie posiadają gospodarstwa rolnego,
a ich grunty nie przekraczają ani hektara przeliczeniowego ani fizycznego.
Pani Radna Agata Mormul – przewodnicząca komisji rewizyjnej poddała pod głosowanie propozycje
stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 i w głosowaniu jawnym zostały ona przyjęte.
Komisja rewizyjna: 3 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących” (pozytywna)
Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 2 za, 0 przeciw, 0 „wstrzymujące”
(pozytywna),
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 1 „za”, 1 przeciw, 0
wstrzymujące (brak opinii)
Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 3 „za”, 0 przeciw, 0
wstrzymujące (pozytywna),

Komisja skarg i wniosków: 3 „za”, 2 przeciw, 0 wstrzymujące (pozytywna).

Pani Radna Agata Mormul – przewodnicząca komisji rewizyjnej poddała pod głosowanie propozycje
stawki podatku od środków transportowych na rok 2022 i w głosowaniu jawnym zostały one przyjęte..
Komisja rewizyjna: 3 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących” (pozytywna)
Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 2 za, 0 przeciw, 0 „wstrzymujących”
(pozytywna),
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 1 „za”, 0 przeciw, 1
wstrzymujący (pozytywna)
Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 3 „za”, 0 przeciw, 0
wstrzymujących (pozytywna),
Komisja skarg i wniosków: 3 „za”, 2 przeciw, 0 wstrzymujących (pozytywna).
Pani Radna Agata Mormul – przewodnicząca komisji rewizyjnej poddała pod głosowanie propozycje
stawek podatku rolnego na rok 2022 i w głosowaniu jawnym zostały one przyjęte.
Komisja rewizyjna: 3 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących” (pozytywna)
Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 2 za, 0 przeciw, 0 „wstrzymujących”
(pozytywna),
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 1 „za”, 0 przeciw, 1
wstrzymujący (pozytywna)
Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 3 „za”, 0 przeciw, 0
wstrzymujących (pozytywna),
Komisja skarg i wniosków: 3 „za”, 1 przeciw, 1 wstrzymujący (pozytywna).
Pani Radna Agata Mormul – przewodnicząca komisji rewizyjnej poddała pod głosowanie propozycje
stawek opłaty targowej na rok 2022 i w głosowaniu jawnym zostały one przyjęte.
Komisja rewizyjna: 3 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących” (pozytywna)
Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 2 za, 0 przeciw, 0 „wstrzymujących”
(pozytywna),
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 2 „za”, 0 przeciw, 0
wstrzymujących (pozytywna)
Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 3 „za”, 0 przeciw, 0
wstrzymujących (pozytywna),
Komisja skarg i wniosków: 4 „za”, 0 przeciw, 1 wstrzymujący (pozytywna).
Ad. 3 Analiza i dyskusja na temat podwyższenie wynagrodzenia dla Burmistrza Kietrza, radnych i
sołtysów.
Pani Przewodnicząca Agata Mormul – zajmowaliśmy się tym tematem 21 września, ale nie było
wytycznych. Teraz jest już rozporządzenie, w którym zostały określone ramy diet przysługujących
radnym oraz wynagrodzenia dla Burmistrza. Propozycję wynagrodzenia dla Pani Burmistrz
przedstawił Przewodniczący Rady.
Przewodniczący Rady – proponuję wynagrodzenie zasadnicze podnieść do kwoty 7500,00 zł, dodatek
funkcyjny do kwoty 2100,00 zł, dodatek specjalny 2880,00 zł, i dodatek za wieloletnią prace w
wysokości dostosowanej do stażu pracy. To nie są górne granice, to jest minimum, które Burmistrz

musi otrzymać. Do tego chciałem zwrócić uwagę na ustawę nowelizująca, która weszła w życie 1
listopada 2021 r., ale na mocy wcześniejszej ustawy z dn. 17 września 2021 r. na mocy art. 18 nowe
zasady mogą obowiązywać od 1 sierpnia 2021 r. Jeżeli podejmiemy uchwałę to ona będzie
obowiązywać od 1 listopada, ale ja proponuje, aby zrobić taką uchwałę która będzie zakładać
wyrównanie od 1 sierpnia.
Radna Agata Mormul – chciałam jeszcze uściślić rozporządzenie narzuca z góry, że to ma być 80%,
mamy związane ręce, nawet jakbyśmy chcieli dać mniej.
Pani Burmistrz – ja chciałabym od razu zasygnalizować, żebyście Państwo nie zaprzątali swojej uwagi
na dyskusję dotyczącą wyrównania od sierpnia, ponieważ to nie jest obligo i ja za to wyrównanie
dziękuję, nie chce tego wyrównania.
Radny Lech Duda – jeżeli ustawa narzuca, jest to z góry ustalone, my uchwałę mamy podjąć z racji
tego, to i tak wejdzie w życie. Może to wynika z przepisów, że uchwała musi być podjęta.
Radna Agata Mormul – kwestia do ustalenia jest ile my dajemy, bo możemy dać więcej niż te 80%.
Radny Bartłomiej Górka dołączył do obrad komisji o godz. 16.24.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Panie radny , tak czy inaczej, nawet jak ustawa wchodzi w życie, to
my musimy podjąć uchwałę ustalająca wynagrodzenie dla Burmistrza.
Radny Lech Duda – ja się z tym zgadzam, tylko tu chodziło o, że jeżeli Pan przedstawia to minimum,
to nad czym debatować?
Radna Agata Mormul – dlatego pytam czy ktoś ma inną propozycję. To jest propozycja
przewodniczącego.
Przewodniczący Rady – może Pan zaproponować 100%, po to dyskutujemy i się spotykamy.
Radny Lech Duda – dlatego się dziwie, że to jest minimum, bo dyskutowaliśmy o tym wcześniej, to
chcieliście, żeby było zbliżone przynajmniej do ościennych gmin.
Radna Agata Mormul – przyznam się szczerze, że nie sądziłam, że od września do teraz te stawki tak
pójdą w górę. Jednak ustawa narzuciła, więc zrzuciła ten ciężar z głowy, oni to uregulowali.

Przewodniczący Rady – jak we wrześniu o tym dyskutowaliśmy nie było jeszcze rozporządzenia,
które reguluje pewne kwestie,

w międzyczasie pojawiło się rozporządzenie i moja propozycja

minimalna, oczywiście macie Państwo prawo złożyć wniosek i zaproponować wyższą kwotę
wynagrodzenia.
Pani Radna Agata Mormul – przewodnicząca komisji rewizyjnej poddała pod głosowanie propozycję
wynagrodzenia dla Pani Burmistrz od 1 listopada 2021 i w głosowaniu jawnym została ona przyjęta.
Komisja rewizyjna: 3 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących” (pozytywna)
Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 2 za, 0 przeciw, 1 „wstrzymujący”
(pozytywna),
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 1 „za”, 0 przeciw, 1
wstrzymujący (pozytywna)
Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 3 „za”, 0 przeciw, 0
wstrzymujących (pozytywna),
Komisja skarg i wniosków: 3 „za”, 0 przeciw, 2 wstrzymujące (pozytywna).
Radna Agata Mormul poprosiła Panią Burmistrz o przedstawienie propozycji wysokości diet dla
radnych i sołtysów.
Pani Burmistrz – proszę państwa moje propozycje kształtują się następująco:
- wysokość miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady proponuję, aby to było 1500,00 zł
- wysokość miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej proponuję, aby to było
950,00 zł
- radnym uczestniczącym w sesji rady proponuję dietę w wysokości 400,00 zł, z wyjątkiem radnych
pełniącym funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego,
- radnym uczestniczącym w komisji: dla przewodniczącego proponuję 320,00 zł, a dla członków po
270,00 zł,
- przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy: proponuję 250,00 zł
jako element stały oraz 50,00 za udział w sesji.
Uwag nie zgłoszono, nie było pytań.
Przewodnicząca ogłosiła 5 minut przerwy.
Pani Radna Agata Mormul – przewodnicząca komisji rewizyjnej poddała pod głosowanie propozycję
diet dla radnych od stycznia 2022 roku i w głosowaniu jawnym została ona przyjęta.
Komisja rewizyjna: 3 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących” (pozytywna)
Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 2 za, 1 przeciw, 0 „wstrzymujący”
(pozytywna),
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 1 „za”, 1 przeciw, 0
wstrzymujące (brak opinii)
Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 3 „za”, 0 przeciw, 0
wstrzymujące (pozytywna),
Komisja skarg i wniosków: 3 „za”, 1 przeciw, 1 wstrzymujący (pozytywna).
Pani Radna Agata Mormul – przewodnicząca komisji rewizyjnej poddała pod głosowanie propozycję
diet dla sołtysów od stycznia 2022 roku i w głosowaniu jawnym została ona przyjęta.
Komisja rewizyjna: 3 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących” (pozytywna)

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 3 za, 0 przeciw, 0 „wstrzymujący”
(pozytywna),
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 2 „za”, 0 przeciw, 0
wstrzymujące (pozytywna)
Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 3 „za”, 0 przeciw, 0
wstrzymujące (pozytywna),
Komisja skarg i wniosków: 3 „za”, 0 przeciw, 2 wstrzymujące (pozytywna).
Ad. 4 Sprawy bieżące
Radna Agata Mormul poprosiła poszczególne komisje o przygotowanie planu pracy na 2022
rok, ponadto poinformowała o w dniu 22.11.2021 r. o godz. 16;00 odbędzie się komisja
wspólna w sprawie budżetu na 2022 rok.
Pani Burmistrz – dziś o godzinie 13:00 podpisano umowę na przebudowę DW416. Myślę, że
to jest najbardziej wyczekiwana inwestycja tej kadencji i ta inwestycja zacznie się w
najbliższych dniach realizować.

Obrady zakończono o godz. 16:45
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Agata Mormul

Protokołowała: Magdalena Wójtowicz

