
Kietrz, dn. 25.11.2021 r. 

Protokół ze wspólnego posiedzenia 

Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 22 listopada 2021 roku 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15:00 

Stan Komisji Rewizyjnej:  

- obecni: Agata Mormul, Zofia Janusz, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, 

- nieobecni: 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:  

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

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 

Burmistrz Kietrza – Dorota Przysiężna – Bator  

Skarbnik Gminy – Beata Trzcińska 

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 posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Kietrz na rok 2022. 

3. Sprawy bieżące 

 

Ad. 3 

Przewodniczą komisji radna Agata Mormul zaznaczyła, że z uwagi na spóźnienie radnej Zofii Janusz 

obrady rozpoczną się od spraw bieżących i oddała głos Pani Burmistrz. 

 

1) Pani Burmistrz – proszę Państwa możemy się za niedługo spodziewać naboru do Polskiego 

Ładu. W naborze, który została niedawno rozstrzygnięty otrzymaliśmy tyle środków, na ile 

wnioskowaliśmy. Teraz możemy złożyć trzy wnioski. Chciałabym przedstawić swoje 

propozycje, poddać pod dyskusje czy głosowanie lub jak by się okazało, że macie jakieś inne 

propozycje. Moje propozycje to: 

1. Modernizacja stadionu GLKS w Kietrzu. 

2. Przebudowa ulic Ogrodowej i Polnej w jednym wniosku. 

3. II etap ul. Młyńskiej w Nowej Cerekwi. 

 

Radny Mirosław Skoczylas – ja bym zaproponował: Budowa i remont drogi w Chróścielowie (działka 

528), ponieważ ta droga była w kolejności wpisywana, kiedy komisja wiejska robiła objazd i była ona 

w rankingu na liście jako druga do zrobienia. 

Radny Lech Duda – modernizacja tzn. , co by to miało być zrobione? 

Pani Burmistrz – na tę chwile nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlatego, że nie szacowaliśmy tego 

jeszcze. Na pewno byłby to remont bieżni, być może jakieś inne jeszcze elementy, ale to nie zostało 

jeszcze ustalone. 

Radny Lech Duda – to będziemy głosować nad wnioskami, ale nie wiemy na jaką kwotę. A ile można 

pozyskać? 

 

Pani Burmistrz – nie ma takich ram, przy pierwszym Polskim ładzie nie pojawiło się żadne 

sformułowanie , które by nam ograniczało wnioskowane kwoty. Wiedzieliśmy tylko tyle, że np. na 

niektóre działania 95%, na inne 90%, ale jakie kwoty, to pozostawało w gestii samorządów. 

 

Radny Lech Duda – to są jakieś ramy od kiedy do kiedy, czy to będzie w 2022 roku? 



 

Pani Burmistrz – jest zapowiedziany nabór, jeśli on będzie opierała się na takich zasadach jak ten 

ostatni, to w momencie, kiedy zostaną nam przyznane pieniądze mamy pół roku na to, aby ogłosić 

przetargi i tyle wiemy. 

 

Pani Radna Agata Mormul – przewodnicząca komisji rewizyjnej poddała pod głosowanie  wniosek o 

zgłoszenie do Polskiego Ładu zadania „Modernizacja stadionu GLKS w Kietrzu i w głosowaniu 

jawnym został on przyjęty. 

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

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

     (pozytywna), 

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

            wstrzymujących (pozytywna)  

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 3 „za”, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące (pozytywna), 

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

 

15.21 – do obrad dołączyła radna Zofia Janusz. 

Pani Radna Agata Mormul – przewodnicząca komisji rewizyjnej poddała pod głosowanie wniosek o 

zgłoszenie do Polskiego Ładu zadania Przebudowa ul Ogrodowej i Polnej i w głosowaniu jawnym 

został on przyjęty. 

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

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

     (pozytywna), 

            Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 3 „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, 0 wstrzymujących (pozytywna).  

 

Pani Radna Agata Mormul – przewodnicząca komisji rewizyjnej poddała pod głosowanie wniosek o 

zgłoszenie do Polskiego Ładu zadania II etap ul. Młyńskiej w Nowej Cerekwi i w głosowaniu jawnym 

został on przyjęty. 

Komisja rewizyjna: 4 „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: 2 „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, 1 wstrzymujący (pozytywna).  

 



Pani Radna Agata Mormul – przewodnicząca komisji rewizyjnej poddała pod głosowanie wniosek o 

zgłoszenie do Polskiego Ładu zadania Budowa i remont drogi w Chróścielowie i w głosowaniu 

jawnym został on odrzucony. 

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

      Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 1 za, 2 przeciw, 0 „wstrzymujących”  

     (negatywna), 

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

            wstrzymujących (negatywna) 

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 0 „za”, 3 przeciw, 0 

wstrzymujących (negatywna), 

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

 

2) Przewodnicząca oddała głos Pani Burmistrz w celu przedstawienia propozycji do Programu 

wsparcia terenów popegeerowskich. 

 

Pani Burmistrz – jeśli chodzi o tereny popegeerowskie możemy złożyć  maksymalnie 2 wnioski, ja 

mam trzy propozycje. Jeśli macie inne propozycje to zgłoście i będziecie głosować. 

1. Remont czy przebudowa ulicy Mickiewicza  w Dzierżysławiu. 

2. Remont lub przebudowa ul. Stawowej w Wojnowicach. 

3. II etap remontu dróg wewnętrznych i chodników na osiedlu Skiold. 

 

Pani Radna Agata Mormul – przewodnicząca komisji rewizyjnej poddała pod głosowanie wniosek o 

zgłoszenie do Programu wsparcia terenów popegeerowskich zadania Remont lub przebudowa ul. 

Mickiewicza w Dzierżysławiu  i w głosowaniu jawnym został on przyjęty. 

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

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

     (pozytywna), 

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

            wstrzymujących (pozytywna)  

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 3 „za”, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących (pozytywna), 

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

Pani Radna Agata Mormul – przewodnicząca komisji rewizyjnej poddała pod głosowanie wniosek o 

zgłoszenie do Programu wsparcia terenów popegeerowskich zadania Remont lub przebudowa ul. 

Stawowej w Wojnowicach  i w głosowaniu jawnym został on przyjęty. 

Komisja rewizyjna: 4 „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: 2 „za”, 1 przeciw, 0 

            wstrzymujących (pozytywna)  

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 3 „za”, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących (pozytywna), 

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

 



Pani Radna Agata Mormul – przewodnicząca komisji rewizyjnej poddała pod głosowanie wniosek o 

zgłoszenie do Programu wsparcia terenów popegeerowskich zadania  II etap remont dróg 

wewnętrznych oraz chodników na osiedlu Skiold i w głosowaniu jawnym został on przyjęty. 

Komisja rewizyjna: 0 „za”, 0 „przeciw” 4 „wstrzymujących” (brak opinii ) 

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

     (pozytywna), 

            Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 1 „za”, 0 przeciw, 3 

            wstrzymujących (pozytywna) 

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 0 „za”, 0 przeciw, 3 

wstrzymujące (brak opinii), 

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

 

 

Radny Lech Duda – ja mam pytanie czy na ul. Mickiewicza w Dzierżysławiu możemy złożyć? 

Pani Burmistrz – tak wysyłaliśmy w tej sprawie zapytanie do Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa i dostaliśmy dwie informacje, jednego dnia o tym, że tylko kilka sołectwa, a 

następnego dnia, że wszystkie łącznie z miastem Kietrz. 

Radny Lech Duda – myślałem, że tylko tam gdzie były osiedla popegeerowskie. Jak się okaże, 

że nie dostaniemy, to czy później będziemy mogli złożyć wniosek uzupełniający?  

Pani Burmistrz – a dlaczego ma się okazać, że nie mogliśmy składać? Proszę wysunąć jeszcze 

propozycję kogo zapytać, jeśli uznajemy, że odpowiedź KOWRu jest niemiarodajna, to kogo 

jeszcze zapytać? 

Radny Lech Duda – ja nie będę wysuwał żadnej propozycji, ja po prostu tylko pytam, 

żebyśmy my jako miejscowość nie stracili szansy pozyskania środków i tylko tyle. 

 

Przewodniczący Rady Stanisław Babiniec złożył wniosek, aby zostawić ul. Mickiewicza i 

Stawową, bo zostały przegłosowane trzy. 

 

Radny Damian Bosowski – rada wyraża jedynie opinię, która nie jest wiążąca. Czy rada w 

drodze uchwały podejmuje decyzję o składaniu wniosków do Polskiego Ładu, bo wiem że nie, 

czyli Burmistrz jako organ wykonawczy gminy podejmuje decyzję. Moim zdaniem, wszystkie 

komisje wyraziły opinie pozytywne na temat tych trzech wniosków, a Pani Burmistrz może 

podjąć decyzję samodzielnie, sugerując się tym jak komisje wnioskowały.  

 

Przewodniczący Rady Stanisław Babiniec – podtrzymuje swój wniosek, bo Pani Burmistrz 

chce mieć jasną i klarowną sytuację. 

 

Radny Bartłomiej Górka – jak głosować skoro to jest w jednym pakiecie? 

 

Przewodniczący Rady Stanisław Babiniec – może Pan zagłosować przeciwko mojemu 

wnioskowi. 

Pani Radna Agata Mormul – przewodnicząca komisji rewizyjnej poddała pod głosowanie wniosek o 

zgłoszenie do Programu wsparcia terenów popegeerowskich zadania  II etap remont dróg 

wewnętrznych oraz chodników na osiedlu Skiold i w głosowaniu jawnym został on przyjęty. 

 

Komisja rewizyjna: 4 „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: 2 „za”, 1 przeciw, 0 

            wstrzymujących (pozytywna)  

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 3 „za”, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących (pozytywna), 

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

 

3) Pani Burmistrz – proszę Państwa chciałabym Państwa zapytać o opinię w innej kwestii. 

Myślę, że jesteśmy jednomyślni w takiej ocenie, że DriftOpen się przyjął bardzo pozytywnie, 

udało nam się to. Teraz nadszedł czas, że zająć się Driftami na rok 2022. Ja chciałabym tym 

razem sformalizować sprawę, bo jest to sprawa istotna i kosztowna powołując zespół celowy, 

który by Driftami się zajął. Mam pewność do osób, które Driftami będą się zajmować z racji 

pełnionych obowiązków zawodowych, więc na pewno będzie Dyrektor CKIS i jego 

pracownicy i chciałbym, abyście Państwo spośród siebie wybrali osobę, która by 

reprezentowała Rade Miejską w tym zespole celowym. 

 

Przewodniczący Rady – ja proponuje, żeby z ramienia rady tą funkcję prezentował radny Damian 

Bosowski. 

 

Radny Damian Bosowski wyraził zgodę.  

 

Radny Mirosław Skoczylas – zgłaszam radnego Górkę. 

 

Radny Bartłomiej Górka wyraził zgodę. 

 

Pani Radna Agata Mormul – przewodnicząca komisji rewizyjnej poddała pod głosowanie wniosek o 

zgłoszenie do zespołu celowego w sprawie organizacji DRIFTOPEN radnego Damiana Bosowskiego  

i w głosowaniu jawnym został on przyjęty. 

Komisja rewizyjna: 3 „za”, 0 „przeciw” 1 „wstrzymujący” (pozytywna) 

      Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 2 za, 1 przeciw, 0 „wstrzymujących”  

     (pozytywna), 

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

            wstrzymujących (pozytywna)  

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 2 „za”, 0 przeciw, 1 

wstrzymujących (pozytywna), 

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

Pani Radna Agata Mormul – przewodnicząca komisji rewizyjnej poddała pod głosowanie wniosek o 

zgłoszenie do zespołu celowego w sprawie organizacji DRIFTOPEN radnego Bartłomieja Górkę  i w 

głosowaniu jawnym został on odrzucony. 

Komisja rewizyjna: 0 „za”, 3„przeciw” 1 „wstrzymujący” (negatywna) 

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

     (brak opinii), 

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

            wstrzymujących (brak opinii) 

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 0 „za”, 3 przeciw, 0 

wstrzymujące (negatywna), 

Komisja skarg i wniosków: 0 „za”, 1  przeciw, 2 wstrzymujący (negatywna).  



4) Przewodnicząca radna Agata Mormul odniosła się do pisma z „Hydrokanu” z dn.12.11.2021 

r., które radni dostali na skrzynki Rada365 i poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego 

Rady. 

Przewodniczący Stanisław Babiniec – skierował prośbę, aby w tej sprawie odbyły się posiedzenia 

(wizje lokalne)  Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi oraz Komisja ds. 

rozwoju miasta, oświaty i usług, zaznaczając, że wpłynęło ono ok. dwa miesiące za późno. 

Ad. 1 i Ad 2 

Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Kietrz na rok 2022 i zaopiniowanie projektu 

uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Przewodnicząca radna Agata Mormul poprosiła Panią Skarbnik o omówienie  zagadnienia. 

 

Pani Skarbnik Beata Trzcińska – szanowni państwo w dniu 15.11.2021 r. otrzymaliście projekt 

budżetu na 2022 rok. On opiewa na: dochody 54 214 956,13 zł, wydatki 58 496 212,37 zł, z czego 

dochody bieżące prawie równoważą się z wydatkami bieżącymi. Na przyszły rok zaplanowane są 

rozchody na kredyty wcześniej zaciągnięte w kwocie 1 500 000,00 zł, dla zrównoważenia budżetu 

wydatki majątkowe zaplanowane są w kwocie ok. 13 773 111,25 zł, oczywiście w dużej mierze z 

dofinansowań, ale potrzebne są wkłady własne. Po stronie przychodów mamy tutaj 865 256,24 zł, a są 

to środki, które otrzymaliśmy w roku ubiegłym, ale przeznaczone na realizacje projektu Erasmus, 

przeznaczone na realizacje w 2022 roku. Wolne środki z kolei w kwocie 1 200 000,00 zł , są to środki, 

które otrzymaliśmy z budżetu państwa za 2020 jako subwencje udziału w podatkach. W tym roku nie 

zrealizujemy tych środków, one są na 2022 rok. Cała kwota to jest ponad 1 300 000,00 zł. Kredyt 

zaplanowany jest na kwotę 4 000 000,00 zł.  

Nikt nie zgłosił uwag, nie było zapytań.  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Agata Mormul poddała pod zaopiniowanie projekt 

Wieloletniej Prognozy Finansowej i w głosowaniu jawnym został on przyjęty. 

Komisja rewizyjna: 4 „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: 2 „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, 1 wstrzymujący (pozytywna).  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Agata Mormul poddała zaopiniowanie projekt budżetu 

gminy na 2022 rok  i w głosowaniu jawnym został on przyjęty. 

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



      Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 2 za, 1 przeciw, 0 „wstrzymujących”  

     (pozytywna), 

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

            wstrzymujących (pozytywna)  

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 3 „za”, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących (pozytywna), 

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

 

 

 

Obrady zakończono o godz. 15:54 

       Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

 

            Agata Mormul 

 

 

 

 

Protokołowała : Magdalena Wójtowicz 


