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I. WSTĘP 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Kietrza w roku 2019.  

II. INFORMACJE OGÓLNE 

Miasto i gmina Kietrz położona jest na Nizinie Śląskiej w południowej części województwa opolskiego. 

Graniczy z trzema gminami wchodzącymi w skład Powiatu Głubczyckiego tj.: Baborowem, Branicami, 

Głubczycami i poprzez Pietrowice Wielkie z województwem śląskim, oraz sześcioma gminami Republiki 

Czeskiej. 

Kietrz leży w południowej części Płaskowyżu Głubczyckiego nad rzeką Troją – prawym dopływem Psiny, 

na historycznym szlaku komunikacyjnym między Śląskiem a Czechami, w odległości 20 km na połu-

dniowy-wschód od Głubczyc, 15 km na południowy-zachód od Raciborza, 15 km na północ od Opavy. 

Gmina zajmuje obszar 144 km2 i liczy 10 822 mieszkańców z czego w mieście – 5951 (GUS- stan na 31 

XII 2019  r.) 

Gmina jest podzielona na 12 sołectw: Chróścielów z przysiółkiem Gniewkowice, Dzierżysław, Kozłówki, 

Lubotyń, Ludmierzyce, Nowa Cerekwia, Nasiedle z przysiółkiem Nowy Dwór, Pilszcz, Rogożany, Rozu-

mice, Ściborzyce Wielkie, Wojnowice. 
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III. DEMOGRAFIA 

Przyrost naturalny 

 

 

Liczba mieszkańców (stan na 31 XII 2019 r.) 

Wyszczególnienie Ogółem 
Męż-
czyźni 

Kobiety 

Miasto Wieś 

razem męż-
czyźni 

kobiety razem mężczy   
   źni 

kobiety 

Kietrz 10 822 5 299 5 523 5 951 2 876 3 075 4 871 2 423 2 448 

Wiek przedprodukcyjny 1 651 863 788 8 86 471 415 765     392     373 

wiek produkcyjny 

18-64 lata mężczyźni 
18-59 lat kobiety 

6 718 3 643 3 075 3 623 1 946 1 677 3 095 1 697 1 398 

3 643 3 643 X 1 946 1 946 X 1 697 1 697 X 

3 075 X 3 075 1 677 X 1  677 1 398       X 1 398 

Wiek poprodukcyjny 
65 lat i więcej 
60 lat i więcej 

2 453 793 1 660 1 442    459      983 1  011     334      677 

     793     793 X      459    459       X      334     334      X 

1 660 X    1 660      983      X     983      677       X      677 

Biologiczne grupy wieku 10 822  5 299  5 523  5 951  2 876  3 075  4 871  2 423  2 448 

0 – 14 lat   1 362     715     647     738     393     345     624     322     302 

15 64 lata   7 444  3 791  3 653  4 022  2 024  1 998  3 422  1 767  1 655 

65 lat i więcej   2 016     793  1 223  1 191     459     732     825     334     491 

Edukacyjne grupy wieku   2 280  1 183  1 097  1 185     621     564  1 095     562     533 

3 – 6 lat      327     172     155     169       92       77     158       80       78 

7 – 12 lat      606     329     277     333     180     153     273     149     124 

13 – 15 lat      300     160     140     155       85       70     145       75       70 

16 – 18 lat      291     140     151     147       70       77     144       70       74 

19 – 24 lata      756     382     374     381     194     187     375     188     187 
źródło: GUS 31 XII 2019 

 

Mieszkańcy Kietrza zawarli w 2019 roku 28 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 

mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do 

wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 miesz-

kańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla 

kraju. 29,0% mieszkańców Kietrza jest stanu wolnego, 54,2% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców 

jest po rozwodzie, a 11,2% to wdowy/wdowcy. 

 Kietrz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -27. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,50 

na 1000 mieszkańców Kietrza. W 2019 roku urodziło się 44 dzieci, w tym 43,2% dziewczynek i 56,8% 

chłopców. Średnia waga noworodków to 3 339 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli 

stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie mniejszy od średniej dla 

województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.  

Na 1000 ludności Kietrza przypada 11.82 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla woje-

wództwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju. W 2019 roku zarejestrowano 

50 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 80 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji we-

wnętrznych wynosi dla Kietrza -30. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zareje-

strowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące  

-3.                                  źródło: GUS 31 XII 2019 

 2016 2017 2018 2019 

Urodzenia 83 90 89 79 

Zgony 129 125 116 129 
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IV. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY KIETRZ 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

2) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 

3) Urząd Miejski 

4) Zespół Szkół w Kietrzu 

5) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Cerekwi 

 

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne i programowe wyznaczające 
sposób realizacji zadań gminy w roku 2019. 
 
1. Strategia Rozwoju Gminy na lata 2012-2020  

Strategia przyjęta uchwałą  NR XV/122/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.  
Referaty Urzędu Miejskiego w Kietrzu wykonywały zadania w ramach współpracy instytucjo-

nalnej na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kietrz w czterech, wynikających  
z wizji rozwoju Gminy Kietrz, obszarach kluczowych.  

Stopień realizacji Strategii określają mierniki wyznaczone dla poszczególnych celów operacyj-
nych. Poza podanymi wartościami mierników w poniższej tabeli, szczegółowe dane dotyczące 
stopnia realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kietrz, zawarte są w dalszej części raportu. 

 Praktycznie cały raport o stanie gminy jest formą sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju 
Gminy Kietrz. 

 

1.2 Mierniki realizacji Strategii w obszarach kluczowych 

 

I. Gospodarka lokalna, przedsiębiorczość i aktywizacja zawodowa 

Cele operacyjne Mierniki realizacji Wartość 

I.1.1 Modernizacja gminnego układu 
drogowego 

Całkowity koszt inwestycji na drogach 
gminnych (zł) 

286.699,96 

Długość powstałych/zmodernizowanych 
dróg (km) 

0,895 

I.1.2 Budowa infrastruktury  
i usprawnienie systemu drogowego 

Średni szacunkowy czas dojazdu z Kietrza 
do wybranych pobliskich ośrodków aglo-
meracyjnych (min.) 

20 

I.2.2 Tworzenie lokalnych stref aktyw-
ności gospodarczej na terenie gminy 

Powierzchnia stref aktywności gospodar-
czej na obszarze Gminy (ha) 

12,3114 

Liczba podmiotów funkcjonujących  
w strefach aktywności gospodarczej 

1 

II. Kapitał społeczny 

II.1.1 Doskonalenie systemu oświaty  
i rozwój kapitału intelektualnego 

Liczba osób/zespołów objętych systemem 
stypendiów i nagród 

3+1 

Liczba programów/projektów zajęć poza-
lekcyjnych w ramach oferty edukacyjnej dla 
dzieci i młodzieży szkolnej 

9 

II.1.2 Rozwój usług z zakresu pomocy 
społecznej 

Liczba osób umieszczonych w placówkach 
pomocy społecznej 

350 

II.1.3 Kreowanie bogatej ofert kultu-
ralnej 

Liczba osób korzystających z oferty domów 
/świetlic kultury działających na terenie 
gminy Kietrz 

30.425 

Liczba uczestników cyklicznej, ponadlokal-
nej imprezy kulturalnej 

14.073 
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II.1.4. Oferta rekreacyjno-sportowa Wartość inwestycji infrastrukturalnych w 
zakresie tworzenia/modernizacji bazy re-
kreacyjno-sportowej (zł) 

72.656,65 

II.1.5 Wysoki stopień bezpieczeństwa 
publicznego 

Zmiana liczby ujawnionych wykroczeń na 
terenie gminy  

1120 – 2018 r. 
  988 – 2019 r. 

Liczba punktów monitoringu miejskiego  

II.2.1 Wspieranie inicjatyw lokalnych 
oraz współpraca międzysektorowa 

Wysokość środków strukturalnych pozy-
skanych przez organizacje trzeciego sektora 
z terenu gminy (zł) 

188.767,00 

II.3.1 Realizacja Programu Odnowy Wsi Liczba projektów zrealizowanych w ramach 
Programu Odnowy Wsi i Aktywnej Wsi 

62 

III. Czyste środowisko 

III.1.1 Rozwój infrastruktury zapewnia-
jącej wyższy poziom ochrony środowi-
ska naturalnego 

Liczba budynków z przyłączem sieci wodo-
ciągowej w mieście 

605 

Liczba budynków z przyłączem sieci wodo-
ciągowej na terenach wiejskich 

1400 

Liczba budynków z przyłączem sieci kanali-
zacyjnej w mieście 

193 

Liczba budynków z przyłączem sieci kanali-
zacyjnej na terenie wiejskim 

57 

Liczba nowopowstałych przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

8 

Liczba zmodernizowanych indywidualnych 
źródeł ciepła 

32 

Liczba zrealizowanych wniosków  
na usuwanie materiałów budowlanych 
zawierających azbest  

16 

IV. Sprawne zarządzanie wspólnotą lokalną 

IV.1.1 Dbałość o wysoki standard usług 
publicznych 

Liczba pracowników Urzędu Miejskiego  
i gminnych jednostek organizacyjnych obję-
tych szkoleniami podnoszącymi kwalifika-
cje 

87 

IV.1.2 Rozwój współpracy transgra-
nicznej i samorządowej 

Liczba projektów w partnerstwie z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego 

4 

Wysokość środków strukturalnych pozy-
skanych i wykorzystanych na rozwój 
współpracy transgranicznej 

145.748,94 

 

2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-

2024 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia poli-
tyki ekologicznej w Gminie. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska 
na wszystkich szczeblach- od krajowego do gminnego- jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy 
stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne me-
chanizmy chroniące środowisko przed degradacją.  

Analizując realizację programu na poziomie gminnym należy pamiętać, że praktycznie zadania  
o charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane z jego  
ochroną przed  szkodliwym  oddziaływaniem, obciążają samorząd gminy oraz podmioty gospodarcze.  

Wśród najważniejszych problemów środowiskowych należy wymienić zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego, natężenie hałasu, zagrożenie wód, zagrożenie środowiska gruntowego oraz przyro-
dy. 
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Działania gminy w zakresie: 

1) zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, polegają na: 

− udzielaniu dotacji na zakup i montaż indywidualnych źródeł ciepła, 

− dofinansowaniu montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła;   
2) zagrożenia wód, polegają na: 

− udzielaniu dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 

− przeprowadzaniu melioracji szczegółowych- utrzymanie w należytym stani;  
3) zagrożenia środowiska gruntowego, polegają na:  

− udzielaniu dofinansowania usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest,  

− minimalizacji ilości składowanych odpadów – nacisk na segregację odpadów; 
4) zagrożenia przyrody, polegają na: 

− wykonaniu nowych nasadzeń drzew i krzewów, 

− pielęgnacji form ochrony przyrody, 

− utrzymywaniu bezpieczeństwa i równowagi przyrodniczej w parkach i zieleńcach gminnych. 
Działania oraz środki finansowe wydatkowane na ww. zadania zostały zawarte w części XVIII Ochrona 
Środowiska niniejszego opracowania.  
 
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu 

Narkomanii na 2019 r., jako część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Gminy Kietrz na 2019 rok 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. 34 podmioty posiadały zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,  

a na dzień 31 grudnia 2019 r. – 37 podmiotów.  

Na dzień 31.12.2019 r., wpływy z wpłat za udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

(tzw. fundusz „korkowy”) wyniosły 172.636,75 zł. 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 r., wydatkowano kwotę 148.950,28 zł. 

Na wydatki te złożyły się m.in.: 

• wsparcie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w zakresie działań profilaktycznych  

(m.in.:. OSP, ZHP, itp.), 

• organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych gminy Kietrz, 

• wsparcie działań profilaktycznych Komisariatu Policji w Kietrzu,                                                          

• opłata za spektakle profilaktyczne wystawiane w szkołach, 

• finansowanie Punktu Konsultacyjnego w Kietrzu, 

• szkolenia członków MGKPiRPA oraz Zespołu interdyscyplinarnego. 

 

W programach profilaktycznych z obszaru profilaktyki uniwersalnej uczestniczyło 695 uczniów, 53 nau-

czycieli oraz 65 rodziców. 

Ponadto w działaniach nie będących ustrukturyzowanymi działaniami profilaktycznymi wzięło 

udział: 

1) jednorazowe prelekcje, pogadanki – 458 uczestników; 

2) spektakle – 220 uczestników; 

3) festyny i inne imprezy plenerowe (poza sportowymi) – 494 uczestników; 

4) imprezy sportowe – 1180 uczestników; 

5) konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne itp.) – 197 uczestników. 

W pozalekcyjnych zajęciach sportowych dla uczniów szkół podstawowych gminy Kietrz uczestniczyło 

71 dzieci. 

Na terenie gminy w roku 2019 były prowadzone szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w obszarze profi-

laktyki problemowej, w których uczestniczyło 25 nauczycieli. 
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Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęł0 30 zgłoszeń przypad-

ków nadużywania alkoholu.  

Wystosowano 30 wezwań na rozmowy profilaktyczno-motywacyjne. Rozmowy przeprowadzo-

no z 21 osobami. Zaopiniowano pozytywnie 3 wnioski o wydanie postanowienia  

na jednorazową sprzedaż alkoholu oraz 2 wnioski na sprzedaż alkoholu do spożycia na miejscu. 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjnym zatrudniał jednego specjalistę psychoterapii uzależnień 

posiadającą certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nadany przez PARPA oraz psychologa.  

W 2019 r. udzielono 126 porad 49 osobom z problemami alkoholowymi, 28 porad 12 dorosłym człon-

kom rodziny osoby z problemem alkoholowym (w tym współuzależnionym i DDA), 43 porady  

19 osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz 50 porad 17 osobom stosującym przemoc w rodzi-

nie. 

Komisja współpracowała z Policją w ramach policyjnych akcji dotyczących bezpieczeństwa na 

drogach, prowadzono edukację społeczną na temat bezpieczeństwa na drogach poprzez prelekcje  

i spotkania w szkołach gminy Kietrz. 

Aktywnie działała samopomocowa grupa wsparcia dla osób z problemem alkoholowych AA – 

Anonimowych Alkoholików. 

W 2019 roku przeprowadzono Diagnozę Zagrożeń Lokalnych obejmującą diagnozę stanu pro-

blemów alkoholowych w gminie obejmująca różne aspekty problemu, diagnozę problemów alkoholo-

wych wśród młodzieży szkolnej, badania dotyczące postaw i opinii społecznej  

nt. problemów alkoholowych, badania dotyczące rozmiarów i wzorów konsumpcji napojów alkoholo-

wych wśród osób dorosłych, badania dotyczące przemocy w rodzinie. 

 

4. Roczny Program Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmio-

tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019   

Roczny Program Współpracy przyjęty został uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskie w Kietrzu  

z dnia  30 listopada 2018 roku i określał zarówno finansowe, jak i pozafinansowe formy współpracy.  

Do finansowych form współpracy zaliczyć należy wspieranie przez gminę realizacji zadań publicz-

nych oraz koordynowanie prawidłowego wykorzystania środków publicznych przeznaczonych  

na realizację zadań. Pozafinansowe formy współpracy można podzielić na informacyjną  

i organizacyjną.  

 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, wsparto wykona-

nie zadań publicznych w sferze: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 

1) Organizacja zajęć z nauki pływania dla dzieci i młodzieży 

• Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia –Organizacja zajęć z nauki pływania dla 
dzieci i młodzieży. Przyznano kwotę dofinansowana w wysokości 8.736,00 zł i została ona wy-
korzystana do kwoty 8.118,14 zł.  

• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu – Organizacja zajęć z nauki pływania 
dla dzieci i młodzieży. Przyznano kwotę dofinansowana w wysokości 7.490,00 zł, która została 
wykorzystana do kwoty 7.488,29 zł.  

2) Organizacja zajęć sportowych, turniejów i imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców 
Gminy Kietrz 

• Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia  na organizacja zajęć sportowych, turnie-
jów i imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Kietrz (X Olimpiada Przedszkola-
ków Gminy Kietrz). Przyznano kwotę dofinansowana w wysokości 6.840,00 zł  
i została ona wykorzystana w 100%.  

• Gminny Ludowy Klub Sportowy Włókniarz Kietrz – Przyznano kwotę dofinansowana  
w wysokości    60.000,00 zł i została ona wykorzystana w 100%.  
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• Ludowy Zespół Sportowy Football Club Pilszcz. Przyznano kwotę dofinansowana  
w wysokości 16.000,00 zł, która została wykorzystana w 100%.  

• Stowarzyszenie Hobby Sport. Przyznano kwotę dofinansowana w wysokości 15.000,00 zł, któ-
ra została wykorzystana w 100%.   

• Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe „Gryf”. Przyznano kwotę dofinansowana 
w wysokości 16.800,00 zł, która została wykorzystana do kwoty 15.899,40 zł.   

• Klubu Sportowego Polonia Ściborzyce Wielkie. Przyznano kwotę dofinansowana  
w wysokości 14.000,00 zł, którą wykorzystano w 100%.   

• Klubu Sportowego POGOŃ Wojnowice. Przyznano kwotę dofinansowana w wysokości 
11.500,00 zł, która została wykorzystana do kwoty 11.439,74 zł.  

• Ludowy Klub Sportowy ROZUMICE. Przyznano kwotę dofinansowana w wysokości 11.500,00 
zł, którą wykorzystano w wysokości 9.692,48 zł.   

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

• Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski Koło Głubczyce. Przyznano kwotę dofinansowana 
w wysokości 3000 zł, którą wykorzystano w 100%.  

• Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu. Przyznano kwotę dofinansowana w wysokości 
3000 zł, którą wykorzystano w 100%.  

Ochrona i promocja zdrowia 
●  Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu. Realizowana w ramach dwóch umów. Obie dotacje 

wypłacone w kwotach po 27 000 zł. Zarówno pierwsza jak i druga dotacja wykorzystana  
w 100%. 
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 

● Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Jesteśmy Wyjątkowi” w kwocie 
2.865,00 zł, która została wykorzystana do kwoty 1.785,00 zł.  
● Gminny Ludowy Klub Sportowy Włókniarz Kietrz w kwocie 4.800,00 zł, którą wykorzystano  
w 100%.  

Poza trybem konkursowym 
Poza trybem konkursowym Gmina Kietrz zleciła zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultu-
ry fizycznej, które dotyczyły zajęć na basenie oraz organizacji zajęć sportowych oraz turniejów i imprez 
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Kietrz. Zadanie na basenie realizowało Stowarzysze-
nie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu, a Gmina na ten cel przeznaczyła środki finansowe w wysoko-
ści 7.840,00 zł, która została wykorzystana do kwoty 7.839,10 zł. Natomiast zadanie organizacji zajęć 
sportowych realizował Ludowy Zespół Sportowy Orzeł Dzierżysław. Gmina na ten cel przeznaczyła 
7.700,00 zł, która została wykorzystana do kwoty 7.403,17 zł.  
 

Gmina Kietrz realizowała Program Współpracy w 2018 roku również poprzez stosowanie pozafinanso-
wych form współpracy, w szczególności dotyczących sfer: 

a) informacyjnej, poprzez: 
- informowanie o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz udostępnianie 
materiałów związanych z realizacją tych zadań, 
- organizację konsultacji Rocznego Programu Współpracy, 
- przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, spotkaniach or-
ganizowanych przez różne instytucje,  
- wspierania o charakterze doradczym, w szczególności na zasadzie udzielania pomocy merytorycznej i 
technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotacje,  
       b)    organizacyjnej, poprzez: 
- współorganizację imprez odbywających się na terenie Gminy Kietrz inicjowanych przez organizacje 
pozarządowe,  
- użyczenie pomieszczeń  m.in.:  

• w Świetlicy w Wojnowicach i Świetlicy w Ściborzycach Wielkich na siedzibę Koła Gospodyń 
Wiejskich; 

• w MGOK w Kietrzu i WDK w Pilszczu na siedziby Stowarzyszeń Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów;  

• na siedziby i działalność statutową OSP; 
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• lokali oraz boisk na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszeniom, Klubom Sporto-
wym; 

• w budynku MOPS w Kietrzu na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej dla Stowarzy-
szenia LDG Płaskowyż Dobrej Ziemi; 

- użyczenie gruntów na prowadzenie działań związanych z działalnością statutową stowarzyszeń.  
 
5. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kietrz  na lata 2018-2022 

Program przyjęty został uchwałą Nr LI/470/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu w dnia 30 maja 2018 
r.  
Wielkość zasobów mieszkaniowych gminy na 31.12.2019 r. w zarządzie Przedsiębiorstwa Ko-
munalnego „HYDROKAN” sp. z o.o. w Kietrzu  wynosi: 719 lokali mieszkaniowych, z czego 
sprzedanych na rzecz najemców 385, stanowiących   własność gminy 334 (w tym 28  lokale so-
cjalne).  
Średnia powierzchnia użytkowa  komunalnego lokalu mieszkalnego waha się w granicach 40-
45m2 . 
Zarządzający zasobem mieszkaniowym Gminy Kietrz wykonał remonty na kwotę 443 809,00 zł i 
były to prace dekarskie, roboty ogólnobudowlane, zduńskie oraz inne roboty.  
W 2018 roku nie zwiększono stawki czynszu z tyt. najmu lokalu mieszkalnego. 
Z uwagi na stan techniczny budynków komunalnych konieczne jest przeprowadzenie remon-
tów i modernizacji w takim zakresie, aby można było zapewnić bezpieczne oraz dogodne wa-
runki lokalowe mieszkańcom miasta, ustala się zakres oraz kolejność przedsięwzięć zgodnie z 
możliwościami finansowymi gminy, spółki i wspólnot mieszkaniowych. 
Aktualnie ok. 93 najemców  mieszkań ma trudności z bieżącym regulowaniem opłat za czynsz i 

media, ponad 30 kwalifikuje się do zamiany lokalu na  lokal socjalny. Ponadto prowadzone są postę-
powania eksmisyjne wobec 2 najemców. 
 

6. Regionalna Pomoc Inwestycyjna 
W celu wspierania przedsiębiorczości Gmina Kietrz oferuje pomoc publiczną w formie zwolnie-

nia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Pomoc ta jest przyzna-

wana na podstawie uchwały nr XLI/361/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 4 września 2017 r.  i  jest 

skierowana do przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz tworzących nowe miejsca pracy w 

Gminie Kietrz.  

W roku 2019 nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące zamiaru korzystania z regionalnej po-

mocy inwestycyjnej. 

 
VI. FINANSE GMINY 

ROK 2019 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem-   40,59  % 

Wykonanie dochodów ogółem 48 465 013,06 zł 

Wykonanie dochodów własnych 19 672 743,70 zł 

 

 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem-   8,10  % 

Wykonanie – wydatki ogółem 47 599 979,42 zł 

Wykonanie- wydatki majątkowe 3 857 040,50 zł 
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Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT)- 99,46% 

Plan dochodów 48 726 026,16 zł 

Wykonanie ogółem, tym: 48 465 013,06 zł  

                                                          PIT    7 823 310,00 zł 

                                                          CIT         87 439,58 zł 

 

Dochody w latach 2015-2019 

 

Wykonanie wydatków- 91,43% 

Plan  52 059 166,06 zł 

Wykonanie 47 599 979,42 zł 
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                                             Wynik budżetu 

Planowany wynik 
DEFICYT 

- 3 333 139,90 zł 

Wykonanie  
NADWYŻKA 

865033,64 zł 

 

Dochody z majątku (ze sprzedaży) – 99,25 % 

Plan 200 000,00 zł 

Wykonanie 198 500,00 zł 

 

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 73,33 % 

Plan 5 260 180,00 zł 

Wykonanie 3 857 040,50 zł 

 

Wydatki bieżące w latach 2015-2019 

 
 

 

Realizacja projektów miękkich i inwestycyjnych w roku 2019 

L.p. Nazwa zadania  Informacja o projekcie i realizacji Termin realizacji 
zgodnie z zapi-
sami umowy o 
dofinansowanie 

Wartość 
ogółem  

Kwota dofinan-
sowania  

 Źródło dofinan-
sowania  

1.  Ograniczenie an-
tropopresji na 
różnorodność 
biologiczną, dzie-
dzictwo kulturowe                        
i historyczne, 
zrównoważony 
rozwój Gór Opaw-
skich                        i 
Bramy Morawskiej,                  
w tym Gmina 
Kietrz zadanie pn: 
„Rewaloryzacja 
rynku w Kietrzu” 

Założeniem głównym inwestycji była 

przebudowa oraz remont ciągów jezdnych 

i pieszych wraz z ujednoliceniem poszcze-

gólnych stref użyteczności publicznej. 

Ponadto w zakresie inwestycji przebudo-

wano oraz rozbudowano oświetlenie 

uliczne, wymieniono i rozbudowano sieci 

podziemne (woda, kanalizacja sanitarna, 

kanalizacja deszczowa), budowa fontanny 

chodnikowej, wykonanie odlewu z brązu 

na postumencie granitowym, remont 

zabytkowej Kolumny z Grupą Nawiedzenia 

NMP budowa nowych ciągów dla pie-

szych, wyposażenie w elementy małej 

16.03.2015- 
30.11.2019 
 
 

Koszty cał-
kowite obję-
te projektem 
- 
2 769 418,14  
zł, 
Koszty kwali-
fikowalne 
objęte pro-
jektem – 
2 751 443,88 
zł Zgodnie z 
aneksem do 
umowy o 
dofinanso-
wanie pro-

2 270 649,64 zł  Europejski Fun-
dusz Rozwoju 
Regionalnego                 
w ramach Regio-
nalnego Progra-
mu Rozwoju 
Województwa 
Opolskiego na 
lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa 
– Ochrona śro-
dowiska, dzie-
dzictwa kulturo-
wego                                    
i naturalnego, 
Działanie 5.3 – 
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architektury: ławki, kosze na śmieci, stoja-

ki rowerowe, słup ogłoszeniowy oraz 

wykonanie nowych nasadzeń zieleni ni-

skiej i średniowysokiej przeznaczonych do 

formowania. 

 

jektu 
(30.02.2019) 
Całkowite 
koszty reali-
zacji inwe-
stycji 
4 676 757,79 
zł  

Ochrona dzie-
dzictwa kulturo-
wego                 i 
kultury, Podzia-
łanie 5.3.2 – 
Dziedzictwo 
kulturowe na 
obszarach przy-
granicznych 

2.  Zapewnienie funk-
cjonowania Klubu 
SENIOR +   

Projekt dotyczył zapewnienia kosztów 
utrzymania i funkcjonowania klubu SE-
NIOR +, w tym koszt zakupu materiałów, 
wyposażenia oraz prowadzenia zajęć 

02.01.2019 – 
31.12.2019 

25 000,00 zł
  

15 000,00 zł Program Wielo-
letni „Senior+” 
na lata  
2015-2020 

3.   
Jak ryba w wodzie 

   

Projekt dotyczył realizacji zajęć 20 godzin 
nauki pływania dla uczniów klas I-III, dla 
których organem prowadzącym jest Gmi-
na Kietrz 

01.03.2019-
07.12.2019 

46 512,00 zł
  

14 000,00 zł Ministerstwo 
Sportu i Turystyki 
- Program Po-
wszechnej Nauki 
Pływania 

4.  Żłobek samorzą-
dowy w Kietrzu  
   

Przedmiotem zadania inwestycyjnego 

była:- przebudowa części pomieszczeń w 

istniejącym budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego przy ul. Głowackiego 37  w 

Kietrzu wraz ze zmianą sposobu użytko-

wania na żłobek samorządowy 

- rozbudowa obiektu – budowa windy 

zewnętrznej dostosowanej dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

- zakup wyposażenia żłobka 

- zagospodarowanie terenu – wykonanie i 

wyposażenie placu zabaw 

 

06.03.2019 –  
31.12.2019 

915 425,11 zł 552 000,00 zł
  

Program MA-
LUCH +, Mini-
sterstwo Rodzi-
ny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej. 

5.   Aktywnie, razem, 
bez granic 
   

Polsko-czeski projekt współpracy pomię-
dzy partnerami skierowany na działania 
sportowo-rekreacyjne, min. międzynaro-
dowe zawody unihokeja, piłki nożnej, 
spotkania sparingowe i półmaraton Kietrz-
Rohov ora uzupełnienie bazy sprzętu 
sportowego ZS w Kietrzu 

01.09.2019 -
31.08.2021 

23 495,52 €
  

21 145,96 € Interreg IIIA, 
Fundusz Mikro-
projektów                 
w Euroregionie 
Silesia, budżet 
państwa 

6.   Jak postępować z 
gatunkami inwa-
zyjnymi roślin na 
Hluczyńsku i w 
polskich gminach
 w Euro-
regionie Silesia,  

Projekt w swojej istocie zajmował się 
rozwiązywaniem problemów w strefie 
wspólnego regionu transgranicznego 
związanych z dużym występowaniem 
inwazyjnych gatunków roślin, do których 
należą głównie barszcz Sosnowskiego i 
rdestowiec. Rośliny te niszczą nasz wyjąt-
kowy ekosystem i wypierają pierwotne 
gatunki roślin. 

01.01.2018 – 
30.06.2019 

27 130,80 zł
  

25 773,50 zł
  

Interreg IIIA, 
Fundusz Mikro-
projektów , 
Projekt partner-
ski, wartości 
podano tylko dla 
Gminy Kietrz.                            

7.  Aktywnie, pozy-
tywnie, twórczo – 
edukacja dzieci w 
przedszkolach 
Gminy Kietrz 

Celem projektu jest podniesienie jakości 
edukacji przedszkolnej  w ośrodkach 
przedszkolnych prowadzonych przez 
gminę Kietrz do VI 2020 r. poprzez realiza-
cję dodatkowych zajęć                             w 
przedszkolach, doskonalenie umiejętności                           
i kompetencji nauczycielek wychowania 
przedszkolnego, w tym  w zakresie peda-
gogiki specjalnej oraz doposażanie i do-
stosowanie placówek przedszkolnych do 
potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.  
 

31.05.2018-
30.06.2020 

425 961,42 zł 360 661,42 zł Europejski Fun-
dusz Społeczny                             
w ramach Regio-
nalnego Progra-
mu Operacyjne-
go Województwa 
Opolskiego na 
lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa 
09 – Wysoka 
jakość edukacji, 
Działanie 09.01 – 
Rozwój edukacji, 
Poddziałanie 
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09.01.03 – 
Wsparcie eduka-
cji przedszkolnej 

8.   Prezentujemy 
hluczyńsko                          
i polskie gminy 

Projekt polega na promocji wspólnego 
polsko-czeskiego regionu m.in. poprze 
wydanie materiałów oraz gadżetów pro-
mocyjnych. 
  

01.11.2018 -
31.10.2019 

9 831,00 €  8 847,90 € Interreg IIIA, 
Fundusz Mikro-
projektów                 
w Euroregionie 
Silesia, budżet 
państwa 

 

VII. SPÓŁKI KOMUNALNE GMINY 

Gmina posiada jednoosobową spółkę mienia gminy- Przedsiębiorstwo Komunalne HYDROKAN, Spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Kietrzu. Spółka powstała w 1992 roku ze 100% udziałem Gminy.  
Przedmiotem działalności Spółki „HYDROKAN” jest działalność: 
 
1) wodociągowo-kanalizacyjna, polegająca na:  

- produkcji i dostawie wody, 

- odbiorze i oczyszczaniu ścieków. 

W zakresie sprzedaży wody i odbioru ścieków Spółka osiągnęła  w  2019r. następujące wyniki: 

 

 

 

 

 

  Rok 2018 Rok 2019  

Dynamika 

4;2 

[%] 

 

Wykonanie 

zł 

 

% 

 

Wykonanie 

zł 

 

% 

1 2 3 4 5 6 

Sprzedaż wody 2.203.502 66,2 2.187.910 65,2 99,3 

Sprzedaż usług kanalizacyjnych 890.026 26,8 894.230 26,7 100,5 

Opłata abonamentowa 115.070 3,5 151.237 4,5 131,4 

Wywóz nieczystości płynnych 118.291 3,5 121.104 3,6 102,4 

Razem 3.326.889 100,0 3.354.481 100,0 100,8 

 
 
 

2) komunalna: 

-  świadczenie usług w zakresie oczyszczania terenów z nieczystości stałych i płynnych, 

- zimowe utrzymanie dróg, 

- podwykonawstwo w zakresie wywozu odpadów komunalnych. 

 

W ramach usług komunalnych Spółka „HYDROKAN” wykonuje prace w zakresie: 

- oczyszczania terenów, placów, ulic i chodników, 

- podwykonawstwo w zakresie wywozu odpadów komunalnych, 

- zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów, 

- utrzymanie zieleni miejskiej 
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 Ze sprzedaży usług komunalnych Spółka osiągnęła w 2019r. następujące wyniki: 

 

Nazwa usługi 

 

Wykonanie 

2018 

 

% 

 

 

Wykonanie 

2019 

 

% 

 

Dynamika 

4:2 

[%] 

1 2 3 4 5 6 

Oczyszczanie miasta 205.387 17,3 246.359 14,3 119,9 

Wywóz nieczystości stałych 333.057 28,0 1.188.314 69,0 366,8 

Akcja Zima 75.834 6,4 72.268 4,2 95,3 

Zieleń miejska 74.074 6,2 0 0 0,0 

Usługi odpłatne 500.426 42,1 214.494 12,5 42,0 

Razem: 1.188.778 100,0 1.721.435 100,0 144,8 

 

 

3) administrowania zasobami mieszkaniowymi: 

W roku 2019 zostało sprzedanych 2 lokali mieszkalnych o pow. 121 m², a 20 najemców oczeku-

je na wykup. 

Powierzchnia zasobów Gminy stan na 31.12.2019r. wynosi 17.272,38 m², w tym we Wspólnotach 

Mieszkaniowych 10.979,26 m² oraz w budynkach 100% własności Gminy 6.293,12 m². 

Wartość robót na budynkach gminnych w 2019 roku wyniosła 179.110 zł. 

Ze względu na sprzedaż lokali jaka miała miejsce w latach 2016-2019 (tj. 95 lokale  o pow. 4.674 m²) 

zmniejszyły się wpływy z czynszów lokali mieszkalnych o około 17.500 zł miesięcznie. 

 

4) zarządzanie krytą pływalnią 

Kryta Pływalnia HYDROSFERA w Kietrzu została wybudowana przez Gminę Kietrz i oddana zo-
stała do użytkowania w marcu 2011 r. Od samego początku jest zarządzana przez Spółkę „HYDROKAN”. 
Podobnie jak dla większości tego typu obiektów przychody ze sprzedaży biletów wraz z innymi przy-
chodami nie pokrywają wszystkich kosztów funkcjonowania obiektów. Różnica pokrywana jest z bu-
dżetu Gminy Kietrz.  

W działalności Spółki "Hydrokan" przychody i koszty działalności związanej z krytą pływalnią są 
sobie równe i wynoszą 1.303.519,60. Koszty działalności przedstawia tabela z podziałem na koszty 
rodzajowe: 

 

Koszt/ 

m-c 

Energia 

elekt. 

Gaz Woda i  

ścieki 

Materia-

ły podst. 

Płace i 

pochodne 

Koszty 

inne 

SUMA 

(netto) 

Styczeń 15 203,99 17 960,13 6 626,63 2 498,36 49 614,22 16 174,32 108 077,65 

Luty 13 955,75 22 361,22 5 583,91 3 188,95 55 733,29 13 094,86 113 917,98 

Marzec 15 124,32 28 851,52 5 722,23 6 847,29 51 743,46 20 119,43 128 408,25 
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Kwiecień 13 886,81 15 108,77 3 402,71 1 642,33 52 123,70 15 974,47 102 138,79 

Maj 15 000,00 20 957,82 3 998,55 2 134,74 56 598,98 12 306,75 110 996,84 

Czerwiec 14 509,05 13 053,47 3 439,17 2 962,12 71 453,75 16 053,95 121 471,51 

Lipiec 12 895,24 -2 314,31 4 063,89 3 387,50 56 234,15 18 783,98 93 050,45 

Sierpień  13 146,46 9 289,61 3 417,25 1 979,47 61 410,17 16 623,70 105 866,66 

Wrzesień 5 299,33 9 726,66 4 480,37 2 713,52 56 952,97 15 731,05 94 903,90 

Październik 12 735,42 11 209,19 5 050,29 3 037,75 66 715,60 20 139,85 118 888,10 

Listopad 12 751,12 7 110,89 4 041,97 3 119,98 55 608,42 17 312,63 99 945,01 

Grudzień 12 673,09 15 844,40 4 217,33 2 411,14 52 387,81 18 320,69 105 854,46 

SUMA 157 180,58 169 159,37 54 044,30 35 923,15 686 576,52 200 635,68 1 303 519,60 

 
Przychody dzielą się na przychody z tytułu korzystania z krytej pływalni (rzeczywiste korzysta-

nie przez klientów) oraz dopłata Gminy do biletów wynikająca z różnicy pomiędzy przychodami, a kosz-
tami.  

W roku 2019 przychody z tytułu korzystania z krytej pływalni wyniosły 538.672,84 zł netto, na-
tomiast przychody z tytułu dopłaty Gminy 764.846,76 zł netto. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że 
dopłata Gminy do biletów wysokości 764.846,76 zł dla Spółki "Hydrokan" jest przychodem, natomiast 
dla Gminy jest kosztem. 

Podsumowując: ogółem koszty krytej pływalni wyniosły 1.303.519,60 zł, udało się je pokryć częściowo 
przychodami z tytułu korzystania z krytej pływalni w wysokości 538.672,84 zł. Gmina w roku 2019 do-
płaciła 764.846,76 zł netto. 

5) działalność dodatkowa: 

- roboty odpłatne: 

-  wykonywanie sieci wod-kan. ( przyłącza ), czyszczenie kanalizacji, 

-   roboty drogowe, chodniki, remonty nawierzchni, 

-  montaż znaków drogowych, 

-   roboty malarskie. 

 

VIII. OCHRONA ZDROWIA 

Na terenie gminy funkcjonował Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w skład, którego wchodziły: 

- Przychodnia Rejonowa w Kietrzu, Wiejki Ośrodek zdrowia w Pilszczu, Wiejski Ośrodek Zdrowia   

w Dzierżysławiu oraz Wiejski Ośrodek Zdrowia w Nasiedlu.  

Liczba pacjentek i pacjentów w 2019 r., korzystających z porad wynosiła: 

- Przychodnia Rejonowa w Kietrzu – 32 424 porady, 

- Wiejki Ośrodek zdrowia w Pilszczu - 2233 porad, 
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- Wiejski Ośrodek Zdrowia  w Dzierżysławiu – 1 075 porad, 

- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Nasiedlu – 1 883 porad. 

 

W roku 2019 udzielono następujących porad specjalistycznych: 

- poradnia dermatologiczna- 1319, 

- poradnia neurologiczna – 1057, 

- poradnia ginekologiczno- położnicza- 2425,  

- poradnia chirurgii ogólnej- 1099,  

- poradnia okulistyczna – 1700, 

- poradnia otolaryngologiczna – 1408,  

- poradnia urazowo-ortopedyczna- 1355, 

- poradnia urologiczna – 980.  

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielono 2437 porad lekarskich i 798 świadczeń 

pielęgniarskich.  

Na terenie gminy zrealizowano program zdrowotny pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy” finansowany z 

NFZ w kwocie 5638,88 zł, z którego skorzystało 285 osoby.  

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia udzielono porad, które dotyczyły najczęściej: 

nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, bólu kręgosłupa, zapalenia gardła, zapalenia migdałków, zakażenia 

górnych dróg oddechowych.  

IX. POMOC SPOŁECZNA  

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2019 r. było 350 osób, w tym 104 osoby 

w wieku 0-17, oraz 180 osób w wieku produkcyjnym i 66 osób w wieku poprodukcyjnym. Główne po-

wody przyznawania świadczeń z pomocy społecznej to: 

- bezrobocie- w 126 przypadkach,  

- ubóstwo- w  160 przypadkach,  

- niepełnosprawność- w 60 przypadkach,  

- długotrwała lub ciężka choroba- w 37 przypadkach, 

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego -  

w 36 przypadkach.  

Łączna kwota wydatków na świadczenia z pomocy społecznej wyniosła 2.032.419 zł.  

    Z świadczeń wychowawczych skorzystało w 2019 roku ok. 980 rodzin na kwotę 7.090.877 zł, z 

zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 

oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka było to 188 rodzin na kwotę 

1.108.542 zł 

W ramach realizacji świadczeń opiekuńczych w 2019 roku zrealizowano: 

- 4254 zasiłków pielęgnacyjnych, w tym 790 dla dzieci,  

- 708 świadczeń pielęgnacyjnych,  

- 89 specjalnych zasiłków opiekuńczych.  

Łącznie było to 5051 świadczeń na kwotę 2.018.651 zł . 

Ponadto 52 osoby skorzystały za świadczeń alimentacyjnych na kwotę 241.800 zł. Świadczeniami  

w formie dodatków mieszkaniowych objęto 92 gospodarstwa domowe, a w formie dodatku energe-

tycznego 51 gospodarstw domowych na łączną kwotę 121.632 zł . 
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Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w roku 2019 wyniosły łącznie 14.401.325 zł, 

z czego na świadczenia 13.037.533 zł ,co stanowiło 90,5 % całości wydatków.  

 

X. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2019 r. 48,5 km dróg. Na dzień 31 

grudnia 2019 r. długość dróg w gminie wynosiła 48,5 km. Drogi asfaltowe stanowiły na początku i na 

końcu 2019 r. 46 % wszystkich dróg. Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku 64 %. Wszystkie 

drogi gminne zaliczane są do klasy technicznej D. Według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni: 

- 84 % nawierzchni dróg otrzymało ocenę dostateczną, 
- 12 % nawierzchni dróg otrzymało ocenę dobrą, 
- 4 % nawierzchni dróg otrzymało ocenę bardzo dobrą. 
 
W gminie zrealizowano w 2019 r.  następujące inwestycje: 

Miejsce 
Nazwa 
zadania 

Wartość 
zadania 

Uwagi 

Kietrz 
Zaprojektuj i wybuduj w ramach 
zadania pn. „Utworzenie żłobka 

samorządowego w Kietrzu”. 
915 425,11,00 zł 

Dofinansowanie z 
budżetu państwa w 

kwocie 552 000,00 zł 

Kietrz 

Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania pomieszczeń byłego 
USC na cele zamieszkania zbioro-

wego wraz z wykonaniem instalacji 
i montażem przewodów komino-

wych 

251 040,18 zł - 

Nowa Cerekwia 
Remont odcinka ul. Młyńskiej w 

Nowej Cerekwii będącej drogą pu-
bliczną gminną nr 108846 O 

279 849,40 zł 
Dofinansowanie z 

budżetu państwa w 
kwocie 148 053,86 zł 

Dzierżysław 
Remont dachu Wiejskiego Domu 

Kultury  
123 000,00 zł - 

Kietrz 
Przebudowa chodnika na ul. Ma-

tejki w Kietrzu 
84 801,12 zł - 

Pilszcz 
Umocnienie rowu oraz przebudo-

wa przepustu pod drogą gminną ul. 
Pszenną w Pilszczu 

89 902,40 zł  

Ludmierzyce 
Budowa szamba przy świetlicy 

wiejskiej w Ludmierzycach 
12 000,00 zł - 

 

Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 1 764 168,72 zł, przy czym finansowanie 
zewnętrzne, pochodzące z budżetu państwa wyniosło 700 053,86 zł. 

Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2019 r. wynosiła 86,6 km. W przypadku sieci ka-
nalizacyjnej dane przedstawiają się następująco:  
- długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosiła 9,3 km, 
- długość sieci kanalizacji deszczowej wynosiła 13,2 km.  
 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. istniało 2125 przyłączy sieci wodociągowej i 276 przyłączy sieci kanalizacji 
sanitarnej. 
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Planowanie przestrzenne 
W 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 11,7 % po-

wierzchni gminy. Z kolei 12,9 % powierzchni gminy na początek roku 2019 r. zostało wskazane w stu-
dium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W poprzednim roku wydano 30 decyzji o warunkach zabudowy., w tym 21 decyzji dotyczących 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

XI. MIENIE KOMUNALNE 

1.Stan mienia komunalnego 
 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. własność mienia gminy stanowiły, odpowiednio  
w rozbiciu na wartość ewidencyjną brutto w zł: 
- grunty o powierzchni 591,11 ha - 4 498 728,88, 
- budynki i budowle - 38 363 633,93, 
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 25 873 326,84 (tj. drogi gminne, infrastruktura wodociągowo-
kanalizacyjna), 
- środki transportu - 1 386 950,72, 
- pozostałe składniki mienia – 1 598 068,44, 
- wartość mienia komunalnego MOPS Kietrz – 62 433,37. 
 

Ponadto, gmina posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów do działki Skarbu Państwa 
o powierzchni 0,0049 ha wartość ewidencyjnej brutto w zł - 2.250,00. 
Podmiotem mienia komunalnego jest utworzona przez gminę w 2002 r. jednoosobowa spółka gminy 

pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunalne HYDROKAN sp. z o.o. Spółka zarządza i administruje gmin-

nym zasobem lokalowym zaopatruje w wodę, odbiera ścieki od mieszkańców z terenu całej gminy, 

zarządza krytą pływalnią oraz prowadzi gminę inne działania statutowe tj. zimowe utrzymanie dróg, 

oczyszczanie miasta i bieżące remonty dróg. 

 

2.Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości. 

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości obejmującym grunty, budynki i lokale 
polegało na wykonywaniu czynności na płaszczyźnie cywilnoprawnej (sprzedaż, ,prawa obligacyjne) 
oraz na płaszczyźnie administracyjnej (decyzje podziałowe). 
 
2.1 Grunty. 

W zasobie nieruchomości pozostaje 589 ha gruntów ,przy czym 319 ha, stanowią grunty za-
budowane i zurabanizowane ,pozostałe to użytki rolne i leśne. 
W ramach polityki gospodarowania gruntami, gmina stara się prywatyzować w ramach publicznych 
przetargów grunty zbędne na cele publiczne,  natomiast grunty, które w przyszłości mogą posłużyć 
celom rozwojowym czy też zorganizowanej działalności inwestycyjnej miasta, rozdysponowuje 
 w formie praw obligacyjnych 
Aktualnie w dzierżawie pozostaje  ok.350 ha gruntów, na podstawie 404 zawartych umów . 
 

Niewielka część gruntów zasobu przekazana została w 2019 roku w formie nieodpłatnej (uży-
czenie)na rzecz podmiotów, które prowadzą działalność z katalogu zadań własnych gminy, poszerza-
jąc tym samym ofertę miasta w tym zakresie. W  roku 2019 zawarto cztery umowy użyczenia 

Własność Gminy Kietrz, stanowią także grunty obciążone prawem użytkowania wieczystego 
na rzecz osób fizycznych i prawnych 
Wg. stanu ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Głubczycach na koniec 2019 roku  
w użytkowaniu wieczystym pozostawało 9 ha gruntów, w tym we władaniu osób fizycznych 6 ha. 

Powierzchnia dot. osób fizycznych ulegnie po wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów, 
znacznemu zmniejszeniu ze względu na ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
we własność, gruntów przysługujących tym właśnie osobom ,zabudowanych na cele mieszkaniowe. 
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W trakcie roku 2019 wydano 514 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie, finalizując 
tym samym proces uwłaszczenia w wymaganym prawem terminie.  
Nieruchomości gminy były również udostępniane przedsiębiorstwom przesyłowym w celu umiesz-
czania w gruncie lub nad gruntem sieci infrastruktury technicznej. 
W tym zakresie przeprowadzono 11 postępowań z wyłączeniem pasów dróg publicznych. 
 

 Efektywność gospodarowania gruntami gminnymi w 2019 roku obrazuje poniższa tabela. 

Efektywność gospodarowania gruntami Gminy Kietrz rok 2019 r. 

 

Lp. 

 

 

Forma udostępnienia 

Powierzchnia (ha) 

……………………….…… 

liczba transakcji 

      Dochód 

brutto 

ogółem (zł) 

1.   

Sprzedaż 

                       1.5933 

………………….…… 

21 transakcji 

 

 

201 650,- 

2.  Opłaty roczne 

za użytkowanie wieczyste 

 

9,00 

 

9 717,- 

3.   

Opłaty przekształceniowe 

    

              514 zaświadczenia 

    

       51 430,- 

4.   

Dzierżawy 

 

359 

………………….…… 

404 umowy 

 

 

361 500,- 

5.  Trwały zarząd 

Służebność 

 

 

 

 

3 400,-  

  Łącznie 581 410,- 

                                                                                                                                                      Źródło: własne 
 
2.2. Lokale mieszkalne:  
 
Stan zasobu lokalowego gminy w roku 2019 zobrazowano w poniższej tabeli. 

Zasób lokalowy Gminy  Kietrz  wg, stanu na koniec 2019 r. 

 

Lp. 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Powierzchnia (m2) 

 

    

   Liczba 
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1. Lokale mieszkalne położone  

w budynkach o wyłącznej własności Gminy 

Kietrz 

 

       5 125,67 

 

        128 

2. Lokale mieszkalne położone  

we wspólnotach mieszkalnych 

 

       10 355,46 

 

        277 

3. Lokale użytkowe własność Gminy          1 405,74           25 

4. Garaże              365.31           17 

 Łącznie         17 252.18          447 

                                                                                                                        Źródło: PK Hydrokan 

Gminnym zasobem lokalowym Gminy  Kietrz  zarządza i administruje jednoosobowa spółka  
Gminy pod firmą „Przedsiębiorstwo Komunalne HYDROKAN sp. z o. o”. z siedzibą w Kietrzu. 
W zasobach gminy pozostawało  405 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni   15 481.13 m2. 
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania  wynosiła  45.65 m2, a ogółem w przeliczeniu  
na jednego  mieszkańca  zasobu mieszkaniowego   gminy  21,04 m2. 

Jednostkowy średni  czynsz za wynajem lokali mieszkalnych wynosił  2.95,- zł/m2,  natomiast 
za wynajem lokali użytkowych   4.95,- zł/m2. 

Roczna wartość opłat czynszowych wyniosła  637,024.22,- zł., w tym  99 712.22,- zł. za lokale 
użytkowe .Ściągalność  czynszów pozostawała na poziomie 93%. 

Większość budynków tworzących zasób lokalowy gminy pochodzi z ubiegłego  stulecia, zatem 
wymaga gruntownych remontów i modernizacji. Zarządca w miarę możliwości finansowych  
przeprowadza  je . 
Zakres remontów przeprowadzonych w 2019 r. w budynkach pozostających wyłączną własnością gmi-
ny roku obrazuje poniższa tabela . 
 

Remonty  w zasobie mieszkaniowym Gminy Kietrz wg. stanu na koniec 2019 r. 

Lp. Wyszczególnienie Wartość (zł) 

 

1.  Roboty remontowo - budowlane 36 167,- 

2.  Przebudowa pieców kaflowych 13 436,- 

3.  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  6 109,- 

4.  Roboty instalacyjne 17 087,- 

5.  Inne roboty związane z bieżącym utrzy-

maniem zasobu 

 

101 444,- 

 Łącznie 174 243,- 

Źródło: PK Hydrokan 
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Na przestrzeni ostatnich lat gmina prywatyzuje zasób mieszkaniowy gminy. Celem polityki 
sprzedaży jest z jednej strony  uzyskanie partnerów - nowych właścicieli ,którzy będą uczestniczyć  
 w kosztach utrzymania budynków ,proporcjonalnie do posiadanych udziałów, a z drugiej dążenie  
do wyjścia gminy ze wspólnot mieszkaniowych i tym samym całkowite uwolnienie się   
od utrzymywania budynków „wspólnotowych”. 

Biorąc pod uwagę fakt, że zwykle stan budynków  w których zbywane są mieszkania   
na rzecz wieloletnich najemców nie jest dobry i wymaga nakładów na remonty, Rada Miejska zdecy-
dowała się na przyznanie przy ich sprzedaży bonifikat . 
W  zakresie zasad udzielania upustów obowiązywała  uchwała nr VII/85/2019 Rady Miejskiej  
w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. Wysokość bonifikaty w zależności od okresu trwania  najmu wynosi-
ła od 45% do 70%. 
W roku 2019 wszczęto na wniosek najemców kilka postepowań zmierzających do sprzedaży lokali, 
jednakże ich zakończenie będzie sfinalizowane w przyszłym roku. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. w 1,5 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było toalet  
i na dzień 31 grudnia 2019 r. odsetek ten nie uległ zmianie. 

W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 97 798 zł, których beneficjen-
tami było 56 osób. Kwota najniższego dodatku wynosiła 28,06 zł, zaś kwota najwyższego dodatku to 
412,51 zł. 

Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 47 rodzin, zaś pod koniec 2019 
r. były to 64 rodziny. Średni czas oczekiwanie na otrzymanie mieszkania wynosił w 2019r.  
ok. 4 lata. Względem lat poprzednich, czas oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego utrzymywał 
się na podobnym poziomie. 
 
XII. SPRAWY OBYWATELSKIE I ADMINISTRACYJNE 

Gmina Kietrz w roku 2019 nie realizowała budżetu obywatelskiego. Sołectwa Gminy Kietrz realizowały 

zadania w ramach funduszu sołeckiego (wykonanie funduszu sołeckiego zawarte zostało w  części do-

tyczącej ochrony środowiska).  

Do urzędu wpłynęło w 2019 r. 22 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.  W 100 % wszystkich 

wniosków, które wpłynęły informacja została udostępniona wnioskodawcy.  

W sprawozdawanym roku wpłynęło 5 skarg w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 2 

skargi uznano za zasadne, 2 za częściowo zasadne i 1 za bezzasadną. 

W 2019 r. prowadzono postępowania w sprawach z zakresu podatku od nieruchomości, rolnego, le-
śnego oraz podatku od środków transportowych, które zakończyły się wydaniem łącznie 4.446 szt. 
decyzji. Zaksięgowano 243 szt. deklaracji podatkowych. 

Ponadto z zakresu ww. podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydano: 

- 94 szt. zaświadczeń podatkowych, 

- 154 szt. decyzji stwierdzających nadpłatę, 

- 279 szt. postanowień o zarachowaniu i przeksięgowaniu wpłat, 

- 2.129 szt. upomnień, 

- 499 szt. tytułów egzekucyjnych.    

W 2019 r. zostało zaskarżonych 10 decyzji Burmistrza Kietrza do Samorządowego Kolegium Odwoław-

czego w Opolu. W 5 przypadkach postępowania w sprawach odwoławczych nie zostały zakończone, 2 

decyzje Burmistrza Kietrza utrzymano w mocy, 1 decyzję uchylono i orzeczono co do istoty sprawy 

natomiast w dwóch przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania odwoławczego. 
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W 2019 r. zrealizowano zadanie wynikające z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188). W związku z tym przeprowadzono postepo-

wania na wnioski producentów rolnych, które zakończyły się wydaniem 338 szt. decyzji. 

 

XIII. PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE 

Komisariat Policji w Kietrzu na podległym terenie Gminy Kietrz i Branice w roku 2019 odnoto-

wał 305 przyjęć zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Na terenie Gminy Kietrz złożono 

187 zawiadomień o możliwości popełniania przestępstwa. Postępowanie przygotowawcze było prowa-

dzone w 138 przypadkach i w 138 przypadkach organy prowadzące postępowanie stwierdziły wypeł-

nienie czynów zabronionych.  

Czyny zabronione: 

- przeciwko zdrowiu i życiu stanowiły 3,93 % wszystkich czynów, 

- przeciwko mieniu – 7,86 %, 

- dotyczące przestępstw gospodarczych – 3,93 %. 

W 2019 roku w Kietrzu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 94 prze-
stępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,76 przestępstw. Jest to wartość 
znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla 
całej Polski.  

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kietrzu 
wynosi 83,10% i jest znacznie większy od wskaźnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz 
znacznie większy od wskaźnika dla całej Polski. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kietrza najwięcej 
stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,22 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu 
- 7,49 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodar-
czym - 4,68 (88%), drogowe - 1,53 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (91%). 

Największym problemem w gminie są czyny zabronione dotyczące wykroczeń przeciwko przepi-

som ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz nieprawidłowe parkowanie pojazdów związane z bra-

kiem miejsc parkingowych w szczególności przy ul. Kościuszki i ul. Wojska Polskiego, a także w dzień 

targowy w okolicy ulic: Długa i Matejki .  

Funkcjonariusze KP Kietrz uczestniczyli w 1149 zgłoszeniach interwencyjnych na terenie Miasta i Gminy 

Kietrz. Nałożono 280 mandatów KK oraz zastosowano 591 pouczeń. Ujawnione wykroczenia były to 

wykroczenia porządkowe. W roku 2019 odnotowano 180 wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości.  

Funkcjonariusze policji podjęli następujące akcje informacyjne:  

- spotkania z seniorami dotyczące oszustwa na osobach starszych,  

- rozdawanie ulotek dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców,  

- spotkanie z działkowcami dotyczące bezpieczeństwa,  

- realizacja planów priorytetowych dla poszczególnych rejonów przez dzielnicowych.  

 

 

XIV. EDUKACJA 

W naszej gminie istnieją następujące obwody szkolne dla placówek prowadzonych przez Gminę Kietrz: 
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kietrzu: Kietrz, Kozłówki, Rozumice 
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Cerekwi: Nowa Cerekwia, Rogożany, Wojnowice, Woj-

nowice Osiedle. 
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3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kietrzu, Publiczne Gimnazjum: obwód obejmujący wszystkie 
miejscowości w Gminie Kietrz. 

 
Na terenie Gminy Kietrz funkcjonują również placówki prowadzone przez stowarzyszenia społeczności 
lokalnych: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społecz-
ność Dzierżysławia;  

2. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej  
w Nasiedlu, prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej  w Nasiedlu; 

3. Gimnazjum w Nasiedlu, prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej  
w Nasiedlu;  

4. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana III Sobieskiego w Pilszczu 
prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu;  

5. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wiel-
kich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich;  

6. Publiczne Przedszkole „Akademia Pluszowych Misiów” Stowarzyszenia Rozwój i Odnowa              
w Rozumicach oraz żłobek „Gromadka Niedźwiadka”. 

 

Ilość oddziałów, dzieci/uczniów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oświaty  
(wg SIO na 31.03.2019 r.) 

 
L.p 

 
Nazwa jednostki oświatowej 

 
Liczba 

oddziałów 

 
Liczba 

uczniów 

Średnia liczba 
uczniów  

  w oddziale 
1.  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kietrzu 

• Oddział „0” 

• Publiczne Przedszkole (poniżej „0”) 

• Publiczna Szkoła Podstawowa 

 
2 
5 

22 

 
39 
97 

406 

 
19,5 
19,4 

18,45 

2.  Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowej Cerekwi 

• Oddział „0” 

• Poniżej „0” 

8 
1 
1 

91 
17 
11 

11,37 
17 
11 

3.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kietrzu  

• Publiczne Gimnazjum 

• Liceum Ogólnokształcące 

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

• Branżowa szkoła I stopnia 

 
4 
3 
1 
2 

 
78 
51 
13 
30 

 
19,5 
17 
13 
15 

4.  Publiczne Przedszkole „Akademia Pluszowych Misiów” Stowarzysze-
nia Rozwój i Odnowa w Rozumicach 
                         Oddział ‘0’ 
                         Poniżej ‘0’ 

 
 

1 
2 

 
 

13 
41 

 
 

13 
20,5 

5.  Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzy-
szenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia.                
                         Oddział „0” 
                         Poniżej „0” 

 
8 
1 
1 

 
79 
16 
18 

 
9,87 
16 
18 

6.  Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii 
Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej  
w Nasiedlu         
                         Oddział „0” 
                         Poniżej „0” 

 
 

8 
 

1 

 
 

55 
2 

16 

 
 

6,87 
 

18 

7.  Gimnazjum w Nasiedlu 1 6 6 

8.  Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana III 
Sobieskiego w Pilszczu Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury w 
Pilszczu                  
                         Oddział „0” 
                         Poniżej ‘0” 

 
 

7 
1 
1 

 
 

57 
13 
20 

 
 

8,14 
13 
20 

9.  Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich            
                         
                          Oddział „0” 
                          Poniżej ‘0” 

 
 

7 
 

1 

 
 

37 
6 

12 

 
 

5,2 
 

18 
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 O G Ó Ł E M 
Placówki oświatowe 
Oddziały „0” 
Poniżej    ‘0’ 

 
71 
9 

12 

 
903 
106 
215 

 
12,71 
11,77 
17,91 

 
 

Dane dotyczące liczebności uczniów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym   
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

Wyszczególnienie  Lata 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 
ZSP w Kietrzu 319 362 578 

ZSP Nowa Cerkwia 68 72 91 

 

ZSP Kietrz 

Publiczne Gimnazjum 240 145 78 

Liceum Ogólnokształcące 66 55 51 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  51 31 13 

Branżowa szkoła I stopnia - 12 30 

 
 

  
Liczebność w klasach oraz liczby oddziałów w szkołach  na  dzień 31.03.2019 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Klasy 
 O

g
ó
ł
e
m 

I II III IV V VI 

 
VII 

 
VIII 

ZSP Kietrz 

Liczba uczniów 
w klasie 

51 51 22 75 63 54 47 43 406 

Liczba oddzia-
łów 

3 3 1 4 3 3 3 2 22 

ZSP Nowa 
Cerekwia 

Liczba uczniów 
w klasie 

12 5 5 16 14 11 15 11 89 

Liczba oddzia-
łów 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

PSP z Oddziałem 
Przedszkolnym w 
 Dzierżysławiu 

Liczba uczniów 
w klasie 

7 11 4 12 13 11 10 11 79 

Liczba oddzia-
łów 

1 1 1 1 1 1 1 
1 

8 

PSP z Oddziałem 
Przedszkolnym w  
Nasiedlu 

Liczba uczniów 
w klasie 

11 6 6 8 4 7 7 6 55 

Liczba oddzia-
łów 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

PSP z Oddziałem 
Przedszkolnym w 
Pilszczu 

Liczba uczniów 
w klasie 

4 4 0 14 12 10 8 5 57 

Liczba oddzia-
łów 

1 1 0 1 1 1 1 1 7 

SP z Oddziałem 
Przedszkolnym w  
Ściborzycach Wlk. 

Liczba uczniów 
w klasie 

5 7 0 7 9 3 3 3 37 

Liczba oddzia-
łów 

1 1 0 1 1 1 1 1 7 

 
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KIETRZU 

Gimnazjum 
Liczba uczniów 
w klasie 

- - 78    
  

78 
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Liczba oddzia-
łów 

- - 4    
  

4 

L O 

Liczba uczniów 
w klasie 

26 16 9    
  

51 

Liczba oddzia-
łów 

1 1 1    
  

3 

Z S Z 

Liczba uczniów 
w klasie 

- - 13    
  

13 

Liczba oddzia-
łów 

- - 1    
  

1 

Branżowa Szkoła I 
stopnia 

Liczba uczniów 
w klasie 

20 10 -    
  

30 

Liczba oddzia-
łów 

1 1 -    
  

2 

 GIMNAZJUM W NASIEDLU 

GIMNAZJUM 

Liczba uczniów 
w klasie 

- - 6    
  

6 

Liczba oddzia-
łów 

- - 1    
  

1 

 

Wyniki egzaminów zewnętrznych 
 

Na zakończenie nauki w gimnazjum młodzież zdaje egzamin pisemny składający się z części 
humanistycznej, matematyczno- przyrodniczej oraz części językowej. Wyniki egzaminu na zakończenie 
III klasy gimnazjum w roku szklonym 2018/2019 przedstawiają się następująco: 

 
Wyszczególnienie 

Średni wynik w punktach 

Średni wynik 
Gimnazjum Kietrz 

Woj. Opolskie 
Powiat Głubczyc-

ki 

Część humanistyczna 

Język polski 51,5 60,4 58,7 

Historia / W O S 52,8 56,6 54,7 

Część matematyczno – przyrodnicza 

Matematyka  34,6 40,3 37,4 

Przedmioty przyrodnicze 40,7 48,2 46,1 

Część językowa: 

 
 

  (podstawowy) 
  (rozszerzony) 

 (podstawowy)  
 (rozszerzony)   

(podstawowy) 
(rozszerzony) 

 
Język angielski 

68,6 
51,3 

68,9 
52,4 

66,2 
50,2 

       
        Język niemiecki 

42 
- 

62,9 
- 

48,7 
- 

 
Porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
 

Publiczne Gimnazjum w Kietrzu 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Język polski 65,8 64,3 51,8 

Historia / WOS 53,3 52,2 52,8 
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Matematyka  39,9 44,9 34,6 

Przedmioty przyrodnicze - - 40,7 

Język angielski   (podstawowy) 

                                        (rozszerzony) 

62,8 
44,1 

70,3 
51,7 

68,6 
51,2 

Język niemiecki  (podstawowy) 

                                         (rozszerzony) 
47,9 

- 
55,4 

- 
42 
- 

 
 
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas VIII ponownie przystąpili do egzaminu ósmoklasistów. 
Wyniki egzaminu wszystkich szkól podstawowych Gminy Kietrz przedstawiają się następująco: 

Lp. Nazwa placów-
ki 

Wyniki z poszczególnych przedmiotów w procentach 
 

Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki 
 

1. ZSP Kietrz 43 uczniów 
54,7 % 

43 uczniów 
40 % 

41 uczniów 
55,6 % 

2 uczniów 
17,5 % 

2.  ZSP Nowa Ce-
rekwia 

11 uczniów 
51,3 % 

11 uczniów 
32,6 % 

11 uczniów  
45,7 % 

- 

3. PSP Nasiedle 6 uczniów 
66 % 

6 uczniów  
37,2 % 

6 uczniów 
60,7 % 

- 

4. PSP Pilszcz 4 uczniów 
63,5 % 

4 uczniów 
37,5 % 

4 uczniów 
51,8 % 

- 

5. PSP Dzierży-
sław 

11 uczniów 
54 % 

11 uczniów 
38,3 % 

11 uczniów 
55,8 % 

- 

6. SP Ściborzyce 
Wielkie 

2 uczniów 
57 % 

2 uczniów 
35 % 

2 uczniów 
27,5 % 

- 

  
 

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2019 r.  

 
Cały egzamin 

Egzaminy  obowiązkowe z przedmiotów 

      Język polski 
pisemny       ustny 

   Matematy-
ka 

   Język angielski 
pisemny       ustny 

   Język niemiecki 
pisemny       ustny 

Przystąpiło osób  8 8 8 6 6 2 2 

Zdało osób              8 8 7 6 6 2 2 

Zdawalność w % 100 100 87,5 100 100 100 100 

 

Eliminacje w konkursach przedmiotowych na etapie gminnym i wojewódzkim 2018/2019 

L.p. Nazwa przedmiotu 

Uczniowie szkoła podstawowa 
 
Uczniowie gimnazjum 

Eliminacje 
gminne 

Eliminacje wo-
jewódzkie 

Eliminacje gminne 
Eliminacje woje-
wódzkie 

1 J. polski 6 - 3 - 

2 J. angielski 21 - 7 - 

3 Historia 5 - - - 

4 Matematyka 6 - 2 - 

5 Przyroda - - - - 

6 J. niemiecki  4 - 2 - 

7 Technika - - - - 

8 Chemia  - - 2 - 

9 Biologia  - - 1 - 
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10 Geografia  - - 4 - 

11 Fizyka  - - - - 

12 Informatyka  - - - - 

OGÓŁEM 42 - 21 - 

 

Reprezentanci poszczególnych placówek również brali udział w innych konkursach  
z zakresu promocji zdrowia, bezpieczeństwa, a także innych dziedzin nauki, zawodach sportowych (m. 
in.: unihokej, piłka nożna, mały olimpijczyk, zawody pływackie). Od wielu lat prowadzona jest rywaliza-
cja sportowa szkół podstawowych i gimnazjalnych na szczeblu gminnym oraz powiatowym. 
 

 
Programy realizowane w szkołach i przedszkolach. 

Nazwa programu / projektu 
Rodzaj 
działania 

Placówka  
Realizator  

Owoce i warzywa 5 porcji warzyw dziennie, 
Owoce w szkole, szklanka mleka, Trzymaj for-
mę, Nie pal przy mnie proszę, Aktywna przerwa, 
Dzieciństwo bez próchnicy, Śniadanie daje moc 

Prozdrowotne  
ZSP Kietrz, ZSP Nowa Cerekwia, 
PSP z OP Pilszcz, PSP Dzierżysław, 
PSP z OP Nasiedle  

Jem zdrowo i kolorowo Prozdrowotne 
ZSP Kietrz, ZSP Nowa Cerekwia, 
PSP Dzierżysław, PSP z OP Nasie-
dle 

Kubusiowi przyjaciele natury Edukacyjne 
ZSP Kietrz, ZSP Nowa Cerekwia, 
PSP z OP Pilszcz, PSP Dzierżysław 

Akademia Aquafresh Prozdrowotne ZSP Kietrz, ZSP Nowa Cerekwia 

Znajdź właściwe rozwiązania  Edukacyjne ZSP Kietrz, ZSP Nowa Cerekwia 

Poznaj swoje prawa w pracy Edukacyjne ZSP Kietrz, ZSP Nowa Cerekwia 

Pomyśl zanim spróbujesz Prozdrowotne 
ZSP Kietrz, ZSP Nowa Cerekwia, 
PSP Dzierżysław 

Czyste powietrze wokół nas Ekologiczne 
ZSP Kietrz, ZSP Nowa Cerekwia, 
PSP z OP Pilszcz, PSP Dzierżysław, 
PSP z OP Nasiedle 

Realizacja zadania publicznego: wsparcie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej poprzez organi-
zację nauki pływania, trzymaj formę  

Sportowe/ ru-
chowe 

ZSP Kietrz, ZSP Nowa Cerekwia, 
PSP z OP Pilszcz, PSP Dzierżysław, 
PSP z OP Nasiedle  

 

Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów 
Każdego roku w Gminie Kietrz są przyznawane nagrody dla uczniów osiągających wysokie wy-

niki w nauce. Przyznawane są w kategorii: nauka, kultura, sport i inne dokonania wyróżniające uzdol-
nienia ucznia. Pisemne wnioski składane są do 31 maja przez Rady Pedagogiczne, Rady Rodziców, za-
rządy lub kierownictwa organizacji, instytucji kulturalno- oświatowych działających na terenie Gminy 
Kietrz. 
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 W roku szkolnym 2018/2019 do Kapituły Nagrody Burmistrza  wpłynęło 9  wniosków  
o przyznanie nagrody. Kapituła przyznała po jednej nagrodzie w każdej z kategorii.  
 
Pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów 
Burmistrz Kietrza w okresie wrzesień 2018 –  czerwiec 2019 r. przyznał: 

1) Stypendia szkolne 

• ogółem wniosków – 49 

• pozytywnych –  decyzji 49 

• negatywnych –  decyzje 0 
 Wysokość przyznawanego stypendium była zróżnicowana w zależności od kryterium dochodo-
wego i wynosiła –  124,00 zł, 161,00 zł, 176,00 zł i 186,00 zł.  W roku szkolnym 2018/2019 łączna war-
tość stypendium wyniosła 63.562,95 zł. (80% - dotacja z budżetu państwa a 20%  - środki własne).  

2) Zasiłek szkolny ma charakter jednorazowej pomocy materialnej. Przyznaje go Burmistrz Kie-
trza uwzględniając indywidulaną sytuację materialną i losową ucznia, jaka wystąpiła  
z powodu zdarzenia losowego. W tym okresie nie wpłynął żaden wniosek.  

3) Wyprawka szkolna  
W roku szkolnym 2018/2019 nikt nie skorzystał z Rządowego programu „Wyprawka szkolna”, jednak 
uczniowie mieli zapewnione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  
w ramach otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w/w materiały. Otrzymane 
środki zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego wyniosły 92.750,92 zł, z czego wykorzystano 91.575,64 
zł. Pozostała kwota tj.: 1.175,28 zł została zwrócona na konto Wojewody Opolskiego.     
 
Dzieci i młodzież z Gminy Kietrz objęte są pomocą w ramach Rządowego Programu Dożywiania. Jak 
wynika z informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu, który jest koordynatorem pro-
gramu, z tej formy pomocy skorzystało 104  dzieci (w okresie I-XII 2019). Łączny koszt posiłków – 
59.050,00 zł – całość kwoty stanowi dotację z budżetu państwa. 
 

Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych  

W każdej z placówek, w zależności od liczby oddziałów oraz potrzeb zatrudnieni są pracownicy peda-

gogiczni. Liczby zatrudnionych nauczycieli w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela, wg 

stanu SIO na 31.03.2019 r. 

Wyszczególnienie 

Zatrudnienie 
nauczycieli 

W tym 

Etaty Osoby 
Nauczyciele  Administracja i obsługa 

Pełny Niepełny Etaty Osoby 

ZSP Kietrz 77,77 82 73 9 29,13 30 

ZSP Nowa Cerekwia 16,80 20 14 6 6,75 7 

R A Z E M 94,57 102 87 15 35,88 37 

 

W związku z nieosiągnięciem w 2019 roku wysokości średnich wynagrodzeń dopłata dla nauczycieli 
stażystów wyniosła 1 254,26 zł. 
 
Finansowanie oświaty 

W roku 2019 całkowity koszt realizacji zadań oświatowych w Gminie Kietrz wyniósł 
16 182 287,35 zł z czego subwencja oświatowa wyniosła 8 688 160,00 zł , dochody zrealizowane przez 
placówki oświatowe wyniosły 343 547,68 zł, dotacje na zadania bieżące wyniosły 432 577,80 zł, pozo-
stałe dochody z odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do placówek oświatowych Gminy 
Kietrz wyniosły 68 827,96 zł. Natomiast dopłata z budżetu gminy wyniosła  6 649 173,91 zł.   
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Finansowanie działalności szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne 
i osoby fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 

Zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przedszkola, szkoły, dla których 
organem prowadzącym jest inna jednostka niż JST, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 
gminy w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego.  
Jak wcześniej wspomniano w materiałach, na terenie gminy Kietrz prowadzone są cztery publiczne 
szkoły podstawowe, przedszkole i żłobek,  dla których organem prowadzącym są lokalne stowarzysze-
nia. Na finansowanie działalności szkół, przedszkola i żłobka z gminnego budżetu w 2019 roku wydat-
kowano 6 073 054,35 zł. 
 

XV. BIBLIOTEKI 

W gminie w 2019 r. funkcjonowało 5 bibliotek. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 

47 989 woluminów, zaś na koniec roku – 47 949 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna 

liczba woluminów wynosiła 8,3 na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz 8,3 na dzień 31 stycznia 2019 r. W trak-

cie roku 2019 zubytkowano 991 woluminów   

Na początku roku zarejestrowano 611 czytelników, zaś na koniec roku liczba ta wynosiła 741 

czytelników. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 9 383 czytelników, którzy sko-

rzystali łącznie z 24 494 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek m.in. o literatu-

rę popularno- naukową, literaturę piękną polską i obcą, literaturę sensacyjną, kryminalną oraz literatu-

rę dla dzieci i młodzieży.  

W bibliotece w Kietrzu na pełnym etacie są zatrudnione 2 osoby. W 4 Wiejskich Domach Kultu-

ry (Dzierżysław, Nasiedle, Nowa Cerekwia, Pilszcz) znajdują się filie biblioteczne- prowadzone przez 4 

instruktorów ds. kultury, którzy w zakresie swoich obowiązków prowadzą działalność bibliotek: wypo-

życzanie książek, prace z dziećmi i młodzieżą oraz promocja czytelnictwa.  

W 2019 roku biblioteka (Kietrz i podległe filie) zorganizowała następujące wydarzenia promu-

jące czytelnictwo: 

- zajęcia czytelnicze w ramach feryjnego cyklu „Zima z Kulturką”, 

- spotkania z autorami, 

- wystawy, gazetki tematyczne,  

- lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży, 

- czytanie książek,  

- Tydzień Bibliotek, 

- warsztaty literacko – plastyczne z mieszkańcami DPS  

- konkursy biblioteczne,  

- gry i zabawy z książką,  

- zajęcia czytelnicze w ramach wakacyjnego cyklu „Lato z Kulturką” 

- projekt „Z książką na start”.  

W wydarzeniach brało udział około 400 dzieci i młodzieży. Biblioteka poniosła w związku z tymi wyda-

rzeniami wydatki w kwocie 2.000 zł.  

W 2019 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 154 684 zł.  
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XVI. DOMY I OŚRODKI KULTURY ORAZ ŚWIETLICE 

 

W Gminie Kietrz w 2019 roku funkcjonowały: 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu z Miejskim Domem Kultury, 

- Wiejski Dom Kultury w Dzierżysławiu,  

- Wiejski Dom Kultury w Pilszczu, 

- Wiejski Dom Kultury w Nasiedlu, 

- Wiejski Dom Kultury w Nowej Cerekwi, 

- Świetlica Wiejska w Ściborzycach Wielkich,  

- Świetlica Wiejska w Rozumicach,  

- Świetlica Wiejska w Lubotyniu, 

- Świetlica Wiejska w Ludmierzycach, 

- Świetlica Wiejska w Chróścielowie,  

- Świetlica Wiejska w Wojnowicach, 

- Świetlica Wiejska w Rogożanach, 

- Świetlica Wiejska w Kozłówkach.  

Budynki w Kietrzu i Pilszczu są dostosowane częściowo do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

W roku 2019 zorganizowano 3 duże wydarzenia: Dni Miasta i Gminy Kietrz, Dożynki Gminne w 

Dzierżysławiu i Dni Pilszcza z III edycją Targów Odnowy Wsi „Spichlerz Opolszczyzny” w Pilszczu.  

Współorganizowano XIX Festiwal Kultury Powiatowej: konkurs literacki i taneczny, , Powiatowy 

Przegląd Misteriów Paschalnych DPS, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uroczystość 

otwarcia kietrzańskiego Rynku, cykl prelekcji i wystaw ekologicznych, Jarmark Bożonarodzeniowy.    

Zorganizowano 3-Majowe Śpiewanie dla Niepodległej, 75. Rocznicę Powstania Warszawskiego, Koncert 

Niepodległości. Przeprowadzono ponadgminny Kietrzański Konkurs Kolęd i Pastorałek, wiele koncer-

tów, przedstawień, spotkań, wycieczek, wystaw i warsztatów.  

Na feriach zimowych MGOK w Kietrzu zorganizował cykl „Zima z Kulturką”,w WDK „Biała Zi-

ma”, a na wakacjach „Lato z Kulturką”, w WDK „Lato na Wsi”.  

Wszystkich wydarzeń w podległych placówkach było ponad 200, w tym m.in. 21 wystaw, 30 koncer-

tów, 21 prelekcji i spotkań, 39 imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, 27 konkursów, 19 poka-

zów teatralnych, 4 konferencje, 14 warsztatów, 9 imprez interdyscyplinarnych, 20 biesiad i zabaw.  W 

wydarzeniach tych wzięło udział ponad 22 tys. mieszkanek i mieszkańców gminy. Wydarzenia te wiąza-

ły się z poniesieniem kosztów w wysokości 187 000 zł.  

Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują następujące grupy artystyczne, kluby i koła 

zrzeszające prawie 550 mieszkańców gminy: 

- sekcja plastyczna (MDK- 3 grupy: 2 dziecięce, 1 młodzieżowa, WDK- 4 grupy dziecięce), 

- grupa taneczna (MDK- grupa „Magnumix”, WDK- 1 grupa), 

- sekcja zumby (3 grupy: „Mini Mini”, „Mini Stars”, „Energy Steps”),  

- koło muzyczne (MDK- instrumentaliści, wokaliści, zespół wokalny, WDK- 2 grupy wokalne), 

- zespoły wokalno-instrumentalne: „Inkluz”, „Stars”, „Zazik” (MDK),  

- zespół wokalny „Cerekwianki” (WDK),  

- sekcja literacka (WDK- 2 grupy),  

- klub „Kietrzańskie Forum Myśli i Słowa” (MDK),  

- sekcja fotograficzna i filmowa (MDK).  

Przy MGOK funkcjonują 2 kluby seniora: „Wrzos” (MDK) i „Orchidea” (WDK) oraz klub bilardowy (WDK) 

i koło wędkarskie (MDK).  

Przy WDK działają 2 Koła Gospodyń Wiejskich, a przy Świetlicach Wiejskich 5 Kół.  
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XVII. PRZEDSIĘBIORCY 

W 2019 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze CDEIG 35 nowych przedsiębiorców. Najczęściej 

przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było: 

- roboty budowlane,  

- sprzedaż detaliczna, 

- naprawa pojazdów samochodowych i maszyn, 

- transport drogowy. 

W 2019 r. wyrejestrowano 17 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. 

XVIII. OCHRONA ŚRODOWISKA 

I. Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
 

1. Dotacje z budżetu gminy: 
Przyznanie dotacji odbywało się zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską Regulaminem. 

Po złożeniu wniosku komisja powołana przez Burmistrza Kietrza przeprowadzała dwukrotnie wizję 
lokalną w miejscach realizacji przedsięwzięcia (przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu). Ko-
misja na posiedzeniach dokonywała ocen wniosków pod względem formalnym, merytorycznym i 
finansowym. Po akceptacji wniosków przez Burmistrza Kietrza podpisywane były umowy dotacji z 
wnioskodawcami i przesłane do księgowości w celu wypłaty dotacji.  

a) Usuwanie materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, 

gospodarczych i innych) – dotacja wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 300,00 zł 

• Łączna kwota dofinansowania na usuwanie materiałów zawierających azbest  

z obiektów budowlanych wyniosła 7 884,00 zł 

• Łącznie usunięto 5,16 Mg odpadów zawierających azbest, 

b) Montaż kolektorów słonecznych – dotacja wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 

3 500,00 zł: 

• Łączna kwota dofinansowania na montaż kolektorów słonecznych wyniosła: 14 000,00 zł, 
 

c) Montaż pomp ciepła – dotacja wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 500,00 zł 

• Łączna kwota dofinansowania na montaż pomp ciepła wyniosła:  

20 722,00 zł 

d) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych, nie 

więcej niż 4 000,00 zł: 

• Łączna kwota dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosła: 

31 480,00 zł, 

e) Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – dotacja wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych, nie 

więcej niż 4 000,00 zł: 

• Złożono 39 wniosków o dofinansowanie 

• Rozpatrzono pozytywnie: 32 wnioski 

• Łączna kwota dofinansowania na modernizację indywidualnych źródeł ciepła wyniosła: 

123 997,48 zł  

Łączna kwota dotacji udzielonych z budżetu gminy: 198 083,48 zł – rozdz. 90019. 

2. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  
na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz  
w 2019 r. 

• Złożono 16 wniosków o dofinansowanie 
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• Rozpatrzono pozytywnie: 16 wniosków, 

• Dotacja z WFOŚiGW w Opolu: 14 936,40 zł (50%), 

• Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie: 9 111,20 zł (30,5%), 

• Dotacja z budżetu Gminy: 4 331,56 zł (14,5%), 

• Beneficjenci końcowi: 1 493,64 zł (5%), 

• Całkowita wartość zadania: 29 872,80 zł.   
Przy wykorzystaniu środków WFOŚiGW w Opolu usunięto łącznie 26,11 Mg odpadów zawierają-

cych azbest. 

II. Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt: 
W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt, zatwierdzonego Uchwa-

łą Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. przeprowadzono  

ok. 30 interwencji po zgłoszeniach pisemnych lub telefonicznych. Interwencje dotyczyły m.in. bezpań-

skich psów i kotów, warunków przetrzymywania zwierząt gospodarskich i domowych, zwierząt po-

szkodowanych w wypadkach drogowych, porzuconych szczeniąt.  

Ponadto poszukiwano właścicieli zagubionych zwierząt. Zwierzęta te były umieszczane  

w kojcu znajdującym się na terenie PK „Hydrokan” Sp. z o.o. w Kietrzu, dokarmiane do momentu od-

bioru przez właścicieli, umieszczenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub innym ośrodku.  

W  2019 r. w ramach programu podpisano stosowne umowy: 

• na wyłapywanie i umieszczanie bezpańskich psów i kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Raciborzu, 

• na udzielanie świadczeń opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt lub innych zdarzeń losowych z lekarzem weterynarii Ryszardem Gizickim, 

• na czasowe przetrzymywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich na czas znalezienia właści-
ciela lub umieszczenia zwierzęcia w schronisku dla zwierząt z gospodarstwem rolnym położo-
nym w miejscowości Kozłówki, 

• na usuwanie martwych zwierząt z terenów gminnych i produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego z firmą „EKOLAS” z Kotlarni. 

W ramach programu m.in. wyłapano i umieszczono w schronisku: 

• 13 psów (13 x 1.660,50 zł = 21 586,50 zł), 

• 1 kota (1 x 676,50 zł = 676,50 zł). 
Ogółem na realizację Programu przeciwdziałania bezdomnych zwierząt w 2019 r. wydatkowano łącz-
nie: 28 000,29 zł. 

III. Usuwanie martwych zwierząt i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przez firmę 

EKOLAS  

Utylizacja padłych zwierząt w 2019 r.: 

• Łącznie:    3 456,00 zł 

IV. Edukacja ekologiczna  
a) Prenumerata Przeglądu Komunalnego 01-12/2019 – 297,00 zł. 
b) Wyjazd na spotkania edukacyjno- szkoleniowe Eko- Logika z cyklu „Zielona Polska”  

w Amfiteatrze Opolskim – 2 007,00 zł. 
c) Łącznie: 2 304,00 zł 

V. Utrzymanie i urządzanie terenów zieleni wiejskich i miejskich oraz remonty odwodnień 
1. Zakup kwiatów i torfu na tereny wiejskie – 5 799,51 zł.  
2. Zakup ziemi i kwiatów do donic betonowych zlokalizowanych na terenie miasta Kietrz  

4 958,80 zł. 
3. Zakup materiałów do mocowania młodych drzewek (paliki) – 858,52 zł. 
4. Zakup środków ochrony roślin, rękawic i worków na śmieci – 1 849,02 zł. 
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5. Wycinka drzew z gminnych terenów zieleni oraz przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych  
i porządkowych, usuwanie wiatrołomów z gminnych terenów zieleni w miejscowości Kietrz, 
Pilszcz, Ściborzyce Wielkie – 65 163,60 zł. 

6. Koszenie gminnych terenów zieleni i skwerów na terenach sołectw – 9 744,00 zł. 
7. Wiosenne i jesienne koszenie porostu miękkiego i twardego na terenie parku  

za cmentarzem i tzw. Jamy w Kietrzu wraz z przeprowadzeniem prac sanitarnych istniejącego 
drzewostanu w zakresie wymaganego bezpieczeństwa osób korzystających  
z parku oraz dwukrotne koszenie drogi dojazdowej do Rezerwatu Przyrody „Góra Gipsowa” – 
10 074,00 zł. 

8. Prace związane z poprawą spływu wód opadowych – oczyszczenie mostu sklepionego  
w miejscowości Kietrz – 4 309,59 zł. 

9. Zakup odwodnienia liniowego D400 (4 mb), zakup i montaż 3 mb łapaczy oraz zakup żwiru na 
gminny plac zabaw we wsi Rogożany – 2 729,20 zł. 

10. Wbudowanie kratki ściekowej, naprawa studzienki i remont odwodnienia – wymiana przepustu 
rurowego pod drogą gminną we wsi Chróścielów wraz  
z uzupełnieniem nawierzchni jezdni warstwą betonu – 4 400,00 zł. 

11. Budowa odwodnienia wzdłuż drogi gminnej nr 531 w miejscowości Chróścielów – zakup  
i montaż wodościeków – naprzeciw numerów 70, 68, 67, 66, 65, 64 (ułożenie wodościeków – 90 
mb) – 10 035,00 zł. 

12. Budowa przepustu rurowego pod drogą gminną we wsi Wojnowice – 3 800,00 zł. 
13. Remont odwodnienia drogi gminnej we wsi Nasiedle o dł. 160 mb – 7 368,59 zł. 

Łącznie wydano: 131 089,83 zł 

VI. Opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska oraz nowego Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz 

 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Burmistrz sporządza co 2 lata Raport z wykonania 

Programu Ochrony Środowiska i przedstawia go radzie gminy. Raport z wykonania Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Kietrz został sporządzony za lata 2017-2018.  

W wyniku zapytania cenowego, które skierowano do 4 wykonawców, dokonano wyboru najko-

rzystniejszej oferty. Wykonawcą „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz 

za lata 2017-2018” została firma Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja  

z Ustronia. Z firmą podpisano umowę na kwotę 1 845,00 zł.  

Raport został zaprezentowany przez wykonawcę radnym na sesji Rady Miejskiej w Kietrzu  

w dniu 28 listopada 2019 r.   

VII. Gospodarka Odpadami Komunalnymi  
 

1. Sporządzono roczne sprawozdanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Kietrz  

za 2018 r. i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  

i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu. Sprawozdanie sporządzane było  

na odpowiednim druku na podstawie złożonych półrocznych informacji przez firmy świadczące 

usługi w zakresie odbioru odpadów. 

Osiągnięte przez gminę Kietrz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynoszą: 

• ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych  

do składowania wyniósł 16% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających 
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biodegradacji przekazywanych do składowania, który gmina jest obowiązana osiągnąć w roku 

2018 – 40%)- wymóg spełniony, 

• recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunal-

nych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła zbieranych z obszaru gminy wyniósł 40% 

(wymagany poziom  w 2018 roku – 30%) – wymóg spełniony, 

• recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż nie-
bezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów 
komunalnych wyniósł  99% (wymagany poziom  w 2018 roku – 50% - wymóg spełniony. 

2. Ilość odebranych od mieszkańców odpadów zmieszanych za cały rok 2019 wyniosła 2 458,61 Mg , a 

selektywnie zebranych 1 923,73 Mg  w tym PSZOK 342,66 Mg.  Łączna kwota wydatkowana  

na system gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. wyniosła: 1 777 639,03 zł. 

3. Utylizacja przeterminowanych leków – na terenie Gminy Kietrz funkcjonują 4 punkty,  

do których mieszkańcy mogą oddawać przeterminowane leki – 3 apteki w Kietrzu oraz  

1 punkt apteczny w Nowej Cerekwi. Odbiór i utylizację przeterminowanych leków zlecono firmie 

„NOWISTA” z Bielsko-Białej. Całkowity koszt wykonanej usługi wyniósł 2 611,20 zł. 

 

 

 

VIII. Wykonanie funduszu sołeckiego w 2019 r.  

 

Zrealizowane zadania (krótki opis) 

 

Plan 

Wykonanie 
% wykorzysta-

nia 

bieżące majątkowe   

KOZŁÓWKI 

1. Zakup i zabudowanie lustra drogo-

wego na drodze wewnętrznej (dz. nr 

168/2) na skrzyżowaniu w rejonie dzia-

łek 187 i 172 

824,10 824,10 0,00 100 % 

2. Zakup i ułożenie kostki brukowej na 

powierzchni 25 m2 na boisku (utworze-

nie boiska do streetballa) 

 dz. nr 221 

2 500,00 2 482,00 0,00 99,3 % 

3. Kompleksowe czyszczenie cieku ko-

munalnego Młynówka 
9 367,79 9 360,00 0,00 100 % 

4. Zakup dmuchawy do liści 675,90 675,00 0,00 99,87 % 

RAZEM SOŁECTWO: 13 367,79 13 341,10 0,00  

  Wyk. razem: 13 341,10 99,8 % 

NOWA CEREKWIA 

1. Wyposażenie WDK w Nowej Cerekwi 

m. in. patelnia elektryczna, witryna itp. 
8 000,00 7 990,92 0,00 94 % 

2. Zakup tablic z nazwami ulic w celu 

oznakowania wsi 
5 000,00 4 996,26 0,00 99,9 % 
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3. Zakup traktorka do koszenia trawy 7 050,00 7 050,00 0,00 100 % 

4. Utwardzenie dróg transportu rolnego 

w Nowej Cerekwi 
15 023,83 14 953,85 0,00 99,5 % 

5. Zagospodarowanie gminnych tere-

nów zieleni 
950,00 950,00 0,00 100 % 

RAZEM SOŁECTWO:  

36 023,83 

 

35 941,03 

 

0,00 

 

  
 

Wyk. razem: 
35 941,03 99,8 % 

ROGOŻANY 

1. Modernizacja rowu odwadniającego 

wzdłuż drogi gminnej w miejscowości 

Rogożany wraz z udrożnieniem studzie-

nek kanalizacyjnych – etap III 

13 804,89 0,00 13 749,80 99,6 % 

RAZEM SOŁECTWO: 13 804,89 0,00 13 749,80  

   Wyk. razem: 13 749,80 99,6 % 

WOJNOWICE 

1. Dokończenie drogi dojazdowej do 3 

posesji przy ul. Okrężnej w Wojnowi-

cach 

23 808,00 0,00 23 808,00 100 % 

2. Geodezyjne wznowienie granic dział-

ki gminnej nr 137 w Wojnowicach 
1 215,63 1 215,00 0,00 99,95 % 

RAZEM SOŁECTWO: 25023,63 1215,00 23 808,00  

  Wyk. razem: 25 023,00 100 % 

DZIERŻYSŁAW 

1. Remont garażu w remizie OSP  
w Dzierżysławiu 

5 000,00 4 968,33 0,00 99,37 % 

2. Doposażenie placu zabaw na dział-
ce nr 840/4 i 1017/1 

20 000,00 0,00 19 898,00 99,5 % 

3. Urządzenie i utrzymanie terenów 
zieleni 

2 864,74 2 864,74 0,00 100 % 

RAZEM SOŁECTWO: 27 864,74 7 833,07 19 898,00  

  

 

Wyk. razem: 27 731,07 99,5 % 

LUBOTYŃ 

 1. Przycięcie drzew wzdłuż gminnych 

dróg transportu rolnego 
2 000,00 2 000,00 0,00 100 % 

2. Utrzymanie terenów zieleni i napra-

wa elementów na placu zabaw 
2 543,42 2 472,31 0,00 97,2 % 

3. Zakup i montaż mini placu zabaw o 16 000,00 0,00 15 899,99 99,3 % 
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symbolu 180607-1A 

RAZEM SOŁECTWO:  

20 543,42 

 

4 472,31 15 899,99  

  Wyk. razem: 20 372,30 99,2 % 

CHRÓŚCIELÓW 

1. Budowa odwodnienia wzdłuż drogi nr 

531 
13 000,00 0,00 12 924,00 99,4 % 

2. Zakup regałów oraz wyposażenia do 

świetlicy wiejskiej w Chróścielowie  
3 000,00 2 985,55 0,00 99,5 % 

3. Zakup tłucznia do remontu dróg 

transportu rolnego 
5 000,00 4 964,31 0,00 99,3 % 

4. Zakup paliwa, oleju, żyłki oraz narzę-

dzi do utrzymania czystości 
963,97 933,68 0,00 84 % 

RAZEM SOŁECTWO: 

 

21 963,97 8 883,54 12 924,00  

  Wyk. razem: 21 807,54 99,3 % 

NASIEDLE 

1. Budowa chodnika wokół szkoły  w 

Nasiedlu 
4 000,00 3 996,00 0,00 99,9 % 

2. Budowa odwodnienia na ul. Długiej 15 000,00 0,00 14 978,98 99,9 % 

3.Zakup paliwa oraz utrzymanie czysto-

ści 
924,20 923,65 0,00 92,6 % 

RAZEM SOŁECTWO: 19 924,20 4 919,65 14 978,98  

  
 

Wyk. razem: 

 

19 898,63 99,9 % 

LUDMIERZYCE 

1.Dokonanie robót związanych z odbu-

dową odcinka drogi gminnej w kierunku 

posesji nr 26 (inwestycja z roku 2017) 

2 500,00 2 480,03 0,00 99,2 % 

2. Dokonanie prac związanych z utwar-

dzeniem spływu do rowu przy drodze 

koło cmentarza (inwestycja z 2018 r.) 

2 000,00 1 997,50 0,00 99,9 % 

3. Zakup ławek i stołów na plac zabaw i 

okolice świetlicy 
7 119,42 6 917,00 0,00 97,2 % 

RAZEM SOŁECTWO: 11 619,42 11 394,53 0,00  

  Wyk. razem: 11 394,53 98,06 % 

PILSZCZ 

1. Zakup i montaż 2 bramek na boisko 4 378,08 4 378,08 0,00 100 % 
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sportowe na osiedle Pilszcz 

2. Zakup solarnego oświetlenia oraz 

elementów małej architektury dla osie-

dla Pilszcz 

8 621,92 8 620,00 0,00 99,98 % 

3. Zakup firan, obrusów, dekoracji do 

wiejskiego Domu Kultury 
4 000,00 3 999,89 0,00 100 % 

4. Zagospodarowanie i utrzymanie te-

renów zieleni 
5 563,50 5 462,86 0,00 98,2 % 

5. Zakup tłucznia oraz najem sprzętu na 

budowę drogi Pilszcz - Oldrisov 
10 000,00 9 999,25 0,00 100 % 

RAZEM SOŁECTWO: 32 563,50 32 460,08 0,00  

  Wyk. razem: 32 460,08 99,7 % 

ŚCIBORZYCE WIELKIE 

1. Utrzymanie terenów zielonych 1 765,31 1 764,75 0,00 100 % 

2. Zakup sprzętów AGD, wyposażenie 

sali 
7 500,00 7 499,83 0,00 100 % 

3. Zakup okien, drzwi i materiałów wy-

kończeniowych do OSP 
3 000,00 2 993,74 0,00 99,8 % 

4. Zakup sprzętu na siłownię wiejską 2 000,00 1 981,20 0,00 99,06 % 

5. Zakup materiałów budowlanych na 

szatnię na boisku sportowym 
4 500,00 4 478,53 0,00 99,5 % 

6. Zakup kosiarki i sprzętu do utrzyma-

nia czystości terenów wiejskich 
4 000,00 4 000,00 0,00 100 % 

RAZEM SOŁECTWO: 22 765,31 22 718,05 0,00  

  Wyk. razem: 22 718,05 99,8 % 

ROZUMICE 

1. Zakup latarni solarnych na placu za-

baw 
7 500,00 7 482,00 0,00 99,8 % 

2. Doposażenie gminnego placu zabaw 5 112,92 5 112,00 0,00 99,98 % 

3. Modernizacja boiska sportowego 

LKS-u Rozumice 
6 000,00 5 981,85 0,00 99,7 % 

RAZEM SOŁECTWO: 18 612,92 18 575,85 0,00  

  Wyk. razem: 18 575,85 99,8 % 
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WYKONANIE CAŁOŚCIOWE: 264 077,62 174 678,21 101 258,77 % 

 
Wykonanie 

razem: 
263 012,98 99,6 % 

 

IX. Realizacja zadań z Programu Odnowy Wsi za 2019  

Odnowa wsi  KOZŁÓWKI: 

Lp. Zadanie  
 

1 Ułożenie kostki brukowej na boisku 778,00 

2 Zakup regałów do świetlicy wiejskiej w Kozłówkach 278,00 

3 Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Kozłówkach 1 107,00 

4 Dofinansowanie do kompleksowego czyszczenia cieku komunalnego „Młynówka” 1 332,00 

Łączna kwota: 3 495,00 

Odnowa wsi  NOWA CEREKWIA: 

1 Zakup paliwa 946,67 

2 Naprawa koła do kosiarki 75,00 

3 Zakup żwiru 137,99 

4 Zakup słupków ocynkowanych oraz tulei montażowych do tablic informacyjnych 1 894,20 

5 Zakup cementu 199,95 

6 Zakup środków do konserwacji elementów drewnianych 240,00 

Łączna kwota: 3 493,81 

Odnowa wsi ROGOŻANY: 

1 
Utrzymanie terenów zieleni (zakup paliwa do koszenia i części eksploatacyjnych do 

kosiarki) 
1 537,80 

2 Zakup traw ozdobnych 304,00 

3 Wykonanie kratki ściekowej oraz studzienki i przyłącza kanalizacji burzowej 1 600,00 

Łączna kwota: 3 441,80 

Odnowa wsi WOJNOWICE: 

1 Zakup paliwa, oleju, żyłki 315,52 

2 Zakup lamp solarnych ulicznych 1 936,90 

3 Zakup materiałów do montażu lamp solarnych 705,17 
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4 Zakup narzędzi i materiałów do utrzymania i urządzania terenów zieleni 252,54 

5 Zakup żwiru 85,01 

6 Zakup części i materiałów budowlanych do montażu lamp solarnych 197,14 

Łączna kwota: 3 492,28 

Odnowa wsi  DZIERŻYSŁAW: 

1 Zakup paliwa  733,86 

2 Wynajem agregatu malarsko - szpachlarskiego 150,00 

3 Zakup części wymiennych do kosiarki i serwis kosy spalinowej  355,80 

4 Zakup kwiatów 1 585,00 

5 Zakup materiałów ogrodniczych 277,94 

6 Zakup środków do ochrony roślin i nawozów 382,00 

Łączna kwota: 3 484,60 

Odnowa wsi LUBOTYŃ: 

1 Zakup akumulatora do kosiarki 199,00 

2 Zakup materiałów eksploatacyjnych (sprzętu do koszenia i narzędzi ogrodniczych) 544,50 

3 Zakup kwiatów 495,00 

4 
Wykonanie zgłoszenia małej architektury dla placu zabaw w miejscowości Lubotyń 

(dz. nr 27/21) 
250,00 

5 Zakup paliwa 255,60 

6 Zakup ławo stołów barowych 1 497,00 

7 Zakup narzędzi i środków do konserwacji drewna 257,27 

Łączna kwota: 3 498,37 

Odnowa wsi CHRÓŚCIELÓW: 

1 
Zakup elementów montażowych do zamontowania naczynia wzbiorczego w świetli-

cy wiejskiej 
568,01 

2 
Zakup narzędzi oraz  materiałów do utrzymania terenów zieleni oraz drobnych ma-

teriałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej w sołectwie Chróścielów  
423,53 

3 Zakup kwiatów 390,00 

4 Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Chróścielowie 2 100,00 

Łączna kwota: 3 481,54 

Odnowa Wsi  NASIEDLE: 
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1 Zakup gontów (papy) 219,20 

2 Zakup cementu 32,94 

3 Zakup rynien oraz akcesoria do ich montażu 369,46 

4  Zakup trójników i redukcji rury oraz taśmy izolacyjnej 155,18 

5  Zakup grilla gazowego 1 399,00 

6 Naprawa i zakup części wymiennych do piły spalinowej 349,59 

7 Zakup butli gazowej do grilla 136,96 

8 Zakup zestawu do monitoringu przed Wiejskim Domem Kultury w Nasiedlu 837,00 

Łączna kwota: 3 499,33 

Odnowa Wsi  LUDMIERZYCE: 

1 Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarek 669,51 

2 Zakup kruszywa 1 990,95 

3 Zakup plandeki na piaskownicę 39,90 

4 Zakup części do kosiarek 246,39 

5 Zakup obrusów i serwet do świetlicy wiejskiej w Ludmierzycach 550,00 

Łączna kwota: 3 496,75 

Odnowa Wsi PILSZCZ: 

1 Zakup piasku 246,00 

2 
Wykonanie zgłoszenia urządzeń małej architektury dla placu zabaw w miejscowości 

Pilszcz- osiedle (dz. nr 44/8)  
  250,00 

3 Zakup krzeseł do Wiejskiego Domu Kultury w Pilszczu 2 947,08 

4 Zakup dekoracji do Wiejskiego Domu Kultury w Pilszczu 50,00 

Łączna kwota: 3 493,08 

Odnowa wsi ŚCIBORZYCE WIELKIE: 

1 Zakup wsporników do altany 312,34 

2 Zakup elementów do siłowni wewnętrznej 629,00 

3 Dopłata do zakupu ławek parkowych 190,00 

4 Zakup obrzeży betonowych, donic i żwiru na plac rekreacyjny „Ścibor” 2 368,64 

Łączna kwota: 3 499,98 

Odnowa wsi  ROZUMICE: 
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1 Zakup paliwa, żyłki i oleju do kosiarki 947,37 

2 
Wykonanie zgłoszenia urządzeń małej architektury na placu zabaw w miejscowości 

Rozumice  
500,00 

3 Zakup ziemi i skrzynek balkonowych 159,50 

4 Naprawa kosy i kosiarki 550,00 

5 Zakup stołu roboczego i bojlera do świetlicy wiejskiej w Rozumicach 1 438,00 

Łączna kwota: 3 594,87 

Łącznie odnowa wsi: 41 971,41 

 

Plan: 42 000,00 zł 

Wykonanie łącznie Odnowy Wsi wynosi: 41 971,41  zł 

X. Realizacja projektów w ramach konkursu „Aktywna Wieś” 2019 

Lp. 
Nazwa so-

łectwa 

Nazwa zrealizowanego 

przedsięwzięcia 

Wartość zada-

nia ogółem 

Kwota dofinan-

sowania z gminy - 

planowana 

Kwota dofinanso-

wania z gminy - 

zrealizowana 

1. Nasiedle 

„INTEGRACJA POD 

OCHRONĄ – INTEGRUJE-

MY NASIEDLE poprzez 

budowę zadaszenia w 

miejscu wypoczynku z 

kostki betonowej na placu 

zabaw” 

7 990,00 4 000,00 3 985,18 

2. 
Ściborzyce 

Wielkie 
„Rekreacyjny plac Ścibor” 4 945,12 4 000,00 4 000,00 

3. Rogożany 
„Od ścianki wspinaczkowej 

do Mont Everest”  
5 526,00 4 000,00  3 990,00 

 

RAZEM: 18 461,12 12 000,00 11 975,18 

 

   
 

 

Realizacja zaplanowanych zadań z Funduszu Sołeckiego, Odnowy Wsi i Aktywnej wsi odbywała się w 

porozumieniu z sołtysami wsi, liderami odnowy wsi oraz radnymi Rady Miejskiej w Kietrzu, a wybór 
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wykonawców przeprowadzony został zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz kontroli zarząd-

czej na podstawie zapytań cenowych. 

XIX. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

W 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 11,7 % powierzchni 

gminy. Z kolei 12,9 % powierzchni gminy na początek roku 2019 r. zostało wskazane w studium do spo-

rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W poprzednim roku wydano 30 decyzji o warunkach zabudowy., w tym 21 decyzji dotyczących zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

XX. UCHWAŁY RADY: 

Rada Miejska w Kietrzu w roku 2019 podjęła 160 uchwał, z czego: 

● 49 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 

● 111 objętych było nadzorem Wojewody Opolskiego.  

Rada Miejska w Kietrzu w roku 2019 dokonała 12 zmian budżetu Gminy Kietrz oraz 11 zmian Wielolet-

niej Prognozy Finansowej.  

Większość uchwał podjętych w roku 2019 stanowiły uchwały dotyczące gospodarki nieruchomościami 

m.in. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, wyrażenia zgody na sprzedaż działek, 

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz. 

Wykaz uchwał podjętych w roku 2019 

tytuł uchwały numer uchwały 

W sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok V/29/2019 

Zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieru-
chomości 

V/30/2019 

Zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

V/31/2019 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w 
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 

V/32/2019 

w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwar-
tego w Kietrzu 

V/33/2019 

w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Kietrzu numer: XIX/156/2012 z 
dnia 26 kwietnia 2012 r. i XXIII/177/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r 

V/34/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami 
nr 2445/1, 2445/2 i 1671/1, położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gmi-
ny Kietrz 

V/35/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami 
nr 2444/1 i 2444/2, położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

V/36/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2448 położonej w Kietrzu, 
stanowiącej własność Gminy Kietrz 

V/37/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 256/13 położonej w Kie-
trzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

V/38/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej działką 53 
położonej w Kietrzu przy ulicy Bolesława Prusa 6 i odstąpienie od zbycia w 
drodze przetargu 

V/39/2019 

sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosz-
tów podróży członkom organów gminy, komisji Rady Miejskiej w Kietrzu oraz 

V/40/2019 
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przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy 
Kietrz 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Kietrzu 

V/41/2019 

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych dla Gminy Kietrz na 2019 rok 

V/42/2019 

w sprawie zmiany w statucie Sołectwa Chróścielów z przysiółkiem Gniewko-
wice 

V/43/2019 

w sprawie zmiany w statucie Sołectwa Dzierżysław V/44/2019 

w sprawie zmiany w statucie Sołectwa Kozłówki V/45/2019 

w sprawie zmiany w statucie Sołectwa Lubotyń V/46/2019 

w sprawie zmiany w statucie Sołectwa Ludmierzyce V/47/2019 

w sprawie zmiany w statucie Sołectwa Nasiedle z przysiółkiem Nowy Dwór V/48/2019 

w sprawie zmiany w statucie Sołectwa Nowa Cerekwia V/49/2019 

w sprawie zmiany w statucie Sołectwa Pilszcz V/50/2019 

w sprawie zmiany w statucie Sołectwa Rogożany V/51/2019 

w sprawie zmiany w statucie Sołectwa Rozumice V/52/2019 

w sprawie zmiany w statucie Sołectwa Ściborzyce Wielkie V/53/2019 

w sprawie zmiany w statucie Sołectwa Wojnowice V/54/2019 

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum im. T. Kościuszki 
wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu 

V/55/2019 

w sprawie zamiany uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 
17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia i rozliczenia dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz 

V/56/2019 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicz-
nych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzo-
nych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu teryto-
rialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych do-
tacji 

V/57/2019 

W sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/142/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z 
dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kietrz do Stowarzy-
szenia pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY”.  

V/58/2019 

W sprawie przystąpienia Gminy Kietrz do Stowarzyszenia pod nazwą „Subre-
gion POŁUDNIOWY” 

V/59/2019 

W sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i 
w domu” na lata 2019-2023 

V/60/2019 

W sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i 
gospodarką wodna z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytu-
łu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za 
przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska 

V/61/2019 

W sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok VI/62/2019 

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej VI/63/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nie-
ruchomości Gminy Kietrz, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 
lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nie-
ruchomość, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, ogródek działkowy i 
uprawy rolne 

VI/64/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nie-
ruchomości Gminy Kietrz, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 
lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nie-
ruchomość, z przeznaczeniem na cele garażowe 

VI/65/2019 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz okre-
ślenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych na 
terenie Gminy Kietrz, od dnia 1 września 2019 r. 

VI/66/2019 
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w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr V/55/2019 z dnia 
31 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum im. 
T. Kościuszki wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kie-
trzu 

VI/67/2019 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kietrzu z dnia 07 stycznia 2019 r. 

VI/68/2019 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kietrzu z dnia 08 stycznia 2019 r 

VI/69/2019 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
rewizyjnej na 2019 rok 

VI/70/2019 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w 
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 

VI/71/2019 

W sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Pilszcz na lata 
2015-2020 

VI/72/2019 

Zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieru-
chomości 

VI/73/2019 

W sprawie zmiany Uchwały Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 
stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z 
ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzą-
cych z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyj-
nych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania 
ze środowiska 

VI/74/2019 

W sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok VII/75/2019 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej VII/76/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1870/3 położonej w Kie-
trzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

VII/77/2019 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2019 roku 

VII/78/2019 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z gru-
pami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez 
Gminę Kietrz 

VII/79/2019 

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr VI/66/2019 z dnia 
28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podsta-
wowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych na terenie Gminy Kietrz, od dnia 1 września 2019 r. 

VII/80/2019 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kietrzu (skarga z dnia 21.02.2019 r) 

VII/81/2019 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kietrzu (skarga z dnia 17.02.2019 r) 

VII/82/2019 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kietrzu (skarga z dnia 02.01.2019 r) 

VII/83/2019 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji 
rewizyjnej i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w 
Kietrzu 

VII/84/2019 

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek 
procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nierucho-
mości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe 

VII/85/2019 

W sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok VIII/86/2019 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej VIII/87/2019 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu VIII/88/2019 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2019-2024 

VIII/89/2019 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu VIII/90/2019 
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Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 336/1 położonej w Rozu-
micach, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

VIII/91/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 336/2 położonej w Rozu-
micach, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

VIII/92/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 336/3 i 336/4 położonych 
w Rozumicach, stanowiących własność Gminy Kietrz 

VIII/93/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 336/5 położonej w Rozu-
micach, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

VIII/94/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 351 położonej w Kietrzu, 
stanowiącej własność Gminy Kietrz 

VIII/95/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 354 położonej w Kietrzu, 
stanowiącej własność Gminy Kietrz 

VIII/96/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w 
Kietrzu przy ul. Wieżowej nr 1/2 stanowiącego własność Gminy Kietrz 

VIII/97/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w 
Kietrzu przy ul. Nowej nr 7/8 stanowiącego własność Gminy Kietrz 

VIII/98/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieru-
chomość zabudowaną garażem murowanym, położoną w Kietrzu przy ulicy 
Różanej i wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy 

VIII/99/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zabudowanej 
nieruchomości Gminy Kietrz, położonej w Ściborzycach Wielkich nr 158 i 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umowy 

VIII/100/2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

VIII/101/2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieru-
chomości 

VIII/102/2019 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kietrz 

VIII/103/2019 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospo-
darowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

VIII/104/2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/145/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 
28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nie-
ruchomości 

VIII/105/2019 

W sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok IX/106/2019 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej IX/107/2019 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu 
Lecznictwa Otwartego w Kietrzu za rok obrachunkowy 2018 

IX/108/2019 

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr VIII/88/2019 z 
dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kietrzu 

IX/109/2019 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu IX/110/2019 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz okre-
ślenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych na 
terenie Gminy Kietrz, od dnia 1 września 2019 r.; 

IX/111/2019 

 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego 
o ustanowieniu Klastra Energii „Powiatu Głubczyckiego” 

IX/112/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nie-
ruchomości Gminy Kietrz, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 

IX/113/2019 
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lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nie-
ruchomość, z przeznaczeniem na cele garażowe i handlowe 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 632 położonej w Kietrzu, 
stanowiącej własność Gminy Kietrz 

IX/114/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 974 położonej w Kietrzu, 
stanowiącej własność Gminy Kietrz 

IX/115/2019 

W sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Kietrza za rok 2018 IX/116/2019 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za rok 2018 

IX/117/2019 

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza za rok 2018 IX/118/2019 

W sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok IX/119/2019 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej IX/120/2019 

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 
do sadów powszechnych 

IX/121/2019 

w sprawie  powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kietrzu i nadania jej 
statutu 

IX/122/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w 
Kietrzu przy ul. Głubczyckiej nr 9/3 stanowiącego własność Gminy Kietrz 

IX/123/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w 
Kietrzu przy ul. Głubczyckiej nr 3/8 stanowiącego własność Gminy Kietrz 

IX/124/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1682/1 położonej w Kie-
trzu przy ulicy Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

IX/125/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 260/24 położonej w Kie-
trzu u zbiegu ulic Głowackiego i Różanej, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

IX/126/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2091/2 położonej w Kie-
trzu przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz 

IX/127/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas 
nieoznaczony na nieruchomość Gminy Kietrz zabudowaną budynkiem go-
spodarczym położoną w Kietrzu przy ul. Niepodległości i wyrażenie zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

IX/128/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony 
na nieruchomość Gminy Kietrz zabudowanej budynkiem wykorzystywanym 
pod funkcję garażowo-usługową, położonym w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej i 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umowy 

IX/129/2019 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w 
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 

IX/130/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 614/2 położonej w Kietrzu, 
stanowiącej własności Gminy Kietrz 

IX/131/2019 

w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok XI/132/2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XI/133/2019 

w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z 
dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomo-
cy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Kietrz 

XI/134/2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/111/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 
30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowa-
dzonych na terenie Gminy Kietrz od dnia 1 września 2019 r. 

XI/135/2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

XI/136/2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieru-
chomości 

XI/137/2019 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o 
kandydacie na ławnika 

XI/138/2019 

w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Kietrz XI/139/2019 
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w sprawie zmiany uchwały nr XL/355/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 
30 sierpnia 2017 r., w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i 
terenach komunalnych Gminy Kietrz, w tym na urządzeniach i obiektach 
użyteczności publicznej 

XI/140/2019 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

XII/141/2019 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

XII/142/2019 

w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok XII/143/2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej XII/144/2019 

w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok XIII/145/2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej XIII/146/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność przez 
Gminę Kietrz działki nr 438/34 położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego 

XIII/147/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieru-
chomości Gminy Kietrz, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, 
strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieru-
chomość, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, ogródek działkowy i 
uprawy rolne 

XIII/148/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieru-
chomości Gminy Kietrz, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, 
strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieru-
chomość, z przeznaczeniem na cele garażowe i handlowe 

XIII/149/2019 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z gru-
pami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez 
Gminę Kietrz 

XIII/150/2019 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodat-
ków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za go-
dziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz zasady ich przyznawania i 
wypłacania 

XIII/151/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 
Kietrz a Powiatem Kluczborskim w sprawie przekazania przez Gminę Kietrz 
Powiatowi Kluczborskiemu zadania publicznego w zakresie dokształcania 
uczniów Branżowej szkoły I stopnia Zespołu Szkół w Kietrzu 

XIII/152/2019 

w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok XIV/153/2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XIV/154/2019 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XIV/155/2019 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych 

XIV/156/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w 
Kietrzu przy ul. Głowackiego nr 15A/4 stanowiącego własność Gminy Kietrz 

XIV/157/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 
w Kietrzu przy ulicy Zielonej, oznaczonej działką nr 109/3, stanowiącej wła-
sność Gminy Kietrz 

XIV/158/2019 

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości oznaczonej 
działką nr 53 położonej w Kietrzu przy ulicy Bolesława Prusa 6 

XIV/159/2019 

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów 
powszechnych 

XIV/160/2019 

w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023 XIV/161/2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 
września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

XIV/162/2019 
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w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok XV/163/2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XV/164/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem 
Racibórz a Gminą Kietrz w sprawie organizacji nauki religii w Pozaszkolnym 
Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu 

XV/165/2019 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcą-
cego im. C.K. Norwida wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kietrzu w czte-
roletnie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół w Kietrzu 

XV/166/2019 

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. 
T. Kościuszki wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kie-
trzu 

XV/167/2019 

w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka, dla którego organem prowa-
dzącym jest Gmina Kietrz oraz nadania mu statutu 

XV/168/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu 

XV/169/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy nieruchomości, położonych w Kietrzu, Chróścielowie, Woj-
nowicach, Pilszczu, Rozumicach, Ściborzycach Wielkich, Rogożanach, Lubo-
tyniu, Dzierżysławiu i Kozłówkach 

XV/170/2019 

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organi-
zacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020 

XV/171/2019 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia zmieniającego 
zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 
"Rozumice" 

XV/172/2019 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu ochrony dla rezerwatu 
przyrody "Góra Gipsowa" 

XV/173/2019 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kietrz 

XV/174/2019 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospo-
darowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

XV/175/2019 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

XV/176/2019 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej 

XV/177/2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości płynnych 

XV/178/2019 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej XVI/179/2019 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020 XVI/180/2019 

w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok XVI/181/2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XVI/182/2019 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego 
zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wy-
żywienie w Samorządowym Żłobku w Kietrzu 

XVI/183/2019 

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2020 rok XVI/184/2019 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku 
szkolnym 2019/2020 

XVI/185/2019 
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w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

XVI/186/2019 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z 
dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

XVI/187/2019 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg 
gminnych 

XVI/188/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


