
 

Protokół 

z obrad V SESJI RADY GMINY CISEK 

z dnia 30 marca 2015r. godz.15.00 

Ad.1. Obrady V Sesji słowami  „Otwieram obrady V Sesji Rady Gminy Cisek ” otworzyła                             

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła prawomocność 

obrad na 15 radnych wszyscy obecni. . Obrady V Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne  i zdolne 

do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji. . 

Ad.2. Na wstępie powitała gości zaproszonych czyli Radnych Młodzieżowej Rady Gminy wraz                     

z opiekunem Panem Leszkiem Mikulskim oraz zebranych radnych ,sołtysów i pracowników 

urzędu.Na obrady sesji zaproszono równiez sołtysów "starych", którzy nie zostali wybrani na 

obecną kadencję: Irenę Grygiel byłą sołtyskę wsi Podlesie, Huberta Wilka -byłego  wieloletniego 

sołtysa wsi Roszowicki Las i Marcina Torka byłego sołtysa wsi Przewóz.Lista obecności gości 

zaproszonych stanowi załącznik nr 2 i 3 do protokółu sesji.  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek 

Rozwita Szafarczyk odczytała porządek obrad i zapytała radnych czy wnoszą uwagi-wnioski do 

odczytanego porządku obrad.Porządek obrad przewiduje: 

 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

 2.Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokółu z obrad IV Sesji Rady Gminy. 

4. Spotkanie z  Młodzieżową Radą Gminy. 

5.  Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6.   Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach  

 podejmowanych w   okresie międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach : 

 a/zmian do budżetu gminy 

 b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

 c/  sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków 

 d/  wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących   fundusz sołecki, 

 e/  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia  Policji z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji                           

w Kędzierzynie-Koźlu, 

 f/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt                     

w Gminie Cisek w roku 2015.  

8.Zapytania i oświadczenia radnych, 

9.Informacje oraz zapytania sołtysów 

10.Odpowiedzi na interpelacje radnych 

11.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

Nie zgłoszono żadnych zmian do porzadku obrad. Przyjecie porządku obrad poddano pod 

głosowanie: 

 



 

za przyjeciem                          – 15 głosów,  

przeciw                                        -0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania   - 0 głosów, 

Porządek obrad przyjeto jednogłośnie. Przystapiono do jego realizacji. 

Ad.3. Przystapiono do przyjęcia protokółu z obrad poprzedniej sesji z dnia 2 marca 

2015r.przewodnicząca zapytała o uwagi do protokółu, żadnych uwag nie wniesiono. Przyjecie 

protokółu poddano pod głosowanie:  

za przyjeciem                          – 15 głosów,  

przeciw                                        -0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania   - 0 głosów, 

Ad.4. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła młodzieżowych radnych z imienia                               

i nazwiska, natomiast radni przedstawili krótką autoprezentację. Opiekunem Młodzieżowej Rady jest 

Pan Leszek Mikulski. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Paweł Michalczyk podziekował 

za zaproszenie i przedstawił w skrócie multimedialnie dzialność w okresie obecnej kadencji. 

Młodzieżowi radni podziękowali za wsparcie finansowe ich działalności, ponieważ niektóre działania 

tego dofinansowania wymagają szczególnie zajęcia w czasie ferii                           a tradycją stał się 

wyjazd gimnazjalistów na lodowisko. Radni nie mieli żadnych pytań, po przedstawieniu informacji 

młodzieżowi radni rozdali ulotki informacyjne o gimnazjum, które przygotowano z okazji "dnia  

otwartego gimnazjum". Ulotka stanowi zalącznik do protokołu. Młodzieżowi radni złozyli życzenia 

wielkanocne oraz zaprosili na  "dzień seniora", który odbedzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Cisku dnia  2 kwietnia 2015r.  

Radna Ryborz Anna-organizowała wyjazd na basen w czasie ferii zimowych, i wyraziła zadowolenie, 

że młodzież bardzo chętnie pomaga przy organizowaniu zajeć w dni wolne od zajęć szkolnych.  

Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk podziękowała Panu Leszkowi Mikulskiemu, który 

opiekuje się młodzieżowymi radnymi. Młodzeż opościła obrady. Ogłoszono 10 min przerwy. 

Ad.5 Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie z działalności                       w 

okresie międzysesyjnej tj. za okres od 02 marca 2015r do 30.03.2015r. 

►  uczestniczył  w zebraniu Związku „Czysty Region” poinformował, że  jest zmiana 

Przewodniczącego Związku-   jest nim Pan Krzysztof Ważny poprzednio był P.Grzegorz Chudomięt, 

odbyło się już spotkanie w Urzędzie Miasta w którym uczestniczyli Wójtowie Gmin      i Pan 

Krzysztof Ważny, gdzie omówiono podstawowe zasady funkcjonowania odbioru nieczystości, 

► poinformował o zakończeniu prac dodatkowych przy modernizacji budynku komunalnego                     

w Dzielnicy, roboty dodatkowe wynosiły 120 000zł, 

► przedstawił informacje o zorganizowanych przetargach, 

► poinformował o osiągnięciach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  w Miejscu Odrzańskim. 
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► poinformował o osiągnięciach firmy Spot Light zajmującej się produkcją lamp oświetleniowych, 

firma ta ma swoja siedzibę w Cisku i Bierawie, Wójt uczestniczył w wystawie  tej firmy na 

Międzynarodowych targach w Warszawie , firma ta jest w czołówce najlepszych firm polskich, 

► poinformował, że na zakończenie obrad sesji radni otrzymają do wypełnienie anonimową ankietę  

nt. działalności fundacji Euro Country  mającej swoją siedzibę w Zakrzowie. Fundacja będzie musiała 

być przekształcona w stowarzyszenie od lipca 2015r. ponieważ wynika to                             z przepisów 

prawnych  , forma organizacyjna jest w przygotowaniu, 

► poinformował o wydanych decyzjach i zarządzeniach, 

Dyskusja: 

Radna Ryborz Anna zapytała w sprawie remontów dróg, czy Wójt już planuje zakres remontów       z 

programu PROW 2015-2020? 

Wójt Gminy Cisek udzielił odpowiedzi- z tego programu będą mogły być remontowane tylko drogi  

gminne jako przykład podał, że droga na Kotliny w Cisku będzie mogła być ujęta do tego programu, 

podobnie jest z kanalizacją w kolejności jest Cisek, nabór wniosków rozpocznie się od roku 2016,  

bieżący rok będzie na opracowanie dokumentacji, poinformował, że radni będą decydowali o 

kolejności remontów dróg. 

Radny Furman Dawid- zapytał ile kosztował system „kamera w sali posiedzeń”? 

Wyjaśnień udzielił Sekretarz urzędu J. Groeger - system ma kosztować ok.2000zł, nagranie 

multimedialne może również służyć jako dokument archiwalny do protokołu. 

Radny Stania Gerard zapytał czy Gminy: Walce i Pawłowiczki wystąpiły ze Związku 

Międzygminnego „Czysty Region”? 

Wójt Gminy Cisek udzielił odpowiedzi- nie wystąpiły, 

Zakończono dyskusję. 

Wójt Gminy Cisek Alojzy Parys będąc przy głosie  złożył wyrazy podziękowania sołtysom, którzy 

nie zostali wybrani na obecną kadencję. Funkcja sołtysa nie jest łatwa,nadmienił,że  jest to ciężka 

praca społeczna . Wręczył pamiątkowe dyplomy oraz upominki dla: 

Ireny Grygiel pełniącej funkcję sołtysa we wsi  Podlesia, w okresie  od roku 2011 do 23.02.2015r. , 

Marcina Torka pełniącego funkcję sołtysa we wsi  Przewóz, w okresie  od roku  2011                               

do 05.02.2015r., 

Rozwity Szafarczyk-pełniącą  funkcję sołtysa wsi Kobylice w okresie od roku 2007                                      

do 04.02.2015r. 

Huberta Wilka pełniącego wieloletnie funkcję sołtysa wsi Roszowicki Las tj. od  roku  1995                             

do  25.01.2015r . Pan Wilk również podziękował w imieniu sołtysów  za współpracę oraz  przeprosił 

za wszystko co było „złe”. 

Chciałoby się powiedzieć aby następcy byli podobni do „starych” sołtysów, ponieważ wzorowo 

wykonywali swoje obowiązki, dobrze się współpracowało z sołtysami kończącymi swoje 

sołtysowanie stwierdził Pan Wójt. 

 

Ad.6.Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła informację  o działaniach podejmowanych w 

okresie międzysesyjnym tj. od 02 marca 2015r.do 30 marca 2015r Informacja dotyczyła  posiedzeń 

komisji, a pracowała tylko komisja rewizyjna która dokonała kontroli budowy kanalizacji w 

Landzmierzu i Kobylicach. Przypomniała radnym o złożeniu oświadczenia majątkowego, termin 

złożenia to 30 kwietnia 2015r. 
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Ad.7 Przystąpiono do podjęcia uchwał. 

Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz  -skarbnik gminy która omówiła  zmiany budżetowe na 2015r. 

Zmiana dotyczyła sfinansowania rozbudowy sieci wodociągowej w Cisku. 

Komisja gospodarczo-budżetowa omawiała  zmianę proponowaną w projekcie uchwały                   i 

pozytywnie ją zaopiniowała. 

Dyskusja: 

Radny Furman Dawid-zgłosił uwagę dotycząca wysyłania uchwał budżetowych, mianowicie 

proponuje aby uchwały  budżetowe również wysyłano wraz z zawiadomieniem, zapytał dlaczego 

teraz robi się przyłącz? To są decyzje Wójta stwierdził radny. 

Wójt Gminy Cisek udzielił  wyjaśnień informując, że jest niemożliwością przewidzieć zmiany 

budżetowe na 7 dni do przodu. Jest ustalone, że komisja gospodarcza- budżetowa opiniuje uchwały 

budżetowe i ta zasada się sprawdza. Wójt ma prawo zgłosić zmiany do budżetu,  propozycje zmian 

powinny być dla radnych wskazówką do podjęcia prawidłowej decyzji. Zmian nie da się przewidzieć 

do przodu, czasami przed posiedzeniem komisji wprowadza się zmianę, poinformował                                     

o konsekwencjach w przypadku nie podjęcia uchwały zmieniającej, mianowicie wtedy blokuje się 

realizacje inwestycji czy innych zadań. 

Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk dodała do wypowiedzi Wójta – komisje są po to aby zajęły 

się   konkretnym tematem i zawsze komisja gospodarczo –budżetowa zajmowała się budżetem. Jeżeli 

radni mają problem lub jakieś wątpliwości to można zrobić krótką przerwę w celu porozmawiania, 

zrozumiałe jest, że radni wcale nie muszą głosować tak samo jak radni będący członkami komisji 

gospodarczo-budżetowej. 

Przewodniczący komisji gospodarczo- budżetowej, potwierdził, że komisja jest miedzy innymi od 

opiniowania uchwał budżetowych lecz rada podejmuje uchwałę.. Zapytano jaki odcinek kanalizacji 

w Cisku będzie robiony? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- wydatek budżetowy dotyczy budowy odcinka wodociągu od ul. 

Planetorza w Cisku do terenu inwestycyjnego na Kotlinach, na terenie gminy pracuje jeszcze firma 

robiąca kanalizację i ta firma ma odpowiedni  sprzęt i wykonałaby ten przyłącz wodociągu metodą 

przewiertów, taka jest propozycja Wójta dotyczy to odcinka o długości  ok.400m. 

Zapytano w dyskusji czy na ten cel nie można by pozyskać pieniędzy z dotacji.                                            

Wójt Gminy Cisek udzielił  wyjaśnień informując, że obecnie nie ma żadnych naborów wniosków  

dotyczących dofinansowania zadań inwestycyjnych, jednakże zamierzamy pozyskać środki 

finansowe  z budżetu Miasta Kędzierzyna Koźla ok.60 000zł, za wybudowanie kanalizacji  dla          3 

budynków na przedmieściu.  Procedura ta  czasowo trwa ale jest do zrealizowania i będą to środki na 

rozbudowę sieci wodociągowej na Cisku.  Omawianego zadania nie musi być  realizowane                   w 

drodze przetargu. Kwota robót netto  wynosi ;43 000zł, kwota brutto 151 000zł, w ramach tych 

środków zamierza się: 

► zrealizować rozbudowę wodociągu  w Cisku, 

► dokonać przewiert pod szosą na wysokości szkoły w Landzmierzu aby nadmiar wód opadowych 

odprowadzić do rowu, 

►dokonać przewiert pod drogą  na ul. Ogrodniczej w Kobylicach , gdzie również jest zastoisko wody. 

Innych uwag nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                            – 14 głosów, 

przeciw                                        - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   – 1 głosów, 
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Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie   zmian do budżetu 

gminy na 2015r. większością głosów została  podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4  ido niniejszego 

protokółu. 

      

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wielofunkcyjnej prognozy finansowej, projekt 

uchwały omówiła Pani  Alina Hanisz  skarbnik gminy. Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu 

uchwały.   

Projekt uchwały w sprawie zmiany  wielofunkcyjnej prognozy finansowej poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          -  14 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -  1 głosów, 

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany  wieloletniej 

prognozy finansowej   większością głosów została  podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr  5 do 

protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   udzielenia dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków . Dotacja w kwocie 

21 000,-zł dotyczy kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Cisku  Przewodnicząca Rady 

Gminy Cisek odczytała projekt uchwały. Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:    

za przyjęciem                             -15 głosów, 

przeciw                                      -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie udzielenia dotacji 

w 2015 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków   została jednogłośnie   podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków  stanowiących fundusz sołecki. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała projekt 

uchwały. Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie:    

za przyjęciem                             -15 głosów, 

przeciw                                      -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków  stanowiących fundusz sołecki. została jednogłośnie   

podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr  7  do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przekazania w 2015roku środków finansowych na 

wsparcie Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej dla 

Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie –Koźlu. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała 

projekt uchwały. W obradach poprzedniej sesji uczestniczyli Panowie Policjanci                 i szczegóły 

w tej kwestii omówili. 
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Radny Furman Dawid- zapytał czy jest to kwota narzucona, czy tylko nasza gmina dofinansowuje, 

czy gminy ościenne również dopłacają ? 

Wójt Gminy Cisek udzielił  wyjaśnień informując, że gminy ościenne dofinansowują w tej samej 

kwocie. Innych uwag nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:    

za przyjęciem                             -15 głosów, 

przeciw                                      -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania                       

w 2015roku środków finansowych na wsparcie Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie –Koźlu, została 

jednogłośnie   podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr  8 do protokółu sesji. 

 Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisek w 2015r. Przewodnicząca 

Rady Gminy Cisek odczytała projekt uchwały. Pani mecenas Joanna Kolan wyjaśniła, że projekt 

uchwały musiał być zaopiniowany przez  weterynarię i koła łowieckie działające na terenie gminy. 

Propozycje tych instytucji zostały ujęte w projekcie uchwały.              W projekcie uchwały określono 

również kwotę 6000,-zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i jeżeli    w 

latach poprzednich taka kwota wystarczyła to nie trzeba jej zmieniać. Z tego co wiadomo   w 

środowisku wiejskim bezdomne zwierzęta są zaakceptowane i nie trafiają do schroniska. 

Radna Głombik Ewa zapytała co robić jak zwierzę jest na drodze rozjechane? 

Wójt Gminy Cisek udzielił  wyjaśnień informując, że należy zgłosić do Urzędu Gminy                         i 

pracownik jest zorientowany co ma zrobić. Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano 

pod głosowanie:    

za przyjęciem                             -15 głosów, 

przeciw                                      -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisek w 

2015r. została jednogłośnie   podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

 

Ad.8 Radna Głombik Ewa zapytała w sprawie remontu ul. Zwycięstwa w Sukowicach (k posesji 

Lepiorz,Klemann)? 

Wójt Gminy Cisek udzielił  wyjaśnień informując, że są zaplanowane środki finansowe na remonty 

dróg gminnych lecz droga, o której mówi radna jest częściowo gminną a częściowo prywatną drogą, 

najpierw stan prawny należy uregulować. 

Radny Furman Dawid- zapytał w sprawie zarurowania części rowu w Błażejowicach ze środków 

funduszu sołeckiego, problem jest z drzewami rosnącymi na działce powiatowej, Starostwo 

Powiatowe wydało decyzje na wycinkę części drzew, Wójt obiecał ,że przyjedzie zobaczyć jak to  

wygląda w terenie i do tej pory Wójt nie dojechał. 

Sołtys Kurfeld Alfred dodał do wypowiedzi radnego- zamierzeniem mieszkańców było poszerzenie 

drogi w omawianym miejscu, tam jest problem z dużym transportem np. śmieciarą, sołectwo  planuje  

zarurować część rowu a następnie ułożyć ażurowe płyty. Najpierw zrobimy w tym miejscu, gdzie jest 

pozwolenie na wycinkę drzew a później zaprosimy Wójta. 
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Radny Mikliss Norbert- 1.poinformował, że boisko w Łanach nie ma określonych granic 

geodezyjnie.2. Zgłosił wykoszenie poboczy przy drogach gminnych powiatowych                            i 

wojewódzkich „jadąc do woj. śląskiego to jest inny świat, to są dwa światy”  tam jest wykoszone a u 

nas zarośnięte. 

Wójt Gminy Cisek udzielił  wyjaśnień-1.  informując, że  geodety zapłacić ze środków finansowych 

działalności sportowej.2. odnośnie wykoszenia poboczy  napisać interpelację. 

Radny Wurst Alojzy-zglosił remont dróg gminnych w Kobylicach? 

Wójt Gminy Cisek udzielił  wyjaśnień informując, że planuje się wykonać remont ze środków 

finansowych w ramach współpracy z subregionem Kędzierzyńsko-Kozielskim. W tym roku 

opracujemy dokumentacje projektową, gdyby starczyło  pieniędzy to dawno byśmy drogę zrobili. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek podziękowała Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa Ochrony 

Środowiska i Porządku Publicznego za monitorowanie remontów dróg osiedlowych w Kobylicach. 

Radna Sączawa Elżbieta zapytała 1.kiedy planuje się wykonanie chodnika w Landzmierzu przy 

ul.Głównej?   2. ul. Cicha w Landzmierzu wymaga odwodnienia są miejsca z zastoiskami wody. 

Wójt Gminy Cisek udzielił  wyjaśnień informując, że pismo odnośnie budowy chodnika zostało 

wysłane do Zarządu Dróg Powiatowych, podobnie jest w Sukowicach, gdzie pismo również zostało 

wysłane. 

Radny Wurst Alojzy poinformował, że w Steblowie jest podobnie woda nie odpływa z rowów 

ponieważ wrzuca się do rowu śmieci, które zatykają przepusty, wrzucanie śmieci do rowu stał się 

sposobem na niepłacenie za odbiór nieczystości. 

Wójt Gminy Cisek udzielił  wyjaśnień informując- w Landzmierzu jest problem ponieważ są wyższe 

pobocza i woda nie ma gdzie spływać, aby wykopać rów należałby wejść w prywatna posesję. 

Odnośnie śmieci wyjaśnił, że pracownicy „ z robót publicznych’ wysprzątali pobocza, jest sposób na 

cywilizowane pozbycie się śmieci, może edukacja w tym kierunku by coś zmieniła. 

Radni w dyskusji rozważali wszelkie możliwości tzn. czy wszyscy płaca za wywóz śmieci, czy goście 

z Niemiec nie są sprawcami dzikich wysypisk.. 

Wójt Gminy Cisek udzielił  wyjaśnień informując, że gmina Cisek ma najwięcej zgłoszonych 

deklaracji ,  powinniśmy zgłaszać jeżeli zauważymy, że ktoś wyrzuca śmieci np. spisać nr 

rejestracyjny pojazdu.    

Radna Szczuka Agnieszka –zapytała w sprawie montażu bankomatu w budynku BS w  Łanach. 

Wójt Gminy wyjaśnił- można z prezesem banku uzgodnić. 

Radna Ryborz Anna- poinformowała, o zniszczeniu dróg w wyniku budowy wału 

przeciwpowodziowego. Zniszczeniu uległy:ul. Polna, ul. Krótka,ul. Wąska. Nadmieniła, że sołectwo 

wykonuje we własnym wiele prac  porządkowych „ żadna złotówka nie jest przejadana”. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- budżet gminy jest uchwalony, w kwestii partycypacji                             

i w kosztach remontów dróg uszkodzonych przy budowie wałów rozmawiano z firmą Skanska,gdzie 

ustalono zakresy robót. 

W dyskusji ustalono,że w Roszowickim Lesie również są uszkodzone drogi przez budowę wału: 

k/posesji Kawala,  wyjazd z ul. Głogowiec w kierunku Roszowic. 

Radny Stania Gerard- zgłosił wniosek mieszkańców Miejsca Odrzańskiego w sprawie dokonania 

geodezyjnych pomiarów działek zabranych pod budowę wałów przeciwpowodziowych, ponieważ 

wał jest wybudowany a rolnicy dalej bez zmian płaca podatek, chodzi o przekazane grunty 

P.Sługockiego,Bulendy i Wojtaszka.,rolnicy już trzeci rok płacą podatek a gruntów nie użytkują. 

Wójt Gminy wyjaśnił,że budowa wałów nie jest inwestycją gminną. 
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Ad.9. Sołtys wsi Roszowice Pani Ignacy Elfryda zgłosiła potrzebę zarurowania części  rowu 

k/kościoła  w Nieznaszynie z przeznaczeniem na urządzenie parkingu. 



Sołtys Roszowickiego Lasu Ryszard Siwak- zaproponował aby po świętach zorganizować objazd 

dróg w Roszowickim Lesie, szczególnie tych zniszczonych przez budowę wału , wymienił również 

ul. Szkolną gdzie codziennie dzieci dojeżdżają do szkoły. Zapytał jak zmienić status drogi?               

Zgłosił również do remontu ul. Starą w Roszowickim Lesie, która ma bardzo zniszczoną 

nawierzchnię. 

Wójt Gminy wyjaśnił, aby zmienić status drogi należy podjąć stosowną  uchwałę w terminie                     

do końca września danego roku kalendarzowego, podjęta uchwała  musi być ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego, przeklasyfikowanie drogi to okres co najmniej                   1 

roku,  droga gminna musi spełniać pewne kryteria tj. połączenie dwóch miejscowości lub połączenie  

z drogą powiatową lub wojewódzką, jeżeli chodzi o ul. Szkolną to jest krótki odcinek lecz jest 

połączona z droga powiatową i drogą gminną (ul.Nowa ma status drogi gminnej).                         Od 

skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego aż do skrzyżowania z ul.Nową należałoby przeklasyfikować, 

część ul. Szkolnej ma już status drogi gminnej. Odnośnie ul. Starej wyjaśnił, że można by 

wykorytować i utwardzić frezowinami, ponieważ na wyniesioną drogę nie warto wozić frezowin, w 

terminie późniejszym wykonamy drobne remonty dróg, aż warunki pogodowe pozwolą. 

W dyskusji zapytano jaki status ma drogą między Roszowicami a Łanami? 

Wójt Gminy wyjaśnił- była droga transportu rolnego a obecnie ma status drogi gminnej. 

Sołtys wsi Sukowice Machulak Mariusz zapytał w sprawie realizacji zadań z funduszu sołeckiego 

pn. dofinansowanie do  kanalizacji burzowej przy ul. Zwycięstwa, czy dokonano uzgodnień                         

z powiatem? Czy zadanie będzie realizowane? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- rozmawiał z Panią Starostą Małgorzatą Tudaj oraz jest po rozmowie 

z Kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych  Panem Arkadiuszem Krysiem, temat jest aktualny 

koszty zadania zostaną dokładnie wyliczone przez służby starostwa. 

Zakończono dyskusję. 

Ad.10.  Żadne interpelacje nie wpłynęły. 

Ad.11. Radny Tomasz Golasz pochwalił się osiągnięciami Młodzieżowej Drużyny  Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Miejscu Odrzańskim. Drużyna z woj. Opolskiego złożyła wniosek i stanęła do 

konkursu i zdobyła I miejsce. Młodzież jest wspaniała stwierdził, na całokształt działalności miały 

wpływ częste zbiórki z których wynikały dobre „rzeczy”. Młodzież miała okazję występować w 

„teleekspresie” oraz udzielano wiele wywiadów. Komisja konkursowa brała pod uwagę całoroczną 

działalność. Informacja nt. Osiągnięć. 

Wójt Gminy Cisek również wyraził zadowolenie z tego tytułu, jest to wspaniała promocja gminy, 

podziękował radnemu, że tak wspaniale pokierował dziećmi i młodzieżą, sukces ten na pewno będzie 

powielany, I drużyna w kraju to jest duże osiągniecie . 

Innych wniosków nie złożono. 

Wypełniono ankietę EURO COUNRY, złożono sobie życzenia świąteczne. Przewodnicząca Rady 

Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady V Sesji Rady Gminy Cisek” 

zamknęła obrady- godz.17.00 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                         

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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