
Protokół  

 z obrad VI SESJI RADY GMINY CISEK 

z dnia 27 kwietnia 2015r.godz15.00 

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

i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła prawomocność 

obrad na 15 radnych obecnych 14( nieobecny radny: Golasz Tomasz-usprawiedliwiony) . Obrady 

VI 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: Panią Helenę Kochan- Kierownik Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/ w Polskiej Cerekwi, Panią Danutę Czajkowską 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz powitała zebranych radnych, sołtysów                    

i pracowników urzędu. Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokółu 

sesji. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała porządek obrad i zapytała 

radnych o uwagi i wnioski do porządku obrad. 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z obrad V Sesji Rady Gminy.  

4. Informacja Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział                      

w    Polskiej Cerekwi nt. dopłat bezpośrednich w 2015roku.  

5.Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie za 2014r. 

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

7.Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach  podejmowanych                

w okresie międzysesyjnym. 

8.Podjęcie uchwał; 

   a/zmian do budżetu gminy 

   b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

   c/ zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisek, 

9. Zapytania i oświadczenia radnych, 

10.Informacje oraz zapytania sołtysów 

11.Odpowiedzi na interpelacje radnych 

12.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zgłosiła zmianę porządku obrad 

polegającą na: 

► uzupełnieniu pkt 5 o zapis - przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej za rok 2014, 

► wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz 

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

Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu,  

Wnioski Przewodniczącej Rady w sprawie zmiany porządku obrad poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                             – 14 głosów, 

przeciw                                          -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania      -0 głosów, 

Zmianę porządku obrad jednogłośnie przyjęto. 

 

 



Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z obrad V Sesji Rady Gminy.  

4. Informacja Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział                                              

w   Polskiej Cerekwi nt. dopłat bezpośrednich w 2015roku  

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz                                                                         

oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie za 2014r, 

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

7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach     podejmowanych 

w okresie międzysesyjnym. 

8. Podjęcie uchwał: 

a/zmian do budżetu gminy 

b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

c/ zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisek, 

d/ przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem  

    na  dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy  

    Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu,  

9. Zapytania i oświadczenia radnych, 

10.Informacje oraz zapytania sołtysów 

11.Odpowiedzi na interpelacje radnych 

12.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Przyjecie porządku obrad po zmianach poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                       – 14 głosów, 

przeciw                                     -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 

Porządek obrad po zmianach jednogłośnie przyjęto. Przystąpiono do jego realizacji. 

Ad.3. Przystąpiono do przyjęcia protokółu z obrad V Sesji Rady Gminy. Przewodnicząca zapytała     

o uwagi .Nikt z radnych nie zgłosił uwag. Przyjecie protokółu poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                         –  14 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Protokół jednogłośnie przyjęto. 

Ad. 4.Udzielono głosu  Pani Helenie Kochan, pełniącej funkcję  Kierownika Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Oddziale w  Polskiej Cerekwi, która przedstawiła 

informację  nt. dopłat bezpośrednich w 2015roku . Przedstawiła zmiany dotyczące sporządzania 

wniosków, omówiła dopłaty obszarowe- obowiązkowe, dopłaty  dla młodych rolników, dla małych 

gospodarstw, przedstawiła kwotowo wartość jednolitą dopłat  do bydła, dopłat dla plantatorów 

buraków cukrowych, dopłat do upraw ziemniaków  i roślin skrobiowych,  dopłat do roślin 

oleistych, wyjaśniła zasady dofinansowań do użytków zielonych, do zalesień, do ugorowania.  

Wyjaśniła zasady otrzymywania obowiązkowych dopłat oraz wyjaśniła zasady dopłat dla młodych 

rolników jak również dla gospodarstw małych powierzchniowo. Wyjaśniła dofinansowanie 

zalesień, zazieleń oraz ugorów .  Poinformowała o zmianie daty składania wniosków,  termin jest 

wydłużony do 15.06.2015r. 
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Wnioski są sprawdzane przy osobistym składaniu w agencji, można również  wypełniać „E-

wniosek” internetowo, poinformowała, że „login” do wniosku otrzymuje się w agencji. Zawsze                                      

do biura  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Polskiej Cerekwi  można podejść                         

i wątpliwości wyjaśnić. 

Wójt Gminy dodał do wypowiedzi, aby składać wnioski pocztą elektroniczną ponieważ system 

wyłapie  błędy na bieżąco, młodzież z komputerami  nie ma problemu, więc przy pomocy 

„młodych” możnaby wniosek sporządzić tym bardziej, że wniosek elektroniczny ma tzw. 

„elementarz pierwszych kroków”, ważne aby spróbować i  nie czekać na ostatni dzień.   

Dyskusja: 

Radny Gerard |Stania -  zapytał w kwestii sporządzenia wniosku o dopłaty, ponieważ rolnik na 

pewno nie wypełni rolnik sam, na pewno rolnik musi zadeklarować rodzaj dopłat, plantatorzy 

buraków cukrowych mają możliwość sporządzenia wniosku w cukrowni,Ośrodki Doradztwa 

Rolniczego nie za bardzo są chętne i rolnik ma problem. 

Odnośnie sporządzania wniosków wyjaśniła, że w  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa   jest codziennie doradca  właśnie z Ośrodka Doradztwa Rolniczego  urzędujący                                       

w godzinach od 9.00 do 16.00, który na miejscu udziela pomocy  przy wypełnianiu wniosków lub 

wypełnia te wnioski - jest to usługa za odpłatnością. 

Radny Gerard Stania zapytał, w sprawie „młodego rolnika”,  podał przykład, rodzice są                      

w wieku ok.50 lat, nie kwalifikują się do świadczeń emerytalnych, jeżeli przekażą to są wypisywani 

ze składek ubezpieczeniowych KRUS -jako właściciel a mogą dalej kontynuować ubezpieczenie 

jako domownik. 

Radni stwierdzili, że kiedyś do emerytury wliczano wszystkie przepracowane lata tzn. okresy 

ubezpieczeń w ZUS i KRUS, obecnie nie ma zbieżności przepracowanych lat, są brane pod uwagę 

albo okresy opłacane w ZUS albo w  KRUS . 

Wójt Gminy dodał do wypowiedzi, że wystarczy mieć przepracowane w gospodarstwie rolnym     

co najmniej 25 lat, osiągnąć wiek emerytalny, przekazać gospodarstwo rolne. 

W dyskusji stwierdzono, że nie trzeba przekazywać całego gospodarstwa jeżeli nie ma się wieku 

emerytalnego, pod jednym adresem mogą funkcjonować dwa gospodarstwa.   Odnośnie 

przyznawania rent i emerytur obowiązują przepisy prawne.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że   na przejęcie gospodarstwa rolnego musi być albo wykształcenie rolnicze 

albo staż pracy   w gospodarstwie rolnym, kiedyś były kursy rolnicze obecnie już nie możliwości 

zaliczenia takich  kwalifikacji. Przypomniał,ze od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego liczy się 

gospodarstwo rolne. 

Sołtys Siwak Ryszard-zapytał czy doradca ponosi odpowiedzialność za wypełnienie wniosku                      

o dopłaty? 

Pani Helena Kochan wyjaśniła- jest dobrze, że taka osoba jest oddelegowana z Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego, jest dobrze, że rolnik podpisuje swój wniosek, rolnicy są   w temacie zorientowani i nie 

powinno być problemów z błędami . Problem jest jeżeli składają wnioski osoby, które nie użytkują 

gruntów, dopłaty są dla rolnika użytkującego  grunty, dopłaty są dla tego kto uprawia grunty, to 

należy uświadomić społeczeństwu, w przeciwnym razie jest to wyłudzenie pieniędzy. Pani 

kierownik przypomniała aby nie czekać ze złożeniem  wniosku do ostatniego dnia, poinformowała, 

że na obecny dzień wpłynęło bardzo mało wniosków . Odpowiedzialność za sporządzenie wniosku 

jest taka jak przy rozliczeniach rocznych podatków sporządzanych przez biura podatkowe.  

Radny Stania Gerard- nowe działki nie mają załączników graficznych ? 

Pani Helena Kochan wyjaśniła- wniosek należy złożyć wtedy agencja wysyła załącznik graficzny, 

lub można wymienić się załącznikami graficznymi. 
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Radny Ignacy Rudolf- zapytał czy są sankcje karne w przypadku złożenia korekty wniosku, zapytał 

również o dotacje dla „młodego rolnika „, który w roku 2011 przejął gospodarstwo ? 

Uzyskał odpowiedź, że nie ma z tego tytułu kary,  5 lat obowiązuje dotacja dla młodego rolnika.   

Zakończono dyskusję. 

Podziękowano Pani kierownik za przybycie na obrady sesji. 

 

Ad 5. Przystąpiono do omówienia  sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz  oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie za 2014r, Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 3 do protokółu sesji, natomiast ocena zasobów pomocy społecznej       w Gminie 

stanowi załącznik nr 4. Udzielono głosu Pani Danucie Czajkowskiej -kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, która szczegółowo  omówiła sprawozdanie, przedstawiając  stan zatrudnienia, 

zakres udzielonej pomocy, realizację świadczeń z pomocy społecznej  ,wypłatę stypendium, 

realizację świadczeń wynikających z Ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnym. Omówiła pomoc  wynikającą  z ustaw. 

Pani kierownik zachęciła do dyskusji. 

Sołtys Kurfeld Alfred zapytał -ile osób przebywa w domach opieki społecznej i kto dopłaca do ich 

pobytu. 

Pani kierownik Danuta Czajkowska  wyjaśniła,że obecnie w DPS przebywa 7 osób do których 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dopłaca, w roku poprzednim przebywało 9 osób z tym że 

dopłacano do 8 osób a za 1 osobę  rodzina regulowała opłaty . 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek -zapytała o urodzenie dzieci , czy podana w informacji  ilość 

36 to są dzieci które się urodziły na terenie gminy?oraz zapytała  osoby rejestrujące się 

Powiatowym Urzędzie Pracy? 

Pani kierownik Danuta  Czajkowska- wyjaśniła,że po ustaleniu kryterium dochodowego rodziny do 

wypłaty zasiłku kwalifikowało się 36 rodzin i tyle wypłacono tzw.”becikowego” z tytułu urodzenia 

dziecka, natomiast jeżeli chodzi o rejestracje w Powiatowym Urzędzie Pracy , to  są osoby, które 

straciły pracę  i ze względu na wiek nie mogą znaleźć pracy( wiek ok.50 lat), lecz raczej rolnicy nie 

są zarejestrowani, 

Radny Gerard Stania – zapytał  czy w tej podanej statystyce są również rolnicy? 

Pani kierownik Danuta Czajkowska  wyjaśniła- nie ma rolników? W każdym przypadku 

zgłoszonym do pomocy społecznej badane są dochody rodziny jeżeli chodzi o gospodarstwa rolne 

to ustala się dochód   z posiadanych hektarów przeliczeniowych określonych w nakazie płatniczym, 

który się mnoży  przez przelicznik   określony kwotowo w ustawie .Kryterium dochodowe na                      

1 osobę w rodzinie jest dosyć wysokie  i  wynosi  1 922,-zł netto . 

Pani kierownik Danuta Czajkowska  odczytała rekomendacje  do oceny zasobów pomocy 

społecznej dla Gminy za 2014rok, stanowiące załącznik nr 5 do protokołu sesji. 

Innych pytań nie zgłoszono. Podziękowano Pani kierownik. za przedstawienie obszernej informacji 

Ad. 6. Udzielono  głosu  Wójtowi  Gminy Cisek, który przedstawił sprawozdanie  z działalności                

w okresie międzysesyjnym tj. od 30 marca 2015r do 27 kwietnia 2015r.  

- poinformował o spotkaniu w sprawie zadań ujętych do realizacji w ramach subregionu 

kędzierzyńsko -kozielskiego,  zadania wyszczególnione w piśmie naszej gminy zostały ujęte                     

w strategii, 

                             Protokół z obrad VI SESJI RADY GMINY CISEK z dnia 27 kwietnia 2015r. 

                                                                                                                                                                       strona 4 



 

- zgodnie ze wstępnymi ustaleniami nabyto działkę w pobliżu urzędu w Cisku (po firmie Barysz), 

- sprzedano działkę zabudowaną  w Przewozie w drodze przetargu nieograniczonego, 

- odebrano budowę  kanalizacji w Landzmierzu, jest to ok.8,5 km sieci , 190 przepompowni 

przydomowych i mieszkańcy Landzmierza mogą powoli się przyłączać do kanalizacji 

eksploatatorem sieci będzie Spółdzielnia Usług Rolniczych w Roszowickim Lesie i wszelkie 

kwestie należy uzgadniać z tą jednostką , 

-odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie omówienia planów organizacyjnych szkół, 

podstawowych, gimnazjum i przedszkoli na rok szkolny 2015-2016, 

-złożono dokumenty o dofinansowanie budowy dwóch mostków  w miejscowości Łany na potoku 

Dzielniczka , przygotowuje się dokumentację do przetargów, 

- poinformował o przetargach,  

- poinformował, że do urzędu wpłynęła  ofertę   na pozyskanie gruzu betonowo- ceglanego o różnej 

granulacji,  cena gruzu wynosi 13 zł za 1 tonę, podał propozycję zakupu  1000ton za kwotę :                  

13 000,-zł dla potrzeb gminy, byłaby potrzeba uzupełnienia placu punktu buraczanego oraz 

parkingu w Cisku, sołectwa Sukowice i Przewóz  również wyraziły chęć nabycia, ten gruz nadaje 

się na tereny płaskie, ta propozycja jest ujęta w budżecie gminy  i w tej cenie jest transport, 

poinformował,że temat jest otwarty , gruz nie powinien za długo leżeć na składowisku ponieważ 

mieszkańcy mogą dowozić swój gruz, prace powinny być zorganizowane. 

- poinformował ,że na terenie gminy pojawiły się pojemniki Polskiego Czerwonego Krzyża, do 

których można wrzucać ubrania, szmaty, wszelką tekstylię oraz buty, które nie nadają się do ubioru  

natomiast  do siedziby, która mieści się w Kędzierzynie-Koźlu na ul.  Reja 2( przed wiaduktem                 

w prawo ) należy dowieź ubrania nadające się do użytku. 

Dyskusja: 

Sołtys Kazimiera Lewicka- 1. w Cisku na parkingu k/gimnazjum jest składowisko firmy M+ „firma 

się panoszy”, powinni nam zapłacić dzierżawę, 2. zapytała w sprawie wyciętego asfaltu na ul. 

Gałczyńskiego w Landzmierzu, czy ten ubytek będzie zabetonowany?  

Wójt Gminy wyjaśnił, że z Cisku sołectwa miały by bliżej do odbioru, gruz będzie zakupiony 

według potrzeb, zorganizować w sołectwach odbiór gruzu, ustalono termin zgłaszania 

zapotrzebowania  na gruz : do piątku  01.V.2015r. Ubytki asfaltu w Landzmierzu będą uzupełnione. 

Radna Ryborz Anna-1. zgłosiła, że Przewóz jest chętny na dużą ilość gruzu z przeznaczeniem 

na drogi.2. Przewóz ma bardzo mało wyasfaltowanych dróg. Zapytała w sprawie ścieżek 

rowerowych, które mają biegnąć  po wale? 

Wójt Gminy wyjaśnił- zadania „ponad lokalne” będą realizowane wspólnie z subregionem, strategia 

subregionu jest potrzebna w celu pozyskania środków finansowych, do subregionu należy również 

powiat strzelecki, na pewno nie uda się zrealizować wszystkich potrzeb lecz większość „tak”. 

Radny Ignacy Rudolf- poinformował, że jest brak zjazdu na boczną drogę, która jest odgałęzieniem 

od nowej drogi od Roszowic, 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnił – zostanie sprawdzone  w terenie ponieważ wszystkie zjazdy na drogi 

boczne miały być zrobione. 
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Ad. 7. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła informację z   działalności   w  okresie 

międzysesyjnym tj. od 30 marca 2015 do 27 kwietnia 2015r. Na wstępie przypomniała radnym                         

o złożeniu oświadczeń  majątkowych do dnia  30.04.2015r. Pani przewodnicząca  miała zaszczyt 

spotkać się z mieszkańcem  z Bombaju z Indii, który przybył do  Publicznej Szkoły Podstawowej  

Roszowickim  Lesie .  Jest nauczycielem   j. angielskiego  i tylko w tym języku można się z nim 

porozumieć , był  zachwycony wsią, zakwaterowanie zapewniono w Agroturystyce u Ketzlera.  

Następnie przedstawiła prace komisji stałych rady . 

Dyskusja: 

nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

Ad. 8. Przystąpiono do podjęcia uchwał: 

Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz  -Skarbnik Gminy która omówiła  zmiany budżetowe na 2015r. 

Komisja gospodarczo-budżetowa omawiała  zmianę proponowaną w projekcie uchwały                      

i pozytywnie ją zaopiniowała. 

Dyskusja: 

Radna Lewicka Kazimiera zapytała w sprawie  2% wynagrodzenia ?czego dotyczy wynagrodzenie? 

Pani Alina Hanisz wyjaśniła ,  dział ten dotyczy dopłat do paliwa dla rolników , to jest zadanie 

zlecone  i należy się zwrot za obsługę, sprawy te są prowadzone w podatkach. 

Innych uwag nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 14 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów, 

Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie   zmian do 

budżetu gminy na 2015r. jednogłośnie została  podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 5do 

niniejszego protokółu. 

      

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

uchwały omówiła Pani  Alina Hanisz  skarbnik Gminy. Komisja gospodarczo-budżetowa omawiała   

projekt uchwały   i pozytywnie  zaopiniowała. 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  -  0 głosów, 

Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 27 kwietnia  2015r. w sprawie zmiany  

wieloletniej prognozy finansowej   jednogłośnie została  podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 6 

do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Cisek. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy. Komisja rolnictwa, ochrony 

środowiska i porządku publicznego omawiała projekt uchwały   i pozytywnie  zaopiniowała.  
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Dyskusja: 

Radna Kazimiera Lewicka uważa, że powinno się dowartościować tych co we własnym zakresie 

zagospodarowują odpady zielone, na wsi jednak każdy ma miejsce na kompostownik. 

Radna Sączawa Elżbieta-prowadzi działalność gospodarczą i musi płacić za odbiór nieczystości jak 

przedsiębiorca -50,-zł miesięcznie,  nie ma żadnej produkcji i nie ma śmieci, jeżeli wykonuje 

remonty to zamawia kontener za który również musi zapłacić, są osoby które jeszcze nie złożyły 

deklaracji  i nie płacą za wywóz śmieci. Jeżeli zwraca uwagę obojętnie w jakiej sytuacji to 

mieszkańcy się obrażają. 

Radna Ryborz Anna – zgłosiła, że z Przewozu z jednej posesji przy ul. Polnej nie odbierają śmieci                 

a wie, że ta Pani opłaty uiszcza.  

Przedyskutowano  temat posesji niezamieszkałych, gdzie w okresie urlopowym przyjeżdżają 

właściciele z Niemiec. Przedyskutowano temat worków zamiennych wkładanych do płotów, 

rzucanych na posesje, które przy wietrznej  pogodzie  fruwają.  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- sołtysi powinni z imienia i nazwiska zapytać czy dana osoba 

ma deklarację  złożoną w „Czystym Regionie” i czy uiszcza opłaty, w urzędzie w dziale geodezji                

i gospodarki nieruchomościami  można taką informację uzyskać. Jeżeli chodzi o statystykę to nasza  

gmina w 95% ma spisane deklaracje.     

Radna Lewicka Kazimiera poinformowała, że „Czysty Region” przed wysyłaniem upomnień 

kontaktował się z sołtysami. 

Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                          -  14 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -  0 głosów, 

Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 27 kwietnia  2015r. w sprawie zmiany 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisek została  jednogłośnie podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w  sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz 

Wsparcia Policji z przeznaczeniem  na  dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej  

dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu. Projekt uchwały  omówiła Pani  Alina 

Hanisz  skarbnik gminy. Na poprzedniej sesji podjęto uchwałę lecz zmianie uległa kwota było 

dofinansowanie w kwocie 7 000,-zł , po przetargu okazało się, że ma być kwota 7 200,-zł.                            

Na przekazanie środków dla Policji będzie spisane porozumienie, które musi być zgodne z Uchwałą 

Rady Gminy. W treści projektu uchwały jest zapisane, że poprzednia uchwała  z 30 marca 2015r. 

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

głosowanie:  

za przyjęciem                          -  14 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -  0 głosów, 

Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 27 kwietnia  2015r. w sprawie przekazania 

środków finansowych na Fundusz Wsparcia 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. 
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Ad. 9. Zapytania i oświadczenia radnych.  

Radna Kazimiera Lewicka – zgłosiła, że domy nie posiadają tabliczki z numerem, należałoby 

nagłośnić, ponieważ teraz jest nowa firma doręczycielska „impost”. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- potwierdził, że możemy zaapelować do mieszkańców, potwierdził, 

że listonosze byli zorientowani w terenie i  przesyłki docierały. 

Radna Sączawa Elżbieta- brak skrzynek pocztowych również jest problemem. 

Radny Wurst Alojzy- zgłosił uszkodzenie pobocza przy nowej drodze Steblów-Cisek na zakręcie                 

k/ Kostki przy ul. Olszowa . 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- jest sprawca, który ma szkodę usunąć, jeżeli nie naprawi szkody 

we własnym zakresie  to będzie musiał pokryć koszty  . 

Radny Ignacy Rudolf zapytał w sprawie wycinki drzew ozdobnych k/budynku komunalnego                        

w Roszowicach. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- sołectwo powinno napisać podanie, wtedy po sprawdzeniu 

zostanie wydana decyzja. 

Radna Ryborz Anna zapytała w sprawie remontu drogi Polnej w Przewozie? 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- ul.Polna w Przewozie zniszczona przez budowę wałów była 

omawiana  i firma „Skanska” złożyła obietnicę wykonania remontu. 

Radna Głombik Ewa- zapytała w sprawie pisma skierowanego do dróg powiatowych a dotyczącego 

remontu ul. Zwycięstwa w Sukowicach, czy jest odzew ?  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- to jest również priorytet Gmin Cisek i Polska Cerekiew            

i remont jest wpisany w strategię subreginu, planuje się wyremontować odcinek od skrzyżowania        

w Cisku przez Sukowice, Zakrzów aż do drogi krajowej.  Problem jest z dwoma budynkami                          

ul. Zwycięstwa 2a,2b,na tym odcinku nie jest uregulowany stan prawny., część drogi jest prywatna, 

a część należy do Polskiej Cerekwi. Rozmowy z właścicielem drogi będą prowadzone. 

Radna Sączawa Elżbieta -zgłosiła uszkodzenia nowej drogi powiatowej, na łuku k/ul.Gałczyńskiego 

część krawężników odeszło od asfaltu oraz zapytała w sprawie remontu drogi powiatowej 

przebiegającej przez Zakrzów czy planuje się wjazd do nowego ośrodka rekreacyjnego od strony 

Zakrzowa, na tym odcinku jest droga zniszczona a jednak miejscowi podjeżdżają np. na basen 

właśnie od tej strony ulic: Cichej, Topolowej ,Parkowej w Zakrzowie. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- droga powiatowa jest na gwarancji i usterki  zgodnie                           

z umową będą usunięte. Odnośnie remontu drogi prowadzącej do nowego ośrodka rekreacyjnego                     

w Zakrzowie nie potrafił udzielić informacji.  

Radny Mikliss Norbert- zapytał w sprawie oświetlenia ulic w Łanach na odcinku od kościoła          

w kierunku Błażejowic, lampy uliczne świecą  różnie: czasami świecą w dzień a w nocy nie, 

czasami nie świecą wcale, lecz nie codziennie, pogotowie energetyczne przyjeżdża naprawia, efekt 

naprawy jest różny, zadał pytanie dlaczego płacimy za oświetlenie świecące w dzień?  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-  oświetlenie uliczne będzie zmodernizowane , 

prawdopodobnie są uszkodzone sterowniki , wszelkie uszkodzenia oświetlenia ulicznego należy 

zgłaszać w inwestycjach. 
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Radna Szczuka Agnieszka – zgłosiła ustawienie lampy k/posesji  Szynol,Smolka w Łanach, tam jest 

ciemno oraz zgłosiła niedrożność  kratek ściekowych  w Łanach przy ul. Głównej tj. droga 

wojewódzka, widziała kiedyś jak przyjechał samochód czyszczący pod ciśnieniem właśnie te 

kratki, kratki są zapchane i woda z drogi nie ścieka.  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- modernizacja oświetlenia ulicznego była uzgadniana                          

z sołtysami, jak tylko zakłady energetyczne rozpiszą przetarg to przystępujemy do prac, odnośnie 

niedrożnych kratek ściekowych napisać interpelację do Zarządu Dróg Wojewódzkich.Radna 

Sączawa Elżbieta – zgłosiła łatanie dziur w Landzmierzu ul. Biadaczów- droga wojewódzka, 

widziała jak łatano dziury w Kobylicach a na ul. Biadaczów nie dojechano. Zasugerowała aby 

wspólną interpelację napisać, jednakże w  dyskusji stwierdzono aby każdy napisał interpelację 

osobno. 

Przedyskutowano temat zakupu biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do naszych 

szkół, którzy dojeżdżają rowerami, radni pytali czy takie zmiany są, przykładowo-w okresie letnim 

mniej dzieci korzysta z autobusu. W dyskusji padło stwierdzenie czy nie uciekają nam pieniądze? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- umowę z przewoźnikiem można zmienić aneksem i coś 

takiego się robi jak rodzic zgłosi zmianę, jest to praktykowane w przypadku zmiany adresu 

zamieszkania, natomiast jeżeli dziecko dojeżdża rowerem czy jest dowożone samochodem takich 

zgłoszeń nie ma, jest to lekceważenie ze strony rodziców. 

Zgłoszono zapotrzebowanie na frezowiny. Wójt Gminy wyjaśnił, że jak będzie możliwość 

pozyskania frezowin to sołectwa będą poinformowane . 

Ad.10.Informacje oraz zapytania sołtysów- punkt omówiono wspólnie  z radnymi. 

Ad.11.Odpowiedzi na interpelacje radnych-wpłynęła 1 interpelacja  i jeszcze nie upłynął termin 

odpowiedzi. 

Ad. 12.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Nie zgłoszono żadnych  wolnych wniosków  . Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk  

słowami „ Zamykam obrady VI Sesji  „ zamknęła obrady – godz. 17.45 

 

Protokółowała Małgorzata Siegmann                                      

                                                                                                         Przewodnicząca 

        Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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