
 Protokół 

z obrad XII SESJI RADY GMINY CISEK 

z dnia 17 grudnia 2015r.-godz.11.00 

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła prawomocność 

obrad na 15 radnych, obecnych 14 ( nieobecny: radny Dawid Furman, radna Sączawa Elżbieta -

spóźniła się 0,15 min. ) . Obrady XII Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne  i zdolne do 

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

Pani przewodnicząca poinformowała, że dzisiejsza Sesja składa się z dwóch części: I roboczej                  

i  II uroczystej . 

Ad.2. Na wstępie powitała zebranych radnych i pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady Gminy 

Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała porządek obrad, który otrzymali wszyscy radni, zapytała czy 

są wnioski do porządku obrad. 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym  

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

w okresie międzysesyjnym. 

6.Procedura  uchwalenia budżetu gminy na 2016r 

a/   odczytanie projektu uchwały  budżetowej, 

b/  odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

 o projekcie uchwały budżetowej, 

c/  odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

d/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonym 

projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej , 

e/  odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

f/ odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

g/ dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami  komisji 

problemowych, 

h/ głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu, 

7.Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/  uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. 

b/ uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021 , 

c/ zmian do budżetu gminy na 2015r.  

d/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2015r., 

e/ określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 

f/ uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2016, 

g/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018    

8. Zapytania i oświadczenia radnych.  

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 



10.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Uroczysta II część Sesji Rady Gminy Cisek  odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury                          

w Cisku 

Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek w sprawie wprowadzenia do porzadku obrad  dwóch  

projektów uchwał: 

► w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Zwiazku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,  

► w sprawie ustalenia kryteriów  w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest  Gmina Cisek oraz  

dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów, 

Innych uwag nie zgłoszono. 

Przyjęcie wniosku poddano pod głosowanie: 

za przyjeciem                              -13 głosów, 

przeciw                                        – 0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania      -0 głosów,  

1 radna nieobecna w chwili głosowania. 

Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmian 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 protokołu z obrad XI Sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym  

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

w okresie międzysesyjnym. 

6.Procedura  uchwalenia budżetu gminy na 2016r 

a/   odczytanie projektu uchwały  budżetowej, 

b/  odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

 o projekcie uchwały budżetowej, 

c/  odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

d/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonym 

projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej , 

e/  odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

f/ odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

g/ dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami  komisji 

problemowych, 

h/ głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu, 

7.Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/  uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. 

b/ uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021 , 

 c/ zmian do budżetu gminy na 2015r.  

d/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2015r., 
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e/ określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 

f/ uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2016, 

g/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018  , 

h/ przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,  

i/  ustalenia kryteriów  w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych                            

i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest  Gmina Cisek oraz  dokumentów 

potwierdzających spełnienie określonych kryteriów, 

8. Zapytania i oświadczenia radnych.  

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Porządek obrad po dokonanych zmianach poddano pod głosowanie : 

za przyjeciem                              -13 głosów, 

przeciw                                        – 0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania      -0 głosów,  

1 radna nieobecna w chwili głosowania. 

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

Ad 3. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji z dnia 23.11.2015r .Przewodniczaca Rady Gminy 

zapytała o uwagi  i wnioski do protokółu.Radni nie wniesli żadnych uwag.Przyjęcie protokółu                     

z obrad poprzedniej sesji poddano pod głosowanie: 

za przyjeciem                            - 13 głosów, 

przeciw                                        - 0 glosów, 

wstrzymało się od głosowania      -0 głosów, 

Protokół z obrad poprzedniej sesji jednogłosnie przyjęto. 

Ad 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym tj.od 23 

listopada 2015r do 17 grudnia 2015r . 

-poinformował o  spotkaniach w "Czystym Regionie" i  "Euro-Country", 

-poinformował o planowanej budowie ścieżek rowerowych po byłym torowisku kolejowym 

-poinformował o spotkaniach adwentowych organizowanych przez placóki oświatowe oraz koła 

DFK, spotkania takie sie przyjęły i są bardzo ładnie zorganizowane, 

dyskusja: 

Radna Głombik Ewa-zapytała w sprawie budynku po byłym PKP w Sukowicach,czy bedzie 

zburzony ponieważ nie jest w najlepszym stanie. Radny Stania Gerard zaproponował aby 

mieszkańcy zdecydowali co planują z budynkiem. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- co będzie z budynkiem nie wiadomo, narazie robiórki nie będzie, 

natomiast przy scieżce rowerowej planuje się utwardzić część placu kostką brukową i ustawić wiatę 

z ławkami. 

W dyskusji zadano pytanie w jakiej wysokości płacimy składki członkowskie z budżetu gminy? 
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Wójt Gminy udzielił wyjaśnień-Subregion K-Koźle składka w wysokości ok.8000,-zl,  "Euro-

Country" 5000,-zł, "Czysty Region"-23000,-zł,"Zwiazek Gmin"-7000,-zł. 

Ad 5.Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych                      

w okresie międzysesyjnym tj.od 23. 11.2015-17.12.2015r. Komisje Rady odbyły wspólne 

posiedzenie, na którym omówiono projekt budżetu na 2016rok. 

Ad 6 . Procedura  uchwalenia budżetu gminy na 2016r 

Przystąpiono do procedury    uchwalenia budżetu gminy na rok 2016. Ustalono, że nie ma potrzeby 

ponownego omawiania projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ      

w tym temacie odbyło   wspólne posiedzenie komisji stałych rady  dnia 07 grudnia 2015r. na którym 

omówiono dochody i  wydatki budżetowe wraz z załącznikami . 

Prowadząca obrady Przewodnicząca Rozwita  Szafarczyk odczytała : 

► projekt uchwały budżetowej na rok 2016 , -załącznik nr  2  do protokółu sesji. 

► Uchwałę Nr 557/2015 z dnia 1 grudnia 2015r.  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii  o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 

2016 rok- stanowiącej załącznik nr 3  do protokółu sesji, 

► projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021 , 

stanowiącej załącznik nr  4, 

►  Uchwałę Nr 558/2015 z dnia 1 grudnia 2015roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały                             o 

wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisek na lata 2016-2021 stanowiącą załącznik nr 5 do 

protokółu sesji. 

► protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady z dnia 7 grudnia 2015 r.                            w 

sprawie omówienia  projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami  na rok 2016.oraz projektu 

uchwały   o wieloletniej prognozie finansowej, na lata 2016-2021,-załącznik nr 6, 

Komisje nie wystosowały żadnych wniosków ani uwag , pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 

budżetowej oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej,   w związku z czym punkty  6   f, g, h, i,   

porządku obrad są bezprzedmiotowe. 

Ad 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

Przystąpiono   uchwalenia budżetu gminy na rok 2016. Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu 

uchwały. Przyjęcie projektu uchwały budżetowej poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                        -  13 głosów, 

przeciw                                   -  0 głosy    

wstrzymało się od głosowania- 1 głos, 
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Uchwała Nr XII/ 66/2015 Rady Gminy Cisek z 17 gudnia 2015 r.  w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy na 2016 rok większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do 

protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Cisek na lata 2016-2021. Projekt uchwały przedstawia źródła finansowania planowanych inwestycji 

oraz przedstawia zadłużenie gminy.   Radni nie wnieśli żadnych pytań. Projekt uchwały poddano 

pod głosowanie :  

za przyjęciem                            -  13 głosów,  

przeciw                                         - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania      - 1 głos, 

Uchwała Nr XII/67/2015  Rady Gminy Cisek z 17 gudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 

8 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie  zmian  do budżetu gminy na 2015r. Projekt uchwały 

omówiła Pani Skarbnik Alina Hanisz, zmiany omówiono kolejno poszczególnymi działami 

rozdziałami i paragrafami. 

Ryborz Anna-zapytała w sprawie wydatków zaplanowanych w dziale gospodarka komunalna? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- są to środki finansowe z budżetu gminy zaplanowane wydatki na 

sporządzenie dokumentacji na nastepujace zadania: adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia  na 

mieszkania komunalne,rewitalizacja zbiornika wodnego w Nieznaszynie, urzadzenie placu 

k/swietlicy wiejskiej w Steblowie, utwardzenie placu k/Publicznej Szkoły Podstawowej                           

w Landzmierzu. 

Radna Głombik Ewa- zapytała w sprawie chodnika w Sukowicach? 

Wójt Gminy wyjaśnił- chodnik w Sukowicach jest zaplanowany jest do realizacji ze środków  

funduszu sołeckiego. 

Udzielono głosu Przewodniczącemu Komisji Gospodarczo-Budżetowej Tomaszowi Golasz, który 

przedstawił pozytywną opinię w sprawie omawianych zmian budżetowych.Innych pytań nie 

zgłoszono.Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                         -  14 głosów,  

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-  0 głos, 

Uchwała Nr XII/68/2015   Rady Gminy Cisek z 17 gudnia 2015 r. w sprawie  zmian  do budżetu 

gminy na 2015r. została jednogłośnie podjęta.Uchwała stanowi załacznik nr 9  do protokółu sesji 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2015r. 

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Alina Hanisz..Komisja gospodarczo-budżetowa wydała 

pozytywną opinię o projekcie uchwały.  Nie zgłoszono żadnych pytań.Projekt uchwały poddano 

pod głosowanie : 

za przyjęciem                         -  14 głosów,  

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głos, 

Uchwała Nr XII/69/2015  Rady Gminy Cisek z 17 gudnia 2015 r.   w sprawie   zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej na 2015r  została jednogłośnie podjęta.Uchwała stanowi 

załacznik nr 10 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych.Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który omówił projekt uchwały.Wyjaśnił, że 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia czyli te osoby, które obecnie bedą dokonywać 

transakcji z nieruchomościami swoje zmiany będą zgłaszać na nowych drukach. Radni nie zgłosili 

żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         -  14 głosów,  

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głos, 

Uchwała Nr XII/70/2015  Rady Gminy Cisek z 17 gudnia 2015 r.  w sprawie określenia wzorów 

formularzy informacji i deklaracji podatkowych została jednogłośnie podjeta.Uchwała stanowi 

załącznik nr 11 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. Projekt uchwały omówiła Małgorzata 

Siegmann-pełnomocnik Wójta  Gminy d/s Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych. 

Radny Gerard Stania zgłosił wniosek aby przedstawić informację z działalności komisji 

alkoholowej za rok porzedni, ile osób zaproszono na rozmowy, ile wniosków skierowano do sądu, 

ile osób podjęło leczenie. Ustalono, że komisja oświaty temat przeanalizuje. Innych pytań nie 

zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                         -  14 głosów,  

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głos, 

Uchwała Nr XII/71/2015   Rady Gminy Cisek z 17 gudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została 

jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załacznik nr 12 do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjecia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2016-2018.Projekt uchwały omówiła Małgorzata Siegmann-pełnomocnik Wójta 

Gminy d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Radni nie zgłosili żadnych 

pytań.  Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                         -  14 głosów,  

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głos, 

Uchwała Nr XII/72/2015   Rady Gminy Cisek z 17 gudnia 2015 r. w sprawie  

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 została 

jednogłośnie podjęta.Uchwała stanowi załacznik nr  13 do protokółu sesji. 

 

Przystapiono do podjecia uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 

Opolskiego w Opolu. Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita 

Szafarczyk,poinformowała, że każdorazowe zmiany muszą być zaakceptowane przez gminy 

członkowskie. Obecna zmiana dotyczy wystąpienia Gminy Kedzierzyn-Koźle .i przystapienia 

Gminy Namysłów Obecnie do Zwiazku Gmin należy 38 gmin. Pani przewodnicząca 

poinformowała, że zaprosi na obrady sesji Prezesa Zwiazku Gmin Śląska Opolskiego Pana 

Czesława Tomalika . Radni nie zgłosili żadnyc pytań.Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                         -  13 głosów,  

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 1 głos, 

Uchwała Nr XII/73/2015   Rady Gminy Cisek z 17 gudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmiany 

Zwiazku Gmin Ślaska Opolskiego została wiekszościa głosów  podjęta. Uchwała stanwi załącznik 

nr 14 do protokółu sesji. 

 

Przystapiono do podjecia uchwały w sprawie ustalenia kryteriów  w postępowaniu rekrutacyjnym 

do publicznych szkół podstawowych  i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest  Gmina 

Cisek oraz  dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów. Projekt uchwały 

omawiano na posiedzeniu komisji oświaty. Radni nie zgłosili żadnych pytań.Projekt uchwały 

poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         -  14 głosów,  

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -  0 głosów, 

Uchwała Nr XII/74/2015   Rady Gminy Cisek z 17 gudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów  

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych  i gimnazjum dla których 

organem prowadzącym jest  Gmina Cisek oraz  dokumentów potwierdzających spełnienie 

określonych kryteriów, została jednogłosnie podjeta.Uchwała stanowi załacznik nr 15 do protokółu 

sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 
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Ad.8. Zapytania i oświadczenia radnych- nikt  z radnych nie zabrał głosu.  

Ad 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych- żadne interpelacje nie wpłynęły. 

Ad 10.Radna Saczawa Elżbieta- zapytała w sprawie awarii kanalizacji w Landzmierzu? 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił,że trwają prace nad usuwaniem awarii, inwestycja jest na gwarancji. 

Radny Mikliss Norbert-zapytał w sprawie wymiany oświetlenia, czy nie możnaby założyć gniazdek  

do podłączenia ozdób świątecznych na słupach? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- porozmawia z zakłladami energetycznymi lecz uważa, że 

taki montaż gniazdek nie będzie możliwy, ze względu na bezpieczenstwo, wyjaśnił odnośnie 

modernizacji oświetlenia -najpierw będą wymieniane stare lampy a następnie będą nowe punkty 

dobudowywane. 

Radny Cichoń Łukasz- w sprawie nowych lamp skierował  kilka uwag mianowiecie-kąt dostępu 

światła jest bardzo mały, kąt rozesłania światła jest żle dopasowany, pod złym kątem ustawiony. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że zostanie to sprawdzone. 

Na zakonczenie obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Rozwita Szafarczyk złożyła gratulacje 

Radnemu Tomaszowi Golasz, który został wybrany do  Zarządu Krajowego Związku Młodziezy 

Wiejskiej, jest to bardzo miłe, ze osoba z terenu Gminy Cisek jest reprezentantem. 

Radny Tomasz Golasz podziekował za życzenia. 

Innych wniosków nie zgłoszono.   Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami 

„zamykam obrady XII Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.12.30. 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                     Przewodnicząca 

                                                                                                    Rady Gminy Cisek 

  

                                                                      /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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