
Protokół z obrad 

XI Sesji z dnia 23 listopada    2015r.-godz. 15.00 

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

i prowadziła przewodnicząca Szafarczyk Rozwita .  Sprawdziła prawomocność obrad na 15 radnych 

obecnych 13(nieobecna: Agnieszka Szczuka oraz Rudolf Ignacy). Obrady XI Sesji Rady Gminy 

Cisek są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 

protokółu sesji. Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr    2 do niniejszego 

protokółu. 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk powitała wszystkich zebranych:  

dyrektorów szkół, radnych, sołtysów, pracowników urzędu. 

Ad.2 Przewodnicząca odczytała porządek obrad i zapytała o uwagi do porządku obrad. Żadnych 

zmian nie zgłoszono. Przyjęcie porządku obrad poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                          – 13 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów , 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów, 

Porządek obrad jednogłośnie przyjęto. Przystąpiono do realizacji   

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy Cisek. 

4.Informacja dyrektorów szkół o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok  szkolny,                 

w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów . 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie 

międzysesyjnym. 

7.  Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy  

Cisek w okresie od 28 września 2015r do 23 listopada2015 r. 

8. Informacja  Wójta Gminy nt. realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015r. 

a/ przedstawienie  Uchwały Regionalnej  Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji  

dotyczącej przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r. 

b/ przedstawienie opinii komisji stałych rady, 

c/ dyskusja   

9.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/zmian do budżetu gminy na rok 2015 

b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

c/  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

d/   określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ,     

e/  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015-2017,  

f/  przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  roku   2015”,            

10.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

11.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

13.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 



Ad. 3.Przewodnicząca zapytała o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej sesji . Nie zgłoszono 

żadnych uwag. Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy Cisek poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                              -13 głosów, 

przeciw                                         -0 głosów            

wstrzymało się od głosowania   –  0 głosów, 

Protokół z obrad poprzedniej sesji jednogłośnie przyjęto.  

Ad.4.Udzielono głosu dyrektorom szkół., którzy przedstawili informację  o stanie realizacji zadań 

oświatowych za poprzedni rok szkolny tj.2014-2015 , w tym o wynikach sprawdzianów                            

i egzaminów . Kolejno udzielano głosu : 

- Pani  Alicji Gruszka-Bury dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w  Landzmierzu - informacja 

stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji, 

-Pani  Marii Michalczyk dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie-

informacja stanowi załącznik nr 4 do protokółu  sesji, 

-Panu  Alfredowi Kordula dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach-informacja 

stanowi załącznik nr 5 do protokółu sesji, 

- Pani Małgorzacie Szczygieł- Pander dyrektor Publicznego Gimnazjum Cisek -informacja stanowi 

załącznik nr 6 do protokółu sesji, 

dyskusja : 

Przewodnicząca komisji oświaty Proksza Donata -wyraziła zadowolenie, że mamy dobrą kadrę 

nauczycielską, widoczne są duże osiągnięcia co potwierdzają coroczne nagrody, zaproponowała aby   

w przyszłości wymieniać nauczyciela, który potrafi przekazać swoją wiedzę i który osiąga  dobre 

wyniki nauczania. 

Sołtys Siwak Ryszard- zapytał, jak nauczyciele postrzegają proponowane przez Polski Rząd  

zmiany? 

Pani Alicja Gruszka-Bury, proponowane zmiany w oświacie mają wrócić do tego co było                  

a mianowicie likwidacja gimnazjum i utworzenie podstawówek 8 klasowych, utworzenie szkół 

zawodowych, wyjaśniła, że dyrektorzy nie mają żadnego wpływu na  proponowane zmiany               

i należy poczekać na stosowne przepisy prawne. 

Radny Stania Gerard zapytał- czy dalej dzieci odchodzą do gimnazjum w innych gminach? 

Pani   Małgorzata Szczygieł -Pander dyrektor Publicznego Gimnazjum Cisek udzieliła wyjaśnień, 

pytanie dotyczy absolwentów klas VI -podstawówki , uważa,że problem się kończy, w tym roku 

szkolnym odeszło tylko 1 dziecko z niewiadomych powodów , poinformowała o przeprowadzonych 

rozmowach z rodzicami , uważa, że nawiązała się lepsza współpraca z rodzicami i jest możliwe, że 

problem się rozwiąże. Poinformowała,że jest możliwość skorzystania z dożywiania, są darmowe 

podręczniki, udało się stworzyć klasę dwujęzyczną z inicjatywy rodziców. 

Zakończono dyskusję, podziękowano dyrektorom za przybycie na obrady sesji. 

Ogłoszono 10 min przerwy. 
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Ad. 5.Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie   ze swojej  działalności        

w okresie międzysesyjnym tj od 28 września do 23 listopada 2015roku. 

►poinformował o naradzie  z dyrektorami szkół i przedszkoli z okazji „Dnia Nauczyciela”, 

►w Urzędzie Gminy Bierawa odbyła się narada w sprawie ochrony przeciw powodziowej  w której 

uczestniczyli wójtowie gmin i wojewoda opolski, 

► poinformował o rozmowach z PKP w sprawie nabycia działki w Sukowicach, trwają negocjacje , 

ponieważ my uważamy,że wartość działki nie jest wyższa niż 30 000,-zł natomiast koleje chcą 

53000,-zł,wpłynęło pismo w tej sprawie, lecz odpowiedź będzie brzmiała, że więcej niż 30 000,-zł     

z budżetu  gminy nie zapłacimy.   

► poinformował o spotkaniach:  w Związku Gmin„Czysty Region” K-Koźle ,  w    Stowarzyszeniu 

Gmin Polskich Euroreginu z siedzibą w Prudniku oraz o spotkaniu w fundacji EURO-COUNTRY 

w Zakrzowie 

►poinformował o sprzedaży udziału  do nieruchomości w Cisku za kwotę 11 660zł , 

►poinformował o zakupieniu samochodu policyjnego, który dofinansowały gminy, 

►poinformował o zakupieniu oleju opałowego do placówek gminy ,do przetargu ofertę złożyły                    

3 firmy,  wybrano ofertę proponującą cenę brutto 2,46zł/l , 

►poinformował o odbiorze dnia 13.11.2015r  remontowanych mostków w Łanach, wartość całego 

zadania wynosiła brutto 786 000zł, inwestycja była w 80% dofinansowana z budżetu państwa i była 

kwota 628 848zł natomiast 20% kosztów inwestycji to środki własne Gminy, 

► poinformował o modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie, w miejsce starych lamp będą 

powieszone nowe „ledowe”, obecnie jest 980 lamp, planuje się,że po modernizacji  będzie tych 

lamp 1019, obecnie opłaty za oświetlenie uliczne  wynosiły brutto-456 580 zł rocznie, zakładane 

jest, że po modernizacji będzie ok 82,32% oszczędności, inwestycja będzie finansowana                        

z oszczędności i spłata inwestycji będzie trwała 6 lat, po 6 latach za oświetlenie uliczne będziemy  

płacić  ok. 153 467zł netto, w miarę potrzeb oświetlenie uliczne może być rozbudowywane o nowe 

punkty świetlne. Przypomniał ważniejsze kwoty brutto: 460 000zł brutto jest zaplanowane                          

w budżecie gminy na oświetlenie uliczne, obecnie płacić będziemy 388 849zł brutto w  tej kwocie 

ujęto opłaty za energie elektryczną, eksploatację oraz spłata inwestycji, z tych kwot wynika, że już 

jest oszczędność za energie elektryczną  71 151,-zł rocznie. Kwota 45 000zł-amortyzacja  , za tę 

kwotę TAURON corocznie  przez okres 6 lat zrobi dobudowę dodatkowych punktów świetlnych 

wstępnie planuje się zrobienie dodatkowych punktów w Cisku na ul. Chopina , lecz tu musi być 

zrobiona dokumentacja (przykład). Realizacja inwestycji ma trwać do marca 2016roku.  

Dyskusja: 

Sołtys Siwak- w domu jak zmienia na żarówki „stare” na ledowe to jest zdania, że  oświetlenie 

ledowe nie jest oszczędne i słabiej świeci , ma obawy czy po „nowemu” nie będzie trzeba 

zwiększyć punktów świetlnych?  

Wójt Gminy poinformował, że dodatkowe punkty świetlne będą jeszcze ustalane z radnymi                         

i sołtysami, byłaby również potrzeba oświetlenia  pomiędzy Ciskiem a Landzmierzem oraz                                   

w   Roszowickim Lasie  k/SUR,  wymiana lamp będzie sukcesywna. 
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Moc nowych  lamp wynosi 40vat, fachowcy sprawdzali i jest odpowiednia ilość światła , takie 

lampy są już w Kobylicach i Pani sołtys potwierdziła,że jest pozytywna różnica między lampami 

starymi a nowymi- światło jest jaśniejsze in jest duży kąt oświetlenia. Zaproponował aby                          

w pierwszej  kolejności zmodernizować odcinki dłuższe, następnie sukcesywnie według zgłoszeń.  

Sołtys Kurfeld Alfred- zapytał, czy modernizacja będzie taka jak została uzgodniona ?  

Wójt Gminy zapewnił,że modernizacja zostanie wykonana zgodnie z ustaloną wcześniej 

dokumentacją. 

Radny Cichoń Łukasz-zapytał o parametry techniczne oraz o opłatę serwisową ? 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił – o parametry techniczne należałoby zapytać w dziale inwestycji, 

oprawy mają gwarancję 7 lat, spłata inwestycji :podatek, amortyzacja, czynności przeglądowe 

słupa, oględziny roczne,  wymienił kwotowo opłaty od słupa, serwis wynosi: 105 255,-zł  

Radna Głombik Ewa-zapytała w sprawie budynku po PKP w Sukowicach? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-  PKP zamierzało sprzedać wg swoich procedur, jednakże 

żaden nabywca się nie zjawił , po przeprowadzonych rozmowach ustalono, że kolej jest skłonna 

przekazać nam nieodpłatnie budynek dworca z działką 0,10 ha wraz z drogą dojazdową której są 

właścicielami w ½ części, zamierzeniem  jest sporządzenie aktu notarialnego do końca br roku, 

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

międzysesyjnym tj od 28 września do 23 listopada 2015roku. Informacja stanowi załącznik nr           

7 do protokółu sesji. Poinformowała o posiedzeniach komisji oraz o sesji Młodzieżowej Rady 

Gminy. 

Ad 7.  Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy  Cisek 

w okresie od 28 września 2015r do 23 listopada 2015 r. Informacje przedstawiano na podstawie 

protokółów komisji, które mieszczą się  w dokumentach komisji.  

Proksza Donata  przewodnicząca komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych przedstawiła 

informację z działalności- komisja odbyła 4 posiedzenia których tematem było: omówienie  

wykonania budżetu za I półrocze 2015r, , omówiono  wykonanie  remontu w budynku komunalnym  

w Dzielnicy, omówiono aktualizację regulaminu przyznawania nagród dla super ucznia, sportowca    

i talentu, omówiono propozycje stawek podatków i opłat na 2016rok,  

Wurst Alojzy- przewodniczący komisji rolnictwa, poinformował, że komisja odbyła                         

3 posiedzenia, których tematem było: remonty dróg oraz  omówienie  wykonania budżetu za                                  

I półrocze 2015r,omówiono propozycje stawek podatków i opłat na 2016rok, 

Ryborz Anna-  przewodnicząca komisji rewizyjnej przedstawiła informację z działalności, komisja 

również odbyła 3 posiedzenia, których tematem było: kontrola zatrudnienia                                                    

i wykształcenia    w urzędzie gminy  oraz  omówienie  wykonania budżetu za I półrocze 

2015r.omówiono propozycje stawek podatków i opłat na 2016rok, 

Tomasz Golasz- przewodniczący komisji komisja gospodarczo- budżetowej poinformował, że 

komisja odbyła 5 posiedzeń których tematem było: analiza wydatków poniesionych na działalność 

Ochotniczych Straży Pożarnych oraz omówiono propozycje  zmian budżetowych jak również   

omówiono  wykonanie budżetu za I półrocze 2015r. I  propozycje stawek podatków i opłat na 

2016rok. 

Do przedstawionych informacji nie wniesiono żadnych pytań. 
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Ad.8. Przystąpiono do omówienia  informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015r.oraz 

omówiono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej   i przebiegu planu 

finansowego Gminnego Ośrodka Kultury. Informacja  została omawiana na wspólnym posiedzeniu  

komisji stałych Rady Gminy Cisek, które  odbyło się   dnia 24 września 2015roku. Komisje nie 

wniosły żadnych zastrzeżeń do omawianej informacji . Ustalono, że nie ma potrzeby ponownego 

przedstawiania informacji z realizacji budżetu.   

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała Uchwałę Nr    362/2015                          

z dnia 9 września 2015 r Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii               

o informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015roku., która stanowi załącznik nr 8 do 

protokółu sesji. Protokół komisji stałych  stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.  

Komisja gospodarczo - budżetowa również nie wniosła żadnych zastrzeżeń do omawianej 

informacji . 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.  

Ad. 9.  Przystąpiono do podjęcia uchwał. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian   do budżetu gminy na rok 2015. 

Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz- Skarbnik Gminy, która omówiła zmiany poszczególnymi 

działami rozdziałami i paragrafami . Komisja gospodarczo-budżetowa zmiany zaopiniowała 

pozytywnie. 

dyskusja :    

Zapytano o wydatki w  dziale 700 i dziale 852.Pani skarbnik  Alina Hanisz udzieliła wyjaśnień,             

w dziale 700 są ujęte wydatki na urządzenie placu zabaw w Kobylicach ze środków funduszu 

sołeckiego. W dziale 852 ujęte są wydatki za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy 

Społecznej. 

Innych pytań nie zgłoszono.  

1 radny opuścił obrady sesji wcześniej. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 12 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie  przyjęcia 

zmian   do budżetu gminy na rok 2015 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik                 

nr 10 do protokołu sesji. 

Przedyskutowano dofinansowanie do zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.           

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

Projekt uchwały omówiła Pani Alina Hanisz- Skarbnik Gminy. Nikt z radnych nie zabrał głosu                     

w dyskusji. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 12 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 
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Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia 

zmian wieloletniej prognozy finansowej została  jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr  11 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała projekt uchwały, który szczegółowo 

był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 16 listopada 2015r. Nikt z radnych nie zabrał 

głosu w dyskusji. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 12 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr  12 do protokółu sesji. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 16 listopada 2016r.omawiano propozycje opłat podatku 

rolnego  

► cena skupu żyta  będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016r., 

wynosi 53,75zł/dt 

Opłaty podatku rolnego utrzymano zgodnie z w/w ceną żyta i  przedstawiają się następująco:  

Podatek dla gruntów gospodarstw rolnych , czyli płacony przez rolników  wynosi 134,375 zł  z 1 ha 

przeliczeniowego (53,75 zł x 2,5q).               

Podatek rolny płacony przez podatników podatku od nieruchomości posiadających do 1 ha użytków 

rolnych  wynosi 268,75zł z 1 ha użytków rolnych (5 q żyta x 53,75 zł ). 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych . Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała projekt uchwały, który również 

szczegółowo był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 16 listopada 2015r. Nikt                       

z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 12 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych została jednogłośnie podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr  13 do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

w Gminie Cisek na lata 2015-2017. Projekt uchwały omawiała komisja oświaty    i pozytywnie 

zaopiniowała. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 12 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015-2017 została jednogłośnie 

podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  14 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy 

Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w  roku  2015”. Projekt uchwały omawiała komisja oświaty i pozytywnie 

zaopiniowała.   Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 12 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia  

„Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  roku  2015”  została jednogłośnie podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr  15 do protokółu sesji. 

 Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad 10.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

Radna Sączawa Elżbieta – zgłosiła montaż lamp na ul. Cichej i ul. Wolności,Przedyskutowano 

temat odbioru śmieci,ponieważ zmienił się odbiorca, przedyskutowano temat uszkodzonych 

nawierzchni drogowych, 

Radna  Lewicka Kazimiera- zgłosiła uwagi do  harmonogramu wywozu nieczystości,niektóre kosze 

są brudne, poniszczone, 

Radny Gerard Stania- zapytał w imieniu mieszkańców , dlaczego stawka opłat za wywóz śmieci nie 

uległa zmniejszeniu skoro był ogłoszony przetarg i nasza gminę  obsługuje inna firma? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień, stawka opłat za wywóz nieczystości nie będzie zmniejszona, 

ponieważ z kalkulacji z lat poprzednich  wynika,że „Czysty Region” do gmin wiejskich dopłaca. 

Kalkulacja za rok bieżący również zostanie radnym przedstawiona.  Poinformował również, że jest 

planowana budowa RIPOKÓW- ów (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) 

w poszczególnych gminach tj składowisko na takie odpady jak gruz,meble i inne. Taki punkt 

zostanie w naszej gminie wyznaczony, nadmienił,że nie planuje się podwyżki opłat za wywóz 

śmieci.   
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Radna Ryborz Anna -1. zgłosiła zakup nowej bramy do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej                      

w Przewozie „budynek ładnie się prezentuje a brama odstrasza”. 2.  Ochotnicza Straż Pożarna 

zakupiła płytki w celu wypłytkowania pomieszczenia w strażnicy, zapytała czy robociznę  można 

wykonać na „umowę zlecenie” z budżetu gminy?3.poinformowała,że nawierzchnia drogi -Lipowina 

ma liczne pęknięcia co  może spowodować,że powstaną liczne dziury dziury, zapytała o usunięcie 

pęknięć i wtedy mniejszym kosztem usunięto by usterki?4.Odnośnie modernizacji oświetlenia 

ulicznego zgłosiła aby oświetlić ulice    o zabudowie  mniejszej, czasami wystarczy montaż 1 lamy   

i droga dojazdowa do posesji byłaby oświetlona . 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił-1.  Ochotnicza Straż Pożarna w Przewozie prężnie działa, strażacy 

powinni przyjść z konkretną ofertą tj. ile środków finansowych jest potrzebnych, ile pieniędzy 

własnych, koszt bramy, czy jest fachowiec do montażu.2. Odnośnie ułożenia płytek również 

przedstawić koszt robocizny.3. Usterki  omawiano i przedsiębiorstwo BITUNOVA sp.z.o.o                       

z Bierawy ma sposób na usunięcie takich usterek koszt 14zł/m2, poczekać do wiosny, kiedy będą 

odpowiednie warunki pogodowe.4. Zapewnił, że najpierw będą modernizowane odcinki dłuższych 

dróg,a następnie pojedyncze lampy, lecz będzie problem jeżeli nie będzie słupa. 

Radny Tomasz Golasz- poinformował, koszt bramy może wynosić ok.20 000,-zł.. 

Przedyskutowano zakup kruszca lub frezowin na drobne remonty dróg gminnych i sołectwa we 

własnym zakresie wykonają prace. Ustalono zakup „1 wanny”-koszt ok.2000zł,  rozdrobnionego 

gruzu z przeznaczeniem  na drogi: Roszowice-Nieznaszyn oraz na Leśny Dwór w Sukowicach. 

Sołtys Błażejowic Alfred  Kurfeld zaproponował wypożyczenie ubijarki do tego celu.  

Radny Wurst Alojzy – poinformował o wykoszeniu poboczy w kierunku Nieznaszyna                                        

i zaproponował aby tak ładnie wykosić pobocza w całej gminie. 

Przedyskutowano temat utworzenia RIPOK-u na punkcie buraczanym w Dzielnicy, zaproponowano 

aby w innym miejscu usytuować śmietnisko, sołectwo Cisek też nie wyraziło zgody na 

RIPOK.(Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) 

Radna Lewicka Kazimiera zgłosiła popękane nawierzchnie ulic w Cisku na ul. Bończyka i na ul. 

Olszowa, następnie będą robić się dziury. 

Wójt Gminy wyjaśnił-  usunięcie usterek oraz koszt uzgodnimy z firmą   

Radny Furman Dawid- Błażejowice ma wszystkie prace odmownie, ostatnio rozmowy były na 

temat budowy chodnika , natomiast pozostałe sołectwa zgłaszane wnioski mają przyjmowane 

pozytywnie, na dzisiejszej sesji zgłoszono zakup bramy garażowej, zgłoszono remont dróg. 

Wójt Gminy wyjaśnił- propozycje zgłaszanych prac przez poszczególne sołectwa ocenia się według 

ważności,zadał radnemu pytanie jakie zadanie będzie spełniał planowany chodnik? Czy chodnik 

będzie miał znaczenie strategiczne? Budowa chodnika wpłynie na zwężenie drogi, będzie 

przebiegał z „nikąt do nikąt”, wypowiedzi mieszkańców w tej kwestii są różne.  Sołectwo Przewóz 

jeszcze nie otrzymało środków finansowych a już jest problem.   
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Ad.11.  Informacje oraz zapytania sołtysów. 

Sołtys wsi  Roszowicki Las Siwak Ryszard -1. zgłosił do remontu mostek na drodze gminnej przy 

wjeździe na ul. Słoneczną, mostek ma liczne pęknięcia i robi się głęboka  szczelina, osoby 

miejscowe wiedzą o uszkodzeniu natomiast osoby obce nie wiedzą i może dojść do 

nieszczęścia.2.zapytał w sprawie modernizacji oświetlenia, czy w Roszowickim Lesie też była 

komisja, która dokonała oględzin oświetlenia ulicznego?   3. zgłosił propozycję  rozważenia  

podwyżki prowizji dla sołtysów lub ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla sołtysów, teraz wie 

na czym polega praca sołtysa, sołtys musi być zawsze dostępny,  uważa, że obecny system 

wynagradzania jest niesprawiedliwy, dlaczego ustalono formę inkasa od podatków zainkasowanych 

przez sołtysa podatków?,  sołtys uważa, że do prowizji powinno się doliczyć doręczenie nakazów, 

poinformował, że niektóre gminy odchodzą od  wypłat inkasa a ustalają wynagrodzenie miesięczne 

w zależności od liczby mieszkańców w sołectwie-jako przykład podał Gminę Pawłowiczki,  taka 

forma wypłaty byłaby  sprawiedliwa, stwierdził Pan Siwak, mieszkańcy mają do wyboru wiele 

form płatności i nie można nikogo zmusić aby dokonywał wpłat u sołtysa, nakaz płatniczy należy 

podatnikowi doręczyć, są komentarze, że kasjerka z Urzędu Gminy otrzymuje prowizję za pobrane 

podatki w kasie urzędu, sołtysowi chodzi o sam system wynagradzania. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- wynagrodzenie sołtysów regulują przepisy prawne, do tej pory tak   

wypłacano-procent od zainkasowanej kwoty, propozycja zostanie przeanalizowana, sprawdzimy jak  

sprawa wynagradzania sołtysów funkcjonuje w innych gminach, przyjmujemy to jako wniosek do 

rozpatrzenia. 2. Komisja w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego w Roszowickim Lesie  była 

i dokonała oględzin w terenie 3. Kasjerka nie otrzymuje żadnej prowizji z tytułu przyjmowania wpłat 

podatków i opłat. 

Radna Sączawa Elżbieta -poinformowała, że niektóre gminy na Dolnym Śląsku płacą sołtysom za 

doręczenie nakazu 5 zł, czy nie moglibyśmy skorzystać z takiej formy rekompensaty. 

Sołtys Kazimiera Lewicka- poinformowała, jak prowizja była niższa to więcej mieszkańców płaciło 

u sołtysa i wtedy się opłacało, forma inkasenta przejdzie do lamusa. 

W dyskusji poruszono temat prowizji za inkaso opłat Gminnej Spółki Wodnej, sołtysi również 

roznoszą nakazy, niektórzy mieszkańcy płacą w kasie i kasjerka otrzymuje prowizję. Pani Sołtys 

Cisek otrzymała prowizję GSW w kwocie 100zł a kasjerka otrzymała prowizję w kwocie 800,-zł. 

Radny Stania Gerard- poinformował,że temat wpłat Gminnej Spółki Wodnej był poruszany i jeżeli 

będziemy podatnika odsyłać do sołtysa to może nam wcale nie zapłacić. 

Radna Głombik Ewa-zgłosiła ścinkę poboczy w Sukowicach w kierunku Zakrzowa, droga jest niżej 

niż pobocze, jest to droga powiatowa i Pan dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich obiecał na 

poprzedniej sesji tj. dnia 28.09.2016 ,że prace zostaną wykonane, ten problem jest od kilku lat. 

Transport ciężki jeździ, teraz buraki cukrowe są wożone do cukrowni i pieszy czy rowerzysta nie 

ma się gdzie odsunąć 
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Sołtys Kurfeld Alfred-poparł wypowiedź radnego Dawida Furmana , w sprawie budowy chodnika  

w Błażejowicach, przypomniał,że kilka lat temu chodziło o budowę chodnika prze całą wieś, lecz 

na ten wydatek nie było stać ani Gminy ani sołectwa , należałoby rozpocząć, lecz na całą inwestycje 

nie starczy środków z funduszu sołeckiego, wieś zamierza małymi krokami coś zrobić, sołectwo ma 

do dyspozycji kwotę 10 000zł i jeżeli realizacja będzie tylko z tych pieniędzy to budowa chodnika 

przez całą wieś będzie trwała 20 lat. 

Sołectwo ma cichą nadzieję, że Gmina dofinansuje inwestycję w części. Mieszkańców denerwuje 

fakt ,że w niektórych miejscowościach można coś zrobić z funduszu sołeckiego i środków budżetu 

gminy 

Wójt Gminy wyraził zgodę na chodnik, jeżeli sołectwo  ma ujęte w funduszu sołeckim, to małymi 

krokami, sprawy tutaj nie rozwiążemy, zaproponował aby rozważyć na posiedzeniu komisji rolnictwa. 

Sołtys Żydziak Krystyna-zgłosiła,że ul. Łąkowa w Miejscu Odrzańskim  ma spękaną nawierzchnię           

i liczne dziury. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- koszt pokrycia ul. Łąkowej asfaltem wynosi 52 000zł, ta ulica 

ma 500 m długości i zakłada się, że szerokość drogi wynosi 3 m, na remonty dróg uszkodzonych przy 

budowie wałów była określona kwota: ok.20 200zł  na wykonanie 727 m2 i ul. Łąkowa była ujęta 

tylko na łatanie dużych dziur. Drogę oglądali fachowcy, którzy stwierdzili,że położenie cienkiej 

warstwy asfaltu niewiele zmieni, awaryjnym działaniem byłoby łatanie dziur na wiosnę. 

Sołtys wsi Kobylice P. Kubicka Gabriela-zgłosiła remont ul. Szkolnej w Kobylicach, która również 

jest bardzo spękana, gdyby poprawiono pęknięcia to może wytrzymałaby parę lat. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień, że wszystko zależy od środków finansowych, pomyślimy na wiosnę. 

Sołtys Sączawa Elżbieta- zaproponowała aby remonty rozpocząć od miejscowości, gdzie jest 

kanalizacja. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- komisja rolnictwa , ochrony środowiska i porządku publicznego ma 

protokół z przeglądu podań dotyczących remontów dróg i możemy sporządzić tzw. hierarchię 

remontów i wg  takiego harmonogramu realizować remonty, jednakże na wszystkie remonty nie 

starczy nam pieniędzy. Poinformował, że miejscowość Kobylice ma zaplanowane remonty dróg 

osiedlowych :ul. Zakole, ul. Cmentarna, ul. Kozielska,ul. Żytnia  , z projektu w ramach subregionu 

kędzięrzyńsko -kozielskiego. Wstępne wyliczenia opiewają na  kwotę ok. 530 000,-zł, lecz nie można 

określić, że dofinansowanie będzie dostępne w roku 2016. Remonty ulic w Kobylicach są ujęte w 

budżecie Gminy na rok 2016 jako inwestycja wieloletnia.   
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Sołtys wsi Sukowice Machulak Mariusz- zapytał w sprawie zakupu działki po PKP w  Sukowicach, 

czy będą zaplanowane środki finansowe ?  

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- w pierwszej kolejności PKP jest skłonne przekazać nieodpłatnie  



działkę wraz budynkiem, natomiast działkę o większym obszarze możemy negocjować po 

wyczerpaniu wszystkich procedur przez PKP, gmina ma wycenę działki na kwotę ok. 30 000zł                      

i więcej nie zapłacimy, jest procedura dokonania zmian w budżecie gminy, jeżeli propozycja będzie 

korzystna. Kolej ma swoje wewnętrzne przepisy. 

Ad 12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych-udzielono ustnej odpowiedzi na interpelację radnej 

Głombik Ewy. 

Przewodnicząca Rady Gminy  odczytała pisma w sprawie remontów dróg wojewódzkich   

powiatowych na lata 2016-2020. 

Radny Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Rajmund Frischko udzielił informacji nt. budowy 

kanalizacji burzowej na terenie miasta, udzielił informacji nt. realizacji  zadań ujętych                          

w strategii,  poinformował ,że jeszcze do 4.12 2015roku można zgłaszać wnioski do planu strategii 

naszego powiatu. Przeanalizowano natężenie ruchu na naszych drogach, poinformował,że  budowa 

chodnika przy drodze powiatowej w Landzmierzu jest ujęta w strategii.  Poinformował,że powiat  

kładzie duży nacisk  szkolnictwo ponadgimnazjalne  i utrzymanie szpitala .   

Ad.13.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Sołtys Kurfeld Alfred - zrobić coś aby mieszkańcy nie spalali w piecach śmieci a szczególnie 

plastików, są dni, że nie można wyjść na podwórze,  

Sołtys Sączwa Elżbieta – w sprawie palenia w piecach c.o. , są mieszkańcy, którzy chorują na 

astmę, takie osoby to nie mają czym oddychać. 

Wójt Gminy zaproponował powołanie straży gminnej, zapytał o propozycję sołtysów w tym temacie? 

Nie podano żadnej propozycji. 

Sołtys Siwak Ryszard zapytał o pomoc społeczna dla osób najuboższych? np. zakup opału? 

Wójt Gminy Cisek udzielił odpowiedzi- sprawami osób najbiedniejszych zajmuje się Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, który sporządza wywiad socjalny i decyduje o zakresie udzielenia 

pomocy 

Wójt Gminy wyjaśnił znaczenie określenia RIPOK- Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych-jest to teren odbioru nieczystości wysegregowanych tj. gruz, telewizory, meble, 

komputery, tam można by wywozić zużyty sprzęt niezależnie od wywozu śmieci wielogabarytowych . 

Ustalono termin sesji budżetowej na dzień 17.12.2015r.  Innych wniosków nie zgłoszono. Porządek 

obrad wyczerpano Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam 

obrady XI Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.19.45. 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 
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