Protokół
z obrad XIV SESJI RADY GMINY CISEK
z dnia 09 marca 2016r.-godz.15.30
Ad.1. Obrady XIV Sesji słowami „Otwieram obrady XIV Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła
i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła prawomocność
obrad na 15 radnych, obecnych 14 (nieobecny:Furman Dawid), ) . Obrady XIV Sesji Rady Gminy
Cisek są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
protokółu sesji. Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała pismo Wójta Gminy z
dnia 03 marca 2016r.dotyczące zwołania sesji w trybie pilnym. Pismo stanowi załącznik nr 2 do
protokółu sesji.
Przewodnicząca odczytała porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) utworzenia i przystąpienia Gminy Cisek do Stowarzyszenia pod nazwą KędzierzyńskoStrzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny.
b) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2016
3. Wolne wnioski i zakończenie obrad XIV Sesji
zapytała o uwagi. Radni nie wnieśli żadnych uwag do porządku obrad.
Przyjęcie porządku obrad poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów ,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Porządek obrad jednogłośnie przyjęto i przystąpiono do jego realizacji.
Ad. 2. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Cisek do
Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny. Projekt
uchwały omówił Wójt Gminy Cisek, będąc członkiem stowarzyszenia można starać się o dotacje
unijne na które można otrzymać do 80% dofinansowania. Wymienił, kilka zadań, które w ramach
stowarzyszenia zamierzamy zrealizować: ścieżki rowerowe, dom spokojnej starości, remonty
budynków komunalnych, remonty dróg, mogą być również realizowane zadania ponadlokalne.
Będąc członkiem Stowarzyszenia musimy przyjąć Statut Stowarzyszenia. Projekt uchwały
dokładnie określa cel przystąpienia.
Radny Tomasz Golasz zapytał o kwotę składki, która jako członkowie będziemy musieli zapłacić?
Wójt Gminy Cisek udzielił odpowiedzi- rocznie ok.5 000zł,
Innych pytań nie zgłoszono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie :
za przyjęciem
-14 głosów,
przeciw
-0 głosów ,
wstrzymało się od głosowania -0 głosów,
Uchwała Nr XIV/85/2016 z dnia 09 marca 2016r w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy
Cisek do Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar
Funkcjonalny, została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji.
Przystąpiono do podjęcia przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2016. projekt uchwały omówił Wójt Gminy
Cisek .
Radna Głombik Ewa zapytała- czy zostały poniesione wydatki budżetowe na bezdomne zwierzęta.
Wójt Gminy wyjaśnił- zostały poniesione, nie potrafił określić jaka to była kwota lecz będzie to
ujęte w sprawozdaniu z wykonania, które radni otrzymają, aby wydatki zminimalizować to zawsze
są czynione starania aby bezdomne zwierzę ulokować na terenie gminy, a jeżeli nie ma innego
wyjścia wtedy przekazujemy zwierzę do schroniska .
Radna Sączawa Elżbieta zapytała dlaczego mamy umowę z weterynarią ze Strzelec Opolskich?
Wójt Gminy wyjaśnił- musi to być opieka całodobowa i ta weterynaria złożyła ofertę. Innych pytań
nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
-14 głosów,
przeciw
-0 głosów ,
wstrzymało się od głosowania -0 głosów,
Uchwała Nr XIV/86/2016 z dnia 09 marca 2016r w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku
2016, została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji.
Ad 3. Przedyskutowano modernizacje oświetlenia ulicznego będącego w trakcie realizacji. Jeszcze
są „wole lampy” tam gdzie jest słup i odpowiednie przewody to mogą być jeszcze zawieszone
nowe lampy poinformował Wójt Gminy.
Radny Stania Gerard- poinformował, że w Błażejowicach na terenie gospodarstwa ROLPOLNIK
powstaje wysypisko śmieci i jest to w pobliżu stacji uzdatniania wody, która zasila w wodę
mieszkańców naszej gminy, mieszkańcy prawdopodobnie napisali już pismo informacyjne w tej
kwestii. Innych wniosków nie zgłoszono. Wójt Gminy złożył życzenia wszystkim kobietom
z okazji Dnia Kobiet. Na tym zakończono obrady sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady XIV Sesji
Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz..16.00
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