Protokół
z obrad XV Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 25 kwietnia 2016r.-godz. 1500
Ad.1. Obrady XV Sesji słowami „Otwieram obrady XV Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła
i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła prawomocność
obrad na 15 radnych, obecnych 13 radnych( nieobecni: Furman Dawid i Proksza Donata) . Obrady
XV Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności
rdnych stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji. Lista gości zaproszonych stanowi załacznik nr 2.
Powitała zaproszonych gości zaproszonych Panią Justynę Broniak ,Pana -Arkadiusza Kałużnego
pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Polskiej Cerekwi oraz Panią
Danutę Pawlik kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz powitała radnych, sołtysów
i pracowników urzedu.
Ad.2 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółów z obrad XIII i XIV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział
w Polskiej Cerekwi nt. dopłat bezpośrednich w 2016 roku
5. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie ,oraz przedstawienie
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015.
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami za rok 2015.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej Rady Gminy
Cisek w okresie od 22.02.2016r do 25 kwietnia 2016 r.
10.Podjęcie uchwał:
a/zmian do budżetu gminy,
b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11.Zapytania i oświadczenia radnych,
12.Informacje oraz zapytania sołtysów
13.Odpowiedzi na interpelacje radnych
14.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Zapytała o uwagi lub wnioski do porzadku obrad? Radni nie wnieśli żadnych uwag do porządku
obrad.Przyjęcie porządku obrad poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
– 13 głosów,
przeciw
-0 głosów,
wstrzymało sie od głosowania
-0 głosów,

Ad.3. Przyjęcie protokółów z obrad XIII i XIV Sesji Rady Gminy. Przewodnicząca poinformowała,
że każdy z protokołów będzie przyjmowany osobno.
Zapytała o uwagi do protokołu z obrad XIII sesji z dnia 22 lutego 2016r.? radni nie zgłosili
żadnych uwag. Przyjęcie protokołu poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
– 13 głosów,
przeciw
-0 głosów,
wstrzymało się od głosowania -0 głosów,
Protokół z obrad XIII Sesji Rady Gminy z dnia 22 lutego 2016 roku jednogłośnie przyjęto
Przystąpiono do przyjęcia protokołu z obrad XIV sesji z dnia 09 marca 2016r.Zapytała o uwagi do
protokołu? radni nie zgłosili żadnych uwag. Przyjęcie protokołu poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
– 13 głosów,
przeciw
-0 głosów,
wstrzymało się od głosowania -0 głosów,
Protokół z obrad XIV Sesji Rady Gminy z dnia 22 lutego 2016 roku jednogłośnie przyjęto.
Ad .4. Udzielono głosu Pani Justynie Broniak - Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Oddział w Polskiej Cerekwi która przedstawiła informacje nt. dopłat bezpośrednich
w 2016 roku poinformowała,że w tej kwestii nie ma żadnych radykalnych zmian. Termin składania
wniosków dotyczących dopłat bezpośrednich upływa z dniem 15 maja 2016, zachęciła aby składać
i nie czekać na ostatni dzień, poinformowała,że na dzień dzisiejszy jest złożonych ok.450 wniosków
na ponad 1000, to jest bardzo mało złożonych . Zostaną wydłużone godziny pracy Agencji i w tych
ostatnich dniach przyjmowania wniosków biuro będzie czynne do godz. 22.00 .
Radny Stania Gerard zapytał w sprawach: 1.opóźnionych wypłat dotacji za 2015rok dlaczego
jeszcze nie wszystkie gospodarstwa nie otrzymały środków finansowych. 2. zapytał w sprawie
dopłat na zazielenienia proponowana stawka była 1300zł/1ha a obecnie jest 300zł/1ha czyli
1000zł/1 ha zabrano rolnikom, rolnicy są pokrzywdzeni, w takim razie rolnicy nie będą zazieleniać.
3. Zapytał w sprawie powierzchni gruntów „ PEG”, czy rolnik musi na koszt własny dokonać
pomiaru?
Pani Justyna Broniak kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/ w Polskiej
Cerekwi wyjaśniła, że wystąpiły problemy z systemem komputerowym, zapewniła, że w m-cu maju
br powinni wszyscy otrzymać wypłaty dopłat bezpośrednich. Odnośnie drugiej wypowiedzi zmniejszenia dopłat do zazieleń do kwoty 300zł, wyjaśniła, że takie wytyczne otrzymano
z Warszawy, lecz jeszcze w tej kwestii zapyta i udzieli odpowiedzi zainteresowanym rolnikom.
Radna Rozwita Szafarczyk zapytała w sprawach: 1.załącznika EFA?dotyczy gruntów rolnych
i zielonych ? 2. jeżeli są planowane kontrole w gospodarstwie to informuje się rolnika czy też nie?
3. zapytała czy jest prawdą, że we wniosku o dofinansowanie”młodego rolnika”można dokonać
tylko jednej poprawki błędu?
Pan Arkadiusz Kałużny pracownik ARIMR wyjaśnił- pas ochronny, żywopłoty, poplony i inne są to
elementy ochronne znajdujące się na działce tzw. ”strefa buforowa”- należy wpisać do wniosku i
podlega wypłacie dopłaty. Poinformował, że termin złożenia wniosków dla młodych rolników
upływa z dniem 29 kwietnia 2016r. Odnośnie kontroli to jest zależne co podlega kontroli, przy
kontroli obszarowej rolnik nie jest informowany, agencja dysponuje odpowiednim sprzętem i trafia
na kontrolowaną działkę, natomiast jeżeli kontroluje się inwestycje lub stan inwentarza to rolnik jest
poinformowany o terminie kontroli i przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Rolnik składając
wniosek w sprawie dopłat wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli.
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Odnośnie pytania dotyczącego „młodego rolnika” potwierdził,że „tak” można dokonać tylko jednej
poprawki błędu, poinformował aby te wnioski składać w Agencji w Opolu i przy składaniu od razu
sprawdzić czy są jakieś błędy, tam są osoby kompetentne do przyjmowania tych wniosków.
W przypadku, kiedy rolnik ma poprawek więcej jest skreślany z listy chętnych i wchodzi następny z
listy. Na pytanie Radnego Gerarda Stani odnośnie pomiarów „PEG”wyjaśnił, że Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Polskiej Cerekwi nie wykonuje żadnych
pomiarów gruntów , natomiast ewidencja gruntów czasami ma pomiary inne.
Radny Mikliss Norbert zapytał w sprawie przyorywania dróg?
Pan Arkadiusz Kałużny pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ? w Polskiej
Cerekwi wyjaśnił-przyoraną drogę oznacza się specjalnym kodem, rolnik na zaoraną drogę nie
otrzymuje dopłaty, Agencja nie robi żadnego problemu z tytułu przyorania.
Radny Ignacy Rudolf- zapytał, czy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest
stanowisko geodety?
Pan Arkadiusz Kałużny pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/Polska
Cerekiew wyjaśnił,że nie ma etatu geodety lecz niektórzy pracownicy mają takie wykształcenie.
Innych pytań nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca podziękowała pracownikom Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/w Polskiej Cerekwi.
Ad.5. Przystąpiono do omówienia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Cisek, oraz
przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok
2015.Udzielono głosu Pani kieronik Danucie Pawlik która omówiła zgodnie z tematem:
-rekomendacje do oceny zasobów pomocy społecznej za 2015rok stanowiące załącznik nr 3 do
protokółu sesji,
- ocenę zasobów pomocy społecznej składajacą sie z punktów : wprowadzenie i dane o sytuacji
demograficznej i społecznej, stanowiącej załącznik nr 4 do protokółu sesji,
-sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiącego załacznik
nr 5 do protokółu sesji,
-sprawozdanie z zakresu wspierania rodzininy, stanowiącego załącznik nr 6 do protokółu sesji,
Informacja została omówiona szczegółowo z przedstawieniem danych liczbowych. Radni orzymali
sprawozdania w wersji papierowej.
dyskusja:
Sołtys Siwak Ryszard zapytał w sprawach: 1. wypałat zasiłku 500+, uprawnionych dzieci jest 340
a dokonano 156 wypłat ? 2. zachowania tajemnicy , opowiedział sytuację, która miała miejsce
w Roszowickim Lesie mianowicie żona wyrzuciła męża z domu w okresie późno jesiennym, który
pomieszkiwał w nieogrzewanym garażu . Zdarzenie to zostało zgłosznie do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, i mężczyzna otrzymał stosowną pomoc. Następnie CARITAS chciał adres tego
Pana w celu dostarczenia mu paczki świątecznej i takiej wiadomości nie otrzymano, zasłaniając się
tajemnicą służbową. W między czasie pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
dzwonił do Pana sołtysa aby w ramach współpracy udzielić informacji nt. działalności "Caritas"
w Roszowickim Lesie, dla sołysa jest niezrozumiałe dlaczego "Cariras" ma udzielać informacji
natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie może udzielać informacji. Zapytał jak ta
współpraca ma działać? Uważa,że szczerość w tej kwestii powinna być szersza. "Caritas" nawet
zamierzał odwiedzić tego Pana, lecz nie uzyskano informacji, gdzie został umieszczony.
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Pani kierownik Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Pawlik udzieliła wyjaśnień- kwota
156 to są wnioski załatwione pozytywnie natomiast pozostałe są w załatwieniu , jeszcze wnioski
spływają.
Odnośnie pytania 2 wyjaśniła, że pracownicy opieki społecznej muszą chronić dobra swoich
podopiecznych i dlatego nie możnana udzielać informacji adresowych bez zgody danej osoby
i w tej kwestii są również uczuleni pracownicy socjalni. Gminny Osrodek Pomocy Społecznej
kontaktuje się z osobami umieszczonymi w domach pomocy społecznej i uzgadnia temat
podawania danych osobowych osobom trzecim. Innej możliwości nie ma.
Radna Ryborz Anna – zadała pytanie co to są "środki własne" ujete w omawianych
sprawozdaniach?
Pani kierownik Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Pawlik udzieliła wyjaśnień- są to
środki finansowe budżetu gminy.
Radna Lewicka Kazimiera-zapytała w sprawie funduszu alimentacyjnego- 3% zostało ściągniete, to
bardzo mało, czy nie ma sposobu aby wiecej należności ściągnąć?
Pani kierownik Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Pawlik udzieliła wyjaśnień- GOPS
robi wszystko co zgodnie z przepisami można zrobić aby jak najwiecej dłużników płaciło alimenty,
całość wykonywanych zamierzeń jest przy współpracy z komornikiem sądowym, lecz ściągalność
jest mała. Jeżeli rodzice dogadują się w kwestii płacenia alimentów to sprawa nie trafia do urzędu
natomiast do urzędu trafiają sprawy sporne "zgłaszają sie matki, które nie mogą wyegzekwować
alimentów".
Wójt Gminy Cisek dodał do wypowiedzi -dane cyfrowe ujęte w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej odnośnie alimentów dotyczą osób uchylajacych sie od płacenia alimentów,
którzy nie pracują i nie zamierzaja pracować, komornicy naogół umarzają te sprawy.
Sołtys Kurfeld Alfred- zaproponował aby alkoholikom nie dawać zasiłków gotówkowych, sołtysi
doskonale wiedzą,że alkoholik przepija nawet pomoc rzeczową.
Pani kierownik Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Pawlik udzieliła wyjaśnieńzgodnie z ustawą o pomocy społecznej jeżeli osoba jest zarejestrowana w Powiatowym Urzedzie
Pracy i jeżeli ta osoba reguluje opłaty i zostaje jej bardzo mało na życie, wtedy kwalifikuje się do
otrzymania zasiłku . Są również osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzedzie Pracy bez prawa
do zasiłku bezrobotnego to również osoby te, są pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy,
pracownik socjalny sprawdza dokładnie sytuację rodzinną, naogół osoby nadużywające picia
alkoholu otrzymują pomoc rzeczową czyli żywność, która jest kupowana na listę w sklepie oraz
mają zakupiony opał. W każdej miejscowości naszej gminy jest sklep spożywczy w których jest
realizowana ta forma pomocy rzeczowej.
Pani Przewodnicząca poinformowała, że ta forma pomocy się sprawdza, a wszyscy wiemy jeżeli
dochodzi do nieszczęścia to kontrolowane są wszystkie instyutucje a w szczególności Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Radna Szczuka Agnieszka – zapytała w sprawie "karty seniora" czy tylko obowiązuje w danym
województwie? czasami seniorzy wyjeżdżają a w innym województwie karta nie obowiazuje.
Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- tj: '"opolska katra seniora", czyli obejmuje województwo opolskie,
województwa nie mogą sobie przekazywać środków finansowych.
Innych pytań nie zgłoszono.
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Ad.6. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który przedstawił i omówił sprawozdanie
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok
2015. Na dotacje przyznaczono z budżetu gminy kwotę: 190 000zł.Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 7 do protokółu sesji.
Dyskusja :
Radna Ryborz Anna zapytała w sprawie dotacji udzielonej na działalności CARITAS 90 000zł jak
jest wykorzystana dotacja?
Wójt Gminy udzielił wyjasnień- Stacja "Caritas" w Zakrzowie jest utrzymywana po połwie
wspólnie z gminą Polska Cerekiew, środki finansowe z dotacji są przeznaczane na bieżącą
działalność, utrzymanie obiektu, utrzymanie samochodu, wypłaty dla pracowników i inne. Caritas
corocznie daje szczegółowe rozliczenie dotacji.
Pani Aliona Hanisz-Skarnik Gminy dodała do wypowiedzi Wójta Gminy - dotacja jest
wydatkowana głównie na usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w ubiegłym roku rozpatrywano
podanie w sprawie remontu dachu budynku w którym mieści się stacja "Caritas" i ustalono wtedy,że
Gmina Cisek dofinansuje utrzymanie pracowników a Gmina Polska Cerekiew wykona remont
budynku, ponieważ jest to budynek komunalny Gminy Polska Cerekiew.
Innych pytań nie zgłoszono.
Ad .7. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym tj od 22 lutego
do 25 kwietnia 2016roku.
Urzęd Kontroli Skarbowej przeprowadził kontrolę dokumentów inwestcji pn."budowa drogi
gminnej Cisek-Steblów, inwestycja ta była dofinansowana ze środków unijnych, kontrola wypadła
pozytywnie,
 odbył sie zjazd gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, podsumowano 5-cio letnią
działalność zarządu, wybrano skład osobowy Zarządu OSP, zostały wybrane te same osoby które
pełniły obowiązki w poprzedniej kadencji,
odbyło się walne zebranieLudowych Zespołów Sportowych, podsumowano działalność
poprzedniego zarządu i również wybrano nowy zarząd w tym samym składzie co był,
CEMEX złożyła wniosek na eksploatację żwiru z rzeki Odry, pokłady znajdują sie na tzw
Szypowcu w Roszowickim Lesie ( na wysokości wyrobiska w Bierawie) firma posiada
dokumenty,że w tym rejonie są pokłady żwiru i piasku , ten teren nie jest ujęty w studium
zagospodarowania przestrzennego naszej gminy dlatego musi zostać podjęta uchwała zmieniająca ,
zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na dodatkowe punkty świetlne zlecenie dotyczy
ulic:Cisek ul,Chopina i Planetorza oraz ul.Bełk zjazd z mostu ,Landzmierz ul.Główna odcinek od
szkoły do ul.Gałczynskiego, gdzie następnie będą zamontowane nowe punkty świetlne.
planuje sie nawiązanie partnerstwa z Gminą Czeską-ZULOWA , położoną w pobliżu
miejscowości Jesennik , gmina ta liczy ok.1500 mieszkańców, celem partnerstwa byłoby
korzystanie z małych projektów na pozyskanie środków finansowych, jako przykład podał : zawody
strażackie o puchar Wójta |Gminy, organizacja festynów wiejskich,
 w Ujeździe odbyło szkolenie dla gmin: Cisek Polska Cerekiew, Ujazd, Leśnica w sprawie
optymalizacji wydatków na utrzymanie oświaty, poinformował,że w naszej gminie bedzie
utworzony jeden oddział kl.I w PSP Roszowicki Las, który bedzie połączony z kl.II, z całej gminy
jest tylko 4 pierwszoklasistów,
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otrzymano ofertę z PKP Wrocław na nabycie działki o pow, 0,40 ha położonej w Sukowicach,
ustaolono, że gmina nie przystąpi do rokowań,
 gmina otrzymała promesę na kwote 530 000,-zł, która bedzie przeznaczona na odbudowe
urzadzeń melioracyjnych zniszczonych w czasie powodzi 2010r. Obecnie należy sporządzić
wniosek z wytypowaniem konkretnych rowów do remontu, wstępnie określono ok 23 km rowów do
remontu.
Dyskusja;
Sołtys Siwak Ryszrd – prosił o informację o firmie CEMEX?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- firma ta zajmuje się eksploatacją kruszywa obecnie
eksploatują po stronie Bierawy i również planuje przekazywać taśmociągiem kruszywo z naszej
strony do Bierawy i tam będzie ładowane na samochody, dla Gminy wpływałby podatek
eksploatacyjny, należałoby podjąć stosowne uchwały.
Radna Saczawa Elżbieta – zapytała w sprawie dodatkowych punktów świetlnych? Wójt Gminy
Cisek udzielił wyjaśnień,że w Landzmierzu są planowane dodatkowe punkty świetlne.
Przedyskutowano wykorzystanie dotacji przyznanej na remont rowów uszkodzonych w czasie
powodzi 2010, w dyskusji stwierdzono ,że nie muszą być wybierane firmy najtańsze, Wójt Gminy
wyjaśnił, że zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza i tym samym środki finansowe będą
wykorzystane dobrze, na omawiane prace odbedzie sie przetarg.
Zakończono dyskusję i ogłoszono 5 min przerwy.
Ad.5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w okresie
międzysesyjnym tj. od 22 lutego 2016 roku do 30 maja 2016 roku.
- wymieniła posiedzenia komisji,
- wymieniła inne spotkania i imprezy,
- odczytała skład osobowy nowej Młodzieżowej Rady Gminy,
Ad. 6. Informacja z działalności komisji problemowych Rady Gminy Cisek w okresie
międzysesyjnym od 22 sierpnia 2016r. do 25 kwietnia 2016r.
Udzielono głosu przewodniczącym komisji, którzy na podstawie sporządzonych protokółów
przedstawili działalność.:
Mikliss Norbert-wiceprzewodniczący komisji oświaty, nie zadano żadnych pytań do przedstawionej
informacji,
Wurst Alojzy przewodniczący komisji rolnictwa.
Dyskusja:
Radna Kazimiera Lewicka- ze sprawozdania wynika, że składki na działalność Izby Rolniczej się
płaci a niewiele może załatwić na rzecz rolników, wybudowano nowy budynek?
Członek Izby Rolniczej Rajmund Bulik udzielił wyjaśnień- sytuację finansową Izby regulują
przepisy ustawy, natomiast Izba jest organem doradczym a nie decydującym, odnośnie budowy
nowego budynku Izby to decyzję podęto ze względów ekonomicznych.
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Wójt Gminy Cisek dodał do wypowiedzi- ustawa o Izbach Rolniczych określa, że gminy muszą
płacić składkę na działalność Izb Rolniczych, dobrze jest, że młodzi rolnicy mogą wyjeżdżać na
zagraniczne bezpłatne praktyki.
Ryborz Anna przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła informację nt. przeprowadzonych
kontroli w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Cisek, komisja nie wniosła żadnych
zastrzeżeń.
Radny Wurst Alojzy poinformował aby w ramach usunięcia usterek gwarancyjnych w nowym
budynku Publicznego Przedszkola w Cisku zwrócić uwagę na ściany wykończone panelami, na
panelach widoczna jest wilgoć.
Golasz Tomasz przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej, przedstawił informację
z działalności komisji, nie zabrano głosu w dyskusji.
Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawach :
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian do budżetu gminy na rok 2016.
Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz- skarbnik Gminy, która omówiła zmiany poszczególnymi
działami rozdziałami i paragrafami . Komisja gospodarczo-budżetowa zmiany zaopiniowała
pozytywnie.
dyskusja :
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 13 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XV/87/2016Rady Gminy Cisek z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia
zmian do budżetu gminy na rok 2015 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr
8 do protokołu sesji .
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
- 13 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania -0 głosów,
Uchwała Nr XV/88/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia
zmian wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik
nr 9 do protokółu sesji.
Zakończono podejmowanie uchwał.
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Ad.8 Udzielono głosu radnym:
Radna Kazimiera Lewicka poinformowała,1. że mieszkaniec Starej Wsi zgłosił jej, że Zakładów
Azotowych codziennie dobiega hałas, który bardzo go denerwuje, zapytała czy z urzędu nie
możnaby napisać pisma? 2. zgłosiła aby zadbać o porządek przy chodniku dotyczy ul.Planetorza,
Pani sołtys Kornelia Draga potwierdziła, że hałas dochodzi aż do Nieznaszyna lecz nie codziennie
Wójt Gminy poinformował ,że wspólnie z Panem radnym powiatowym sprawdzą, co to jest za
hałas, po raz pierwszy słyszy taką informację.
Radna Ryborz Anna-zapytała w sprawie nowych punktów świetlnych, które planuje się
zaprojektować w Cisku poinformowała, że w innych wsiach też byłaby taka potrzeba.
Radna Lewicka Kazimiera wyjaśniła, że uwaga Pani radnej Ryborz jest trochę złośliwa ponieważ
projekt na lampę uliczną na ul. Bełk- lampa będzie służyła wszystkim, na ul. Chopina nie ma
żadnej lampy ulicznej.
Ad. 9. Informacje oraz zapytania sołtysów:
Sołtys wsi Roszowicki Las Siwak Ryszard- zgłosił oświtlenie ul.Wąskiej oraz zgłosił remont dróg
tj.ul.Boczna,ul.M.Reja, które również możnaby utwardzić frezowinami,
Wójt Gminy wyjaśnił, że nie ma środków finansowych.
Sołtys wsi Podlesie – zapytał, w sprawie oprożniania koszy z przystanków autibusowych?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- firma REMONDIS będzie kosze opróżniać, ponieważ
przedłożyli korzystniejszą ofertę.
Sołtys Kurfeld Alfred zgłosił problem który może wyniknąć w Błażejowicach, firma ROL-POLNIK
zamierza przekształcić działalność „na skup materiałów niebezpiecznych+ skup złomu”, prosił aby
Rada Gminy się zajęła problemem, mieszkańcy są bezbronni w tej kwestii, wzorem lat poprzednich
widziano jak prowadzono działalność rolniczą, kontrole były i nic nie zdziałano, padnięte tuczniki
leżały na gnojowisku, odór był okropny. Teraz prawdopodobnie ma być utylizacja materiałów
niebezpiecznych, na skup złomu możnaby się zgodzić, odpady niebezpieczne mogą być
zagrożeniem dla naszej stacji uzdatniania wody jak również dla potoku Dzielniczka .
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-jeżeli bedzie potrzebny podpis Wójta to Wójt napewno się
nie podpisze na pozytywnych opiniach Sanepidu i RDOŚ-u.
Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje radnych, nie wpłynęły żadne interpelacje.
Ad.11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. Żadnych wniosków nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady XV Sesji
Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.18.00.
Protokółowała: Małgorzata Siegmann
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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