
 

 Protokół  

z obrad XVII Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 25 lipca 2016r.-godz. 1500  

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

otworzyła    i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  

Sprawdziła prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 13 radnych( nieobecna:Kazimiera 

Lewicka oraz Furman Dawid, który złożył rezygnację z mandatu radnego , ) . Obrady XVII 

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 protokółu sesji. 

Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała niżej wymieniony porządek obrad; 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółów z obrad XVI Sesji Rady Gminy.  

Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5  Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach 

podejmowanych                w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy  Cisek                       

w okresie od 25 kwietnia 2016 r. do 25 lipca  2016r. 

7. Podjęcie uchwał: 

 a/zmian do budżetu gminy, 

 b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

 c/udzielenia poręczenia przez Gminę Cisek pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

 Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i  

Unieszkodliwienia Odpadów „Czysty Region”sp z o.o, 

 d/przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej, 

 e/wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia                               

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Cisek , 

8.Zapytania i oświadczenia radnych, 

9.Informacje oraz zapytania sołtysów 

10.Odpowiedzi na interpelacje radnych 

11.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji 

zapytała o wnioski lub uwagi do porządku obrad. Zgłosiła zmianę do porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu pkt  7 f/- projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru 

zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem 

placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli zatrudnionych w gminie Cisek. 

Innych zmian nie zgłoszono, 

Wniosek przewodniczącej poddano pod głosowanie. 

za przyjęciem                           -13 głosów , 

przeciw                                       -0 głosów, 

wstrzymało się od glosowania  – 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 protokółów z obrad XVI Sesji Rady Gminy.  

Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5  Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach 

podejmowanych      w okresie międzysesyjnym. 

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

  Cisek w okresie od 25 kwietnia 2016 r. do 25 lipca  2016r. 

7. Podjęcie uchwał: 

            a/zmian do budżetu gminy, 

b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

c/udzielenia poręczenia przez Gminę Cisek pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej Regionalnemu Centrum 

Zagospodarowania                i Unieszkodliwienia Odpadów „Czysty Region”sp z o.o, 

d/przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej, 

e/wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia   w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek , 

f/  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki 

oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli zatrudnionych                     

w gminie Cisek. 

8.Zapytania i oświadczenia radnych, 

9.Informacje oraz zapytania sołtysów 

10.Odpowiedzi na interpelacje radnych 

11.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji  

Ad. 3. Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o uwagi do protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

Radni ie wnieśli żadnych uwag Przyjęcie protokółów z obrad XVI Sesji Rady Gminy 

poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                                 -13 głosów , 

przeciw                                            -0 głosów, 

wstrzymało się od glosowania  – 0 głosów , 

Protokół z obrad poprzedniej sesji jednogłośnie przyjęto. 

 

 Ad.Udzielono głosu  Wójtowi Gminy Cisek , który przedstawił sprawozdanie                              

z działalności  w okresie międzysesyjnym tj. od 30.05.2016r. do 25.07.2016r. 

odbyło się kilka spotkań w "Czystym Regionie", w  "Subregionie" , gdzie głównie 

udzielono absolutorium za  2015r. oraz w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie przedstawiono 

orzecznictwo   w zakresie podejmowania uchwał oraz omówiono sprawy z bieżącym 

funkcjonowaniem  Gmin: 500+, i inne, 
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►poinformował o pracach nad programem  funkcjonalno - użytkowym dotyczącym  

użytkowania terenu po torach kolejowych w Sukowicach jest do przygotowanie dokumentów 

pod nabór  wniosków na budowę ścieżek  rowerowych o nawierzchni asfaltowej,  po nasypie 

kolejowym,nabór wniosków jest planowany w III kwartale br. zadanie będzie realizowane  

przez 3 gminy :Cisek, Polska Cerekiew i Reńska Wieś,  w ramach  zadania planuje się            

w również zagospodarowanie terenów przy torach kolejowych, gdzie zamierza się utwardzić 

teren i postawić zadaszoną  wiatę. 

►odbyły się zawody Ochotniczych Straży Pożarnych    "o Puchar Wójta Gminy", 

organizatorem było OSP Nieznaszyn, 

►odbyło się spotkanie w Zarządzie Dróg Powiatowych , gdzie omówiono remont kolejnego 

odcinka  drogi od skrzyżowania z miejscowości  Cisek w kierunku Sukowic, jest szansa na 

pozyskanie środków finansowych, 

►poinformował, że  jest szansa na dokończenie remontu odcinka ok.750 m drogi 

wojewódzkiej  w Kobylicach,w tym temacie odbyło się spotkanie w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich, jeżeli uda się pozyskać środki finansowe to  remont może być wykonany 

jeszcze  w tym roku,. 

►poinformował o uczestnictwie naszej delegacji w gminie partnerskiej w  Breitungen 

położonej w Niemczech  w miesiącu czerwcu br, wymienił skład osobowy tej delegacji, 

►poinformował o uczestnictwie dzieci z naszej gminy "na koloniach" również w Breitungen, 

kolonie odbyły się w dniach 26.06. do 03.07.2016r.  

►odbył się przetarg na dowóz dzieci i opiekunów  do placówek oświatowych w roku 

szkolnym 2016-2017 , do przetargu stanęło  tylko przedsiębiorstwo "ARRIVA" 

► poinformował, o konkursie  na stanowisko obrony cywilnej, konkurs wygrał Pan Mirosław 

Jelonek, 

dyskusja: 

Radna Sączawa Elżbieta- zapytała w sprawie remontu drogi wojewódzkiej w Landzmierzu ul 

Biadaczów ? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- rozmawiano na temat remontu odcinka drogi w 

Kobylicach   i Biadaczowie,   jednakże zaakceptowano tylko odcinek 750m w Kobylicach, 

Zakończono dyskusję. 

Ad.5.  Przewodniczącej Rady Gminy Cisek przedstawiła informację o działaniach 

podejmowanych      w okresie międzysesyjnym tj. od 30.05.2016r. do 25.07.2016r.. 

►poinformowała, że w Podlesiu odbyła się wspaniała impreza strażacka tj. poświęcenie 

samochodu strażackiego, 

►poinformowała, że wpłynęło pismo w sprawie rezygnacji z mandatu radnego Dawida 

Furmana, 

►poinformowała o nagrodach dla "super ucznia, super talentu,super sportowca", 
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dyskusja: 

nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji, 

Ad. 6.  Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej . 

Udzielono głosu przewodniczącym komisji , którzy przedstawili informacje  z  działalności                     

w okresie od  25 kwietnia 2016 do 25 lipca 2016r.  Informacje przedstawiano na podstawie 

protokółów komisji, które mieszczą się   w dokumentach komisji: 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,Zdrowia i Spraw Socjalnych  Donata Proksza 

przedstawiła plan pracy komisji na II półrocze 2016r. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Socjalnych Wurst Alojzy – przedstawił 

informację  z przeglądu dróg. Poinformował,że k/żwirowni w Kobylicach należałoby 

posprzątać drogę, piasek zalega na poboczu drogi wojewódzkiej 

Sołtysi w dyskusji stwierdzili,że firma codziennie powinna drogę posprzątać. 

Wójt Gminy Cisek zaproponował aby remonty dróg omówić przy omawianiu uchwały 

budżetowej. 

dyskusja: 

Radna Saczawa Elżbieta- zaproponowała aby zrobić remont dróg w miejscowościach, gdzie 

jest kanalizacja  zrobina czyli w Kobylicach i Landzmierzu oraz w miejscowościach gdzie 

zrobiono remontów mało. 

Radny Wurst Alojzy – zapytał, czy radna była w Roszowickim Lesie na ul.Starej, droga jest 

bardzo zniszczona i jest droga dojazdową do posesji. 

Radny Mikliss Norbert- zgłosił dziury na drodze Łany- Roszowice, tym odcinkiem jeździ 

dużo samochodów, zaproponował  łatanie dziur  we własnym zakresie, droga ta ma 

podbudowę bardzo dobrą,  

Radny  Tomasz Golasz odnośnie zabrudzonej drogi w Kobylicach potwierdził,że firmy 

powinny  po sobie posprzątać ,podobnie było z firmą budującą wały przeciwpowodziowe               

w Miejscu Odrzańskim pozostawili zniszczoną drogę.  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień – ze względu na brak środków finansowych w budżecie 

gminy będą robione tylko najpotrzebniejsze remonty dróg, gdzie tylko będzie można to 

wykorzysta się frezowiny. 

Sołtys wsi Roszowicki  Las Siwak Ryszard- potwierdza aby w I kolejności robić remonty 

dróg w miejscowościach  gdzie jest kanalizacja, lecz w Roszowickim Lesie jest planowana 

budowa kanalizacji – częściowa,   a niektóre drogi dojazdowe do posesji są bardzo 

zniszczone. 

Komisja rolnictwa  sprawdziła drogi  w Roszowickim Lesie wymienione przez sołtysa                                   

i potwierdziła, że drogi wymagają remontu.( drogi są wymienione w protokole komisji 

rolnictwa.) 

Radna Saczawa Elżbieta – zapytała dlaczego komisja nie ujęła w Landzmierzu ul. Cichej, 

teren jest podwyższony i woda stoi na drodze, wodę możnaby odprowadzić do rowu , 

zapytała dlaczego     w jednych miejscowościach są planowane odwodnienia przy remontach 

dróg? A w innych miejscowościach nie da się zrobić? 
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Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że na ul. Cicha  w Landzmierzu ma naturalne obniżenie                           

i zrobienie nawierzchni asfaltowej  bez odwodnienia jest bez sensu, a z odwodnieniem 

omawianego odcinka drogi jest problem. 

Przewodnicząca Rady Gminy dodała do wypowiedzi,że miejscowości Steblów i  Kobylice 

przekazały środki finansowe funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych. 

Udzielono głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Annie Ryborz, która 

przedstawiła informację z działalności komisji oraz odczytała plan pracy na II półrocze 2016r. 

Udzielono głosu Przewodniczącemu Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy 

Tomaszowi Golasz, który poinformował,że komisja omówiła zmiany do budżetu na 2016r., 

komisja proponuje  aby z działu 700 zdjąć kwotę: 100 000zł., ponieważ inwestycja nie jest 

rozpoczęta i nie muszą jeszcze być zaplanowane środki finansowe.   

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił,że kwota 100 000zł jest zaplanowana jako środki własne na 

remont budynku komunalnego w Cisku, gdzie mieści się Policja, Poczta Polska, PTTK., cały 

budynek planuje się wyremontować łącznie z ociepleniem z zewnątrz, planuje się również 

placówki usługowe umieścić  na parterze, całość inwestycji ma wynosić ok. 724 000,-zł, 

poinformował, że opracowano wniosek  o dofinansowanie zadania. 

Innych uwag nie zgłoszono do projektu uchwały budżetowej. Dokonano autopoprawki 

projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r oraz dokonano autopoprawki 

w projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej. 

 Ad.7 Przystąpiono do podjęcia uchwał: 

Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz,która omówiła zmiany do budżetu gminy na rok 

2016, poinformowała, że dokonano autopoprawki i wykreślono kwotę 100 000zł z działu 

inwestycji zgodnie z propozycją komisji gospodarczo-budżetowej. Zmiany zostały omówione 

poszczególnymi działami rozdziałami i paragrafami. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                           -13 głosów, 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 25 lipca 2016r.w sprawie zmian do 

budżetu gminy na 2016rok została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do 

protokółu sesji.    

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

projekt uchwały omówiła Pani skarbnik Alina Hanisz. Radni nie wnieśli żadnych pytań do 

projektu uchwały. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                             -13 głosów, 

przeciw                                        -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania    -0 głosów, 

Uchwała Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 25 lipca 2016r.w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik                    

nr 4 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Cisek 

pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej 

Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwienia Odpadów „Czysty Region” 

sp z o.o. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który omówił projekt uchwały, zgodnie                                 

z którym poręczenie jest niezbędne do realizacji zadania pn.” Modernizacja i rozbudowa 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych -etap I”. 

dyskusja:  

Radny Cichoń Łukasz- zapytał o konsekwencje w przypadku wystąpienia z  „Czystego 

Regionu”? 

Radna Sączawa Elżbieta -dlaczego wcześniej nie poinformowano radnych? Podejmujemy 

obciążenie dla Gminy na 15 lat, 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-Związek Międzygminny „Czysty Region” zamierza 

inwestycję sfinansować częściowo ze środków unijnych, do których muszą być zapewnione 

środki finansowe własne. Wszystkie 11 gmin należących do związku podejmują  taką 

uchwałę. Poręczenie nie stanowi dla gminy większego obciążenia. Regionalna Izba 

Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Radna Ryborz Anna – zapytała czy poręczenie jest dla Gminy bezpieczne? 

Wójt Gminy Cisek potwierdził, że jest bezpieczne. 

Innych pytań nie zgłoszono . Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                                         -12 głosów , 

przeciw                                                     -1głos, 

wstrzymało się od glosowania               – 0 głosów , 

Uchwała Nr XVII/96/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie  udzielenia 

poręczenia przez Gminę Cisek pożyczki   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                             

i Gospodarki Wodnej udzielonej Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i 

Unieszkodliwienia Odpadów „Czysty Region”sp z o.o. większością głosów została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik 5 do niniejszego protokołu. 

Przystąpiono do  przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na II półrocze 2016roku, projekt 

uchwały omówiła przewodnicząca komisji rewizyjnej. Radni nie wnieśli żadnych pytań do 

projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                                   -13 głosów , 

przeciw                                               -0głosów, 

wstrzymało się od glosowania          – 0 głosów , 

Uchwała Nr XVII/97/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia 

planu pracy komisji rewizyjnej została jednogłośnie przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6 

do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  wymagań jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia   w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych   i transportu  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek. Udzielono 

głosu Wójtowi Gminy Cisek, który omówił  projekt uchwały. Radni nie wnieśli żadnych 

pytań  do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                                          -13 głosów , 

przeciw                                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od glosowania                – 0 głosów , 

Uchwała Nr XVII/98/2016 Rady Gminy Cisek  z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie wymagań 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia   w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu  nieczystości ciekłych na terenie 

Gminy Cisek została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu sesji   

Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru 

zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego 

dyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w placówce 

oświatowej, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli zatrudnionych 

w gminie Cisek. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który omówił projekt uchwały. 

Uchwała będzie obowiązywała tylko przez            1 rok i nie będzie żadnych innych 

zastępstw. Radni nie wnieśli żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod  głosowanie : 

za przyjęciem                                         -13 głosów , 

przeciw                                                   - 0głosów, 

wstrzymało się od glosowania               – 0 głosów , 

Uchwała Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 25 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę                    

w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko 

kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć 

nauczycieli zatrudnionych w gminie Cisek została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 8 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad. 8.Zapytania i oświadczenia radnych. 

Radna Ryborz Anna – poinformowała,że komisja rewizyjna przeprowadzając kontrolę 

finansową Publicznego Przedszkola w Łanach  była na miejscu w przedszkolu, gdzie                            

w dyskusji stwierdzono, że centralne ogrzewanie w tej placówce nie funkcjonuje jak należy, 

niektóre sale lekcyjne  są przegrzewane , radna uważa, że tam uczęszczają nasze dzieci i czy 

nie możnaby zmodernizować centralnego ogrzewania. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień – budynek przedszkola w Łanach jest starym budynkiem , 

gdzie funkcjonuje centralne ogrzewanie z lat 80, nie ma żadnych zaworów na grzejnikach, 

budynek ten ogrzewa również budynek komunalny. Zamierza się przeprowadzić jedynie 

remont podłogi, centralnego ogrzewania nie zamierza się modernizować.                                                                                          
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Pomysł komisji rewizyjnej jest bardzo dobry lecz nie wiadomo jak będzie przebiegać reforma 

systemu oświaty,może się okazać,że zrobimy oddział przedszkolny w budynku szkolnym. 

Radny Wurst Alojzy- zapytał czy jest prawdą, że Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru               

i Nieruchomości , którego siedziba mieści  się w budynku Starostwa Powiatowego przy                 

ul. Piastowskiej w Kędzierzynie -Koźlu, będzie przeniesiony do Kędzierzyna? Zapytał czy 

jest brane pod uwagę dobro mieszkańców? 

Wyjaśnień udzielił Radny Powiatu Pan Rajmund Frischko- potwierdził informację, że są takie 

propozycje, lecz Starostwo rozważa  "za" i "przeciw", ze względów informatki byłoby 

dobrze, ze względu na pomieszczenia archiwalne jest gorzej, a wiadomo, że geodezja ma 

dużo dokumentów archiwalnych. Dla Starostwa przeniesienie instytucji  byłoby funkcjonalne, 

koszty utrzymania budynku  są podobne jak obecnie. Rozważa się możliwość dojazdu 

petentów. Obecne usytuowanie  ma również swoje plusy mianowicie są księgi wieczyste                   

w pobliżu, są kancelarie notarialne   w pobliżu, petent szybko i sprawnie załatwi swoje 

sprawy. Radny zapewnił,że przedstawi problem na posiedzeniu Zarządu Starostwa. Radni 

naszej Gminy jednogłośnie określili aby zostawić Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru               

i Nieruchomości i tam gdzie jest  czyli przy  ul. Piastowskiej 15 w Kędzierzynie - Koźlu. 

Instytucja ta jest historycznie związana  z Koźlem. 

Radna Szczuka Agnieszka zapytała w sprawie kontroli "Sanepidu" w PSP w Łanach, 

prawdopodobnie kontrola była pod kątem specyficznego zapachu jaki jest w szkole, ten 

zapach czuć po ubraniach, jest to zapach stęchlizny szczególnie odczuwalny w pracowni 

plastycznej. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- budynek ma zrobiony drenaż i raczej nie powinno się 

nic dziać, wniosek zostanie sprawdzony. 

Radna Saczawa Elżbieta- poinformowała, że  w miejscowości Landzmierz rozpoczął 

działalność dom starców"Siedlisko"(8 miejsc),koszt pobytu dla 1osoby wynosi 2 500zł 

miesięcznie, jeżeli emerytura pensjonariusza jest niższa to rodzina dopłaca różnicę. 

Ad.9.Informacje oraz zapytania sołtysów. Nikt z sołtysów nie zabrał głosu. 

Ad.10.Odpowiedzi na interpelacje radnych- nie wpłynęły żadne odpowiedzi. 

Ad.11.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Udzielono głosu Radnemu Powiatowemu P. Rajmundowi Frischko, który na wstępie 

podziękował Radnemu Tomaszowi Golasz, za zorganizowanie  dla młodzieżowej drużyny 

Ochotniczej Straży Pożarnej Miejsce Odrzańskie   wyjazdu na obóz do Austrii.  

W dalszej części poinformował o remontach dróg powiatowych i podobnie jak przy 

remontach gminnych brakuje środków finansowych, wg przeliczników to przedstawia się to 

w ten sposób, że remont generalny drogi przypada  co 50 lat. Potwierdził,że planuje się 

remont drogi powiatowej  w kierunku Sukowic, planuje się dokończyć remont dalszego 

odcinka w Kobylicach, koszenie dróg było krytykowane, poinformował,że na wykonanie 

koszenia poboczy były składane oferty, wybrano ofertę najkorzystniejszą lecz prace 

wykonano nie najlepiej. 
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Poinformował, że w   miejscowości  Sukowice przy powiatówce wykonano odwodnienie,                

w Roszowicach szczególnie na zakrętach są liczne dziury, które planuje się zakleić. Gminy 

Cisek i Polska Cerekiew nie partycypowały w kosztach remontów dróg powiatowych.                

W miejscowości Łany jest bardzo zły stan drogi wojewódzkiej wraz z chodnikiem, jak nie 

będziemy partycypować w kosztach to będziemy oczekiwać na remont stwierdził radny. 

Udzielono głosu Radnemu Tomaszowi Golasz, który w skrócie przedstawił pobyt młodzieży 

na obozie. Ofertę o wyjeździe jednostka otrzymała w miesiącu lutym br, młodzież wykazała 

zainteresowanie, że chcą jechać, wyjazd częściowo był dofinansowany. Obóz ten liczył 

ok.5500osób, spanie było w namiotach,  wszystko było wspaniale zorganizowane, dzieci były 

bardzo zadowolone. Organizacja tego obozu była pod kątem ewakuacji i Austriakom już się 

udała ewakuacja dla 5500 osób. Jako jednostka OSP żeby się pokazać na zewnątrz, trzeba 

ćwiczyć i młodzieżowa grupa Ochotniczej Straży Pożarnej Miejsce Odrzańskie to robi, poza 

tym bycie strażakiem ma wiele "+",uczy przebywania w grupie, uczy pozytywnego 

zachowania.  

Innych wniosków nie złożono. Na tym zakończono obrady sesji. Przewodnicząca   Rady 

Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady XIV Sesji Rady Gminy Cisek” 

zamknęła obrady- godz..18.45 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

 

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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