
Protokół 

z obrad   XVIII  Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 10 sierpnia 2016r.-godz. 900 

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła prawomocność 

obrad na 15 radnych, obecnych 14 radnych( nieobecny:  Furman Dawid- złożył pismo w sprawie 

rezygnacji z mandatu radnego ) . Obrady XVIII Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne  i zdolne 

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

Powitała zaproszonych Pana Kazimierza Nagórzańskiego Prezesa Spółdzielni Usług Rolniczych  

oraz powitała radnych, 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 XVII Sesji Rady Gminy.  

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. Podjęcie uchwał: 

a/zmian do budżetu gminy, 

b/ zmian wieloletniej prognozy finansowej, 

c/uchylenia uchwały nr XVII/98/2016 RG 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  

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

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie 

Gminy Cisek 

e/ uchylenia uchwały XVIII/99/2016 RG z dnia 25 lipca 2016r. 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. 

f/   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 

dla zajęć nauczycieli zatrudnionych    w gminie Cisek.  

g/ zatwierdzenia taryfy cen  i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę                                                 

i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię 

Usług Rolniczych w Cisku z siedzibą w Roszowickim Lesie. 

7.Zapytania i oświadczenia radnych, 

8.Odpowiedzi na interpelacje radnych 

9.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                             – 14 głosów, 

przeciw                                          -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania      -0 głosów, 

Ad.3. Przyjęcie protokółu z obrad XVII Sesji Rady Gminy, przewodnicząca rady zapytała o uwagi 

do protokołu , radni nie zgłosili żadnych uwag.  Przyjęcie protokołu poddano pod głosowanie:     

za przyjęciem                          – 14 głosów, 

przeciw                                       -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Protokół z obrad poprzedniej sesji jednogłośnie przyjęto. 

 Ad. 4. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym tj od 25 lipca 2016r.do 10 sierpnia 2016r. : 

► wysłano  pismo do  gminy ZULOVA powiat Jesionnik w Czechach w sprawie nawiązania-

zawarcia partnerstwa z naszą Gminą , oczekujemy na pozytywną odpowiedź, następnie rada 

podejmie stosowną uchwałę,  

► odbył sie przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych, do przetargu stanęły 

3 firmy, wybrano firmę EUROSPED, która przedłożyła najtańszą ofertę tj.2,28zł brutto za jeden litr, 

cena ta obowiązuje w okresie od wrzesnia 2016 do 31 maja 2017r. 

 firma  ECO ENERGIA nie może być dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Cisek, 

poinformował,że w najbliższym czasie umowy zostaną rozwiązane i  zawarte zostaną  umowy                    

z innym dostawcą prawdopodobnie z TAURON-em,zmina dostawcy energii elektrycznej nastąpi od 

stycznia 2017r. 

odbyły sie spotkania w ramach  Subregionu dotyczące spraw organizacyjnych w kwestii naborów 

wniosków o dofinansowanie , 

dyskusja : 

nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji, 

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

w okresie międzysesyjnym. Okres bardzo krótki od poprzedniej sesji oraz okres urlopowy, nic 

ważnego się nie wydarzyło.  

Ad.6. Podjęcie uchwał: 

Udzielono glosu Wójtowi Gminy Cisek,który omówił projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu 

gminy na rok 2016r. Poinformował, że jest tylko jedna zmiana budżetowa dotycząca projektu 

Subregionu – budowa ścieżek rowerowych po wałach przeciwpowodziowych, do planowanego 

przedsięwzięcia będzie opracowane studium wykonalności, starostwo powiatowe ogłosiło przetarg             

w tej sprawie, na opracowanie studium wpłynęła jedna oferta na 110 000zł, Gmina Cisek musi 

wpłacić kwotę 6000zł na opracowannie omawianego dokumentu ponieważ bez tego dokumentu nie 

można złożyć żadnego wniosku o dofinansowanie zadania,Wójt poinformował, że przy składaniu 

wniosku kwota 6000,-zł jest kwotą kwalifikowalną i możemy przy składaniu wniosku otrzymać 

ok.80% zwrotu. Proponowaą kwotę 6000,.-zł weźmie sie działu "oświata", zwiększa się w dziale 

turystyka ,konsekwencją tej uchwały jest zmiana  załacznika  inwestycyjnego oraz zmiana 

wieloletniej prognozy finansowej. 
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Projekt  omawiała komisja gospodarczo-budżetowa i pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian 

dyskusja: 

Radna Głąbik Ewa zapytała o kwotę 23 000zł i o kwotę 17 000zł-program funkcjinalny na 3 gminy 

i wyliczony proporcjonalnie do zakresu prac? 

Wójt Gminy Cisek  potwierdził,że wydatki projektowe są policzone proporcjonalnie na 3 gminy, 

projekt wpłynie na poprawę życia mieszkanców, środki finansowe z funduszu  sołeckiego nie  mogą 

być przesunięte na zadania gminy, 

Radna Sączawa Elżbieta – zapytała czy planuje sie budowę ścieżek rowerowych również po wale 

przeciwpowodziowym? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-  ściezka rowerowa po wale przeciwpowodziowym będzie 

budowana wspólnie z miastem Kędzierzyn-Koźle, 

Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                             – 14 głosów, 

przeciw                                          -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania      -0 głosów, 

Uchwała Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do 

budżetu gminy na rok 2016r została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do 

protokółu sesji.  

 

Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który omówił projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej 

prognozy finansowej. Projekt  omawiała komisja gospodarczo-budżetowa i pozytywnie 

zaopiniowała propozycje zmian . Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 14 głosów, 

przeciw                                       -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr XVIII/101/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmian 

wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do 

protokółu sesji. 

 

Przystapiono do podjęcia uchwały uchylającej  Uchwałę Nr XVII/98/2016 RG 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.  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała projekt uchwały. Radni nie 

wnieśli żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 14 głosów, 

przeciw                                       -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie  uchylenia 

Uchwały Nr XVII/98/2016 RG 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 załacznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Przystapiono 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. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek 

odczytała projekt uchwały. Radni nie wnieśli żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                          – 14 głosów, 

przeciw                                       -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 10 sierpnia 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 załacznik nr 5 do protokółu sesji. 

Przystapiono do podjęcia uchylającej uchwały Nr XVIII/99/2016 RG z dnia 25 lipca 2016r. 

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. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała 

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

za przyjęciem                          – 14 głosów, 

przeciw                                       -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie uchylenia  

Uchwały Nr XVIII/99/2016 RG z dnia 25 lipca 2016r. 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 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załacznik nr 6 do protokółu sesji. 

 

Przystapiono 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 dla  nauczycieli zatrudnionych   w gminie Cisek. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała projekt uchwały. Radni nie wnieśli żadnych pytań. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 14 głosów, 

przeciw                                       -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 10 sierpnia 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 dla 

nauczycieli zatrudnionych    w gminie Cisek została jednogłosnie podjęta. Uchwała stanowi 

załacznik nr  7 do protokóu sesji. 
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Przystapiono do podjęcia uchwały  w  sprawie zatwierdzenia taryfy cen  i opłat za usługi 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę   i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze 

Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z siedzibą w Roszowickim Lesie. 

Udzielono głosu Panu Kazimierzowi Nagórzańskiemu Prezesowi Spółdzielni Usług Rolniczych, 

który omówił wniosek w sprawie zatwierdzenia taryfy cen  i opłat za usługi zbiorowego 

zaopatrzenia   w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek 

Opłaty stawek za wodę oraz za kanalizację porównał   z ościennymi gminami, do proponowanych 

stawek dolicza sie jeszcze podatek VAT, który obecnie wynosi 8%. Poinformował,że skończyła się 

gwarancja na kanalizację w Landzmierzu od tej pory wszelkie wydatki związane z usterkami będzie 

ponosił eksploatator czyli Spółdzielnia Usług Rolniczych . 

Radny Gerard Stania-zapytał, czy podwyżka jest związana z zakupem wody z innych gmin oraz       

z ubytkami?Czy jest konieczne aby rada podejmowała uchwałę, skoro bez uchwały podwyżka opłat 

również wchodzi po 70 dniach od złożenia wniosku? 

Prazes Kazimierz Nagórzański potwierdził, że zakup wody z innych gmin  oraz ubytki mają wpływ 

na podwyżkę, straty wody kwalifikują się w granicach 15-22%, jedynie w Steblowie dochodzi do  

22% ubytków,poniważ tam jeszcze są stare po PGR-rowskie rury, którymi czasami  sączy się woda. 

Wójt Gminy Cisek poinformował, o planach zmian  w prawie wodnym, powodem zmian są 

zmniejszające się zasoby wody   i należy oszczędzać jej zużycie, cena powinna zmusić do 

oszczędzania wody, przypomniał,że 1m3 to jest 1000 litrów wody , należy się przygotować na 

rozmowę  z mieszkańcami  i należy wytłumaczyć podwyżkę opłat. 

Pani radca prawny udzieliła wyjaśnień, że art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                             

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków(Dz.U.z 2015r.poz.139 i 1893),który określa, że "taryfy 

podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady" radni powinni uchwałę podjać, 

Radny Wurst Alojzy poinformował, że komisja rolnictwa, ochrony środowiska i porządku 

publicznego pozytywnie zaopiniowała proponowaną podwyżkę,zapytał- czy korzystanie z wody                 

z hydrantu  do celów : czyszczenia drogi, do oprysków , do basenu kąpielowego jest zgłaszane ? 

Nic nie robi się w kierunku odłączenia od zakupu wody z innych gmin.  

Prazes Kazimierz Nagórzański – potwierdził, że z tym jest różnie, jedni zgłaszają a niektórzy 

kradną. 

Innych pytan nie zgłoszono. Zakończono dyskusję. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         – 14 głosów, 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XVIII/106/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 10 sierpnia 2016r. zatwierdzenia taryfy 

cen  i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków 

świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z siedzibą                    

w Roszowickim Lesie została jednogłośnie podjęta.uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu 

sesji 
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Radny Mikliss Norbert -zapytał w sprawie klubów sportowych , kto będzie teraz pełnił zastępstwo 

księgowej   z Gminnego Zrzeszenia LZS? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- księgowość Gminnego Zrzeszenia  jest na bieżąco prowadzona, 

jeżeli wyniknie dłuższy problem zdrowotny Pani księgowej to podejmiemy stosowne działania. 

Radny Stania Gerard  -poinformował,że ostanio koszono trawę na wałach i uważa, że nasze wały są 

zrobione z piasku, na wale są koleiny takie jakby się jechało po piasku, wały przeciwpowodziowe 

mają chronić,  radny uważa,że razie powodzi moż być problem, dotyczy to odcinka Podlesie - 

Przewóz , zaproponował aby sprawdzić czy wały są dobrze utwardzone, inwestycja jest jeszcze na 

gwarancji, 

Wójt Gminy Cisek poinformował aby radny napisał interpelację. 

Radny Wurst Alojzy-  zapytał w sprawie nawierzchni drogi powiatowej od skrzyżowania z Cisek               

w kierunku Sukowic, droga ta ma liczne wyboje i czy nie można by sfrezować nawierzchni? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-niejednokrotnie rozmawiał z dyrektorem Zarządu Dróg 

Powiatowych w sprawie sfrezowania nawierzchni omawianej drogi i prawdopodobnie niewiele da 

srezowanie, ponieważ warstwa asfaltu jest cienka , niewiadomo jaka jest podbudowa, ustalono: 

"lepiej nie ruszać".   

Radny Tomasz Golasz- zapytał o remont drogi Roszowice-Biadaczów o jaki odcinej chodzi? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-od ul.Lipowina w kierunku Roszowic, krótki odcinek 

zostanie wyremontowany tak ustalono ze Starostwem. 

Wójt Gminy Cisek poinformował: 

- w niedługim czasie dokona się rozbiórki budynku komunalnego przy ul.Planetorza w Cisku po 

załatwieniu wszystkich formalności urzędowych. 

-będą wprowadzone inne zasady odbioru nieczystości stałych o tym poinformuje "Czysty Region".   

Radna Kazimiera Lewicka-  przed nowym mostem jest mała działka , o którą nikt nie dba, działka 

jest własnością Starostwa Powiatowego, zaproponowała aby nabyć na własność gminy i urzadzić 

tam plac z ławkami, po wale jeździ dużo rowerzystów i  byłaby potrzeba na  tak zagospodarowany 

teren.  

Radna Sączawa Elżbieta – zgłosiła poraz kolejny zrobienie zatoczek k/przystanków autobusowych, 

po rozmowie z dyrektorem Zarzadu Dróg Powiatowych usłyszała odpowiedź,że nie ma środków 

finansowych na ten cel oraz zgłosiła, że pobocze ul.Wąskiej w Landzmierzu jest zarośnięte "stoją 

haszcze". 

Ad.8 .Nie wpłynęły żadne interpelacje. 

Ad.9. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. Żadnych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca 

Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady XVIII Sesji Rady Gminy 

Cisek” zamknęła obrady- godz.10.00. 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann                                                                                       

Przewodnicząca  Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

/-/  Rozwita Szafarczyk 
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