Protokół
z obrad XIX Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 26 września 2016r.-godz. 16.00
Ad.1 Obrady XIX Sesji słowami „Otwieram obrady XIX Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła
i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła prawomocność
obrad na 15 radnych, obecnych 13 radnych( nieobecny: Furman Dawid- złożył pismo w sprawie
rezygnacji z mandatu radnego, oraz Ryborz Anna) . Obrady XIX 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 załącznik nr 2.
Ad.2 Przewodnicząca rady Gminy Cisek odczytała porządek obrad i zapytała o uwagi do porządku
obrad.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XVIII 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 na 2016r.
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej
7.Zapytania i oświadczenia radnych,
8 Informacje oraz zapytania sołtysów,
9.Odpowiedzi na interpelacje radnych
10.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o uwagi do w/w porządku obrad?
Zgłosiła wniosek w sprawie zmiany porządku obrad polegającą na wprowadzeniu projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek .Innych zmian nie
zgłoszono . Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmiany porządku obrad poddano
pod glosowanie:
za przyjęciem
- 13 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania
– 0 głosów ,
Zmianę porządku obrad polegająca na wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek jednogłośnie przyjęto.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad ,który po dokonanych zmianach przedstawia się
następująco:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XVIII 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 na 2016r.
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej ,

c/ przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
7. Zapytania i oświadczenia radnych,
8. Informacje oraz zapytania sołtysów,
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych
10.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Ad. 3 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała o uwagi do protokołu z obrad poprzedniej sesji
Nie zgłoszono żadnych uwag. Przyjęcie protokółu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy poddano pod
głosowanie:
za przyjęciem
- 13 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów ,
Protokół z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Cisek jednogłośnie przyjeto.
W związku z wprowadzeniem do porzadku obrad projektu uchwały w sprawie planu gospodarki
niskoemisyjnej, zaproszono do omówienia projektu uchwały uchwały pracownika firmy
ATMOTERM Panią Małgorzatę Płotnicką, która omówiła załącznik do projektu uchwały.
Wyjaśniła, że omawiany dokument strategiczny wyznacza cele w zakresie emisji gazów
cieplarnianych, w zakresie efektywności energetycznej oraz w zakresie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii. Dokument ten bazuje na informacjach dotychczasowego zużycia
energii oraz emisji dwutlenku wegla.Informacje zawarte w omawianym planie będą wykorzystane
do określenia kierunku rozwoju gminy jak również poprawę jakości życia mieszkańców.Plan
gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem określajacym ramy czasowe osiągnięcia celów do
2025 roku wraz z wydatkami i osobami odpowiedzialnymi za realizację.
Wójt Gminy wymienił zadania, które w ramach partnerstwa planuje się wykonać są to : budowa
ścieżek rowerowych , remont budynku komunalnego w Cisku, remont budynku po byłym
Ośrodku Zdrowia w Łanach, jeżeli pieniedzy wystarczy to jeszcze zostaną docieplone ściany
budynku komunalnego w Steblowie , na wymienione inwestycje gmina musi mieć również
zapewnione środki finansowe własne. Dokument jest wymagany przy składaniu wniosku
o dofinansowanie zadania.
Sołtys wsi Sukowice Machulak Mariusz-zapytał w sprawie remontu budynku po byłym PKP
w Sukowicach?
Wójt Gminy wyjaśnił- na remont budynku w Sukowicach nie zaplanowano środków finansowych.
Radna Sączawa Elżbieta- na świetlicę wiejską w Landzmierzu? Zapytała czy prywatni
przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z planu gospodarki niskoemisyjnej przy ubieganiu się
o dofinansowanie inwestycji.
Wójt Gminy wyjaśnił- działka nie jest własnością gminy, również nie zaplanowaliśmy środków
finansowych na remont świetlicy. Poinformował,że wiecej zadań do realizacji nie można
wprowadzić ponieważ nie mamy pieniędzy na wkład własny inwestycji. Prywatni przedsiębiorcy
mogą skorzystać lecz nie przez urząd gminy
Radna Głombik Ewa – zapytała o koszt opracowania takiego planu?
Wójt Gminy poinformował- jest to kwota brutto 7 800zł.
Omawiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej bedzie można według potrzeb aktualizować.
Na dzień dzisiejszy ujęto zadania, na które gmina zaplanowała środki finansowe.
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Radna Rozwita Szafarczyk – nawiązała się dyskusja na temat co zamierzamy zrobić w każdej wsi,
omawiany plan jest opracowany pod kątem inwystycji, których celem jest zmniejszenie emisji
szkodliwych substancji do atmosfery, strona 83 załącznika do uchwały określa co gmina zyska.
Pani Małgorzata Płotnicka wyjaśniła- przy każdym działaniu w harmonogramie rzeczowofinasowym , jest określony efekt ekologiczny i ekonomiczny.
Radny Stania Gerard- zapytał o nadmiar benzenu w powietrzu w Kędzierzynie -Koźlu? oraz zapytał
o dopłatę do ekologiczych pieców.
Wyjaśniono, że plan określa niską emisję benzenu, odnośnie pytania drugiego wyjaśniono,że
aktualnie nie ma informacji aby gminy musiały dopłacać do pieców ekologicznych.
Innych pytań nie zgłoszono.
Ad. 4 Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek ,który przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalności w okresie międzysesyjnym.tj. od 10 sierpnia 2016r do 26 września 2016r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji.
Radna Lewicka Kazimiera zapytała w sprawie ul.Spornej w Cisku prawdopodobnie pracownicy
z prac interwncyjnych do dziury na tej ulicy przywieźli ziemię, którą rozplantowali, mieszkańcy są
oburzeni, jest jedno błoto,pytają kto zadecydował?
Wójt Gminy wyjaśnił- nic nie wie na ten temat, na tej ulicy jest asfald i dziury możnaby załatać
frezowinami, zostanie to sprawdzone zapewnił Wójt.
Ad.5 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła informację ze swojej działalności w okresie
międzysesyjnym tj.od 10 sierpnia 2016r do 26 września 2016r. Poinformowała o posiedzeniach
komisji, na przyszłej sesji przewodniczacy komisji przedstawią sprawozdania z działalności.
Odczytala odpowiedź na pismo "Kukiz-15", pismo dotyczyło braku złożenia oświadczenia
majątkowego przez radnego Furmana. Odczytała pismo Urzędu Skarbowego w sprawie analizy
oświadczeń majątkowych. Poinformowała,że można podejść do biura rady i zapytać o swoje błędy
w oświadczeniu. Podziękowała sołectwom za zaproszenia na uroczystości dożynkowe.
Nie zgłoszono żadych pytań.
Wójt Gminy Cisek udzielił informacji nt. spraw związanych z rezygnacją z funkcji radnego Dawida
Furmana. W miesiącu październiku miały się odbyć wybory uzupełniające, lecz wybory się nie
odbędą, ponieważ zgłosił się tylko jeden kandydat Hałas Diter -mieszkaniec wsi Dzielnica,
z Błażejowic nikt nie wyraził zgody na kandydowanie. Kalendarz wyborczy jak również fakt, że
kandydat na radnego jest z innej miejscowości niż Błażejowice ustalono z komisarzem
wyborczym .
Ad.6 Przystąpiono do podjęcia uchwał.
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.
Wójt Gminy Cisek wyjaśnił szczegóły związane z wydatkami poniesionymi na "utylizację
zwierząt" oraz wyjaśnił wydatki zaplanowane na oświetlenie uliczne w Cisku: ul.Chopina , ul.Bełk
od mostu, połączenie Landzmierza z Ciskiem,
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dyskusja :
Radna Kazimiera Lewicka-zapytała w sprawie zawieszenia lampy ulicznej jeżeli słup jest?
Wójt Gminy wyjaśnił, aby zakup lampy uzgodnić z działem inwestycji jeżeli ustalenia będą
pozytywne to środki finansowe mogą być z funduszu sołeckiego.
Radny Ignacy Rudolf zgłosił również potrzebę ustawienia lampy od boiska w Roszowicach
w kierunku wsi.
Wójt Gminy poinformował,że w tym roku nie będzie kupowany samochód pożarniczy i z tego
tytułu nie będzie zaciągany kredyt oraz nastąpiła zmiana przedsięwzięć planowanych do realizacji
z funduszu sołeckiego w solectwa Błażejowice i Przewóz.
Innych pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 13 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania -0 głosów,
Uchwała Nr XIX/107/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 26 września 2016r. w sprawie przyjęcia
zmian do budżetu gminy na rok 2016 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik
nr 4 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 XIX/108/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 26 września 2016r. w sprawie przyjęcia
zmian wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik
nr 5 do protokółu.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Cisek. Projekt uchwały został omówiony przez pracownika firmy ATMOTERM.
Dyskusja:
Radny Wurst Alojzy zapytał w sprawie nazewnictwa drogi Błażejowice-Dziergowice, tam nie ma
mostu, już w nawigacjach taka droga jest wprowadzona , samochody są tam kierowane i wszyscy
wiemy jakie z tego powodu są problemy, jeżeli załadowany TIR wjedzie do Przewozu.
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Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- droga ma taką nazwę i radni nie mają wpływu na dokonanie
zmiany nazewnictwa drogi. Innych pytań nie zgloszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 13 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania -0 głosów,
Uchwała Nr XIX/109/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 26 września 2016r. w sprawie przyjęcia
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek została jednoglośnie podjęta. Uchwała stanowi
załącznik nr 6 do protokółu
Zakończono podejmowanie uchwał.
Ad. 7 Zapytania i oświadczenia radnych,
Zapytano czy jest pomysł na remont budynku po byłym PKP w Sukowicach ?
Wójt Gminy wyjaśnił- zgodnie z aktem notarialnym budynek ten jest zakfalifikowany na cele
rekreacyjno-tutrystyczne, Koleje Państwowe przy sprzedaży dały taki warunek ,zamierzeniem
gminy jest dokonać rozebiórki magazynów k/ tego budynku, koszt remontu budynku może
wynosić ok. 200 000zł. Dach omawianego budynku jest dobry.
Radna Głombik Ewa złożyła pismo w sprawie wizji lokalnej na ul. Zwyciestwa 2a 2b i zapytala co
dalej się dzieje? Rada Sołecka proponuje aby chociaż tę drogę utwardzić do rzeki, zapytała czy jest
możliwość zaplanowania w przyszłorocznym budżecie tych wydatków?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- gminy Polska Cerekiew i Cisek nie mają środków finansowych
zaplanowanych na ten cel, z obecnych dokumentów wynika, że droga jest położona na terenie
Polskiej Cerekwi, należałoby zrobić pomiary geodezyjne, natomiast część drogi dojazdowej
stanowi własność prywatną , z rolnikiem rozmowy były już przeprowadzone, jednakże rolnik nie
określił żadnej tranzakcji - sprzedaży czy nieodpłatnego przekazania drogi gminie.
Radny Nawrat Fryderyk zapytał co z planowanym przebiegiem gazociągu przez nasza gminę?
Wójt Gminy Cisek wyjaśnił-gazociąg jest na etapie projektowym, innych ustaleń narazie nie ma.
Ad.8 Informacje oraz zapytania sołtysów,
Sołtys Kazimiera Lewicka podziękowała wszystkim, którzy pomogli przy organizacji dożynek
parafialno-sołeckim w Cisku , podziekowała organizacjom a szczególnie Gminnemu Ośrodkowi
Kultury i placówkom oświatowym , którzy włożyli duży wkład w organizację tej imprezy.
Podziekowała Paniom sołtyskom z Nieznaszyna i Kobylic.
Radna Donata Proksza -podziękowała sołtysom z Cisek i Landzmierza za tak wspaniałą imprezę
dożynkową, wyszło bardzo dobrze, pogoda dopisała.
Radna Głombik Ewa zapytała, czy komitety rodzicielskie nadszych placówek oświatowych
naszych placówek oświatowych, które organizują zabawy taneczne z przeznaczeniam dochodu na
cele szkolne muszą płacić za wynajem sali?
Radny Cichoń Łukasz dodał do wypowiedzi,że wydatki poniesione z organizacją zabawy szkolnej
można obliczyć.
Wójt Gminy Cisek -wyraził zadowolenie, że są uczniowie i rodzice tych uczniów są chętni do przc
na rzecz szkoły, poinformował, jeżeli jest potrzeba to szkoły otrzymuja dodatkowe dofinansowanie.
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Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych- wpłynęła jedna odpowiedź na interpelację,dotyczącą
budowy wałów przeciwpowodziowych. Radny Gerard Stania nie jest zadowolony z odpowiedzi
i zaznaczył, że "dalej będzie temat drążył"
Ad.10.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Na obrad sesji doszedł Radny Powiatu Pan Rajmund Frischko, który na wstępie swojej wypowiedzi
poinformował o wykaszaniu poboczy dróg powiatowych, prace zostaną wykonane we własnym
zakresie Starostwa i rozpoczną się w III kwartale br.
Złożył podziekowania dla Radnego Tomasza Golasz, za osiągnięcia Młodzieżowej Drużyny
Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Odrzańskim. To OSP jest sławne w całej Polsce i za
granicą .Pan Tomasz jest opiekunem tej straży i o jej osiągnięciach opowie sam.
Przedstawił propozycję nazwy nowego mostu na rzece Odrze. Jest propozycja Gminy Bierawa aby
otrzymał nazwę Gołębowskiego, lecz należałoby sprawę omówić.
Sołtys Siwak Ryszard- zgłosił potrzebę wykoszenia odcinka drogi od Publicznej Szkoły
Podstawowej do kościoła w Roszowuickim Lesie, zarząd dróg wykasza tylko w kierunku potoku
Dzielniczka, zawsze jest część poboczy w tym rejonie nie wykoszona.
Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, potok Dzielniczka jest raz w roku wykaszany i w tym roku również
planowane jest wykaszanie od Błażejowic do Cisek w okresie jesieni br.
Radny Wurst Alojzy – zapytał czy powiat będzie kleił dziury na drogach? Obecnie te dziury mają
wielkość 20-30 cm.
Radny Powiatu Pan Rajmund Frischko -zapisał zgłoszenie w sprawie łatania dziur.
Radna Donata Proksza- zapytała w sprawie zakupu agregatu prądotwórczego dla Ośrodka Zdrowia
w Łanach, po ostanich ulewnych opadach deszczu nie było prądu, zgłosiła uszkodzone drzwi w tym
obiekcie.
Wójt Gminy Cisek wyjaśniając porównał z działalnością Ośrodka Zdrowia w Cisku, gdzie nie ma
takiego problemu, agregatu nie można podłączyć "byle jak", możliwe, że należałoby przerobić
instalację elektryczną co jest związane z dużym wydatkiem finansowym , to jest budynek mienia
komunalnego gminy,który musi być bezpieczny, poza tym należałoby przemyśleć kto ma dokonać
zakupu agregatu czy gmina czy ośrodek zdrowia, pomieszczenia są wynajmowane i gmina nie
ponosiła wydatków związanych wyposażeniem tych pomieszczeń, odnośnie uszkodzonych drzwi
wyjaśnił,że są naprawione przez konserwatora tego obiektu.
Wywiązała się dyskusja na temat braku prądu i problemów z tym związanych, gdzie padły
stwierdzenia "nie otwierać w tym czasie lodówki" to dłużej trzyma temperaturę.
Sołtys Siwak Ryszard- wymienił się doświadczeniami, jak był pracownikiem Gminnej Spółdzielni,
która posiadała 20 placówek z lodówkami. Sklepowe były w kontakcie z biurem i w razie
dłuższego braku prądu telefonicznie ustalano co zrobić z zawartością lodówki, naogół przewożono
do tych sklepów gdzie był prąd. To była dodatkowa praca lecz towar był uratowany.
Radny Cichoń Łukasz poinformował,że kończy sie gwarancja na ilumilacje świetlne na moście na
rz.Odrze.
Radny Powiatowy Rajmund Frischko poinformował,że w sprawie iluminacji oświatlenia
porozmawiają po sesji.
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Radny Golasz Tomasz pochwalił się osiągnięciami Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu
Odrzańskim, która to ostatnio uczestniczyła:
- w dniach 2-4 września 2016r. w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych
Młodzieżowych Dróżyn w Wiśle,
-w dniach 16-17 września 2016r. starsi strażacy uczestniczyli w Ogólnopolskich Zawodach
Pożarniczych w Polanicy Zdrój,
- dnia 25 września 2016r.uczesniczyli w Mistrzostwach pożarniczych Republiki Czeskiej,
Strażacy z Miejsca Odrzańskiego poraz kolejny przywieźli medale dla Powiatu KędzierzynskiegoKozielskiego.Zarówno w Wiśle jak i Polanicy Zdrój sekcja mlodzieżowa i seniorska zajęła pierwsze
miejsca w musztrze. Poinformował,że w tych zawodach uczesniczyło ponad tysiąc zawodników
z całego kraju, więc nasze zawodniczki musiały wykazać się niebywałą sprawnością podczas
musztry, sztafety czy bojowych ćwiczeń. Z Czech młodzieżowa drużyna również przywiozła
pierwsze miejsce. Ogólnie , działaność i osiągnięcia strażaków bardzo jednoczą mieszkanców, uczą
zachowania się w grupie, poinformował, że udało się stworzyć "starszą grupę strażaków", która
tworzyła się przez rok, poinformował,że średnio raz w tygodniu jest zbiórka.
Radny i opiekun drużyny strażackiej Tomasz Golasz wyraził zadowolenie ze współpracy
z gminami, ponieważ taka działalność związana jest z wydatkami finansowymi. Poinformował,że
jednakowe stroje dla strażaków ufundowało Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.Gmina
Bierawa ufundowała transport na zawody. Gmina Cisek również wspiera działalność Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Wójt Gminy złożył gratulacje i życzył kolejnych sukcesów.
Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami
„zamykam obrady XIX Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.18.00
Protokółowała: Małgorzata Siegmann
Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek
/-/Rozwita Szafarczyk
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