Protokół
z obrad XXII SESJI RADY GMINY CISEK
z dnia 19 grudnia 2016r-godz.11.00
Ad.1. Obrady XXII Sesji słowami „Otwieram obrady XXII Sesji Rady Gminy Cisek ” otworzyła
i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła prawomocność
obrad na 15 radnych wszyscy obecni . Obrady XXII Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne
i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji.
Ad.2. Przewodnicząca Pani Rozwita Szafarczyk powitała zebranych radnych i pracowników
urzędu i odczytała porządek obrad, który otrzymali wszyscy radni, zapytała czy są wnioski do niżej
wymienionego porządku obrad.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji.
4. Procedura uchwalenia budżetu gminy na rok 2017:
a/ odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej,
c/ odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
d/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,
e/ odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji,
f/ odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
g/ dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami
komisji problemowych,
h/ głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu,
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
b/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
c/ zmian do budżetu gminy na 2016r.
d/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2016r.
6. Zapytania i oświadczenia radnych.
7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca zgłosiła zmiany do porządku obrad polegające na wykreśleniu z porządku
obrad dwóch projektów uchwał w sprawach:
c/ zmian do budżetu gminy na 2016r.
d/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2016r.
oraz wprowadzeniu do porządku obrad również dwóch projektów uchwał w sprawach :
-diet przysługujacych radnym Rady Gminy Cisek,
-ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek

Innych zmian nie zgłoszono. Zmianę porządku obrad poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
-15 głosów,
przeciw
-0 głosów,
wstrzymało sie od głosowania -0 gosów
Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmiany porządku obrad jednogłośnie
przyjęto. Porzadek obrad po dokonanych zmianach przedstawia się następujaco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji.
4. Procedura uchwalenia budżetu gminy na rok 2017:
a/ odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej,
c/ odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
d/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,
e/ odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji,
f/ odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
g/ dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami
komisji problemowych,
h/ głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu,
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
b/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
c/ diet przysługujących radnym Rady Gminy Cisek
d/ wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek
6. Zapytania i oświadczenia radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Ad.3. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała czy są uwagi do protokołu z obrad poprzedniej
XXI Sesji? Nie zgłoszono żadnych uwag. Przyjęcie protokołu poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
-15 głosów,
przeciw
-0 głosów,
wstrzymało sie od głosowania -0 gosów,
Protokół z obrad poprzedniej sesji jednogłosnie przyjęto.
Ad. 4. Przystapiono do procedury uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.Ustalono, że nie ma
potrzeby odczytywania projektów uchwał jak również ponownego omawiania projektu budżetu
gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ w tych tematach odbyło wspólne
posiedzenie komisji stałych rady dnia 12 grudnia 2016r. na którym omówiono dochody i wydatki
budżetowe wraz z załącznikami .
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Projekt uchwały budżetowej oraz projekt wieloletniej prognozy finansowe stanowią załączniki
nr 3,4 do niniejszego protokołu
Prowadząca obrady Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk odczytała uchwałę nr 481/2016
z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2017, opinia stanowi
załacznik nr 5 do protokołu sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Gerard Stania odczytał:
► uchwałę nr 483/2016 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opinii Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2017-2022 stanowiącą załacznik nr 6 do protokołu sesji ,
► odczytał protokół wspólnego posiedzenia z dnia 12.12.2016r. stanowiący załącznik nr 7,
Komisje nie wystosowały żadnych wniosków ani uwag , pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały budżetowej oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej, w związku z czym punkty
6 e,f,g,h porządku obrad są bezprzedmiotowe.
Ad.5 Podjęcie uchwał.
Przystapiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017. Radni nie
wnieśli żadnych uwag do omawianego projektu. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjeciem
– 15 głosów,
przeciw
-0 glosów,
wstrzymało sie od głosowania -0 głosów,
Uchwała Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 została jednogłośnie podjęta.Uchwała stanowi załącznik
nr 8 do protokołu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Cisek na lata 2017-2022. Projekt uchwały przedstawia źródła finansowania planowanych inwestycji
oraz przedstawia zadłużenie gminy. Radni nie wnieśli żadnych pytań. Projekt uchwały poddano
pod głosowanie :
za przyjęciem
- 15głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głos,
Uchwała Nr XXII/129/2016 Rady Gminy Cisek z 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej została jednogłosnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do
protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie diet przysługujących radnym Rady Gminy Cisek .
Po dokonanej analizie oraz sprawdzeniu w gminach ościennych ustalono, że radni od roku 2007 nie
podwyższali sobie diety jak również proponowane kwoty diety nie odbiegają od gmin ościennych.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.
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Dyskusja :
Radna Kazimiera Lewicka – zabrała głos w sprawie proponowanej kwoty potrąceń za nieobecność
na sesji lub posiedzeniu komisji, 30% to jest dużo pieniędzy a sporadycznie wynikają sytucje
rodzinne, zdrowotne, gdzie radny nie może uczestniczyć w pracach rady. Przypomniała,że w latach
90 praca sołysa i praca radnego była pracą społeczną, należał się jedynie zwrot kosztów dojazdu.
W dyskusji podano propozycję aby zmniejszć na 10%.
Radna Głombik Ewa- zaproponowała aby zmienić na 10% potrącenia przy dietach sołtysów
(obecnie również sołtysom potrąca się 30% wynagrodzenia za nieobecność na sesji).
Radna Sączawa Elżbieta zaproponowała aby sołtysom podwyższyć dietę, ponieważ praca sołtysa
jest nie zapłacona, zaproponowała dla radnych podwyżkę o 30 zł, a dla sołtysów o 20zł.
Wójt Gminy Cisek- udzielił wyjaśnień- w sprawie wynagrodzń dla sołtysów mają się zmienić
przepisy, przypomniał,że o sołtysach się nie zapomina , docenia się ich pracę ,i były takie lata gdzie
oprócz wynagrodzenia były upominki tj. rower, zegarek, czajnik. Dokonano autopopraki
polegającej na zmniejszeniu % potrąceń z 30% na 10%.Projekt uchwały omawiano na wspólnym
posiedzeniu komisji dn.12.12.2016r.. Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod
głosowanie :
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 1 głos,
Uchwała Nr XXII/130/2016 Rady Gminy Cisek z 19 grudnia 2016r. w sprawie diet
przysługujących radnym Rady Gminy Cisek wiekszościa głosów została podjęta.Uchwała stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przystapiono do podjecia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała projekt uchwały, który był również omawiany na
wspólnym posiedzeniu komisji dnia 12.12.2016r. Nie zgłoszono żadnych pytań.projekt uchwały
poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głos,
Uchwała Nr XXII/131/2016 Rady Gminy Cisek z 19 grudnia 2016r. w sprawie wynagrodzenia
Wójta Gminy Cisek została jednogłośnie opodjęta. Uchwała stanowi załacznik nr 11 do protokołu
sesji.
Zakończono podejmowanie uchwał.
Ad 6. Zapytania i oświadczenia radnych.
Przewodniczaca Rady Gminy Cisek podziękowała za podjęcie uchwał szczególnie w sprawie
uchwalenia budżetu gminy , zerówno dla Wójta Gminy jak i radnych priorytetem przyszłorocznego
budżetu jest zrobienie kanalizacji w Cisku a nastepnie w pozostałych miejscowościach gminy.
Wójt Gminy Cisek potwierdził,złożono wniosek na dofiansowanie kanalizacji w kwocie :
4 000 000zł. Przed świętami powinna być ogłoszona dotyycząca weryfikacji wniosków.
Landzmierz jest skanalizowany do miejscowości Cisek-Stara Wieś.
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Radna Ryborz Anna- sołectwo Przewóz bardzo by chciało mieć zagospodarowany plac przed
świetlicą wiejską, nawierzchnia placu wpłynęłaby na pozytywny wizerunek wsi.
Wójt Gminy zapewnił, że są czynione starania w tym kierunku, trochę optymizmu, i "będzie
pięknie również przed świetlicą wiejską w Przewozie".
Radny Golasz Tomasz-Miejsce Odrzańskie również chciciałoby działkę do trenowania,OSP
Miejsce Odrzańskie jest jedyną jednostka trenująca na terenie prywatnym, chociaż w pobliżu jest
działka mienia komunalnego i działka agencyjna.
Radna Sączawa Elżbieta ponownie zglosiła zrobienie chodnika i zatoczek przystankowych
w Landzmierzu.
Wojt Gminy wyjaśnił, zadania te dotyczą drogi powiatowej i są corocznie zgłaszane w starostwie,
remont był realizowany ze środków powodziowych i taki stan drogi był przed powodzią,
poinformował, że bedzie remontowany kolejny odcinek tej powiatówki w kierunku Sukowic.
Ad 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. Żadne interpelacje nie wpłynęły.
Ad 8. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji- nie zgłoszono żadnych wniosków. Pani
Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk zaprosiła wszystkich na część uroczysta sesji,
podziękowała za udział w obradach dzisiejszej sesji i słowami "zamykam obrady XXII Sesji Rady
Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.12.45.
Protokółowała: Małgorzata Siegmann
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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