
 PROTOKÓŁ
              z obrad XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2017r.godz.15.00

Ad.1. Obrady XXIII Sesji słowami  „Otwieram obrady XXIII Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła  
i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła prawomocność 
obrad na 15 radnych, wszyscy obecni  . Obrady XXIII 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 .
Na wstepie minutą ciszy uczczono śmierć sołytysa Ryszarda Siwaka oraz śmierć  radnego 
poprzedniej kadencji Adalberta Piegza,
Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy  Rozwita Szafarczyk odczytała porządek obrad
1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII 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. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy 
    Cisek w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 a/ zmian do budżetu gminy 
b /zmiany wieloletniej prognozy finansowej
c/ /udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzięrzyńsko- Kozielskiemu                                       
w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2017,
d/ udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
e/ udzielenia upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej,
f/ projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na 
terenie Gminy ,
g/  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                      
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę,   
h/ zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy,
i/ określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na 
terenie Gminy    
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 do odczytanego porządku obrad. Przewodnicząca zgłosiła zmianę do porządku 
obrad polegajacą na wprowadzeniu 3 projektów uchwał w sprawach:
►aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek,
►przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cisek,
►zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom sołectw gminy Cisek 
przysługują diety,  

Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Rozwity Szafarczyk  poddano pod głosowanie :
za przyjęciem                            -15 głosów,
przeciw                                      – 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania    -0 glosów,
Wniosek w sprawie zmian do porządku obrad jednogłośnie przyjęto. Po dokonanych zmianach 
porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII 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. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy 
    Cisek w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 a/ zmian do budżetu gminy 
b /zmiany wieloletniej prognozy finansowej
c/ /udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzięrzyńsko- Kozielskiemu                                       
w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2017,
d/ udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
e/ udzielenia upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej,
f/ projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na 
terenie Gminy ,
g/  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                      
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę,   
h/ zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy,
i/ określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi                    
w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 
obowiązujących na terenie Gminy  
j/ aktualności Studium uwarunkowań in kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek,
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k/ przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cisek,
l/zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom sołectw gminy Cisek 
przysługują diety,
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 Rozwity Szafarczyk zapytała o uwagi do protokołu z obrad 
poprzedniej sesji, nie zgłoszono żadnych uwag. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 
poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                             -15 głosów,
przeciw                                       – 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania    - 0 glosów,
Protokół  z obrad poprzedniej sesji jednogłosnie przyjęto.

Ad.4. Udzielono glosu Wójtowi Gminy, który przedstawił  sprawozdanie ze swojej  działalności      
w okresie międzysesyjnym tj. od 19 grudnia 2017r.do 27 lutego 2017r. Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu 
Dyskusja :
Radna Rozwita Szafarczyk- zapytała "gdzie na dzień dzisiejszy można nabyć wnioski" na 
dofinansowanie zakupu ekologicznych piecy? 
Strona internetowa www.wfosigw.opole.pl.bardzo dobrze tłumaczy dofinansowanie do pieców 
ekologicznych, do termoizolacji budynków i inne, są również podane nr telefonów.
Ad.5.  Przewodniczącej Rady Gminy Cisek przedstawiła    informację o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym tj. od 19 grudnia 2016 do 27 lutego 2017r.
Infornmacja stanowi załącznik nr 4 do protokółu sesji.
Ad 6. Udzielono głosu przewodniczącym komisji, którzy przedstawili  informację z działalności 
komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy  Cisek w okresie międzysesyjnym tj. od 
19 grudnia 2016 do 27 lutego 2017r.
Wurst Alojzy przewodniczący komisji rolnictwa,ochrony środowiska i porzadku publicznego,
dyskusja:
Omówiono temat zniszczonych dróg, a głównie transport buraków cukrowych, radni podali 
propozycję,  aby cukrownia partycypowała w kosztach remontów  dróg, lecz taki temat przerabiano 
kilka lat wcześniej i nie ma takiej opcji, ponieważ w drodze przetargu jest wyłaniany przewoźnik do
transportu buraków cukrowych, więc to nie cukrownia niszczy drogi. Problemem podobny jest        
z  kopalnią kruszywa  w Kobylicach. W celu uszanowania nowych nawierzchni dróg planuje się 
ustawienie dodatkowych znaków drogowych  ograniczających  tonaż na wybranych drogach 
gminnych i wewnętrznych. Zamierzeniem  tego oznakowania jest- aby transport cieżki omijał 
nowowyremontowane drogi drogi gminne i wewnetrzne. 
Golasz Tomasz przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej,
Proksza Donata -przewodnicząca komisji oświaty,kultury, zdrowia i spraw socjalnych
Ryborz Anna przewodnicząca komisji rewizyjnej,
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Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Ad.7. Przystapiono do podjęcia  uchwał w sprawach:
Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz -skarbnik gminy, która omówiła  projekt uchwały w sprawie  
zmian do budżetu gminy.Komisja gospodarczo-budżetowa pozytywnie zaopiniowała proponowane 
zmiany budżetowe.
Dyskusja :
Radna Ryborz Anna kolejny raz przypomniała o zaplanowaniu środków finansowych na remont 
placu przed świetlicą wiejską w Przewozie, pokazała zdjęcia przedstawiające plac w czasie 
zimowych roztopów.
Pani Sołys z Nieznaszyna -poinformowała,ze podonie jak plac przed świetlicą w Przewozie 
wygladają niektóre drogi dojazdowe do posesji w Nieznaszynie.  
Pani Sączawa Elżbieta-zapytała co w sprawie dokończenia małej architektury w Landzmierzu?  
Wójt gminy wyjaśnił,że wymienione zadania nie wprowadzają nic nowego do budżetu, to są 
zadania bieżące, które będą w trakcie roku realizowane,sołectwo Landzmierz jest w wydatkach 
bieżących.
Zakończono dyskusję.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                         – 15 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało się od glosowania  - 0 głosów,
Uchwała Nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017r w sprawie zmian do 
budżetu gminy została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokółu sesji.

Przystapiono do podjecia uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Udzielono 
głosu Pani Alinie Hanisz -skarbnik gminy, która omówiła  projekt uchwały. Nie zgłoszono żadnych 
pytań.Projekt uchwały poddano pod głosowanie :
za przyjęciem                         – 15 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało się od glosowania  - 0 głosów,
Uchwała Nr XXIII/133/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017r w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej jednogłośnie podjeto. Uchwała stanowi załacznik nr 6 do 
protokółu sesji.

Przystapiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kędzięrzyńsko- Kozielskiemu    w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 
2017. Projekt uchwały omówiła Pani Alina Hanisz-skarbnik, poinformowała,że jest to  dotacja dla   
1 osoby z naszej gminy uczęszczającej na niniejsze warsztaty.
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 Nikt z radnych nie zabrał głosu      w dyskusji. Projekt uchwały poddano pod głosowanie 
za przyjęciem                         – 15 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało się od glosowania  - 0 głosów, 
 Uchwała Nr XXIII/134/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017r w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Kędzięrzyńsko- Kozielskiemu    w zakresie prowadzenia 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2017  została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 
załącznik nr 7  do protokółu sesji

Przystapiono do podjęcia uchwały w sprawie  udzielenia dotacji w roku 2017 na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
Projekt uchwały omówiła Pani Alina Hanisz – skarbnik gminy , poinformowała, że dotycja dotyczy 
kościoła  Św.Bartłomieja w Łanach, parafia zlożyła stosowny wniosek w tej kwestii.
Radna Kazimiera Lewicka -   zapytała czy nie byłaby teraz kolej na dotację dla kościoła w Cisku? 
Parafia Łany otrzymała dotację 2 lata temu.
Wójt Gminy Cisek wyjaśnił zasady otrzymania dotacji, potwierdził,że faktycznie Parafia Łany         
2 lata temu otrzymała dotację, oraz wymienił parafie, które otrzymały dotację dwukrotnie w tym 
również Parafia Cisek. Innych uwag nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie :
za przyjęciem                         – 15 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało się od glosowania  - 0 głosów,
Powtórzono głosowanie :
 Projekt uchwały poddano pod głosowanie :
za przyjęciem                         – 14głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało się od glosowania  - 1głosów,
Uchwała Nr XXIII/135/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017r w sprawie  udzielenia 
dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 
8 do protokółu sesji 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  udzielenia upoważnienia do załatwienia 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Projekt uchwały omówiła Pani Alina 
Hanisz-skarbnik gminy informujac, że upoważnienie dotyczy indywidualnych spraw z  zakresu 
administracji publicznej  dotyczących przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego.                   

Protokół   z obrad XXIII  SESJI RADY GMINY CISEKz dnia 27 lutego 2017r. 

Strona 5



Do załatwiania tych spraw upowaznia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.        
Nie zgłoszono żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie :
za przyjęciem                         – 15 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało się od glosowania  - 0 głosów,
Uchwała Nr XXIII/136/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017r w sprawie udzielenia 
upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,została 
jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  9 do protokółu sesji

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych       
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy. Projekt uchwału omówił Wójt Gminy,
informując, że w tej kwestii odbyły się spotkania z rodzicami oraz projekt uchwały był 
konsultowany z kuratorem. Przedyskutowano nazwę nowo powstałej podstawówki "im. 
Władysława Planetorza  w Cisku", ponieważ przy planowanej reorganizacji nie musi być taka sama 
nazwa. W dyskusji radni miejscowości Cisek stwierdzili aby zostawić nazwę szkoły 
"im.Władysława Planetorza ". 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie :
za przyjęciem                         – 15 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało się od glosowania  - 0 głosów,
Uchwała Nr XXIII/137/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017r w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na terenie 
Gminy ,została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokółu sesji

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   określenia wysokości opłat za korzystanie                  
z wychowania przedszkolnego  w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę,  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie :
za przyjęciem                         – 15 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało się od glosowania  - 0 głosów,
 
 Uchwała Nr XXIII/138/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017r w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie   z wychowania przedszkolnego  w publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do 
protokółu sesji

Protokół   z obrad XXIII  SESJI RADY GMINY CISEKz dnia 27 lutego 2017r. 

Strona 6



Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady 
Gminy,projekt uchwały omówiła przewodnicząca komisji rewizyjnej. Nie zgłoszono żadnych uwag.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie :
za przyjęciem                         – 15 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało się od glosowania  - 0 głosów,
Uchwała Nr XXIII/139/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017r w sprawie zatwierdzenia
planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy,została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 
załącznik nr 12 do protokółu sesji.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez 
właścicieli nieruchomości za usługi   w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych              
i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy 
odczytała projekt uchwały oraz poinformowała, że komisja rolnictwa, ochrony środowiska               
i porządku publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. Nie zgłoszono żadnych pytań.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie :
za przyjęciem                           – 15 głosów,
przeciw                                        -0 głosów,
wstrzymało się od glosowania   - 0 głosów,
Uchwała Nr XXIII /140/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017r w sprawie określenia 
górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi   w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy, 
została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 13  do protokółu sesji
 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek. Projekt uchwały omawiano na wspólnym 
posiedzeniu komisji.
Radna Sączawa Elżbieta zapytała czego dotyczy” budowa trasy rowerowej”2 poz.str.14? Zapytała 
w sprawie zapisu na str.43,”główne potrzeby warunkujące” 
Wójt Gminy wyjaśnił- odnośnie pytania 1 dotyczy to ścieżki rowerowej po wale 
przeciwpowodziowym, gminy mają przygotowaną dokumentację, realizacja zadania  wspólnie         
z gminami ościennymi. Odnośnie  pytania 2 Wójt Gminy wyjaśnił- punkt ten dotyczy terenów, 
przykładowo, które tereny wyznaczmy pod inwestycje, które pod budownictwo mieszkaniowe         
a które pod ścieżki rowerowe, co pod zaplecze sportowe i inne ,studium zawiera diagnozę co mamy.

Radny Golasz Tomasz zapytał o termin realizacji „od  aktualności studium” do nowego studium,
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień-ok 1 roku powinno wystarczyć, nad dokumentami będą teraz 
pracować urbaniści.
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Pani mecenas Joanna Kolan poinformowała,że jest to zależne od konsultacji, od aktywności 
mieszkańców, konsultacje należy wpisać w strategię ,  są gminy gdzie termin realizacji od 
aktualizacji do nowego studium trwa nawet 4 lata .Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały 
poddano pod głosowanie :
za przyjęciem                         – 15 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało się od glosowania  - 0 głosów,
Uchwała Nr XXIII/141/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017r w sprawie aktualności 
Studium uwarunkowań in kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek,została 
jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 14  do protokółu sesji

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek. Projekt uchwały 
omówił Wójt Gminy. Nie zgłoszono żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie :
za przyjęciem                         – 15 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało się od glosowania  - 0 głosów,
 Uchwała Nr XXIII/142/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017r w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cisek,została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 15           
do protokółu sesji

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad na 
jakich sołtysom sołectw gminy Cisek przysługują diety. Projekt uchwały omówiła Przewodnicząca 
Rady Gminy  informując, że zmienia się procent potrąceń za nieobecność na sesji było 30% 
potrąceń z wynagrodzenia a obecnie zmieniamy na 10 %. Komisja gospodarczo budżetowa 
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. Projekt 
uchwały poddano pod głosowanie :
za przyjęciem                         – 15 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało się od glosowania  - 0 głosów,
Uchwała Nr XXIII/143/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lutego 2017r w sprawie zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom sołectw gminy Cisek przysługują 
diety,została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 16  do protokółu sesji
Zakończono podejmowanie uchwał.

Ad.8.  Zapytania i oświadczenia radnych,
Radny Mikliss Norbert zgłosił,że przy drodze wojewódzkiej na odcinku  Łany-Dzielnica nie są 
drożne rowy i spływająca woda po zimowych roztopach płynęła  drogą  uszkadzając  pobocze drogi
i ogólnie stwarzała utrudnienia użytkownikom drogi.
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Wójt Gminy poinformował, aby radni z Łan i  Dzielnicy napisali interpelację.
 Radny Stania Gerard dodał do wypowiedzi,że od miejscowości Roszowice w kierunku Dzielnicy 
również rowy są niedrożne i dobrze byłoby aby uzgodnić zakres prac na miejscu wspólnie                
z zarządem dróg i radnymi.
Radni przedyskutowali temat przyorywania dróg, kiedyś przy drogach rosły drzewa a jak zostały 
wycięte to rolnicy zaorują do samej krawędzi  drogi.
Ustalono,że można by znowu zaprosić zarządców dróg na naszą sesję.
Radny Stania Gerard- zapytał w sprawie gazociągu,jak daleko są prace i czy gmina będzie mogła 
się dołączyć.
Wójt Gminy poinformował, że aktualnie są robione pomiary,odnośnie podłączenia gminy to 
prawdopodobnie nie będzie można dokonać takiego przyłącza ponieważ zapotrzebowanie gminy na
gaz jest małe, bezpośrednio do gazociągu podłączyć się nie można, lecz nie wiadomo czy w tym 
temacie nie zmienią się przepisy prawne, jedynie można by dokonać przyłącza gdyby się znalazł 
potencjalny przedsiębiorca, który zajął by się rozprowadzeniem nitki gazowej po naszym terenie to 
taka możliwość by była.   

Radny Stania Gerard zapytał w sprawie Ośrodka Zdrowia w Łanach z którego odeszła Pani 
stomatolog i jakie są plany czy będzie stomatolog inny, czy może inny lekarz?  
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień, lokal po stomatologu jest wolny, zapotrzebowanie na ten 
lokal zgłosiła Pani doktor M Terech,  lokale użytkowe powinny być przekazywane w najem             
w drodze przetargu, z opinii mieszkańców przydałby się lekarz specjalista proponowano pediatrę, 
jeżeli zajdzie  potrzeba, to podamy pod rozwagę Radzie Gminy aby podjąć stosowną uchwałę na 
dzierżawę lokalu  bez przetargu . W dyskusji stwierdzono,że pediatra nie będzie miał pracy skoro 
rodzi się mało dzieci, prędzej przydałby się geriatra.
Radna Kazimiera Lewicka -zaproponowała aby zaprosić osobę kompetentną ze służby zdrowia        
w sprawie  udzielenia  informacji nt działalności pomocy medycznej firmy FALCK. Przytoczyła 
przykłady zdrowotne ,które ostatnio miały miejsce w jej rodzinie i jak szukała pomocy w FALCU.
W dyskusji stwierdzono aby napisać skargę na działalność do Narodowego Funduszu Zdrowia,albo 
zaprosić osobę kompetentną z Falca w celu udzielenia informacji.      
Ad. 9.  Udzielono głosu sołtysom 
Sołtys z Przewozu Rajmund Bulik zapytał w sprawie zmiany nazwy ul. Świerczewskiego?
Wójt Gminy wyjaśnił- trzeba zmienić nazwę waszej ulicy jak również nazwę ul.22 lipca w Cisku,
w przeciwnym razie Wojewoda w trybie nadzoru może zmienić nazwę tych ulic. 
Sołtys Machulak Mariusz zapytał w sprawie zaśmieconych rowów przydrożnych, zaproponował 
aby te prace wykonać zanim trawa urośnie.
Wójt Gminy Cisek poinformował, że jak corocznie prace będą wykonane do świąt wielkanocnych.
   
Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. Nie wpłynęły żadne interpelacje  w okresie 
międzysesyjnym, jak również nie wpłynęła odpowiedź na interpelację radnej Ryborz. 
Ustalono: wysłać ponaglenie do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie odpowiedzi na interpelację

Ad. 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. Udzielono głosu radnemu powiatowemu, który 
przedstawił remonty dróg powiatowych, zachęcił aby samorządy partycypowały w kosztach 
remontów dróg powiatowych czy też wojewódzkich wtedy jest większa szansa na przyspieszenie 
danego remontu. Poinformował o planowanym remoncie szpitala. Zachęcił aby wspierać finansowo
stowarzyszenia.

Protokół   z obrad XXIII  SESJI RADY GMINY CISEKz dnia 27 lutego 2017r. 

Strona 9



Radny Ignacy Rudolf zapytał w  sprawie” Geodezji” czy będzie przeniesione do Kędzierzyna.
Radny Powiatu Rajmund Frischko wyjaśnił ”najprawdopodobniej tak”.
Innych pytań nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami 
„zamykam obrady XXIII Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.18.15

Protokółowała: Małgorzata Siegmann
                                                                                                         Przewodnicząca
                                                                                                       Rady Gminy Cisek                         
                                                                        
                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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