
 PROTOKÓŁ 

              z obrad XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 2017r. godz.15.00                                          

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła prawomocność 

obrad na 15 radnych, wszyscy obecni  . Obrady XXIV 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 . 

Ad.2 Przewodnicząca rady odczytała niżej wymieniony porzadek obrad i zapytala o uwagi i wnioski : 

1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z XXIII Sesji  Rady Gminy. 

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej  za rok 

2016 

5.Przedstawienie sprawozdania z zakresu wspierania rodziny za 2016r. 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym. 

7.  Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w 

okresie międzysesyjnym. 

8.Podjęcie uchwał:    

            a/zmian do budżetu gminy, 

b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

c/ określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli , dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym, 

d/ określenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Cisek 

jest organem prowadzącym, 

e/ ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, logopedów, 

psychologów, pedagogów i doradców zawodowych, 

f/przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2017r. 
 

9.Zapytania i oświadczenia radnych, 
10.Informacje oraz zapytania sołtysów 

11.Odpowiedzi na interpelacje radnych 

12.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

Przewodniczaca Rady Gminy zgłosiła zmianę do porzadku obrad polegajacą na wprowadzeniu do 

porzadku dwóch projektów uchwał w sprawach: 

8.g/ dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na terenie 

Gminy Cisek na okres oddnia 1 wrzesnia 2017r.do dnia 31 sierpnia 2019r. 

8 .h / wskazania uczniom oddziałów klas VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu oraz 

Publicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Roszowickim Lesie, miejsce realizacji 

obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018- 2018/2019, 

Wniosek Przewodniczacej Rady Gminy poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          -15 głosów, 

przeciw                                     -0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania -0 głosów 



Wniosek Przewodniczącej Rady w sprawie wprowadzenia do porzadku obrad dwóch projektów 

uchwał jednogłosnie przyjeto. Przystapiono do realizacji porzadku obrad, który po zmianach 

przedstawia sie nastepujaco;  

1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z XXIII Sesji  Rady Gminy. 

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej  za rok 

2016 

5.Przedstawienie sprawozdania z zakresu wspierania rodziny za 2016r. 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym. 

7.  Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych  

w okresie międzysesyjnym. 

8.Podjęcie uchwał: 

            a/zmian do budżetu gminy, 

b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

c/ określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli , dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym, 

d/ określenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Cisek 

jest organem prowadzącym, 

e/ ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, logopedów, 

psychologów, pedagogów i doradców zawodowych. 

f/przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2017 

g/ dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na 

terenie Gminy Cisek na okres od dnia 1 września 2017r.do dnia 31 sierpnia 2019r. 

h / wskazania uczniom oddziałów klas VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu 

oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie, miejsce 

realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018- 

2018/2019, 

9.Zapytania i oświadczenia radnych, 

10.Informacje oraz zapytania sołtysów 

11.Odpowiedzi na interpelacje radnych 

12.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

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

XXIII Sesji, radni nie zgłosili żadnych uwag ,przyjęcie protokołu poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                              -15 głosów, 

przeciw                                         -0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania      -0 głosów, 

Protokół z obrad poprzedniej   XXIII Sesji jednogłośnie przyjęto. 
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Ad.4 i 5.  Udzielono głosu Danucie Pawlik-Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

która omówiła   sprawozdanie z działalności Ośrodka  za rok 2016. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu sesji. Następnie omówiła  sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny 

rónież za 2016r. stanowiące załacznik nr 4 do protokółu sesji. Radni otrzymali kserokopię 

sprawozdań. Pani kierownik poinformowała,że ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastepczej 

zobowiązuje Wójta Gminy do przedstawienia Radzie Gminy sprawozdań do dnia 31 marca każdego 

roku. 

Dyskusja: 

Radna Rozwita Szafarczyk zapytała w sprawie "ubóstwa" na terenie naszej gminy jest  97 rodzin, 

które otrzymały pomoc z tytułu ubóstwa, co to jest ubóstwo? 

Pani kierownik Danuta Pawlik udzieliła wyjaśnień-jeżeli dochód miesięczny na członka rodziny 

jest mniejszy niż 514zł to rodzina jest zaklasyfikowana do kategorii" ubóstwa", natomiast                                

w  gospodarstwie domowym  jednoosobowym to krytrium wynosi  634,-zł miesięcznie i jeżeli jest 

miniejsze to osoba jest również zaliczana do "ubóstwa ". Poinformowała,że do w/w dochodu nie 

wlicza się świadczenia 500+.  

Radna Kazimiera Lewicka zapytała, czy w porównaniu do lat poprzednich ubóstwo zmalało,                      

w związku z wypłatą świadczenia 500+, jak wynika ze sprawozdania w okresie od kwietnia do 

grudnia 2016r na ten cel przeznaczono 1 896 873,-zł? 

Pani kierownik Danuta Pawlik udzieliła wyjaśnień- parę rodzin wyszło z "ubóstwa "lecz wiekszość 

pozostało i dalej korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, powodem min. jest fakt, że do dochodu 

rodziny nie wlicza się świadczenia 500+. Rodziny znają swoje prawa, media naglaśniają, więc 

rodziny te, nie rezygnują z zasiłków socjalnych.  Ustawa o 500+ weszła w życie w kwietniu, a do 

kwietnia świadczenia  były wypłacone dla niektórych rodzin o niskim dochodzie. Rodziny objęte 

pomocą społeczną są motywowane do dobrego gospodarowania środkami finansowymi i dlatego 

nielicznym udało się z kryzysu wyjść.Poinformowała,że w grupie "ubóstwa "oprócz rodzin                               

z dziećmi  są także ujęte osoby samotne, matki samotnie wychowujące dzieci.   

W dyskusji zapytano o różnicę "48 wniosków" pomiędzy wnioskami złożonymi a załatwionymi 

pozytywnie? 

Pani kierownik Danuta Pawlik udzieliła wyjaśnień- 48 wniosków odesłano w celu zweryfikowania         

i załatwienia do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, wnioski te dotyczyły rodzin, 

gdzie jeden z rodziców pracuje za granicą, wnioski te są również przez w/w ośrodek załatwiane 

pozytywnie, tyle, że czas oczekiwania jest wydłużony.  

Innych pytań nie zgłoszono, podziekowano Pani kierownik za przedstawienie sprawozdań. 

Ad. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym tj.                           

od  27 lutego 2017r. do 27 marca 2017r. Stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji. 

 

Ad.7.  Przewodniczącej Rady Gminy Cisek przedstawiła    informację o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym tj. od  27 lutego 2017r. do 27 marca 2017r. 

Przypomniała radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br. oraz poinformowała 

o posiedzeniach komisji.Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokółu sesji. 
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Ad.8.Podjęcia uchwał: 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian   do budżetu gminy na rok 2017. 

Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz- skarbnik Gminy, która omówiła zmiany poszczególnymi 

działami rozdziałami i paragrafami. Komisja gospodarczo-budżetowa zmiany omawiała 

 i  pozytywnie je zaopiniowała . 

dyskusja :    

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XXIV/144/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017r. w sprawie  przyjęcia 

zmian   do budżetu gminy na rok 2017 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr  7 do protokołu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian  wieloletniej prognozy finansowej. 

Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz- skarbnik Gminy, która omówiła projekt uchwały . Komisja 

gospodarczo-budżetowa zmiany zaopiniowała pozytywnie. 

dyskusja :    

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XXIV/145/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017r. w sprawie  zmian  

wieloletniej prognozy finansowej, została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  7 do 

protokołu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli  , dla których Gmina Cisek jest 

organem prowadzącym. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Cisek. Komisja oświaty, kultury, 

zdrowia i spraw socjalnych pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Radni nie zgłosili 

żadnych uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie; 

za przyjęciem                         - 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XXIV/146/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia 

kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli , dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym,   została jednogłośnie podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr  8 do protokołu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół 

podstawowych, dla których Gmina Cisek jest organem prowadzącym . Udzielono głosu Wójtowi 

Gminy, który omówił projekt uchwały. Komisja oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych 

pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Radni nie zgłosili żadnych uwag. Projekt 

uchwały poddano pod głosowanie; 

za przyjęciem                         - 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XXIV/147/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia 

zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Cisek jest organem 

prowadzącym,  została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  9 do protokołu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych. 

Udzielono głosu Wójtowi Gminy ,który omówił projekt uchwały. Komisja oświaty, kultury, zdrowia 

i spraw socjalnych pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Radni nie zgłosili żadnych 

uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie; 

za przyjęciem                         - 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XXIV/148/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, logopedów, psychologów, 

pedagogów i doradców zawodowych, została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr  10 do protokołu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2017. 

Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który omówił projekt uchwały. Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie; 

za przyjęciem                         - 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XXIV/149/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017r. w sprawie  przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Cisek w roku 2017,została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  11 do 

protokołu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjum 

do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Cisek na okres od dnia 1 września 2017r.do dnia 31 

sierpnia 2019r. Udzielono głosu Wójtowi Gminy ,który omówił projekt uchwały. Komisja oświaty, 

kultury, zdrowia i spraw socjalnych pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 
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Radni nie zgłosili żadnych uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie; 

za przyjęciem                         - 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów,                                                                                                                   

Uchwała Nr XXIV/150/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017r. w sprawie 

dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na terenie 

Gminy Cisek na okres od dnia 1 września 2017r.do dnia 31 sierpnia 2019r.została jednogłośnie 

podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  12 do protokołu sesji. 
 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  wskazania uczniom oddziałów klas VI Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Landzmierzu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Roszowickim Lesie, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach 

szkolnych 2017/2018- 2018/2019. Udzielono głosu Wójtowi Gminy ,który omówił projekt uchwały. 

Komisja oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt 

uchwały. Radni nie zgłosili żadnych uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie; 

za przyjęciem                         - 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XXIV/151/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017r. w sprawie wskazania 

uczniom oddziałów klas VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu oraz Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od 

klasy VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018- 2018/2019,została jednogłośnie podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr  13 do protokołu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad 9.Zapytania i oświadczenia radnych, 

Radni przedyskutowali stan techniczny dróg przebiegajacych przez gminę i złożyli w tym temacie 

stosowne interpelacje. 

Radna Lewicka Kazimiera zapytała w sprawie budowy zbirnika przeciwpowodziowego w 

Raciborzu? 

Wójt Gminy udzielił wyjasnień- zbiornik ma być gotowy w roku 2019. 

Ad.10.Informacje oraz zapytania sołtysów. 

Sołtys Rajmund Bulik zapytał – czy w komunalnym budynku w Przwozie mieszka nowa rodzina? 

Wójt Gminy potwierdził, że jest nowa rodzina,  

Ad 11.Odpowiedzi na interpelacje radnych nie wpłynęły żadne odpowiedzi. 

Ad.12.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.Nie zgłoszono żadnych wniosków, złożono sobie 

życzenia świateczne.Porządek obrad wyczerpano Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita 

Szafarczyk słowami „zamykam obradyXXIV Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- 

godz.16.30 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                 Przewodnicząca   Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                                                       /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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