
 PROTOKÓŁ 

 

                    z obrad XXV Sesji Rady Gminy z dnia 8 maja  2017r.-godz.15.00                                         

 

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

 i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła prawomocność 

obrad na 15 radnych, wszyscy obecni  . Obrady XXV 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 wstępie Pani Przewodnicząca przedstawiła nowo wybraną Sołtys wsi Roszowicki Las Panią  

Weronikę Burek, którą wybrało zebranie wiejskie dnia 10.04.2017r. 

 Ad.2.  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi lub wnioski do 

niżej wymienionego porządku obrad. 

1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z XXIV Sesji  Rady Gminy. 

4. Przedstawienie oceny zasobów Pomocy Społecznej w Gminie za rok 2016. 

5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami 

pożytku  publicznego oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 

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.Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy  

 Cisek w okresie od 27 lutego 2017r do 8 maja 2017r 

9.Podjęcie uchwał: 

a/zmian do budżetu gminy, 

b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

c/ diet przysługujących radnym Rady Gminy Cisek, 

d/ zmiany nazwy ulicy w Cisku, 

e/zmiany nazwy ulicy w Przewozie 

10.Zapytania i oświadczenia radnych, 

11.Informacje oraz zapytania sołtysów, 

12.Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

13.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady zgłosiła zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu projektu 

uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kędzierzyn -Koźle wykonania zadania własnego Gminy 

Cisek w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Wniosek przewodniczącej poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania - 0 głosów, 

Zmianę porządku obrad jednogłośnie przyjęto, innych zmian nie zgłoszono. Przystąpiono do 

realizacji porządku obrad, który po zmianach przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z XXIV Sesji  Rady Gminy. 

4. Przedstawienie oceny zasobów Pomocy Społecznej w Gminie za rok 2016. 

5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami 

pożytku  publicznego oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 

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.Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy  

 Cisek w okresie od 27 lutego 2017r do 8 maja 2017r 

9.Podjęcie uchwał: 

a/zmian do budżetu gminy, 

b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

c/ diet przysługujących radnym Rady Gminy Cisek, 

d/ zmiany nazwy ulicy w Cisku, 

e/zmiany nazwy ulicy w Przewozie, 

f/ powierzenia Gminie Kędzierzyn -Koźle wykonania zadania własnego Gminy Cisek w zakresie 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 

10.Zapytania i oświadczenia radnych, 

11.Informacje oraz zapytania sołtysów, 

12.Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

13.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Ad.3. Przystąpiono do przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji. Przewodnicząca zapytała 

 o uwagi do protokołu? Nie zgłoszono żadnych uwag. Przyjęcie protokołu poddano pod głosowanie:    

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania - 0 głosów, 

Protokół z obrad XXIV Sesji jednogłośnie  przyjęto. 

 

Ad.4.Udzielono głosu Danucie Pawlik-kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , która 

przedstawiła ocenę zasobów Pomocy Społecznej  w Gminie za rok 2016. Informacja stanowi 

załącznik nr 3 do protokółu sesji. 

dyskusja: 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek – zapytała o sposób lub wypracowane zasady jeżeli chodzi  

zgłaszanie osób do opieki społecznej a raczej jak pracownicy GOPS-u docierają do osób 

potrzebujących, czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  monitoruje jak radzą sobie osoby starsze 

mieszkające samotnie, bywa tak,że dana osoba rezygnuje z pomocy ponieważ częściowo muszą 

zapłacić,za tzw pomoc sąsiedzką? 

Pani  kierownik Danuta Pawlik  wyjaśniła - pracownicy socjalni będąc w terenie  sprawdzają jak 

dana osoba funkcjonuje, w środowisku wiejskim, mieszkańcy sobie pomagają,  Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej współpracuje z sołtysami, z pielęgniarkami i każdy monit jest sprawdzany lecz 

niejednokrotnie osoby samotne odmawiają pomocy, lecz  mimo wszystko  takie osoby są  

poinformowane o przysługujących im prawach. 

Pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Pawlik -zwróciła się z prośbą aby 

zgłaszać przypadki niepokojące nawet gdyby to było „nadprogramowo” niż osoba miałaby zostać 

bez pomocy. 

Radny Stania Gerard – dominujące w naszej Gminie jest „ubóstwo” czy to znaczy, że rodzina nie 

ma z czego żyć?  

Pani kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła -  ubóstwo najczęściej jest 

powiązane  z chorobą, bezradnością, bezrobociem, kalectwem lub innymi problemami,  ubóstwo 

jest również jeżeli suma dochodów w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego. 

Świadczenia z programu 500+ nie są wliczane do dochodu rodziny. Innych pytań nie zgłoszono. 

Podziękowano pani kierownik. 
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Ad.5. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdania z realizacji programu 

współpracy Gminy Cisek z organizacjami pożytku  publicznego oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok 2016. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokółu 

sesji. 

Dyskusja: 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała, kto może przystąpić do  konkursu w sprawie 

otrzymania dotacji dla organizacji pożytku publicznego? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- każda organizacja pożytku publicznego może ubiegać się 

o dotację na swoją statutową działalność. Do rozstrzygnięcia konkursu ofert jest powołana komisja. 

Na stronie internetowej gminy corocznie jest ogłaszany konkurs wraz ze wszystkimi informacjami  

w tym temacie. Wymienił organizacje które otrzymały dotację w tym roku są to: Caritas oraz kluby 

sportowe. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

Ad.6. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie  ze swojej działalności                      

w okresie międzysesyjnym tj. od 27 marca  do 8 maja 2017r.Informacja stanowi załącznik nr 5.                               

dyskusja: 

Radna Głombik Ewa- zapytała czy rodzice zadeklarowali ,że  w Publicznej Szkole Podstawowej            

w Cisku będzie kl. I ? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- odbyły się zebrania z rodzicami i rodzice zdecydowali 

 o utworzeniu kl I w Publicznej Szkole Podstawowej w Cisku ,plany organizacyjne szkół zostały 

zatwierdzone w zakresie takim jaki był możliwy na kwiecień 2017, we wrześniu jeszcze mogą 

wystąpić zmiany  w tych planach , na dzień dzisiejszy jest nierealne tworzenie klasy I w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Landzmierzu, ponieważ 3 dzieci jest z obwodu tej szkoły a 4 dzieci jest 

spoza obwodu, pierwszoklasistów z Cisku nie będziemy wozić do szkoły w Landzmierzu, na taki 

gest Gminy nie stać,  w obiekcie w Cisku po likwidacji gimnazjum będzie dużo miejsca, warunki  

są bardzo dobre, parter gimnazjum zostanie przystosowany do dzieci mniejszych, pani dyrektor  

podjęła już działania w kwestii remontu, poinformował,że w Szkole Podstawowej w Cisku będą 

utworzone 2 oddziały klasy I, po 13 uczniów w klasie. 

Radna Sączawa Elżbieta- uważa, że rodzice chcą, aby klasa I była w Landzmierzu, powodem jest 

fakt,że rodzeństwo jest w klasach starszych, zapytała dlaczego zabraniamy rodzicom wyboru? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-sprawa była uzgadniana z dyrektorami szkół, z rodzicami,  

względy ekonomiczne oraz demografia przemawiają za podjętymi decyzjami. Norma uczniów 

 w klasie to 25, zadał pytanie czy jest uzasadniona potrzeba tworzenia kolejnej klasy I z 5 uczniami 

lub 7 uczniami? 

Innych pytań nie zgłoszono. 

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

 w okresie międzysesyjnym od 27 marca  do 8 maja 2017r. Poinformowała o posiedzeniach komisji 

oraz o osiągnięciach  Młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej, która sławi Gminę Cisek w całej 

Polsce. Podziękowała komendantowi tej drużyny za poświęcony czas. Podziękowała Panu 

sołtysowi z miejscowości Łany, który był obecny przy pracach drogowych na odcinku Łany-

Dzielnica.  Informacja stanowi załącznik nr  6 do protokołu sesji.  

Ad.8.Udzielono głosu przewodniczącym komisji stałych rady , którzy przedstawili informacje   

 z  działalności komisji w okresie od  od 27 lutego 2017r do 8 maja 2017r Informacje przedstawiano 

na podstawie protokółów komisji, które mieszczą się  w dokumentach komisji: 

• Ryborz Anna -przewodnicząca komisji rewizyjnej 

• Proksza  Donata  - przewodnicząca komisji oświaty,kultury zdrowia i spraw socjalnych, 
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Ad.9.Podjęcie uchwał: 

Udzielono głosu Skarbnik Gminy- Pani Alinie Hanisz, która omówiła propozycje zmian  do 

budżetu gminy na bieżący rok, zmiany zostały omówione poszczególnymi działami ,rozdziałami 

 i paragrafami, 

dyskusja: 

Radni przedyskutowali zakup łodzi ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisku, po 

powodzi 1997 panowało stwierdzenie,że łodzie ratunkowe powinny być na stanie straży 

mieszczących się na terenie nie zalewowym, obecnie ustalono, że jest lepiej jak łódź będzie na 

terenie zagrożonym. 

Radny Golasz Tomasz zapytał w sprawie zakupu pieca c.o dla budynku komunalnego w Przewozie? 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- był tam piec węglowy z podajnikiem, funkcjonował  6 lat i się zepsuł. 

Zapytano o zakup działki w Cisku, w jakim celu ma być zakupiona? 

Ustalono,że jest błąd w projekcie uchwały, działka jest położona w Landzmierzu i ma być 

zakupiona pod budowę przepompowni. Dokonano autopoprawki. 

Komisja gospodarczo-budżetowa omawiała zmiany budżetowe i wydała pozytywną opinię 

Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXV/152/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 8 maja 2017r w sprawie zmian do 

budżetu została jednogłośnie podjęta. Uchwała  stanowi załącznik nr 7 do protokółu sesji.     

Udzielono głosu  Skarbnik Gminy- Pani Alinie Hanisz, która omówiła zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej na 2017rok. Nie zgłoszono żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXV/153/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 8 maja 2017r w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej na 2017rok została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 8 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany diet przysługujących radnym Rady Gminy 

Cisek. Zmiana polegała na dodaniu paragrafu 8„Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego..”.Nie zgłoszono żadnych pytań. Projekt uchwały poddano 

pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 8 maja 2017r w sprawie zmiany diet 

przysługujących radnym Rady Gminy Cisek  została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 9 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do pojęcia uchwał w sprawie zmian nazwy ulic w Przewozie i w Cisku. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo Pana Alojzego Ketzlera mieszkańca wsi Cisek, 

pismo dotyczyło propozycje nazwy ulic. Poinformowano, że odnośnie ustalenia nowych nazw ulic 

odbyły się konsultacje z mieszkańcami tych ulic i mieszkańcy ustalili nowe nazwy. 

Radna Kazimiera Lewicka poinformowała,że Pan Alojzy Ketzler uczestniczył w zebraniu  

z mieszkańcami Cisku z ul.22 Lipca, gdzie  przedstawił swoje propozycje, jednakże ustalono aby 

została nazwa „Lipcowa”   
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Radna Donata Proksza- powinniśmy uszanować wolę mieszkańców i zaakceptować nazwy, które 

sobie wymyślili, gdyby ci mieszkańcy mieli problem z wymyśleniem  nowej nazwy wtedy 

ingerencja byłaby na miejscu, lecz skoro żadnego problemu nie było więc należy uszanować 

podjęte decyzje zebrania. 

Radny Wurst Alojzy-skoro wyraziliśmy zgodę na konsultacje społeczne, które się odbyły, to 

musimy uszanować wolę mieszkańców.   

Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:   

za przyjęciem                            - 14 głosów, 

przeciw                                       -  1 głosów, 

wstrzymało się od głosowania    - 0 głosów, 

Uchwala Nr XXV/155/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 8 maja 2017r w zmiany nazwy ulicy  

w Cisku większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Przewozie, w tej miejscowości 

również odbyły się konsultacje z mieszkańcami gdzie ustalono nazwę „ul. Słoneczna” w miejsce 

obecnej ul. Świerczewskiego.  Żadnych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie:   

za przyjęciem                           - 14 głosów, 

przeciw                                     -   1 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Uchwala Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 8 maja 2017r w zmiany nazwy ulicy 

w Przewozie została większością głosów podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokółu 

sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kędzierzyn -Koźle wykonania 

zadania własnego Gminy Cisek w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,projekt uchwały 

omówił Wójt Gminy. Radni nie zgłosili żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:   

za przyjęciem                           - 15 głosów, 

przeciw                                    -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Uchwala Nr XXV/157/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 8 maja 2017r.w sprawie powierzenia 

Gminie Kędzierzyn -Koźle wykonania zadania własnego Gminy Cisek w zakresie opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do 

protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał.  

Ad.10.Zapytania i oświadczenia radnych, 

Radna Głombik Ewa zapytała w sprawie programu "Odnowa Wsi", co Sukowice mogłoby zrobić 

aby skorzystać z tych środków finansowych? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- aby skorzystać z dofinansowania z "Odnowy Wsi" musi być 

opracowany wniosek następnie oczekuje się na nabór wniosków, a następnie czy wniosek został 

przyjęty do realizacji , poinformował,że Sukowice ma zrobiony projekt na ścieżkę rowerową, plac 

zabaw wraz z altaną i te zadania mają być dofinansowane ze stowarzyszenia  "EURO CONTRY", 

Gmina monitoruje nabór wniosków oraz kwotę dofinansowania  Gminie zależy aby skorzystać 

najkorzystniejszego dofinansowania , nabór wniosków nie jest ogłoszony wiec trudno mówić  

 o konkretach w tej kwestii. 
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Przedyskutowano temat szkół, do roku 2016 analizowano  demografię urodzeń, Wójt Gminy 

wyjaśnił,że nauczyciele nie stracą pracy, uchwały zostały podjęte. 

Radna Głombik Ewa zaproponowała aby dożywiać dzieci w szkołach, ponieważ dzieci są coraz 

dłużej w szkole, 

Radny Wurst Alojzy- potwierdził aby stworzyć  szkołę liczebnie większą i zaproponować 

wyżywienie dla wszystkich. 

Radna Lewicka Kazimiera – w Cisku po likwidacji Publicznego Gimnazjum są warunki dużo 

lepsze niż w szkołach małych, jest sala gimnastyczna , dzieci dowozi się w jedno miejsce, kiedyś  

do gimnazjum uczęszczało 300 dzieci,  

Radna Ryborz dodała, pod względem ekonomicznym „tak”są duże oszczędności, lecz jeżeli się 

szkolę zamyka to zamiera życie we wsi,   

Radna Saczawa Elżbieta jest za utworzeniem kl. I w Landzmierzu,  ponieważ szkoła jest 

wyposażona,  warunki do nauki są dobre, jest plac zabaw, pieniądze na utrzymanie szkół małych  są 

z subwencji, gdyby rodzice byli obecni na sesji na pewno potwierdziliby wypowiedź radnej. 

Wójt Gminy Cisek -poinformował, że w całej gminie jest 50 uczniów, którzy mają rozpocząć naukę 

w kl.I  to jest na 2 oddziały  klas  pierwszych, gdyby dzieci było więcej nie byłoby tematu. 

Radna Rozwita Szafarczyk- wyjaśniła, że błędem jest mówić , że nasze wsie wymierają jak zamyka 

się szkolę, w Kobylicach zamknięto szkolę i wieś nie umiera, imprezy sołeckie się odbywają, 

imprezy te uświetniają dzieci z gimnazjum lub szkoły podstawowej czy też Młodzieżowa Straż 

Pożarna z Miejsca Odrzańskiego.  

Radna Ryborz Anna dodała do wypowiedzi, że oczywiście jest to do załatwienia lecz wtedy jest 

więcej zachodu, obecnie sołectwo przygotowuje się do imprezy z okazji „dnia matki”gdzie część 

artystyczną  zapewnią  dzieci z naszych szkół,    

Wójt Gminy poinformował,że 21 maja 2017roku są zawody pożarnicze w Przewozie, na które 

przyjdą rodziny strażaków i można by imprezę połączyć wtedy frekwencja jest zapewniona. 

Radny Stania Gerard- zgłosił uszkodzone klapy przeciwpowodziowe pomiędzy Przewozem  

a Podlesiem w międzywalu, przepusty są uszkodzone i wjazdy na pola, zaproponował aby 

sprawdzić usterki w terenie, poinformował, że wały są zbudowane z piasku i gliny, pomiędzy 

Podlesiem a Dąbrową nadmiar wody się rozlał na pola, 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień – w związku z opadami deszczu w sobotę tj.06.05.2017r osobiście 

sprawdzał stan techniczny klap na całym odcinku, wszystkie klapy trzymały tylko jedna klapa była 

nieszczelna, 

Radny Mikliss Norbert- poinformował, że w Łanach jest jedna rodzina,która nie dba o porządek na 

swojej posesji, ostatnio zawaliła im się stodoła i nic z tym nie robią, wpływa to na negatywny 

wizerunek  wsi,  

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- jest ochrona własności, jedynie nadzór budowlany, 

Radny Nawrat Fryderyk zapytał w sprawie remontu drogi w stronę Bierawy? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień-prawdopodobnie droga będzie poszerzana ze względu na 

wzmożony ruch samochodowy. 

Radny Wurst Alojzy- zapytał, w sprawie remontu drogi powiatowej w kierunku Sukowic, ponieważ 

transport ciężarowy ruszył w kierunku nowego mostu, przy tej drodze nie ma chodników, pobocza 

uszkodzone ogólnie jest niebezpiecznie, 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- będzie robiona, trwają prace przygotowawcze, do końca bieżącego 

roku planowany odcinek drogi ma być zrobiony, 
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Ad.11.Informacje oraz zapytania sołtysów. 

Sołtys Ignacy Elfryda- zapytała w sprawie parkingu przy kościele w Nieznaszynie, wystarczyłoby 

zarurować i utwardzić część rowu, problem w tym,że jest to droga wojewódzka, wiadomo, że 

samochodami przyjeżdżamy do kościoła i jak po obu stronach tej drogi są zaparkowane samochody 

to przejazd drogą jest utrudniony i niebezpieczny, ogólnie ta droga nie jest szeroka i po obu 

stronach są rowy przydrożne, zapewniła,że mieszkańcy są chętni do pomocy przy wykonywaniu 

tych prac. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień -właściciel drogi nie wyraża zgody na zarurowanie części rowu, 

Przedyskutowano temat : prawdopodobnie rów przydrożny jet gminny, więc Zarząd Dróg 

Wojewódzkich nie ponosiłby żadnych kosztów, ustalono aby wystosować pismo w tej sprawie do 

zarządcy drogi, 

Sołtys wsi Sukowice  Machulak Mariusz-zaproponował aby remont drogi powiatowej w kierunku 

Sukowic o 200m przedłużyć, ponieważ byłby jeszcze zrobiony bardzo zdewastowany odcinek, 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił,że wszystko jest zależne od pieniędzy i okaże się po przetargu, jaka jest  

cena planowanego remontu. 

Sołtys wsi Błażejowice Kurfeld Alfred-zapytał o łatanie dziur w Błażejowicach, ponieważ 

zauważył,że mieszkańcy uzupełniają te dziury byle czym, 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień – temat na następną sesję, ponieważ należy zapewnić środki 

budżetowe na ten cel, 

Ad 12.Odpowiedzi na interpelacje radnych-odczytano pisma informacyjne nt realizacji interpelacji, 

Ad.13.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. Udzielono głosu Radnemu Tomaszowi Golasz, 

który przedstawił kolejne osiągnięcia Młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej, która to kolejny 

raz pojechała do Warszawy po odbiór statuetki ogólnopolskiej „za inicjatywy na rzecz 

społeczeństwa” w przypadku MOSP była to inicjatywa  w zakresie bezpieczeństwa . W komisji 

konkursowej -żiri zasiadały takie osobistości jak: Waldemar Pawlak, Czesław Lang, Władysław 

Leśniakiewicz, gala wręczenia nagród również była zorganizowana z „ całą pompą”, rozpoczynała   

mszą świętą, którą prowadził Arcybiskup Kazimierz Nycz, uroczystość uświetniała orkiestra, do 

statuetki otrzymano nagrodę 1 000,-zł, nadzór nad całą imprezą sprawował Urząd Marszałkowski. 

Poinformował również , że Ochotnicza Straż Pożarna opracowała  projekt na zadanie pn.” 

Aktywność i edukacja,obozy dla młodzieży pod namiotami wraz ze szkoleniem opiekunów”, który 

będzie sfinansowany z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.  Projekt ten musi być poparty 

głosami społeczeństwa powiatu kedzierzynsko-kozielskiego, dlatego zwrócił się do radnych  

i sołtysów z prośbą o rozpropagowanie tematu w swoich wsiach, ponieważ bez odpowiedniej ilości 

głosów projekt będzie odrzucony. Odczytał pismo „Floriany 2017” skierowane do Wójta Gminy 

Cisek. 

Radna Kazimiera Lewicka poinformowała,że OSP Cisek również zajęło I miejsce „jako Ochotnicza 

Straż Pożarna - roku”  w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 

Wójt złożył gratulacje dla wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych za osiągnięcia na szczeblach 

powiatowych , wojewódzkich oraz w przypadku Miejsca Odrzańskiego na  arenie  krajowej oraz 

podziękował wszystkim, którzy pracują społecznie na rzecz gminy. Innych wniosków  nie 

zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady XXV 

Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.17.45 
Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                 Przewodnicząca 

                                                                                                    Rady Gminy Cisek 

                                                                       

                                                                                                /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
 

 

Protokół   z obrad  XXV Sesji Rady Gminy z dnia 8 maja  2017r. 

 
                                                                                                                                          strona 7 

 


