
                                                                            Protokół 

                     z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 21 sierpnia 2017r.-godz.16.00 

 

 Ad.1. Obrady XXVIII Sesji słowami  „Otwieram obrady XXVIIISesji Rady Gminy Cisek” 

otworzyła    i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych obecnych 13( nieobecni: Proksza Donata i Szczuka 

Agnieszka ) . Obrady XXVIII  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. Powitała  gości zaproszonch Panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Cisku  Małgorzatę 

Szczygieł-Pander oraz Pana Prezesa Spółdzielni Usług Rolniczych Kazimierza Nagórzańskiego,  

powitała radnych, sołtysów i pracowników urzędu. Odczytała niżej wymieniony porządek obrad:            

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII 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 w budżecie gminy na rok 2017, 

b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

c/ nadania statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im.Władyslawa Planetorza w Cisku, 

d/ zatwierdzenia taryfy cen  i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę                                                 

i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię 

Usług Rolniczych w Cisku z siedzibą w Roszowickim Lesie, 

e/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek, 

7.Zapytania i oświadczenia radnych, 

8.Informacje oraz zapytania sołtysów 

9.Odpowiedzi na interpelacje radnych 

10.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Zapytała o uwagi do porządku obrad ? Przewodnicząca Rady zgłosiła zmianę do porzadku obrad, 

polegająca na wprowadzeniu do porzadku obrad projektu uchwały w sprawie przeznaczenia mienia 

przekształconego gimnazjum, dla którego organem prowadzacym jest Gmina Cisek.   Wniosek  

w sprawie zmiany porządku obrad poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           - 13 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów,    

Wniosek jednogłośnie przyjęto. Porządek obrad,  po zmianach przedstawia się nastepująco:         

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII 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 w budżecie gminy na rok 2017, 

b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

c/ nadania statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im Wladyslawa Planetorza w Cisku, 

d/ zatwierdzenia taryfy cen  i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę                                                 

i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię 

Usług Rolniczych w Cisku z siedzibą w Roszowickim Lesie, 

e/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek, 

f/  przeznaczenia mienia przekształconego gimnazjum, dla którego organem prowadzacym jest 

Gmina Cisek, 

7.Zapytania i oświadczenia radnych, 

8.Informacje oraz zapytania sołtysów, 

9.Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

10.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Porządek obrad po dokonanych zmianach poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           - 13 głosów, 

przeciw                                      -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów 

Porządek obrad jednogłośnie przyjeto,przystąpiono do jego realizacji. 

Ad.3. Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi do protokółu  

z obrad poprzedniej sesji, żadnych uwag nie zgłoszono. Przyjecie protokołu z obrad sesji  

z dnia 17 lipca 2017r. poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                            -  13 głosów, 

przeciw                                        - 0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania    – 0 głosów, 

Ad.4. Udzielono glosu Wójtowi Gminy,który przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności 

 w okresie międzysesyjnym tj w okresie od 17 lipca 2017r do 21 sierpnia 2017r. 

- poinformował,że Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski przekazał kwotę 130 000zł na usuwanie 

skutków trąby powietrznej  w Landzmierzu, oraz podpisano porozumienie o zasadach 

wydatkowania tych środków finansowych.  

-kolejną deklarację o pomocy finansowej dla poszkodowanych,złożyło Starostwo Opolskie, gdzie 

na swojej sesji dnia 31 sierpnia 2017roku podejmą stosowną uchwałę w tej sprawie, 

-Wójt Gminy interweniował  do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji  w sprawie 

środków rezerwy celowej na remonty obiektów mieszkalnych , rezerwa ta została uruchomiona  

i jest ujęta w uchwale budżetowej, 

-poinformował, że w Urzędzie Gminy rozpoczęto kontrolę, którą realizuje Opolski Urząd 

Wojewódzki, tematem kontroli "remont rowów melioracyjnych" wykonany w ubiegłym roku ze 

środków finansowych budżetu państwa, 

- przeprowadzono przetarg na dowożenie uczniów do szkoły, w przetargu brała udział jedna firma, 

cena oferty brutto to kwota: 270 000zł, 
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-przekazał wiadomość, że poszkodowani w wyniku tornada mieszkańcy, mogą skorzystać                                           

z bezpłatnej porady psychologicznej, której siedziba mieści się w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu przy ul.Skarbowej , nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

rozdzielił pisma wśród poszkodowanych mieszkańców,  

Dyskusja: 

Radna Lewicka Kazimiera- w związku z informacjami  medialnymi  dotyczących strat po wichurze 

w woj.Kujawsko-Pomorskim zapytała czy w naszej gminie również mieszkańcy otrzymają 

dofinansowanie do remontów budynków gospodarczych w kwocie do 100 000zł, czy prawo będzie 

obowiazywało wstecz? Telewizja informowała, że szkody można zgłaszać do wtorku.  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- jeszcze nie ma przepisu prawnego w tej kwestii, jednakże 

uważa,że wszyscy poszkodowani mieszkańcy powinni być traktowani jednakowo, kataklizm 

dotknął zarówno naszych mieszkańców jak i tych na północy, wiedzę na temat wyrządzonych szkód 

gmina posiada, jeżeli zapadnie konkretna decyzja to zapotrzebowanie zostanie zrobione. Obecnie 

środki finansowe są przekazywane na odbudowę budynków mieszkalnych.  

Radna Sączawa Elżbieta – zapytała w sprawie  remontów budynków gospodarczych, dzisiaj 

przekazała do Wójta pismo określające szkody w budynkach gospodarczych w miejscowości 

Landzmierz,  

Wójt Gminy – skierowała Pani pismo do Wójta o udostępnienie środków finansowych na kwotę 

900 000zł na remont budynków gospodarczych, jak to ma wyglądać? 

Radna Sączawa Elżbieta- Pan Wójt ma złożyć zapotrzebowanie o środki finansowe do Wojewody, 

poszkodowani mieszkańcy nie są w stanie odbudować budynków gospodarczych,  

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił ,że zapotrzebowanie o środki finansowe składa się na kwotę 

rzeczywistą, w tej kwestii nie ma dowolności ani przypadkowości,  jeżeli zostało ustalone,że jest 

możliwość dofinansowania remontów budynków gospodarczych to z chwilą otrzymania informacji 

z ministerstwa złożymy stosowne zapotrzebowanie, lecz kwota zapotrzebowania musi z czegoś 

wynikać. Narazie jest deklaracja ministerstwa jeszcze muszą wytyczne. 

Radny Tomasz Golasz zapytał w kwestii dowozu uczniów do szkół, transport corocznie jest droższy, 

czy nie kalkulowałoby się zakupić autobusu? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- Gmina posiada Gimbus do przewożenia dzieci lecz został on 

przekazany w  dzierżawę ARRIVIE i  corocznie otrzymywaliśmy pieniądze z tytułu dzierżawy 

ok.18 000zł. Ten autobus ma już ok.15 lat i jest już wyeksploatowany, od września bieżącego roku 

nie jest dopuszczony do przewozu dzieci, w tym temacie gmina otrzymała informację, że nie będzie 

pieniędzy z tytułu dzierżawy,ponieważ autobus nie przeszedł przeglądu   i bedzie wycofany 

 z ruchu. Wójt wyjaśnił, że gmina potrzebuje trzech  autobusów  do sprawnego  rozwożenia dzieci 

do szkół  i przedszkoli.  

Ad.5 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła informację ze swojej działalności ,       

 w okresie od 17 lipca 2017r. do 21 sierpnia 2017r. Przedstawiła prace komisji oraz odczytała pismo 

Marszałka Województwa w sprawie akcji" Sołtys opolszczyzny i Sołectwo roku 2017" 

Ad.6. Podjęcie uchwał. Przystapiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2017. Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz -skarbnik gminy, która omówiła  projekt uchwały 

w sprawie  zmian do budżetu gminy.  
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Wymieniła kwoty dotacji na wypłatę zasiłków, wymieniła kwotę darowizny -cementowni Górażdże 

dla Kobylic,  która będzie przeznaczona na zagospodarowanie placu zabaw, wymieniła darowiznę 

Powiatowego Banku Spółdzielczego  z przeznaczeniem na "Pływadła", wymieniono koszt remontu 

dachu na Publicznej Szkole Podstawowej  Landzmierz,wymieniono zmiany w wydatkowaniu 

środków funduszu sołeckiego i inne.  Komisja gospodarczo-budżetowa pozytywnie zaopiniowała 

proponowane zmiany budżetowe. 

Dyskusja : 

Radny Gerard Stania zapytał o wydatek w kwocie 13 000zł "ścieki"?  

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił,że jest to przyłącz nowego budynku do sieci wodno-kanalizacyjnej. 

Za przyłącz nowego budynku do sieci, właściciel nie ponosi kosztów. 

Innych pytań nie zgloszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                             -13 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów , 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXVIII/165/2017 z dnia 21 sierpnia 2017r . w sprawie zmian  w budżecie gminy na 

rok 2017 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załacznik nr 3 do protokołu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej, który 

również omówiła  Pani Skarbnik Alina Hanisz. Komisja gospodarczo-budżetowa pozytywnie 

zopiniowała projekt uchwały. Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           -13głosów, 

przeciw                                       -0 głosów , 

wstrzymało się od głosowania   0 głosów, 

Uchwała Nr XXVIII/166/2017 z dnia 21 sierpnia 2017r  w sprawie  zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załacznik nr 4 do protokołu 

sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu  Publicznej Szkoły Podstawowej 

im.Władyslawa Planetorza w Cisku, projekt uchwały omówiła Pani dyrektor tej szkoły Małgorzata 

Szczygieł - Pander. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych omawiała projekt uchwały wraz 

 z załącznikiem i pozytywnie go zaopiniowała. Nie zgłoszono żadnych pytań. Projekt uchwaly 

poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                            -13głosów, 

przeciw                                       -0 głosów , 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr XXVIII/167/2017 z dnia 21 sierpnia 2017r  w sprawie nadania statutu Publicznej 

Szkoły Podstawowej im.Władyslawa Planetorza w Cisku została jednogłośnie podjęta.Uchwała 

stanowi załacznik nr 5 do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen  i opłat za usługi zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę   i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek 

przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z siedzibą w Roszowickim Lesie. Udzielono głosu 

Prezesowi Spółdzielni Usług Rolniczych Kazimierzowi Nagórzańskiemu, który omówił wniosek 

w tej sprawie.Podwyżkę uzasadnił zakupem wody z Polskiej  Cerekiewi i kędzierzyna Koźla . 

Opłaty  za wodę  i za odbiór nieczystości porównał z ościennymi gminami. Poinformował  

o usuwaniu awarii kanalizacji w Landzmierzu, które są naprawiane w ramach gwarancji. 

Dyskusja: 

Radny Stania Gerard-argument,że więcej trzeba płacić za zakup wody nie przekonuje radnego?jako 

przykład podał Gminę Pawłowiczki, gdzie za wodę mają stawkę 2,27zł/m3+Vat, zapytał, czy skoro 

nie mamy własnej studni to corocznie czeka nas podwyżka za pobór wody? 

Prezes Spółdzielni Usług Rolniczych udzielił wyjaśnień- Pawłowiczki mają swoją studnię, Polska 

Cerekiew ma swoją studnię. Gmina  Cisek dla części gminy kupuje wodę, podobnie jest 

 z oczyszczalnią ścieków.  

Wójt Gminy Cisek dodał do wypowiedzi- na połączenie wodociągu ze studnią w Błażejowicach nie  

stać naszej gminy, gdyby na taki cel pojawiły sie środki finansowe unijne to z pewnością byśmy 

skorzystali, były przymiarki na zmianę przepisów prawa wodnego, zgodnie z którym 

obowiązywałyby całkiem inne zasady opłat za dostawę wody. 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska  i Porządku Publicznego omawiala projekt uchwały lecz 

nie wydała opinii w tej kwestii.Innych pytań nie zgłoszono.Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                             -11głosów, 

przeciw                                        -0 głosów , 

wstrzymało się od głosowania   - 2 głosów, 

Uchwała Nr XXVIII/168/2017 z dnia 21 sierpnia 2017r  w sprawie zatwierdzenia taryfy cen  

 i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę   i zbiorowego odprowadzania ścieków 

świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z siedzibą 

 w Roszowickim Lesie większościa głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do 

protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Cisek.Udzielono glosu Radnej Annie Ryborz,która odczytała i wyjaśniła poszczególne 

punkty kontroli.  

Radna Kazimiera Lewicka zapytała w sprawie pkt 3 "Kontrola poniesionych  wydatków na 

usuwanie skutków klęski żywiołowej  w Landzmierzu, która miała miejsce w lipcu br.", jak 

skontrolować darowiznę CARITAS, którą zebrał Cisek i przekazał mieszkańcom Landzmierza, była 

to kwota ok.26 000zl, z przeznaczona na remont budynków mieszkalnych. 

Radna Sączawa Elżbieta podziękowała za przekazane środki finansowe, nadmieniła,że ogólnie 

pieniędzy brakuje na remonty, poinformowała,że przekazała do parafii informację dotyczącą 

zniszczeń oraz zestawienie informujące ile jest uczniów w Landzmierzu i ile jest osób starszych. 
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Zakończono dyskusję. Projekt uchwaly poddano po głosowanie: 

za przyjęciem                            -13głosów, 

przeciw                                       -0 głosów , 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXVIII/169/2017 z dnia 21 sierpnia 2017r  w sprawie  zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek została jednogłosnie podjęta.Uchwala stanowi załacznik  

nr 7 do protokółu sesji. 

     

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia mienia przekształconego gimnazjum, 

dla którego organem prowadzacym jest Gmina Cisek. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy. Radni 

nie zgłosili żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod glosowanie: 

za przyjęciem                            -13głosów, 

przeciw                                       -0 głosów , 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXVIII/170/2017 z dnia 21 sierpnia 2017r  w sprawie przeznaczenia mienia 

przekształconego gimnazjum, dla którego organem prowadzacym jest Gmina Cisek jednogłosnie 

podjęto. Uchwała stanowi zalącznik nr 8 do protokółu sesji. 

Ad.7.Zapytania i oświadczenia radnych. 

Radny Stania Gerard- skierował pytanie do Pana Rajmunda Frischko,  czy na sesji Rady Powiatu 

omawiano temat karetki pogotowia z Polskiej Cerekwi i tego by zamiast ratowników medycznych  

w karetce byli lekarze, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców? 

Radny Powiatu udzielił wyjaśnień "karetki nie są w dyspozycji szpitala " karetki pogotowia nie są 

zadaniem powiatu, radny rozmawiał nawet na ten temat z dyrektorem szpitala.  

Radny Stania Gerard nie jest zadowolony z odpowiedzi, zaproponował aby jeszcze porozmawiać na 

posiedzeniach rady powiatu. 

Ad .8.Informacje oraz zapytania sołtysów 

Pani Sołtys Gabriela Kubicka poinformowała na jakich zasadch otrzymano darowiznę od 

Cementowni  Górażdży, sołectwo napisało pismo z prośba o dofinansowanie zadania, w ubiegłym 

roku odpowiedź była negatywna, ponownie napisano prośbę  w tym roku i  rozpatrzono ją 

pozytywnie. 

Sołtys Bulik Rajmund  zapytał w sprawie remontów dróg, czy planuje się środki finansowe na cel 

dla Przewozu, wymienił potrzebę remontu ul.Słonecznej i ul.Lipowiny wraz z poboczem? 

Wójt Gminy  Cisek udzielił wyjaśnień- raczej nie, nie planuje się remontów dróg w Przewozie, 

natomiast ul.Lipowina jest planowana, wszystko jest zależne od środków finansowych, i od kwoty 

remontów po przetargu 

Sołtys Sączawa Elżbieta zapytała w sprawie zakupu kamienia w celu uzupełnienia ubytków 

nawierzchni w Landzmierzu naprzeciw szkoły,  wyjaśniono, że również zależne od kwoty 

wykonania remontów  po przetargach. 

Sołtys Mikliss Norbert zgłosił potrzebę zakupu frezowin  na drogi w Łanach , 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że kamień czy frezowiny mogą być jedynie jeżeli zostaną z remontu 

drogi Cisek Sukowice , będąc przy głosie Wójt poinformował, że na czas remontu tej drogi przejazd 

będzie ograniczony a nawet może być przejazd całkowicie zamknięty. 
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Sołtys Kazimiera Lewicka – poinformowała, że ta droga w części  dalszej nieremontowanej 

 w trzech miejscach "ucieka do rowu" z  prawej strony,  

 Wójt Gminy udzielił wyjaśnień – technologia remontu tej drogi jest "okrojona", trudno określić czy 

starczy materiałów budowlanych na zgłoszone w dyskusji  ubytki. 

Sołtys wsi Sukowice  Mariusz Machulak- na ul.Leśny Dwór "aleja topolowa" po każdej wichurze 

drzewa są uszkodzone, wiszące uszkodzone gałęzie  stwarzają zagrożenie dla użytkowników drogi. 

Sołys proponuje aby topole wyciąć  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- "aleja topolowa" ma wielu fanów, którzy nie chcą się 

zgodzić na wycinkę, Wójt jest zwolennikiem drzew przy drogach lecz topola jest chwastem, 

drogowcy są odmiennego zdania i są przeciwni drzewom przy drogach. 

Sołtys wsi Landzmierz Sączwa Elżbieta – zaproponowała aby samosiejki topoli posadzić w innym 

miejscu,  

 Sołtys Lewicka Kazimiera – na odcinku od Landzmierza do Kobylic wzdłuż drogi posadzono 

młode drzewka  a teraz widać co się z drzewkami stało, uważa,że rolnik powinien otrzymac pismo 

ostrzegające ponieważ wszyscy wiemy jakie korzyści mamy z zieleni, jako przykład drugi podano 

drzewka posadzone wzdłuż drogi Roszowice-Byczynice.  

Ad.9.Odpowiedzi na interpelacje radnych. Nie wpłynęły żadne odpowiedzi na interpelacje. 

Sołectwo Łany złożyło interpelację do Wójta Gminy w sprawie uprzątnięcia posesji. Problem jest 

trudny ponieważ z właścicielem nie można logicznie porozmawiać. Interpelacja zostanie wysłana 

do nadzoru budowlanego . 

Radny Wurst Alojzy – dodał do wypowiedzi, że zaniedbane posesjie są w każdej miejscowości, 

prawo na to pozwala, na swojej posesji można robić co się chce. 

Ad.10.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.  

Radny Tomasz Golasz podziekował za pomoc finansową na rzecz sołectwa Miejsce Odrzańskie. 

Radny Powiatu Rajmund Frischko przypomniał aby zgłaszać wnioski do budżetu powiatu na rok 

2018.Poinformował o remoncie drogi Cisek-Sukowice, że sie odbędzie, opóźnienia były 

spowodowane tym,że I przetarg unieważniono, II przetarg się odbył, obecnie jest podpisywana 

umowa na remont tej drogi. Starostwo Powiatowe zaciągnęło kredyt na remont tej drogi., 

poinformował, że współfinansowanie zadań wiele by pomogło w realizacji . 

Innych  wniosków nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca podziękowała gościom zaproszonym, 

którzy nie opuścili obrad sesji wcześniej i dotrwali do końca obrad.  Na tym zakończono obrady 

sesji. Przewodnicząca   Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady XXVIII  

Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz..17.45 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

 

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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