Protokół
z obrad IX Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 10 czerwca 2019r.godz.16.00
Ad.1. Obrady IX Sesji, słowami „Otwieram obrady IX Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła
i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła
prawomocność obrad na 15 radnych obecnych 14 (nieobecny Tomasz Golasz ). Obrady IX
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 Gminy Cisek powitała radnych, sołtysów , radcę prawnego,
gości zaproszonych z firmy ALBEKO oraz pracowników urzędu. Odczytała niżej
wymieniony porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy Cisek.
4.Przedstawienie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na
lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, za lata 2017-2018.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w okresie
międzysesyjnym.
7.Przedstawienie raportu o stanie Gminy.
a/ debata
b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
8. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018
a/ przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego,
b/ przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.
c/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu n/t opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2018,
d/ dyskusja,
e/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
9. Procedura absolutoryjna:
a/ przedstawienie protokółu i uchwały komisji rewizyjnej,
b/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii
Komisji Rewizyjnej
c/ dyskusja,
d/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
10. Podjęcie uchwał w sprawach :
a/ zmian w budżecie Gminy na rok 2019
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej
11. Zapytania i oświadczenia radnych,
12. Informacje oraz zapytania sołtysów
13. Odpowiedzi na interpelacje radnych
14. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Zapytała o wnioski do porządku obrad. Zgłosiła zmianę do porządku obrad polegającą na
wprowadzeniu 3 projektów uchwał w sprawach :
pkt 10 c/ powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych
pkt 10 d/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu,
pkt 10 e/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w związku
z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
Innych zmian nie zgłoszono. Wniosek przewodniczącej Rady Gminy poddano pod
głosowanie w wersji elektronicznej:
za przyjęciem
– 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania -0 głosów.
Proponowane zmiany porządku obrad jednogłośnie przyjęto. Po zmianie porządek obrad
przedstawia się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy Cisek.
4.Przedstawienie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na
lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, za lata 2017-2018.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w okresie
międzysesyjnym.
7.Przedstawienie raportu o stanie Gminy.
a/ debata
b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
8. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018
a/ przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego,
b/ przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.
c/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu n/t opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2018,
d/ dyskusja,
e/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
9. Procedura absolutoryjna:
a/ przedstawienie protokółu i uchwały komisji rewizyjnej,
b/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii
Komisji Rewizyjnej
c/ dyskusja,
d/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
10. Podjęcie uchwał w sprawach :
a/ zmian w budżecie Gminy na rok 2019
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej
c/ powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
d/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu,
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e/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w związku
z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
11. Zapytania i oświadczenia radnych,
12. Informacje oraz zapytania sołtysów
13. Odpowiedzi na interpelacje radnych
14. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad po dokonanych zmianach poddano pod głosowanie w wersji
elektronicznej :
za przyjęciem
– 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania
-0 głosów.
Porządek obrad jednogłośnie przyjęto. Przystąpiono do jego realizacji.
Ad 3. Przystąpiono do przyjęcia protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy Cisek.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi do protokołu? Nie
zgłoszono żadnych uwag, przyjecie protokołu poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
– 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania
-0 głosów.
Protokół z obrad poprzedniej sesji tj. z 27 maja 2019 jednogłośnie przyjęto.
Ad 4. Udzielono głosu pracownikom firmy ALBEKO, którzy przedstawili i omówili raport
z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020
z perspektywą na lata 2021-2024.Prezentacja została przedstawiona multimedialnie
natomiast wersja papierowa stanowi załącznik do protokołu.
Radny Stefanides Marek – zapytał w sprawie przedstawione wykresu zebranych odpadów
komunalnych.
ALBEKO- wykres przedstawia dane statystyczne, które otrzymano z „Czystego Regionu”
Przewodnicząca Rady Gminy –potwierdziła, że jest dobrze, że segregacja jest, dobrze, że
mieszkance segregują śmieci i uiszczają opłaty z tego tytułu, nie jesteśmy Gmina zadłużoną.
Innych pytań nie zgłoszono. Podziękowano pracownikom firmy ALBEKO.
Ad. 5.Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalności w okresie międzysesyjnym tj od 27 maja 2019-10czerwca 2019:
- poinformował o osiągnięciach mażonetek działających przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Cisku które zostały wicemistrzami Polski,
- poinformował o wynajęciu lokali dla Poczty Polskiej i Policji, projekt uchwały jest w
porządku obrad, podjęcie uchwały umożliwi podpisanie umowy z tymi instytucjami
- przedyskutowano temat zatrudnienia stomatologa, ponieważ w naszych ośrodkach są
przystosowane gabinety a nie ma lekarzy o specjalności stomatologa, którzy wykonywaliby
usługi w ramach ubezpieczenia ustalono; „ dajmy sobie czasu”, może ktoś się zgłosi.
- przedstawił informację nt. planowanego uruchomienia transportu przewozu osób ,ponieważ
przedsiębiorstwo transportowe „ARRIVA” likwiduje swoją działalność, zamierzeniem gmin
jest aby od 1 lipca 2019 roku transport dalej funkcjonował jak dotychczas, gminom głównie
chodzi o zapewnienie dojazdu do szkół od 1 września br.
dyskusja: nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
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Ad. 6. Przewodniczącej Rady Gminy Cisek przedstawiła informację o działaniach w okresie
międzysesyjnym tj od 27 maja 2019-10czerwca 2019:
- odczytała pismo PN.III,4100. 84.2019.JP w sprawie zapytania do uchwały Nr VIII/50/2019
Rady Gminy Cisek z dnia 27 maja 2019 dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady
wynagradzania za pracę nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym
jest Gmina Cisek oraz odczytała odpowiedź która została udzielona,
-podziękowała za zaproszenie na festyn rodzinny , impreza bardzo dobrze przygotowana,
-podziękowała za zaproszenie na zawody sportowo-pożarnicze , również impreza bardzo
dobrze przygotowana, podziękowała uczestnikom tych zawodów, za chęć działania,
-poinformowała o posiedzeniach komisji.
Wójt Gminy dodał do wypowiedzi, że 2 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Miejsce
Odrzańskie i Roszowicki Las bardzo ładnie ze sobą rywalizowały, złożył gratulacje za
przygotowanie do zawodów
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła informacji o zmianie jaką jest przedstawienie „raportu
o stanie Gminy za rok poprzedni” wynikającej z ustawy o samorządzie Gminy. Przedstawiony
raport podlegał debacie mieszkańców, po wcześniejszym zgłoszeniu przewodniczącej .
Informacja o debacie była wywieszona na stronie internetowej Gminy, lecz nikt z
mieszkańców się nie zgłosił. Wójt Gminy będzie referował raport stanowiący załącznik nr 3
do niniejszego protokołu, natomiast na bieżąco radni mogą zabierać głos w debacie i kolejno
będą udzielane wyjaśnienia.
Ad.7.Udzielono głosu Wójtowi Gminy Rajmundowi Frischko, który przedstawił raport
o stanie Gminy za rok 2018 kolejno poszczególnymi punktami:
1) Ogólna charakterystyka,
2) Mienie komunalne i finanse ,
3) Inwestycje i remonty,
4) Oświata i wychowanie,
5) Kultura, sport i rekreacja,
6) Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa
7) Pomoc społeczna ,
8) Ochrona zdrowia,
9) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
10) Współpraca z jednostkami pozarządowymi,
11) Współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy,
Raport stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji.
debata:
Przewodnicząca Rady Gminy, poinformowała, że w debacie mogliby zabrać głos mieszkańcy
po wcześniejszym złożeniu wniosku, lecz nie wpłynęły żadne informacje,
Zachęciła do zabrania głosu w debacie, przewodnicząca kolejno wg zgłoszeń będzie
udzielała głosu na bieżąco będą udzielane odpowiedzi.
Radny Malik Jan –zapytał, w sprawie ilości dzieci w przedszkolach w Cisku jest dużo więcej
aniżeli w Łanach,
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień, na pewno atrakcyjność budynku ma wpływ, ponieważ nawet
matki niepracujące chętnie zapisują dzieci do Przedszkola w Cisku, na południu naszej Gminy
jest więcej rodzin wielopokoleniowych.
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Radna Rozwita Szafarczyk – obecnie na terenie Gminy nie mamy stomatologa i należałoby
czynić starania aby zachęcić o lekarzy tej specjalności do pracy na terenie naszej Gminy.
Radny Kecler Feliks-zrobić reklamę, ogłosić w terenie i na stronach internetowych, dobrze
byłoby zaoferować „coś” jako przykład podał obniżkę podatku od nieruchomości.
Wójt Gminy – w rejonie Łan funkcjonuje gabinet stomatologiczny prywatny , natomiast
Cisek i okolice obecnie są bez stomatologa, zaproponował okres 1 kwartału na ogłoszenie
tematu w terenie, dla Gminy jest najważniejsze jest aby lokal był wynajęty na cele służby
zdrowia.
Radny Kecler Feliks - podtrzymuje swoje stanowisko, że należy nagłośnić ale „coś”
zaoferować.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
Projekt uchwały poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej:
za przyjęciem
– 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała IX/51/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy wotum zaufania została jednogłośnie została podjęta. Uchwała stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy podziękował za udzielone wotum zaufania.
Ad.8. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który poinformował, że sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2018 było omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji, na którym
przedstawiono:
a/ informację nt. sprawozdania finansowego za rok 2018,
b/ informację o stanie mienia komunalnego Gminy na dzień 31.12.2018r.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zapytała radnych czy jest potrzeba
omawiania sprawozdania z wykonania budżetu, jak również sprawozdania finansowego
Gminy przedstawiającego :
- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- bilans jednostki budżetowej ,
- informacja dodatkowa do Bilansu jednostki budżetowej ,
- rachunek zysków i strat jednostki,
- zestawienie zmian funduszu sołeckiego
Radni stwierdzili jednomyślnie „ nie ma takiej potrzeby”, ponieważ wszystkie komisje rady
omawiały w/w tematy na posiedzeniach :
- rewizyjna dnia 26 i 30 kwietnia 2019r.
- wspólne posiedzenie komisji dnia 26 kwietnia 2019r.
W posiedzeniach komisji uczestniczył Wójt Gminy Rajmund Frischko i Pani Alina HaniszSkarbnik Gminy, którzy omówili sprawozdania oraz udzielali wyjaśnień do omawianych
zagadnień. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stanowi załącznik nr 6 do protokółu
sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała Uchwałę Nr 123/2019
z dnia 4 kwietnia 2019r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej
opinii o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2018r. Opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
Dyskusja : nikt nie zabrał głosu w dyskusji
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu . Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod
głosowanie w wersji elektronicznej:
za przyjęciem
– 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała IX /52 /2019 Rady Gminy Cisek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu jednogłośnie została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7do niniejszego
protokołu.
Ad.9. Przystąpiono do procedury absolutoryjnej. Udzielono głosu Przewodniczącemu
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, który odczytał:
- protokół nr 0012.3.2019 z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu oraz analizy
informacji o stanie mienia komunalnego,
- oraz uchwałę nr 1/2019 komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium.
Protokół i uchwała komisji stanowią załączniki nr 7,8 do protokółu sesji.
Radny Kecler Feliks odczytał Uchwałę Nr 185/2019 z dnia 10 maja 2019r. Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii nt wniosku Komisji Rewizyjnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu sesji.
Dyskusja: nikt nie zabrał głosu w dyskusji
Zakończono dyskusję
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały. Radni nie zgłosili żadnych uwag
do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej:
za przyjęciem
- 12 głosów,
przeciw
- 2 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr IX / 53/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek została większością głosów podjęta. Uchwała
stanowi załącznik nr 10 do protokółu sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk złożyła Wójtowi gratulacje za udzielone
absolutorium. Wójt Gminy podziękował radnym za wzorową współpracę , za udzielenie
absolutorium
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019, zmiany
zostały omówione przez P.Alinę Hanisz –skarbnik Gminy. Komisja gospodarczo-budżetowa
wydała pozytywną opinię. Nie zgłoszono żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod
głosowanie w wersji elektronicznej:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr IX / 54/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy na 2019 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11
do protokołu sesji.
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Nie
zgłoszono żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr IX / 55/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik
nr 12 do protokołu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Projekt uchwały omówiła Małgorzata
Siegmann. W dyskusji ustalono, że w skład zespołu powołać członków komisji oświaty: Jana
Malika, Alojzego Ketzlera, Ryszarda Musioł, Teresę Harc,
Radny Wurst Alojzy -potwierdził, że taki skład osobowy zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników jest odpowiedni. Innych pytań nie zgłoszono. Uzupełniono projekt
uchwały o zgłoszone kandydatury i poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr IX / 56/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie
powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, projekt uchwały omówił Wójt Gminy
wyjaśniając, wynajem dotyczy lokali dla Poczty i Policji. Nie zgłoszono żadnych uwag.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr IX / 57/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w związku z realizacją zadania organizacji publicznego
transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
Wójt Gminy omówił projekt uchwały, rozmowy w tym temacie trwały, Gminy muszą
dofinansować kwotę: 153.000zł na pół roku, czyli do końca 2019r. Zostanie podpisana
umowa, która będzie zgoda do wglądu do dokumentów.
dyskusja:
Radny Alojzy Wurst zapytał co to będzie za firma? Czy będą jeździły duże autobusy? Dowóz
do szkół z pewnością będą autobusy duże natomiast w ciągu dnia z pewnością będą jeździły
busy mniejsze.
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Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- Firma GTVBUS współpracująca z Raciborzem będzie
obsługiwała nasz powiat, poinformował, że rozmawiano o uruchomieniu „telebusu” tzn.
będzie można zamówić autobus na telefon lub na smsa, „telebus” kursowałby co godzinę
w razie zgłoszenia.
Radna Weronika Strominska-Richter – dla młodych pasażerów jest to rozwiązanie bardzo
dobre natomiast dla starszych dogodniejsze byłoby zgłoszenie na telefon.
Wójt Gminy Rajmund Frischko potwierdził, że dla starszych pasażerów będzie możliwe
zgłoszenie telefoniczne, natomiast dla młodszych będą różne formy zgłoszenia.
Radny Marcin Markiefka –zapytał „ co z V Kaczyńskiego”?
Wójt Gminy Rajmund Frischko- wyjaśnił, te środki finansowe są dla Gmin, które przez 3
miesiące są bez transportu pasażerskiego”,
Sołtys Alfred Kurfeld- jeżeli zamówienie autobusu okaże się żartem?
Wójt Gminy Rajmund Frischko- policja będzie miała podgląd, ogólnie zamierzeniem jest aby
zachęcić do jeżdżenia autobusem.
Sołtys Kazimiera Lewicka- zapytała w sprawie dojazdu do szkół?
Wójt Gminy Rajmund Frischko- dojazd do szkół będzie dodatkową usługą, będą zakupione
bilety miesięczne.
Radny Kecler Feliks- zapytał czy firma udostępniła swoje dane?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- ile osób kupiło bilet, w jakich godzinach jeździ najwięcej
osób, postaramy się na bieżąco monitorować pracę firmy, muszą być wydawane zgody na
dodatkową trasę ,Wójtowie Gmin o to walczą, ryzyko jest po obu stronach, gdyby Wójtowie
nie byli przekonani to nie proponowaliby Radzie takiej uchwały.
Zakończono dyskusję. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, który
poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej:
za przyjęciem
- 13 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
nie głosowała radna Harc Teresa
Uchwała Nr IX / 58/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w związku
z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej została jednogłośnie podjęta .Uchwała
stanowi załącznik nr 15 do protokołu sesji. Zakończono podejmowanie uchwał. Wykaz
imiennego głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu sesji
Ad 11. Zapytania i oświadczenia radnych:
Radny Wurst Alojzy- na drodze powiatowej w kierunku Steblowa naprzeciw sklepu
”PROSIACZAK” są liczne dziury na poboczu, są obiecywane pieniądze na remonty
a Gminy niewiele mogą zrobić. Drugim tematem, który poruszył jest funkcjonowanie SOR-u
w Kędzierzynie-Koźlu, ma przykłady złego traktowania pacjentów zarówno przez personel
jak i przez lekarzy, szczególnie jest źle jeżeli pacjent oczekuje pomocy w dni wolne od pracy.
Radny Powiatowy Alojzy Parys wyjaśnił, że problem nawierzchni dróg jest wszystkim znany,
remonty wykonuje się systematycznie, dalszy odcinek remontu drogi w kierunku Sukowic ma
być robiony z funduszy zewnętrznych i projekt został pozytywnie zaopiniowany. Odnośnie
działalności SOR-u to informacja zostanie przekazana dyrekcji .
Będąc przy głosie podziękował za udzielone „wotum zaufania i absolutorium”, ponieważ
realizacja dotyczyła ubiegłej kadencji, w której pełnił funkcje Wójta.
Zakończono dyskusję.
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Ad. 12. Informacje oraz zapytania sołtysów.
Sołtys Bulik Rajmund- zaprosił wszystkich na imprezę „SPŁYW PŁYWADEŁ” która odbywać się
będzie dnia 15 czerwca 2019 w Przewozie, w dalszej części zabrał głos odnośnie remontów dróg,
ostatnio sołtys Błażejowic bardzo „naciskał” wyremontować drogę w tej miejscowości, sołectwo ze
swej strony przeznacza wszystkie środki funduszu sołeckiego
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- jeżeli sołectwo przeznacza fundusz sołecki, na remont drogi to na
ogół nie wystarcza i różnice trzeba wygospodarować z budżetu Gminy.
Sołtys Kazimiera Lewicka – uważa, że nie powinno się karać tych sołectw, którzy fundusz sołecki
przeznaczają na cel inny również potrzebny.
Sołtys Kurfeld Alfred zaprosił na oględziny stanu technicznego drogi przebiegającej przez
Błazejowice, wyjaśnił, że tą droga jeździ dużo rowerzystów i może dojść do nieszczęścia.
zakończono dyskusję.
Ad.13. Odpowiedzi na interpelacje radnych- nie wpłynęły żadne interpelacje,
Ad.14. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji- Wójt Gminy zaprosił do Przewozu na „Spływ
Pływadeł” , który obchodzi 20-lecie w tym roku, wcześniej również odbywały się imprezy na rzece
Odrze i miały nazwę „Odra Rzeką Integracji” .Innych wniosków nie zgłoszono
Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk słowami „ zamykam obrady IX Sesji Rady Gminy
Cisek” zamknęła obrady –godz. 19.02..
Protokółowała: Małgorzata Siegmann
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
Rozwita Szafarczyk
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