
Protokół  

z obrad X Sesji Rady Gminy z dnia 08 lipca  2019r-godz.16.00 

 

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

 i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych obecnych 13 ( nieobecni: Stefanides Marek,Mrozek Jan). 

Obrady X Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji.  Przewodnicząca Rady Gminy  

Rozwita Szafarczyk powitała zebranych radnych,  Panią Mecenas Joannę Kolan oraz   

pracowników urzędu . Pismo Wójta Gminy uzasadniające zwołanie sesji w trybie 

natychmiastowym stanowi załącznik nr 2 protokółu sesji. 

Odczytała porządek obrad.          

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/odpowiedzi na skargę złożoną przez Wojewodę Opolskiego na uchwałę  Nr VI/33/2019 

Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków 

b/ wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 

3. Zamknięcie obrad sesji. 

Nie zgłoszono żadnych uwag do porządku obrad. 

Ad.2. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę złożoną przez 

Wojewodę Opolskiego na uchwałę  Nr VI/33/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Przewodnicząca odczytała skargę Wojewody Opolskiego stanowiącą załącznik nr 3 do 

protokołu sesji. Nie zgłoszono żadnych pytań do projektu uchwały, Projekt uchwały poddano 

pod głosowanie wersji elektronicznej: 

za przyjęciem                       -12 głosów, 

przeciw                                   -1 głos, 

wstrzymało się od głosowania-0 głosów,  

Uchwała Nr X/59/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 7 lipca 2019 r. w sprawie odpowiedzi na 

skargę złożoną przez Wojewodę Opolskiego na uchwałę  Nr VI/33/2019 Rady Gminy Cisek 

 z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 

 i odprowadzania ścieków została większością głosów podjęta. Uchwała stanowi załącznik  

nr 4 do protokołu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego. Projekt uchwały został odczytany, zapytano ile osób korzysta z takiego 

dodatku? Wójt Gminy Rajmund Frischko udzielił wyjaśnień, że ok. 2 osób korzysta z takiego 

dodatku. 
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 Pani mecenas Joanna Kolan dodała do wypowiedzi, że taki wzór wniosku już funkcjonował  

lecz obecnie musi być przyjęty uchwałą, wniosek zawiera dane, które pozwolą 

zidentyfikować daną osobę. Zakończono dyskusję. Projekt uchwały poddano pod głosowanie 

w wersji elektronicznej: 

za przyjęciem                       -12 głosów, 

przeciw                                   -1 głos, 

wstrzymało się od głosowania-0 głosów,  

Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 7 lipca 2019 r. w sprawie wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku energetycznego większością głosów podjęto. Uchwała stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr   

6 do protokołu sesji 

 

Ad.3  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek słowami „ zamykam obrady X Sesji Rady Gminy” 

zamknęła obrady -godz.16.25. 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                      Przewodnicząca                                                                                                                      

                                                                                                     Rady Gminy Cisek 

 

                                                                                                     Rozwita Szafarczyk  
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