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Protokół 

 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2020r. godz.16.00 

Ad 1. Obrady XXI Sesji, słowami „Otwieram obrady XXII Sesji Rady Gminy Cisek” 

otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła 

prawomocność obrad: na 15 radnych wszyscy obecni. Powitała osoby przybyłe na Sesję: Pana 

Wójta, Pana Sekretarza, radnych, Panią Mecenas, Panią Skarbnik, p Wojciecha Nakielskiego, 

inspektor Beatę Staiszczyk. Obrady XXI Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne i zdolne do 

podejmowania uchwał. Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

Ad 2. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała niżej wymieniony porządek obrad: 

Porządek obrad przewiduje:      

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy Cisek.  

4. Przedstawienie informacji przez pełnomocnika firmy TAURON – firmę ELTEL 

Networks Energetyka S.A. w sprawie przebudowy napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 110 kV Studzienna – Polska Cerekiew. 

a) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Błażejowice i Łany na terenie 

gminy Cisek. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w okresie 

międzysesyjnym.  

7. Informacja z działalności komisji stałych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek 

w okresie międzysesyjnym. 

8. Przestawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie za 2019 rok. 

9. Przedstawienie sprawozdania z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.  

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

za 2019 rok.  

11. Podjęcie uchwał. 

a) Uchwała zmieniająca w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich  pobierania, 

b) Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia, 

c) Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020, 

d) Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

e) Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cisek na 

rok szkolny 2020/2021, 

f) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego 

pod nazwą „Cisecki bon żłobkowy”, 

g) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa 

miejscowego. 

12. Zapytania i oświadczenia radnych. 
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13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

14. Wolne wnioski zakończenie obrad sesji.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy na wniosek Wójt Gmina chciała dodać do porządku obrad 

uchwałę w sprawie przystąpienie Gminy Cisek do realizacji projektu pn. Droga w przyszłość 

– nauka przez eksperymenty.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że gmina Cisek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego uzyskała dofinansowanie do projektu „Droga w przyszłość – 

nauka przez eksperymenty”. Wartość projektu wynosi ponad 400 000 zł, z czego wkład 

własny gminy wynosi 22 000 zł. Aby wniosek mógł zostać zaopiniowany pozytywnie, należy 

uzyskać zgodę rady gminy. Wójt poprosił o wprowadzenie punktu do porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała o uwagi do porządku obrad. Nie zgłoszono 

żadnych  uwag do porządku obrad.  

 

Dodano do porządku obrad punkt 11 h) uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Cisek do 

realizacji projektu pn. Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty. 

Nowy porządek obrad wygląda następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy Cisek.  

4. Przedstawienie informacji przez pełnomocnika firmy TAURON – firmę ELTEL 

Networks Energetyka S.A. w sprawie przebudowy napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 110 kV Studzienna – Polska Cerekiew. 

b) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Błażejowice i Łany na terenie 

gminy Cisek. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w okresie 

międzysesyjnym.  

7. Informacja z działalności komisji stałych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek 

w okresie międzysesyjnym. 

8. Przestawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie za 2019 rok. 

9. Przedstawienie sprawozdania z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.  

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

za 2019 rok.  

11. Podjęcie uchwał. 

a) Uchwała zmieniająca w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich  pobierania, 

b) Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia, 

c) Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020, 

d) Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

e) Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cisek na rok 

szkolny 2020/2021, 
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f) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod 

nazwą „Cisecki bon żłobkowy”, 

g) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa 

miejscowego, 

h) w sprawie przystąpienia Gminy Cisek do realizacji projektu pn. Droga w przyszłość – 

nauka przez eksperymenty. 

12. Zapytania i oświadczenia radnych. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

14. Wolne wnioski zakończenie obrad sesji. 

 

 

Przyjęcie porządku obrad poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej: 

• za przyjęciem                              -15 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 XXI Sesji Rady Gminy z dnia 15 czerwca 

2020r. Przewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

Nie zgłoszono żadnych uwag do protokołu. Przyjęcie protokołu poddano pod głosowanie 

w wersji elektronicznej: 

• za przyjęciem                                  - 15 głosów, 

• przeciw                                            - 0 głosów, 

• wstrzymało się od głosowania        - 0 głosów. 

Protokół z obrad XX Sesji jednogłośnie przyjęto. 

Ad 4. Przedstawienie informacji przez pełnomocnika firmy TAURON – firmę ELTEL 

Networks Energetyka S.A. w sprawie przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 

110 kV Studzienna – Polska Cerekiew. 

Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos panu Wojciechowi Nakielskiemu, który wyjaśnił 

cel wizyty. Firma ELTEL Networks Energetyka S.A. realizuje na terenie gminy Cisek 

inwestycję polegającą na przebudowie linii elektroenergetycznej 110 kV Studzienna – Polska 

Cerekiew. Pierwsza wizyta przedstawicieli firmy w urzędzie miała miejsce w lutym 2019 

roku, kiedy to podjęto temat przystąpienia do podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu na terenie obrębu Łany – Błażejowice, w 

związku z potrzebą przebudowy linii elektroenergetycznej. Potrzeba ujęcia gminy w planie 

miejscowym wyniknęła z przepisów zawartych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych. Po zmianie przepisów tej ustawy pod każdym słupem elektroenergetycznym choćby 

zmienił się metr powierzchni przeznaczenia, należy dokonać wyłączenia gruntów z produkcji. 

Początkowo inwestycja miała być realizowana w tym roku, jednakże pandemia koronawirusa 

spowodowała spore przesunięcia w czasie oraz budżecie firmy Tauron. Rozpoczęcie 

inwestycji planuje się na kwiecień 2021 roku.  
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Radny Feliks Kecler zapytał na jak długo przewidywana jest realizacja inwestycji? 

Pan Wojciech Nakielski poinformował, że budowa planowana jest na 8-9 miesięcy.  

Radny Feliks Kecler zapytał czy w okresie zimowym też będą odbywały się prace? 

Pan Wojciech Nakielski odpowiedział, że okres zimowy jest najlepszym czasem, pod 

warunkiem niezbyt mroźnej zimy.  

Radny Alojzy Ketzler zapytał o żywotność linii elektroenergetycznej. 

Pan Wojciech Nakielski poinformował, że dla stanowisk słupów szacuje się około 40-50 lat, 

dla przewodów 20-25 lat, izolacja 5-7 lat, jeżeli nastąpi potrzeba wymiany.  

Radny Feliks Kecler zapytał czy linia nie może przebiegać pod ziemią? 

Pan Wojciech Nakielski wyjaśnił, że w praktyce byłby to duży koszt koniecznej 

modernizacji sieci. 

Radny Tomasz Golasz zapytał czy gmina będzie miała korzyści z inwestycji z tytułu 

kosztów stałych? 

Pan Wojciech Nakielski odpowiedział, że do czasu zamortyzowania obiektu gmina będzie 

otrzymywała podatek z tytułu istnienia linii na jej gruncie. 

Wójt Rajmund Frischko zapytał jak długo działa firma i ile podobnych inwestycji wykonuje 

w ciągu roku? 

Pan Wojciech Nakielski wyjaśnił, że co roku firma oddaje kilkanaście projektów inwestycji 

o różnym stopniu wielkości. Najbliżej gminy Cisek realizowano projekt Kędzierzyn – Kuźnia 

Raciborska. Generalnie firma wykonawcza ELTEL Networks Energetyka realizowała 

projekty od kilkuset tysięcy złotych do projektów set milionowych.  

Wójt Rajmund Frischko podkreślił doświadczenie firmy i brak obaw co do współpracy. 

Korzyść dla gminy wynosi 2% wartości budowy.  

Radny Feliks Kecler zapytał o dojazd do poszczególnych terenów.  

Pan Wojciech Nakielski powiadomił, że dojazd jest staraniem firmy.  

 

Ad 4a. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Błażejowice i Łany na terenie gminy Cisek 

poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej: 

• za przyjęciem                                  - 14 głosów, 

• przeciw                                            - 1 głos, 

• wstrzymało się od głosowania        - 0 głosów. 

Uchwała Nr  XXI/109/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów 

geodezyjnych Błażejowice i Łany na terenie gminy Cisek jednogłośnie przyjęto. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 16 

czerwca 2020r. do 27 lipca 2020r.  

Wójt omówił działalność międzysesyjną:  

1. Jak co roku okres wakacyjny to czas przygotowań placówek oświatowych na powrót 

dzieci do szkół. Tym razem najwięcej dzieje się w przedszkolu w Łanach. Nabór do 

przedszkola przerósł nasze możliwości. Duża liczba dzieci obliguje nas do 

zwiększenia przedszkola, aby sale dydaktyczne były salami większymi.  
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2. Wykopaliska w Dzielnicy są prowadzone od kilku lat. W związku z sytuacją pandemii 

prace będą prowadzone w mniejszym zakresie. Grupa archeologów znów pojawi się w 

Dzielnicy tego lata, aby móc dokonać kolejnych ciekawych odkryć.  

3. Przetarg na remont dróg jest w fazie rozstrzygnięcia. Jeżeli oferty będą kompletne to 

do 2 tygodni powinna zostać podpisana umowa na realizację zadań, która 

przewidywana jest do końca września. Zakres prac obejmie wykonanie nowych 

nawierzchni asfaltowych poprzez bieżące naprawy, łatanie a skończywszy na 

wzmacnianiu wewnętrznych łuków drogi. W tym roku zaplanowano nową metodę 

remontu nawierzchni mając nadzieję, że będzie ona skuteczniejsza niż poprzednia. 

4. Gmina otrzymała dofinansowanie na utylizację azbestu. W tym roku wpłynęło 10 

wniosków o utylizację azbestu. Gmina podpisała umowę z wykonawcą, a prace w tym 

zakresie już są prowadzone.  

 

Dyskusja:  

Radny Alojzy Wurst zapytał o utylizację folii rolniczych. 

Wójt Gminy Rajmund Frischko wyjaśnił, że wszystkie zagadnienia związane z ekologią są 

nam bliskie. Dopóki nie rozwiążemy systemu wszelakich opakowań plastikowych i 

obligowania producentów folii do ich odbierania to będziemy mieli zawsze kłopot. Gmina 

jako jedna z nielicznych podjęła się złożenia wniosku o dofinansowanie i je otrzymaliśmy. 

Ogłoszono na to zadanie dwa przetargi, lecz w jednym i w drugi kwota przekraczała 

założenia. Najprawdopodobniej zostanie ogłoszony trzeci przetarg.  

Radny Jan Malik zapytał o możliwość usunięcia ubytku nawierzchni naprzeciwko szkoły w 

Roszowickim Lesie.  

Wójt Gminy Rajmund Frischko poinformował, że ubytek został już zlikwidowany.  

Radny Tomasz Golasz zapytał o remont ogrzewania w przedszkolu w Łanach.  

Wójt Gminy Rajmund Frischko odpowiedział, że należałoby zweryfikować informację co 

do temperatury w przedszkolu.  

 

Ad 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach   

podejmowanych w okresie międzysesyjnym tj. od 16 czerwca 2020r. do 27 lipca 2020r.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu sesji. 

Ad 7. Informacja z działalności komisji stałych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek 

w okresie międzysesyjnym.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marcin Markiefka poinformował, 

że:  

- 17 lipca 2020 roku komisja zebrała się w celu rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany 

przepisów prawa miejscowego. Po szczegółowym omówieniu sprawy komisja wydała 

negatywną opinię dotyczącą petycji.  
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Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który będzie 

poddany dziś pod głosowanie.  

 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Jan Malik 

poinformował, że:  

- 22 czerwca 2020 roku na posiedzenie komisji zaproszono dyrektor przedszkola w Cisku 

panią Urszulę Pączko, która zreferowała temat organizacji i funkcjonowania przedszkola. 

Komisja pozytywnie rozpatrzyła prośbę o udostępnienie boiska sportowego w Kobylicach z 

przeznaczeniem na zajęcia szkółki piłkarskiej dla dzieci. Opracowano także plan pracy 

komisji na II półrocze 2020 roku.  

- 20 lipca 2020 roku komisja zapoznała się z organizacją i funkcjonowaniem świetlicy 

wiejskiej w Dzielnicy (było to posiedzenie wyjazdowe). Wraz z panią sołtys Elżbietą 

Fielhauer komisja zwiedziła część eksponatów wykopaliskowych, znajdujących się w 

gablotach świetlicy. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał: w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cisek na rok szkolny 2020/2021, uchwała 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą „Cisecki 

bon żłobkowy”.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

Alojzy Wurst poinformował, że:  

- 24 czerwca 2020 roku komisja opracowała plan pracy na II półrocze oraz rozpatrzyła 

bieżące wnioski. 

- 3 lipca 2020 roku komisja spotkała się na posiedzeniu, aby omówić problem 

rozprzestrzeniających się gryzoni polnych. Na posiedzenie komisji zaproszono członków izby 

rolniczej – p. Rajmunda Bulika i p. Jana Dambonia. Mimo pism wysyłanych do Ministerstwa 

Izba nie otrzymała odpowiedzi. Głos zabrał Wójt Rajmund Frischko, stwierdzając, że złą 

praktyką jest odchodzenie rolników od głębokiej orki. Ponadto, wszystkie zarośla wokół pola 

powinny być wykaszane na bieżąco. Padła propozycja, aby gmina wykosiła wszystkie 

pobocza dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na chwilę obecną jest to bardzo kosztowne. 

Każdy rolnik powinien zadbać o swoją działkę. Jeżeli materiał informacyjny w formie plakatu 

dotrze do nas od Izby Rolniczej to zostanie rozprowadzony po sołtysach.   

Radny Jan Malik dodał, że gro myszy buszuje w skoszonej na poboczach dróg trawie.  

Radny Alojzy Ketzler stwierdził, że nie można pozbywać się danych gatunków zwierząt, 

ponieważ te które na niej polują też wyginą, bo nie będą miały co jeść.  

 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej Tomasz Golasz poinformował, że:  

- 18 maja 2020 roku komisja poddała analizie wydatki poniesione na remont budynku poczty 

oraz wysłuchała informacji kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie: 

sprawozdania z działalności GOPSu za 2019r., sprawozdania z zakresu wspierania rodziny w 

gminie Cisek za 2019r. oraz oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Cisek wraz z 

rekomendacjami. 
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- 15 czerwca 2020 roku komisja przeanalizowała wydatki poniesione na budowę kanalizacji 

w Cisku oraz omówiła zmiany do budżetu gminy na 2020r. 

- 27 lipca 2020 roku na posiedzeniu komisji uczestniczyła pani kierownik GOPS, która 

omówiła dwa projekty uchwał: uchwała zmieniająca w sprawie zasad przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich  pobierania oraz uchwała w 

sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia. Komisja omówiła także projekt zmian do budżetu na 2020r. oraz opracowała plan 

pracy komisji na II półrocze 2020 roku. 

 

Radny Alojzy Wurst zapytał czy pomieszczenia na piętrze budynku poczty będą 

wykorzystane? 

Wójt Gminy odpowiedział, że remont budynku poczty polegał na termomodernizacji 

zewnętrznej budynku. Remont nie dotyczył pomieszczeń na piętrze, lecz na parterze (gdzie 

znajduje się poczta). 

Radny Feliks Kecler zapytał czy policja będzie w budynku poczty? 

Wójt Gminy lokal jest wykorzystywany przez policję z zakresu działań operacyjnych. W 

poprzednich latach chcieliśmy stworzyć w Cisku komisariat policji dla mniej więcej połowy 

powiatu. Niestety wielkość lokalu nie pozwoliła na przyjęcie 9 policjantów, co było zawarte 

w kryteriach powstania komisariatu.  

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Stefanides poinformował, że:  

- 19 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie komisji nt. wydatków poniesionych na 

funkcjonowanie szkół w 2019 roku. Przewodniczący przedstawił propozycję organizacji 

wspólnego posiedzenia komisji w sprawie wydatków na oświatę oraz przekształcenia szkoły 

w Roszowickim Lesie na klubik (żłobek), 

- radny Feliks Kecler omówił protokół z posiedzenia komisji z 18 maja 2020 roku, której 

przedmiotem była kontrola wydatków poniesionych na funkcjonowanie klubów sportowych 

w 2019 roku,  

- radna Weronika Strominska-Richter przedstawiła protokół z posiedzenia z 18 maja 2020 

roku, którego drugim tematem była kontrola wydatków poniesionych na remont dróg 

gminnych w 2019 roku. 

Wójt Rajmund Frischko poinformował, że jesteśmy skłonni zorganizować wspólne 

posiedzenie komisji. Już raz gmina straciła możliwość otrzymania dofinansowania w kwocie 

450 000 złotych na utworzenie klubiku w Roszowickim Lesie. Wspólnymi siłami możemy 

jeszcze raz spróbować przedyskutować temat. 

 

Przerwa. 

Na obrady dołączyła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Danuta Pawlik.  
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Ad 8. Przestawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie za 2019 rok przez panią 

kierownik Danutę Pawlik. 

Dokument został złożony do biura rady gminy. 

Radny Jan Malik zapytał czy osoba, której nie stać na pobyt w ośrodku ma możliwość się do 

niego dostać? 

Kierownik Danuta Pawlik poinformowała, że jest taka możliwość. Wtedy 70% świadczenia 

emerytalnego jest na pokrycie kosztów utrzymania w domu pomocy, pozostałe 30% jest do 

dyspozycji mieszkańca. Różnicę między całkowitym kosztem utrzymania a kwotą 70% 

emerytury ponosi gmina.   

Radny Jan Malik zapytał ile wynosi koszt roczny wydatków, które pokrywa gmina na 

dofinasowanie pobytu osób w domach pomocy? 

Kierownik Danuta Pawlik odpowiedziała, że będzie to omawiane w sprawozdaniu z 

działalności ośrodka pomocy.  

 

Ad 9. Przedstawienie sprawozdania z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok przez panią 

kierownik Danutę Pawlik. 

Dokument został złożony do biura rady gminy. 

 

Ad 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

za 2019 rok przez panią kierownik Danutę Pawlik. 

Dokument został złożony do biura rady gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czym jest „karta seniora”? 

Kierownik Danuta Pawlik poinformowała, że jest to karta dla osób powyżej 60 roku życia i 

uprawnia do zniżek regionalnych.  

Radny Marcin  Markiefka  zapytał czy gmina na wgląd do majątku osoby przebywającej w 

ośrodku? 

Kierownik Danuta Pawlik wyjaśniła, że majątek tych osób jest nietykalny.  

Radny Tomasz Golasz zapytał czym spowodowane są zawieszenia niebieskich kart? 

Kierownik Danuta Pawlik odpowiedziała, że zawiesza się niebieskie karty kiedy pracownik 

socjalny stwierdzi, że w rodzinie nie ma przemocy tylko jest konflikt.  

 

Ad 11.  Podjęcie uchwał.  

Ad 11 a) Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej w sprawie zasad przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich  pobierania. 

Radny Alojzy Ketzler zapytał czy gmina dotuje osoby posiadające niski dochód, a zarazem 

spory majątek?  

Kierownik Danuta Pawlik odpowiedziała, że z przeprowadzonej analizy osób objętych 

pomocą wynika, że ich jedynym majątkiem jest dom, w którym mieszkają. Jeżeli posiadałyby 

gospodarstwo rolne, to wtedy wlicza się też dochód z gospodarstwa. Gmina ma wgląd do 

majątku tych osób w celu weryfikacji czy danej osobie przysługuje omawiana pomoc czy też 

mogłyby skorzystać z prywatnej opieki. Na dzień dzisiejszy te osoby objęte opieką przez 

gminę nie mają rodziny i są po 80 roku życia.  
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Radna Weronika Strominska-Richter zapytała w jaki sposób gmina dociera do osób 

potrzebujących pomocy? 

Kierownik Danuta Pawlik poinformowała, że głównie ośrodek pomocy otrzymuje 

informację z ośrodków zdrowia z Cisku i Łan.  

Radny Feliks Kecler zaproponował wybudowanie domu pomocy, który byłby własnością 

gminy Cisek. 

Kierownik Danuta Pawlik wyjaśniła, że osoby kierowane są do różnych domów. Nie ma 

jednego uniwersalnego typu domu, do którego moglibyśmy kierować i zabezpieczałby 

wszystkich naszych podopiecznych.  

Uchwałę poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej: 

• za przyjęciem                                  - 15 głosów, 

• przeciw                                            - 0 głosów, 

• wstrzymało się od głosowania        - 0 głosów. 

 

 

Uchwała Nr XXI/110/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2020 roku zmieniająca w 

sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich  

pobierania została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad 11 b) Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.  

Kierownik Danuta Pawlik omówiła projekt uchwały. Osoby przebywające w ośrodku 

wsparcia, których dochód przekracza kryterium odchodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za pobyt w wysokości określonej w tabeli (§ 

2 projektu uchwały). Osoby bezdomne, przebywające w schronisku dla osób bezdomnych 

albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ponoszą odpłatność za 

pobyt w wysokości określonej w tabeli (§ 3 projektu uchwały).  

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy opłatę pobiera Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej na konto gminy czy inaczej? 

Kierownik Danuta Pawlik poinformowała, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

otrzymuje rachunek ze schroniska, który płacimy, a jeżeli byłaby wnoszona odpłatność, 

wtedy trafia na konto gminy. 

Radny Feliks Kecler zapytał  o kryterium dochodowe na członka rodziny. 

Kierownik Danuta Pawlik powiadomiła, że kryterium dochodowe na członka rodziny 

wynosi 528 złotych. 
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Uchwałę poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej: 

• za przyjęciem                                  - 15 głosów, 

• przeciw                                            - 0 głosów, 

• wstrzymało się od głosowania        - 0 głosów. 

 

Uchwała Nr  XXI/111/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

została przyjęta jednomyślnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad 11 c) Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020. 

Udzielono głosu Skarbnik Gminy Pani Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi 

działami, rozdziałami i paragrafami, które zawarto w uzasadnieniu do uchwały. Dochody 

zwiększają się o kwotę 80 000 złotych. Wydatki zwiększają się o kwotę 87 500 złotych.  

Komisja Gospodarczo-Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej: 

• za przyjęciem                                  - 14 głosów, 

• przeciw                                            - 1 głos, 

• wstrzymało się od głosowania        - 0 głosów. 

 

Uchwała Nr  XXI/112/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie 

zmian w budżecie Gminy na rok 2020 została przyjęta większością głosów. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu.   

 

                                              

Ad 11 d) Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej.  

Projekt uchwały poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej:  

• za przyjęciem                             –  15 głosów,  

• przeciw                                       – 0 głosów, 

• wstrzymało się od głosowania    – 0 głosów. 

Uchwała Nr XXI/113/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie  

zmiany wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 
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Ad 11 e) Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Cisek na rok szkolny 2020/2021. 

Wójt Rajmund Frischko wyjaśnił, że uchwała jest co roku podejmowana i ma na celu zwrot 

kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców bądź 

opiekunów.  

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych pozytywnie zaopiniowana projekt 

uchwały 

Nie zgłoszono żadnych uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie w wersji 

elektronicznej: 

• za przyjęciem                             –  15 głosów,  

• przeciw                                       –  0 głosów, 

• wstrzymało się od głosowania    –  0 głosów. 

Uchwała Nr XXI/114/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cisek na rok szkolny 2020/2021, została 

przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad 11 f) Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia 

programu pilotażowego pod nazwą „Cisecki bon żłobkowy”. 

Wójt Rajmund Frischko wyjaśnił, że w tym roku podjęto decyzję co do wsparcia 

finansowego rodziców, którzy muszą zostawić pod opieką dziecko w żłobku i pójść do pracy. 

Z tego względu, że na terenie gminy Cisek nie ma żłobka, wprowadzono pomoc w kwocie 

200 złotych miesięcznie. Na chwilę obecną do gminy wpłynęły 3 wnioski. Podejmujemy 

decyzję o wzroście kwoty dofinansowania z 200 na 300 złotych miesięcznie.  

Radny Feliks Kecler zapytał czy jest to kwota za okres, podczas którego dziecko uczęszcza 

do żłobka czy za cały rok? 

Wójt Rajmund Frischko wyjaśnił, że program przyjęto do końca roku. Przy podejmowaniu 

tej decyzji nie prosimy Radę o zwiększenie środków, ponieważ te środki które mieliśmy 

przewidziane w budżecie do końca roku wystarczają, aby tę kwotę podnieść. Komisja 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zaopiniowana pozytywnie projekt uchwały.  

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej: 

• za przyjęciem                             –  15 głosów, 

• przeciw                                       –  0 głosów, 

• wstrzymało się od głosowania    –  0 głosów. 

Uchwała Nr XXI/115/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie 

podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego 

pod nazwą „Cisecki bon żłobkowy” została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 
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Ad 11 g) Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 

zmiany przepisów prawa miejscowego. 

Projekt uchwały został omówiony przez Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji podczas przedstawiania informacji z działalności komisji w okresie międzysesyjnym. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej: 

• za przyjęciem                             –  15 głosów, 

• przeciw                                       –  0 głosów, 

• wstrzymało się od głosowania    –  0 głosów. 

Uchwała Nr XXI/116/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego została przyjęta 

jednogłośnie.  

 

 

Ad 11 h) Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienie Gminy Cisek do 

realizacji projektu pn. Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty. 

Wójt Rajmund Frischko krótko omówił zasadność podejmowanej uchwały. Projekt „Droga 

w przyszłość – nauka przez eksperymenty” obejmie szkoły w Cisku i w Łanach na łączną 

kwotę ponad 400 000 złotych, 5% wynosi wkład własny gminy. W ramach projektu zostaną 

zorganizowane dodatkowe zajęcia dla dzieci mi.in. z zakresu programowania, nauki języków 

obcych, przyrody, chemii, matematyki, wychowania sportowego i e-sportowego oraz zajęcia 

artystyczne. Każde zajęcia będą prowadzone na nowym, specjalistycznym sprzęcie. 

Dodatkowo w ramach zajęć odbędzie się dwudniowa wycieczka do Warszawy dla uczniów 

szkoły w Cisku oraz trzydniowa wycieczka w Góry Sowie dla uczniów szkoły w Łanach.  

Radny Feliks Kecler zapytał dlaczego programem nie są objęte szkoły w Roszowickim Lesie 

i Landzmierzu?  

Wójt Rajmund Frischko wyjaśnił, że jeżeli dokupujemy sprzęt dla dwóch większych szkół 

to więcej dzieci może z niego skorzystać. Gmina niestety nie jest w stanie kupić tak drogi 

sprzęt dla wszystkich szkół. Nie ma przeszkód, aby uczniowie z pozostałych szkół nie mogli 

korzystać ze sprzętu.  

Radna Weronika Strominska-Richter zapytała czy jest brane pod uwagę, że znów może 

nastąpić wzrost zachorowań i szkoły się pozamyka? Uczniowie nie skorzystają z programu. 

Czy te pieniądze z programu  

Wójt Rajmund Frischko poinformował, że projekt przygotowywany jest od kilku miesięcy, 

kiedy o COVID-19 nie było mowy. Jeżeli młodzież nie wróci od września do szkoły to 

instytucja dofinansowująca musi to jakoś rozwiązać.  

Projekt uchwały poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej: 

• za przyjęciem                             –  15 głosów, 

• przeciw                                       –  0 głosów, 

• wstrzymało się od głosowania    –  0 głosów. 
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Uchwała Nr XXI/117/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie 

przystąpienie Gminy Cisek do realizacji projektu pn. Droga w przyszłość – nauka przez 

eksperymenty została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

 

Ad 12. Zapytania i oświadczenia radnych. 

Radny Alojzy Ketzler zapytał czy jest możliwość oznakowania ul. Nadodrze? W pewnym 

momencie droga ta się zwęża i nie widać gdzie jest pobocze. Najlepszym rozwiązaniem byłby 

znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu”.  

Wójt Rajmund Frischko oznajmił, że jest to temat do rozpatrzenia.  

Radny Alojzy Wurst poinformował o ubytkach na drogach powiatowych na terenie gminy. 

Zauważa się wiele saren przechodzących na „steblowskiej górce” wczesnym rankiem. 

Niestety, coraz częściej dochodzi do stłuczki ze zwierzęciem.  Radny zasugerował 

zatrudnienie dodatkowej osoby nadzorującej pracujących na rzecz gminy.  

Wójt Rajmund Frischko wyjaśnił, że osoby pracujące dla gminy to ludzie skierowani przez 

urząd pracy i wykonujący prace społecznie-użyteczne, gdzie zobligowani się do pracy w 

wysokości 40 godzin miesięcznie. W ciągu tygodnia jest do skoszenia około 7 ha. Coraz 

częściej szkółki piłkarskie proszą o pomoc w utrzymaniu boisk, na których trenują. Pracy na 

terenie gminy Cisek jest naprawdę sporo. Pracę wykonaną przez te osoby ocenia bardzo 

dobrze w stosunku do możliwości. Istnieje potrzeba zatrudnienia dodatkowej osoby na 

stanowisko konserwatora.  

Radny Feliks Kecler również zasugerował zatrudnienie dodatkowej osoby lub osób do prac 

w gminie Cisek, co skutkować by mogło zmniejszeniem korzystania z firm zewnętrznych. 

Wójt Rajmund Frischko poinformował, że temat zostanie rozpatrzony i przedstawi się do 

zaakceptowania rozwiązanie. 

Radny Tomasz Golasz zasugerował interwencję dotyczącą ubytków w drogach 

powiatowych. 

Wójt Rajmund Frischko wyjaśnił, że radny powiatowy usprawiedliwił swoją dzisiejszą 

nieobecność na sesji. Wszelkie informacje z zakresu spraw powiatowych zostaną mu 

przekazane.  

Radny Marcin Markiefka zapytał dlaczego tereny nadodrzańskie nie objął oprysk 

przeciwko komarom, który wykonał Powiat? 
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Radny Alojzy Ketzler zwrócił uwagę o wstrzemięźliwość w działaniu unicestwiania 

komarów. Jeżeli pozbędziemy się komarów możemy pozbawić pokarmu innych zwierząt. 

Radny Marcin Markiefka zapytał dlaczego koszenie poboczy zostało wykonane nagannie? 

Wójt Rajmund Frischko odpowiedział, że specyfikacja przewiduje ominięcie każdej 

przeszkody znajdującej się na poboczu i wykoszenie ręczne wokół niej.  

Radny Feliks Kecler zapytał o dopłaty do wymiany pieców. 

Wójt Rajmund Frischko wyjaśnił, że każdy mieszkaniec wnioskujący o wymianę pieca 

został poinformowany pisemnie o rezultacie programu. Gmina złożyła wniosek, który finalnie 

nie zakwalifikował się do dofinansowania. Nie uzyskano punktów za pozycje, na które 

praktycznie gmina nie miała wpływu (gęstość zaludnienia, ilość pyłu zawieszonego PM10, 

ilość objętych wnioskiem przyłączeń budynków do sieci gazowej, promowane były projekty 

które zakładały jak największy udział wymiany indywidualnych źródeł ciepła na odnawialne).   

Radny Feliks Kecler zapytał czy mieszkańcy posiadający kompostownik mogliby mniej 

płacić za śmieci? Czy osoby palące w piecu i nie wytwarzające popiołu mogłyby płacić mniej 

z tytułu nieposiadania śmietnika na popiół? 

Wójt Rajmund Frischko poinformował, że na chwilę obecną nie mamy informacji w tym 

zakresie, ale gmina dołoży wszelkich starań, aby opłata za wywóz śmieci była niższa. 

Sukcesem jest wyodrębnienie popiołu od reszty śmieci.  

Ad 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. Wpłynęła jedna interpelacja 27 lipca 2020 roku 

od radnego Ryszarda Musioła.  

Ad 14.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.  

Przewodnicząca słowami „Zamykam obrady XXI Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła 

obrady- godz. 19:40.  

Protokołowała: Ines Ziegler. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek 

Rozwita Szafarczyk 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy Cisek z 27 lipca 2020r. 
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