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Protokół 

 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 31 sierpnia 2020r. godz.16.00 

Ad 1. Obrady XXII 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. Obrady XXII Sesji Rady 

Gminy Cisek są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi 

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 XXI Sesji Rady Gminy Cisek.  

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

międzysesyjnym.  

6. Informacja z działalności komisji Rady Gminy Cisek w okresie międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwał. 

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

b) Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

c) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki fundacji FUNDATIO 

SANCTI BARTHOLOMAEI, 

d) Uchwała w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji 

„Kędzierzyn-Koźle” przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru 

i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle, 

e) Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Cisek do realizacji projektu pn. 

Przedszkolaki poznają świat, 

f) Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 

2020 roku. 

8. Zapytania i oświadczenia radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Wolne wnioski i 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.  
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Ad 3. Przystąpiono do przyjęcia protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy z dnia 27 lipca 

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 XXI Sesji jednogłośnie przyjęto. 

Ad 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 27 

lipca 2020r. 31 sierpnia 2020r. 

Wójt omówił działalność międzysesyjną:  

1. Na początek złożył podziękowania za liczne zaproszenia na uroczystości kulturalne, 

odbywające się na terenie gminy Cisek. Ze względów bezpieczeństwa wójt stara się 

unikać dużych skupisk ludzi. Wójt złożył podziękowania także wszystkim zastępom 

straży oraz ludziom dobrej woli, którzy brali udział w akcji po ulewnych deszczach 

z 29 na 30 sierpnia br. na terenie naszej gminy.  

2. Od dłuższego czasu gmina Cisek stara się o paczkomat. Z przeprowadzonych rozmów 

wynika, że w najbliższy poniedziałek mamy mieć informację w jakim przedziale 

czasowym możemy spodziewać się paczkomatu w Cisku.  

3. Od jutra (1 września) rozpocznie się spis rolny. Rolnicy będą mieli czas na spisanie się 

do 30 listopada. Istnieje także możliwość samospisu. Aktualnie odbywają się 

szkolenia zarówno pracowników, jak i rachmistrzów.  

4. Pomimo ograniczenia bezpośredniego dostępu petentów, urząd wypełnia wszystkie 

swoje zadania jak dotychczas. W ciągu miesiąca przyjęto 600 pism, a wysłano około 

260 listów.  

5. Dużą popularnością cieszy się ścieżka rowerowa, przebiegająca przez gminy Reńska 

Wieś, Cisek i Polska Cerekiew. Z tego powodu wójtowie trzech wymienionych gmin 

postanowili spotkać się na ścieżce i nagrać filmik reklamowy. Nagrany materiał 

spotkał się z dobrym odzewem ze strony mieszkańców.  

6. Niedawno miało miejsce spotkanie Wójta z przedstawicielem Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Kulturalnego w celu wytyczenia nowych tras rowerowych, 

wychodzących nawet poza województwo opolskie.  

7. Ochotnicza Straż Pożarna Cisek i Ochotnicza Straż Pożarna Przewóz podpisały 

wniosek o dofinansowanie działań w partnerstwie z gminą Cisek. Dzięki pozyskanym 

środkom unijnym zostanie zagospodarowany i utwardzony plac przy świetlicy 

wiejskiej w Przewozie i plac wraz z altaną biesiadną w Steblowie. Gruntowną zmianę 

przejdzie plac znajdujący się przy kościele w Łanach.  
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8. Rozpoczęliśmy projekt „Łączy nas kultura” z Euroregionem Pradziad. Obecnie trwają 

prace związane z wykonaniem zdjęć gminy Cisek. Zostaną one wykorzystane 

w kalendarzu oraz folderze gminy. W przyszłym roku zaplanowane są warsztaty 

fotograficzne dla dzieci z naszych szkół oraz czeskiej gminy Zulova.  

9. Od września rusza projekt „Droga w przyszłość. Nauka przez eksperymenty”, którego 

wartość wynosi 450 000zł. Projekt zaplanowano dla dwóch szkół: Cisek i Łany.  

10. W ostatnim tygodniu wakacji odbyła się narada z dyrektorami w celu doprecyzowania 

szczegółów i wymiany doświadczeń, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom 

i nauczycielom. Okres wakacyjny został wykorzystany do przeprowadzenia remontów 

placówek oświatowych. Siły i środki skierowano do przedszkola w Łanach, gdzie 

liczba chętnych dzieci przerosła nasze oczekiwania i możliwości przyjęcia.  

11. Od 15 sierpnia Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął intensywną działalność – próby 

orkiestry dętej, zajęcia dla mażoretek, zajęcia tańca towarzyskiego oraz klub seniora.  

 

Dyskusja:  

Radny Alojzy Wurst podziękował wójtowi oraz strażakom za sprawną akcję po ulewnych 

deszczach w Steblowie. Zapytał kto powinien przycinać liczne krzaki znajdujące się 

w pobliżu skrzyżowań drogi rowerowej z drogą, po której podróżują kierowcy samochodów?  

Wójt Gminy Rajmund Frischko wyjaśnił, że obecnie znajdują się w punkcie sprawozdanie 

wójta gminy, więc odniósł się do nawałnic. Zapewniono bezpieczeństwo mieszkańcom 

i użytkownikom drogi, jednakże to zarządca drogi (w tym przypadku była to droga 

powiatowa) odpowiada za jej stan.  

 

Ad 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach   

podejmowanych w okresie międzysesyjnym tj. od 27 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu sesji. 

Ad 6. Informacja z działalności komisji stałych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek 

w okresie międzysesyjnym.  

 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej Tomasz Golasz poinformował, że:  

- 24 sierpnia 2020 roku komisja poddała analizie wszystkie projekty uchwał, które będą 

poddane pod głosowanie na dzisiejszej sesji; projekty zostały zaopiniowane pozytywnie. 

Komisja także pochyliła się nad tematem transportu zbiorowego w gminie Cisek.  

 

Ad 7. Podjęcie uchwał. 

Ad 7 a) Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2020 

rok. 
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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 XXII/118/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie 

zmian do budżetu gminy Cisek na rok 2020 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu.  

Ad 7 b) Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. 

 

Uchwałę poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej: 

• za przyjęciem                                  - 15 głosów, 

• przeciw                                            - 0 głosów, 

• wstrzymało się od głosowania        - 0 głosów. 

 

Uchwała Nr XXII/119/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu.  

Ad 7 c) Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki 

fundacji FUNDATIO SANCTI BARTHOLOMAEI.  

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały.  

 

Uchwałę poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej: 

• za przyjęciem                                  - 15 głosów, 

• przeciw                                            - 0 głosów, 

• wstrzymało się od głosowania        - 0 głosów. 

 

Uchwała Nr XXII/120/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki fundacji FUNDATIO SANCTI BARTHOLOMAEI 

została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad 7 d) Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji 

„Kędzierzyn-Koźle” przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji Kędzierzyn-Koźle. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała część uzasadnienia do uchwały. 

Wójt gminy dodał, że aglomeracja jest obszarem, z którego ścieki spływają do oczyszczalni.  

 

 
Protokół z obrad XXII Sesji Rady Gminy Cisek z 31 sierpnia 2020r. 



5 
 

Uchwałę poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej: 

• za przyjęciem                                  - 15 głosów, 

• przeciw                                            - 0 głosów, 

• wstrzymało się od głosowania        - 0 głosów. 

 

 

Uchwała Nr XXII/121/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie 

wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 

wchodzących w skład aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle” przy realizacji zadania polegającego 

na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Ad 7 e) Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Cisek do realizacji 

projektu pn. Przedszkolaki poznają świat.  

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały.  

Wójt gminy dodał, że wartość projektu przekracza 500 000 złotych, dofinansowanie na 

poziomie 85%. W ramach projektu zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia artystyczne, 

przyrodnicze, językowe, gimnastyczne oraz dla dzieci ze szczególnymi potrzebami. 

Wydłużona zostanie działalność przedszkola w Łanach o jedną godzinę. Projekt dotyczy 

przedszkoli w Cisku i Łanach.  

 

Uchwałę poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej: 

• za przyjęciem                                  - 15 głosów, 

• przeciw                                            - 0 głosów, 

• wstrzymało się od głosowania        - 0 głosów. 

 

Uchwała Nr XXII/122/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie 

przystąpienia Gminy Cisek do realizacji projektu pn. Przedszkolaki poznają świat została 

przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad 7 f) Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na II półrocze 2020 roku. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał plan pracy komisji na II półrocze 2020r.  

 

Uchwałę 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 XXII/123/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 roku została przyjęta 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Ad 8. Zapytania i oświadczenia radnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła problem zbyt głośnych zabaw i spotkań 

w agroturystyce w Kobylicach. Do pani sołtys Kobylic dochodzą skargi mieszkańców wsi, 

którym dokucza duży hałas w godzinach nocnych. Przewodnicząca zaproponowała tym 

samym wystosowanie odpowiedniego pisma w tej sprawie. Dodała, że na przystanku 

w Kobylicach ktoś notorycznie wybija szyby. 

Wójt wyjaśnił, że w kwestii zakłócania ciszy nocnej powinno się zgłaszać incydenty policji.  

Radny Tomasz Golasz zapytał czy i kiedy dziury na drodze wojewódzkiej zostaną 

zaklejone? 

Wójt odpowiedział, żeby wszelkie tematy związane z drogami wnosić na piśmie, a następnie 

zostaną one przekazane odpowiednim osobom.  

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy nastąpiło przesunięcie terminu odbywania się 

zebrań wiejskich czy pozostał czas do 30 września jak zwykle? 

Wójt poinformował, że termin na zebrania wiejskie we wrześniu nie zmienił się.  

Radny Alojzy Wurst zapytał czy będzie możliwość korzystanie z basenu w Zakrzowie? 

Wójt wyjaśnił, że docierają informacje świadczące o ograniczeniu zakresu prowadzenia 

działalności przez basen. Natomiast kompetentna do podejmowania decyzji w tym zakresie 

jest Rada Gminy Polska Cerekiew.  

Radny Alojzy Ketzler zapytał o rozchodzący się mostek „na kotlinach” i ewentualny remont 

tego miejsca oraz o możliwość zaklejenie dziury na ulicy Starowiejskiej.  

Wójt odpowiedział, że należy dokładnie sprawdzić czyją własnością jest miejsce mostku „na 

kotlinach”. Natomiast dziura na ulicy Starowiejskiej powstała po wymianie hydrantu. 

Systematycznie dosypywane jest kruszywo, niestety grunt samoczynnie się zagęszcza.  

 

Ad 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

Brak odpowiedzi na interpelacje radnych.  

 

Ad 10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Radny Alojzy Wurst zaapelował, aby powiat ogłosił przetarg na odśnieżanie dróg. 

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

obrady- godz. 16:45.  

Protokołowała: Ines Ziegler. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek 

Rozwita Szafarczyk 
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