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Protokół 

z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Cisek  

z dnia 22 stycznia 2021 r. - godz. 1600 

 

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

otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. 

Przewodnicząca powitała zebranych radnych, Pana Wójta, Panią Skarbnik, Panią Mecenas, 

Pana Sekretarza oraz protokolantkę. Sprawdziła prawomocność obrad na 15 radnych wszyscy 

obecni. Obrady XXVI Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne i zdolne do podejmowania 

uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

Ad 2. Przewodnicząca przystąpiła do odczytania porządku obrad. 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV 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. Informacja przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian do budżetu Gminy na 2021 rok,    

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,     

c) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek, 

d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok, 

e) wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy”, 

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek.  

8. Zapytania i oświadczenia radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

10. Wolne wnioski. 

11. 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. Przewodnicząca Rady R. Szafarczyk zapytała, czy są uwagi do protokołu z obrad 

poprzedniej XXV Sesji Rady Gminy. Nie zgłoszono żadnych uwag. Przyjęcie protokołu 

poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej: 
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• za przyjęciem                          - 15 głosów, 

• przeciw                                    - 0 głosów, 

• wstrzymało się                        - 0 głosów. 

Protokół z obrad z poprzedniej sesji jednogłośnie przyjęto.  

 

Ad 4. Przedstawienie informacji Wójta Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

1. Na terenie naszej gminy funkcjonuje jeden punkt szczepień przeciw COVID-19, 

znajdujący się w Ośrodku Zdrowia w Cisku przeciwko COVID-19. Zaszczepiono 90 

osób z naszego terenu, wśród których są pacjenci i personel domów pomocy 

społecznej oraz osoby 80+. W urzędzie została wyznaczona specjalna linia 

telefoniczna, pod którą dyżuruje pracownik koordynator w zakresie szczepień. 

2. Chętni do szczepień mogą zgłaszać się online poprzez rejestrację przez profil zaufany, 

telefonicznie dzwoniąc na bezpłatną linię 989 lub tradycyjnie w punkcie szczepień 

CIS-Medica. Wszelkie informacje w temacie szczepień zawarte są na stronie 

internetowej gminy Cisek oraz w aplikacji gmina Cisek. Wójt Gminy zachęcił do 

zainstalowania aplikacji „Gmina Cisek”.  

 

Dyskusja: brak pytań.  

Ad 5. Przedstawienie informacji Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach 

międzysesyjnych, stanowi załącznik do protokołu.  

Ad 6. Przestawienie informacji komisji Rady Gminy Cisek o działaniach międzysesyjnych.  

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych spotkała się 19 stycznia br. Podczas 

posiedzenia opracowano plan pracy komisji na I półrocze 2021 roku, zapoznano się 

z projektami uchwał w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok oraz uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego 

„bon żłobkowy”. Oba projekty uchwał komisja zaopiniowała pozytywnie. Drugą część 

spotkania miała charakter wyjazdowy. Komisja wybrała się do świetlic wiejskich do 

Landzmierza i Kobylic, w celu sprawdzenia organizacji i funkcjonowania świetlic oraz 

planów na przyszłość w zakresie remontów.  

Komisja Rewizyjna spotkała się 18 stycznia br. w celu opracowania planu pracy komisji na I 

półrocze 2021 r. Przewodniczący komisji odczytał plan podając poszczególne tematy na dany 

miesiąc. Głosowanie nad uchwałą zawierającą plan pracy odbędzie się dziś na sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o zmianie w projekcie uchwały. W planie pracy 

komisji rewizyjnej w marcu 2021 roku zmienia się określenie „Kontrola działalności 
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finansowej i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Kultury w 2019 roku” na „Kontrola 

działalności finansowej i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Kultury w 2020 roku”.   

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie 18 

stycznia br. Opracowała plan pracy na I półrocze 2021 roku, rozpatrzyła wniosek o remont 

drogi z Podlesia oraz rozmawiała w temacie przewozu buraków na terenie gminy.  

Komisja Gospodarczo-Budżetowa spotkała się 22 stycznia br. Przedmiotem prac komisji było 

opracowanie planu pracy na I półrocze 2021 roku oraz opiniowanie projektu uchwały 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Projekt został zaopiniowany pozytywnie 

przez komisję.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji spotkała się 18 stycznia br. Celem spotkania było 

zapoznanie się z treścią skargi na działalność wójta gminy. Przewodniczący komisji odczytał 

uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Cisek, 

która znajduje się w porządku obrad dzisiejszej sesji. Komisja jednogłośnie uznała skargę za 

bezzasadną.  

Ad 7. Podjęcie uchwał.  

Ad 7 a. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na rok 

2021. Radni nie wnieśli żadnych uwag do omawianego projektu.  

Projekt uchwały poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej: 

• za przyjęciem                            -15 głosów, 

• przeciw                                      -0 głosów, 

• wstrzymało się od głosowania   -0 głosów.                                                                                                                               

 

Uchwała Nr XXVI/140/2021 Rady Gminy Cisek z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie 

zmian do budżetu Gminy Cisek na rok 2021 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu sesji. 

 

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

finansowej. Radni nie wnieśli żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie 

w wersji elektronicznej:  

• za przyjęciem                           - 15 głosów,  

• przeciw                                      - 0 głosów, 

• wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów. 

 

Uchwała Nr XXVI/141/2021 Rady Gminy Cisek z 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej została większością głosów podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu sesji. 
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Ad 7 c. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Cisek. Radni nie wnieśli żadnych pytań. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej:  

• za przyjęciem                           -  15 głosów,  

• przeciw                                      -  0 głosów, 

• wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów. 

 

Uchwała Nr XXVI/142/2021 Rady Gminy Cisek z 22 stycznia 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek została jednogłośnie podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu sesji.  

 

Ad 7 d. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. Przewodnicząca Rady 

Gminy zaznaczyła, aby pamiętać o konieczności wcześniejszego składania wniosków 

o dofinansowanie z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Formularz wniosku znajduje się pod uchwałą. Wnioski można składać do biura rady lub wójta 

gminy.  

Projekt uchwały poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej:  

• za przyjęciem                           -  15 głosów,  

• przeciw                                      -  0 głosów, 

• wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów. 

 

Uchwała Nr XXVI/143/2021 Rady Gminy Cisek z 22 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 

została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.  

 

 

Ad 7e. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego 

„bon żłobkowy”. Przewodnicząca Rady Gminy dodała, że bon żłobkowy był realizowany już 

w 2020 roku. Jego wysokość wynosi 200,00 zł. Koniecznym warunkiem jest zamieszkiwanie 

dziecka na terenie gminy Cisek. Radni nie wnieśli żadnych pytań. Projekt uchwały poddano 

pod głosowanie w wersji elektronicznej:  

• za przyjęciem                           -  15 głosów,  

• przeciw                                      -  0 głosów, 

• wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów. 

 

Uchwała Nr XXVI/144/2021 Rady Gminy Cisek z 22 stycznia 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy” została jednogłośnie podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.   
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Ad 7f. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Cisek. 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 XXVI/145/2021 Rady Gminy Cisek z 22 stycznia 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek została jednogłośnie 

podjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 

 

Ad 8. Zapytania i oświadczenia radnych.  

Radny Feliks Kecler zapytał czy hala sportowa jest zamknięta? 

Wójt Gminy odpowiedział, że obecnie hala nie funkcjonuje. Minimalizujemy obecność osób 

z zewnątrz dla dobra dzieci korzystających z hali. 

Radny Feliks Kecler zapytał kiedy planowane jest otwarcie hali? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że sytuacja z pandemią jest nie do przewidzenia. Nie wiemy jak będą 

kształtowały się zachorowania. Na tym etapie nie da się udzielić odpowiedzi. Wszystko 

zależy od przebiegu zdarzeń.  

Radny Marcin Markiefka zapytał czy 90 osób zostało zaszczepionych bo mieliśmy tylko 90 

szczepionek czy tylko 90 osób było chętnych? 

Wójt  Gminy odpowiedział, że zaszczepiono 90 osób, ponieważ dysponowaliśmy taką liczbą 

szczepionek. Priorytetowo zostały potraktowane DPSy. Wyraził swój podziw do 

logistycznego ujęcia kwestii szczepienia w naszej gminie. Odbył także wizytę w ośrodku 

zdrowia w Cisku. Cały proces od wejścia poprzez szczepienie po wyjście jest przygotowany 

bardzo dobrze.  

Radny Andrzej Barucha zapytał czy można liczyć na paczkomat Inpost na terenie gminy? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że na początku staraliśmy się o paczkomat poprzez głosowanie na 

stronie internetowej. Czekamy na informację Inpostu. Od strony technicznej procedura jest 

ukończona.  

Radny Ryszard Musioł zapytał czy coś wiadomo na temat nitki gazowej?  

Wójt Gminy odpowiedział, że tempo rozbudowy nitki gazowej od strony Kędzierzyna-Koźla 

nie jest nam znane. Jeżeli w kolejnych miejscowościach czyli Landzmierz i Cisek będą chętni, 

aby przyłączyć się do gazu to nitka będzie dalej biegła. To zależy od chęci mieszkańców.  

Radny Marcin Markiefka zapytał czy jest przewidziany transport ludzi, które nie są 

w stanie dojechać do miejsca szczepień? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że jesteśmy przygotowani na takową możliwość. Po umówieniu 

wizyty pacjenta na szczepienie zostanie zorganizowany transport. Ochotnicza Straż Pożarna 

została zobligowana przez Wojewodę Opolskiego do transportu osób.  

Radny Jan Malik przekazał, że w Przewozie nie zostały odebrane śmieci bio. Czy można 

liczyć, że będą odebrane? 
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Wójt Gminy wyjaśnił, że były zgłoszenia w tej sprawie od mieszkańców. Sygnały zostały 

przekazane do Czystego Regionu. Być może powodem było zamarznięcie w kuble śmieci. 

Ad 9. W okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne interpelacje. 

Ad 10. Wolne wnioski.  

Radny Tomasz Golasz poinformował, że w niedzielę 24 stycznia o godz. 20:25 będzie 

emitowany film w niemieckiej stacji telewizyjnej KIK. Film dotyczy życia Malwiny Kicler.  

Radny Marcin Markiefka zgłosił, że otrzymał odpowiedź ze zlewni w Gliwicach nt. 

udrożnienia cieku Cisek, zlokalizowanego na terenie Cisek-Landzmierz, Zarząd Zlewni 

w Gliwicach potwierdza konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych na 

przedmiotowym cieku.  Radny zaproponował podjęcie działań przez Gminę z Zarządem 

Zlewni.  

Wójt Gminy dodał, że potok Cisek stał się zagrożeniem dla naszej gminy w tym roku. 

Przedstawiciele Wód Polskich byli w naszym urzędzie w ubiegłym roku. Potok Cisek i potok 

Dzielniczka są głównymi ciekami i to one stanowią największe zagrożenie. Za ich utrzymanie 

odpowiedzialne są Wody Polskie.  

Ad 11. Zakończenie obrad sesji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „Zamykam obrady XXVI 

Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady – godz. 16 48. 

Protokołowała: Ines Ziegler.                                                                                                    

Przewodnicząca                                                                

Rady Gminy Cisek 

 

Rozwita Szafarczyk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Cisek z 22 stycznia 2021 r. 


		2021-04-22T08:19:26+0200
	Cisek; 47-253; opolskie; Polska




