
Protokół 

z obrad XLII Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 30 maja 2022 r. - godz. 16:00 

 

Ad 1. Obrady XLII Sesji słowami „Otwieram obrady XLII 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, Sołtysów oraz 

protokolantkę. Sprawdziła prawomocność obrad wszyscy obecni. Obrady XLII Sesji Rady Gminy 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. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku za 

2021 rok. 

4. Przedstawienia sprawozdania z zakresu wspierania rodziny w Gminie Cisek za 2021 rok 

5. Ocena zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Cisek za 2021 rok wraz z rekomendacjami. 

6. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy. 

7. Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Gminy. 

8. Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Gminy. 

9. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym. 

10. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

11. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Cisek z działalności w okresie 

międzysesyjnym . 

12. Podjęcie uchwał w sprawach :  

a) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy  Cisek na lata 2022-2025, 

b) określenia górnej stawki ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na 

terenie Gminy Cisek, 

c) nadania wyróżnienia „ Za zasługi dla gminy Cisek”, 

d) nadania wyróżnienia „ Za zasługi dla gminy Cisek”, 

e) zmiany do budżetu Gminy Cisek na 2022 rok, 

f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok. 

13. Zapytania i oświadczenia radnych. 

14. Informacje oraz zapytania sołtysów. 

15. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

16. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Przyjęcie porządku obrad poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej (16:21): 

• za przyjęciem   14 głosów 

• przeciw       0 głosów 

• wstrzymuję się       0 głosów 

• nie głosowali/ nieobecni    1 głosów ( Tomasz Golasz) 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad.3. i Ad.4. Przewodnicząca Rady R. Szafarczyk nadmieniła, iż sprawozdanie z działalności GOPS 

oraz z zakresu wspierania rodziny w Gminie Cisek za 2021 rok przedstawiła  Pani kierownik GOPS 

Danuta Pawlik na posiedzeniu Komisji Oświaty. Dosyć szczegółowo je omówiła, Państwo Radni dostali 

sprawozdanie na Tablety z możliwością zaznajomienia. Wobec powyższego przewodnicząca Rady 

uważa, że nie ma potrzeby odczytywania sprawozdania przez Panią kierownik.  Przewodniczący Komisji 

Oświaty oświadczył, iż na posiedzeniu Komisji  5 maja 2022 r. kierownik GOPS przedstawiła 
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sprawozdania, odbyła się dyskusja. Końcowe stanowisko Komisji Oświaty to pozytywne zaopiniowanie 

sprawozdań.  

 

Ad.5. Kierownik GOPS Pani Danuta Pawlik: dokument Ocena zasobów pomocy społecznej został 

stworzony w Centralnej Aplikacji Statystycznej, część danych uzyskano z GUS oraz sprawozdań 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Najważniejszą kwestią to zagadnienia związane ze wspieraniem 

osób i rodzin korzystających ze świadczeń. W zasobie Gminy Cisek pozostaje 45 mieszkań 

komunalnych,  w tym 6 mieszkań socjalnych. Z analizy danych osób korzystających ze świadczeń 

Pomocy Społecznej w liczbie 98. Dominującą przyczyną korzystania z pomocy to ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych. 17 rodzin w 2021 roku korzystało z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym 6 

gospodarstw jednoosobowych i 11- wieloosobowych. Od 2016 roku realizowana była wypłata 

świadczenia „ Rodzina 500+”. Od 1 lipca 2019 wypłaca było również na pierwsze dziecko. Wysokość 

nakładów finansowych systematycznie rosła. Od 1 czerwca 2022 roku wypłaty tych świadczeń będzie 

realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nadal wypłacane są:  

➢ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami,  

➢ świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

➢ dodatki mieszkaniowe i energetyczne. 

Mieszkańcy Gminy korzystali z pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych płatności za pobyt mieszkańców 

w Domach Pomocy Społecznej. Jest zatrudniony Asystent Rodzinny, który obejmował swym wsparciem 

rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Gmina jest 

zobowiązana do współfinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach 

opiekuńczo- wychowawczych. Odpłatność za dzieci w pieczy zastępczej wzrosła.  

Wielkość istniejących zasobów pomocy społecznej analizowanych pod kątem faktycznych potrzeb i 

problemów społecznych, biorąc również pod uwagę czynnik ekonomiczny- pozostaje na poziomie 

dobrym. Jednocześnie wymiar istniejących problemów społecznych ukazuje konieczność znacznych 

nakładów i środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej oraz 

dalszy rozwój działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie występującym problemom społecznym.  

Planując realizacje  zadań z zakresu pomocy społecznej szczególną uwagę należy zwrócić na działania 

ukierunkowane na ochronę i poprawę warunków życia najsłabszych grup społecznych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz na tworzenie warunków umożliwiających im aktywne uczestnictwo w 

życiu społecznym. 

 

Ad.6. Przewodnicząca Rady R. Szafarczyk zapytała, czy są uwagi do protokołu z obrad  XXXIX Sesji 

Rady Gminy. Nie zgłoszono żadnych uwag. Przyjęcie protokołu poddano pod głosowanie w wersji 

elektronicznej (16:33): 

• za przyjęciem   14 głosów 

• przeciw       0 głosów 

• wstrzymuję się       0 głosów 

• nie głosowali/ nieobecni    1 głosów ( Tomasz Golasz) 

Protokół z obrad XXXIX Sesji przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad.7. Przewodnicząca Rady R. Szafarczyk zapytała, czy są uwagi do protokołu z obrad  XL Sesji Rady 

Gminy. Nie zgłoszono żadnych uwag. Przyjęcie protokołu poddano pod głosowanie w wersji 

elektronicznej (16:34): 

• za przyjęciem   14 głosów 

• przeciw       0 głosów 

• wstrzymuję się       0 głosów 

• nie głosowali/ nieobecni    1 głosów ( Tomasz Golasz) 

Protokół z obrad XL Sesji przyjęto jednogłośnie. 
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Ad.8. Przewodnicząca Rady R. Szafarczyk zapytała, czy są uwagi do protokołu z obrad  XLI Sesji Rady 

Gminy. Nie zgłoszono żadnych uwag. Przyjęcie protokołu poddano pod głosowanie w wersji 

elektronicznej (16:35): 

• za przyjęciem   14 głosów 

• przeciw       0 głosów 

• wstrzymuję się       0 głosów 

• nie głosowali/ nieobecni    1 głosów ( Tomasz Golasz) 

Protokół z obrad XLI Sesji przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad.9..Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym: 

• W Gminie Cisek w ostatnim czasie podpisano umowy dotyczące dwóch dużych inwestycji. Pierwsza 

z nich to Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby 

Sołectwa. Wykonawca ma 18 dni na realizację robót , tak więc jeszcze w tym roku budynek ten 

stanie się ozdobą okolicy. Druga rozpoczęta inwestycja to Budowa dróg na osiedlu 

mieszkaniowym w miejscowości Kobylice, czyli pierwsza inwestycja w ramach Rządowego 

Programu inwestycji Strategicznych Polski Ład. To zadanie realizowane będzie w systemie projektuj i 

buduj, w tym sposobem musimy uzbroić się w cierpliwość , gdyż w teren wykonawca wejdzie dopiero 

za kilka miesięcy. 

• Ogłoszony został przetarg na kolejne zadanie inwestycyjne, tj. Modernizacja Stacji Uzdatniania 

Wody w Błażejowicach. Jest to zadanie z puntu widzenia Gminy niezwykle ważne, gdyż Stacja 

zasila w wodę blisko pół Gminy. W najbliższym czasie mamy również w planach przetarg na 

Przepompownię Ścieków w Biadaczowie. Ta inwestycja będzie miała na celu poprawę sprawności 

kanalizacji sanitarnej w Cisku i Landzmierzu.  

• Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kobylice- skrzyżowanie oraz dojazd do świetlicy 

wiejskiej.  

• Rozbudowa oświetlenia drogowego w Roszowickim lesie od stacji benzynowej do ulicy Szkolnej. 

• W związku ze zniesieniem większości obostrzeń COVIDowych powoli staramy się przywracać 

wieloletnie tradycje, dlatego po raz kolejny 25 czerwca w Przewozie odbędzie się impreza plenerowa 

z okazji Pływadeł. Mamy nadzieję, że uda się znowu połączyć ten jeden dzień Gminy Cisek i Bierawa 

mostem pontonowym, pozwalającym na ruch pieszych i rowerzystów. Już teraz serdecznie 

zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z informacjami na plakatach, które niebawem pojawią 

się w naszych mediach społecznościowych i na tablicach ogłoszeń. 

• Jeśli mówimy o imprezach plenerowych to myślę, że warto docenić świetną inicjatywę naszego 

sołectwa Sukowice, które przy współpracy z Lokalną Grupą Działania Euro- Country po raz drugi 

organizuje cykl rajdów rowerowych tzw. „Śladami Utopca”. W zeszłym roku rajdy te cieszyły się 

ogromnym zainteresowaniem, a w tym roku zapowiada się, że frekwencja będzie jeszcze większa. 

Bardzo cieszę się, że pojawiają się inicjatywy, które pozwalają na wspólną integrację, aktywne 

spędzenie czasu, ale również poznanie swoich okolic. Jednocześnie bardzo dziękujemy 

organizatorom za zaangażowanie i ogrom pracy, który wkładają w ich przygotowanie. A już w 

najbliższą niedzielę kolejny z rajdów, połączony z obchodami Dnia Dziecka, który poprowadzi około 

20 kilometrową trasę po zakątkach naszej Gminy. Serdecznie zachęcam do udziału. 

 

Ad.10.Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych 

w okresie międzysesyjnym. 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Komisja Rolnictwa Oświaty, Komisja skarg, Wniosków i Petycji, 

Komisja Rewizyjna ,Komisja Gospodarczo- Budżetowa odbyły wspólne posiedzenie komisji dnia 16 maja 

b.r. na temat kontroli wykonania budżetu za 2021 rok oraz różnych uchwał. Wszystkie komisje 

zaopiniowały projekty uchwał pozytywnie. Przewodnicząca dodała, iż w analizach majątkowych pojawiły 

się uwagi, które trzeba skorygować. Do Biura Rady Gminy wpłynęło pismo od Firmy Cemex. Radni scan 

pisma otrzymają na tablety.  
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Ad.11. Informacja i komunikaty komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.  

➢ Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych- spotkała się 25 kwietnia i 5 maja. 

Tematem było opieka nad dziećmi w okresie wakacji organizowanym przez GOK oraz GBP w 

Cisku dla dzieci w wieku szkolnym w godzinach 7:00-16:00. Ponadto skontrolowała wykonanie 

budżet za 2021 rok, nie wniosła zastrzeżeń do projektów uchwał i pozytywnie je zaopiniowała, 

➢ Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego- spotkała się 2 razy. Jak 

wszystkie komisje skontrolowała wykonanie budżetu za 2021 rok . nie wniosła żadnych 

zastrzeżeń i pozytywnie przyjęła projekty uchwał. 

➢ Komisja Rewizyjna- skontrolowała wykonanie budżetu za 2021 rok . nie wniosła żadnych 

zastrzeżeń i pozytywnie przyjęła projekty uchwał. 

➢ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji- skontrolowała wykonanie budżetu za 2021 rok . nie wniosła 

żadnych zastrzeżeń i pozytywnie przyjęła projekty uchwał. 

➢ Komisja Gospodarczo- Budżetowa komisja skontrolowała wykonanie budżetu za 2021 rok . nie 

wniosła żadnych zastrzeżeń i pozytywnie przyjęła projekty uchwał dot. zmian do budżetu Gminy  

 

Ad.12.Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawach:  

a) Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla /gminy Cisek na lata 2022-2025. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie w wersji elektronicznej(17:24): 

za przyjęciem   14 głosów 

przeciw       0 głosów 

wstrzymuję się       0 głosów 

nie głosowali/ nieobecni    1 głosów ( Tomasz Golasz) 

 

Uchwała Nr XLII/228/2022 Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Cisek na lata 2022-2025 została przyjęta jednogłośnie . Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji, 

 

b) Określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli za usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy 

Cisek. Projekt uchwały poddano pod głosowanie  w wersji elektronicznej (17:26): 

• za przyjęciem   12 głosów 

• przeciw       0 głosów 

• wstrzymuję się       2 głosów ( Andrzej Barucha, Weronika Strominska- Richter) 

• nie głosowali/ nieobecni    1 głosów ( Tomasz Golasz) 

 

Uchwała Nr XLII/229/2022 Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie określenia górnej 

stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek została 

przyjęta jednogłośnie . Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji, 

 

c) nadania wyróżnienia „Za Zasługi dla Gminy Cisek”. Radni nie wnieśli żadnych pytań. Projekt 

uchwały poddano pod głosowanie  w wersji elektronicznej (17:28): 

• za przyjęciem   14 głosów 

• przeciw       0 głosów 

• wstrzymuję się       0 głosów 

• nie głosowali/ nieobecni    1 głosów ( Tomasz Golasz) 

 

Uchwała Nr XLII/230/2022 Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie nadania wyróżnienia  

„ Za Zasługi dla Gminy Cisek”  przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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d) Nadania wyróżnienia „ Za Zasługi dla Gminy Cisek”. Radni nie wnieśli żadnych pytań. Projekt 

uchwały poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej (17:30): 

• za przyjęciem   14 głosów 

• przeciw       0 głosów 

• wstrzymuję się       0 głosów 

• nie głosowali/ nieobecni    1 głosów ( Tomasz Golasz) 

 

Uchwała Nr XLII/231/2022 Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie nadania wyróżnienia  

„ Za Zasługi dla Gminy Cisek” została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

sesji. 

 

e) zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok. Radni nie wnieśli żadnych pytań. Projekt uchwały 

pojęto pod głosowanie w wersji elektronicznej (17:31): 

• za przyjęciem   14 głosów 

• przeciw       0 głosów 

• wstrzymuję się       0 głosów 

• nie głosowali/ nieobecni    1 głosów ( Tomasz Golasz) 

 

Uchwała Nr XLII/232/2022 Rady Gminy Cisek z 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Cisek na 2022 rok została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 

 

f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok. Radni nie wnieśli uwag. Projekt uchwały 

poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej (17:32): 

• za przyjęciem   14 głosów 

• przeciw       0 głosów 

• wstrzymuję się       0 głosów 

• nie głosowali/ nieobecni    1 głosów ( Tomasz Golasz) 

 

Uchwała Nr XLII/233/2022 Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej na 2022 rok została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

sesji. 

 

Ad.13. Brak zapytań i oświadczeń radnych. 

 

Ad.14. Informacje oraz zapytania sołtysów. 

Sołtys Wsi Sukowice zaznaczył, iż rozmawiał z Starostą i Panem Kryś, którzy nie znali jeszcze daty 

remontu dróg. Propozycja by łatać dziury na drogach gminnych. Drogi powiatowe są w fatalnym stanie i 

zaprasza do udziału w Rajdzie Familijnym.  

Sołtys wsi Steblów podkreślił, iż na „Waldhof” są suche topole zagrażające niebezpieczeństwu, by wyciąć 

stare i nasadzić nowe. 

Radny Alojzy Ketzlet zaproponował by najpierw nasadzić nowe, a później wyciąć stare dęby i jesiony. 

.  

Ad. 15.Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

W okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne interpelacje. 

 

Ad.16. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Radny Alojzy Ketzler wspomniał, iż zakup opału na stronie PGG graniczy z cudem.  

Wójt Gminy Cisek odpowiedział, iż najpierw trzeba złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania 

paliw, następnie zalogować się na stronie PGG i zakupić węgiel. W urzędzie gminy są dostępne 3 

stanowiska, które pomagają wypisać deklarację. Oczywiście każdy obywatel indywidualnie może złożyć 

deklarację.  
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Radny Marcin Markiefka oznajmił, iż Wody Polskie obiecały remont potoku i jak do tej pory nie ma prac 

na wspomnianym potoku. Propozycja by Komisja /rolnictwa zajęła się tym tematem.  

Radny Feliks Kecler podkreślił, iż dziura na Starowiejskiej nie jest zaklejona po remoncie hydrantu. 

Sołtys wsi Przewóz zapytał, czy jest wniosek na remont dróg w miejscowości Przewóz. 

Wójt Gminy Cisek odpowiedział, iż dotarły informacje o braku dofinansowania na remont dróg w 

Przewozie. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 3 200 000 na kanalizację. Ponadto dodał, iż uchwała w 

sprawie wywozu nieczystości. Podwyżka cen wiąże się z opłatami stałymi, 90% mieszkańców nie wywozi 

swych nieczystości przez upoważnione do tego firmy. nowy większy beczkowóz nie jest rozwiązaniem, 

gdyż do większości posesji nie byłby możliwy wjazd. Komisja Rolnictwa zapewne zajmie się tym tematem  

Sołtys wsi Przewóz podziela opinię, iż zwiększenie stawki za wywóz odpadów spowoduje zmniejszenie 

zainteresowania na wywóz odpadów.  

Na koniec Wójt Gminy Cisek oznajmił, iż został wyremontowany II odcinek drogi w Biadaczowie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami” Zamykam obrady XLII Sesji Rady 

Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.18:05 
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