
Protokół 

z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 23 czerwca 2022 r. - godz. 16:00 

 

Ad 1. Obrady XLIII Sesji słowami „Otwieram obrady XLIII 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, 

zaproszonych gości honorowych oraz protokolantkę. Sprawdziła prawomocność obrad wszyscy obecni. 

Obrady XLIII 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. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Gminy. 

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

międzysesyjnym. 

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

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

międzysesyjnym . 

7. Raport o stanie Gminy: 

a) przedstawienie raportu, 

b) debata nad raportem, 

c) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cisek wotum zaufania, 

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2021: 

a) przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego, 

b) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 21.12.2021 rok, 

c) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy za rok 2021, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały zatwierdzenia finansowego Gminy wraz z sprawozdaniem z wykonania 

budżetu. 

9. Procedura absolutoryjna: 

a) przedstawienie protokołu i uchwały komisji rewizyjnej, 

b) przedstawienie Uchwały Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

10. Podjęcie uchwał w sprawach :  

a) zmiany do budżetu Gminy Cisek na 2022 rok, 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok, 

c) zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek. 

11. Zapytania i oświadczenia radnych. 

12. Informacje oraz zapytania sołtysów. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

14. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

Przyjęcie porządku obrad poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej (16:11): 

• za przyjęciem   12 głosów 

• przeciw       0 głosów 

• wstrzymuję się       0 głosów 

• nie głosowali/ nieobecni    3 głosów ( Tomasz Golasz, Marek Stefanides, Feliks Kecler) 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
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Ad.3. Przewodnicząca Rady R. Szafarczyk zapytała, czy są uwagi do protokołu z obrad  XLIII Sesji 

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

elektronicznej (16:12): 

• za przyjęciem   12 głosów 

• przeciw       0 głosów 

• wstrzymuję się       0 głosów 

• nie głosowali/ nieobecni    3 głosów ( Tomasz Golasz, Marek Stefanides, Feliks Kecler) 

Protokół z obrad XLIII Sesji przyjęto jednogłośnie. 

 

 

 

Ad.4. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Cisek z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

-Wykonanie uchwały Rady Gminy Cisek.  

Rada Gminy Cisek uchwałą nr XLII/230/2022 z dnia 30 maja 2022 r. nadaje Panu Bronisławowi Piróg 

honorowe wyróżnienie „ Za Zasługi dla Gminy Cisek” wręczyła medal oraz dyplom. 

Pan Bronisław Piróg przeczytał autorki wiersz: 

Nie zawsze Ci co społecznie pracują na wyróżnienie zasługują, 

czasami są natrętni, uparci i by trzeba ich skarcić. 

Nie wszyscy lubią tych natchnionych tylko w swoje projekty zapatrzonych, 

tych z wizjami i misjami, co chodzą i męczą nawet latami. 

Ale jest taka gmina w okolicy Koźla i Kędzierzyna, 

gdzie promocja ma wysokie tony, gdzie spełnia się im sen wymarzony. 

To gmina Cisek do Odry przytulona, o niej się wiersze pisze 

- ziemia wymarzona 

- dla malarzy i poetów 

- dla pracowitych i włóczęgów 

- dla tych co biegają 

i dla tych, co na byle czym pływają. 

Gościnność tu jest wręcz legendarna, 

a każda wieś zadbana i solidarna 

i czasami gdzieś w świecie można usłyszeć 

Jestem dumny- bo jestem z gminy Cisek. 

 

-Rada Gminy Cisek uchwałą nr XLII/231/2022 z dnia 30 maja 2022 r. nadaje Panu Józefowi Zorembik 

honorowe wyróżnienie „ Za Zasługi dla Gminy Cisek” wręczyła medal oraz dyplom. 

 

-W okresie międzysesyjnym pracowały komisje dnia 20 czerwca 2022 r. komisje omówiły plany pracy na 

II półrocze bieżącego roku. Ponadto komisja gospodarczo- budżetowa zapoznała się z projektem 

uchwały dotyczących zmian w budżecie gminy Cisek na 2022 rok, który jest ujęty w porządku obrad.  

 

- Wójt gminy Cisek przedkłada sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Cisek z 

organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 

2021 . sprawozdanie z realizacji zostało złożone w Biurze Rady Gminy skierowane do przewodniczącej 

dnia 5 maja 2022 roku. 

 

- przewodnicząca odczytała pismo skierowane do Przewodniczącej od Senatora Rzeczypospolitej 

Polskiej życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.  

- do Biura Rady Gminy wpłynął Raport o Stanie Gminy Cisek  za rok 2021 wpłynął 30 maja  2022r. raport 

został umieszczony na tabletach radnych  

- podziękowanie za zaproszenie na poświęcenie samochodu ratowniczo- gaśniczego w OSP Cisek 
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Ad.5..Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym: 

- koniec roku szkolnego i kończą się projektu dofinansowane z źródeł zewnętrznych :  

➢ Droga w przyszłość, 

➢  Nauka przez eksperymenty,  

➢ Przedszkolaki poznają świat, 

➢ Umiem pływać,  

➢ Poznaj Polskę 

- festyn „Pływadła 2022” w Przewozie, które odbędą się 25 czerwca, rozpoczęcie od godz. 17:00 

- odbędą się 2 spotkania z Czystego Powietrza ( 28.06.2022 r. w GOK Cisek i 11.07. świetlica w Łanach). 

- gmina Ciek została skontrolowana przez WFOŚ w temacie kontrola zbiorników na nieczystości ciekłe.  

 

Ogłoszono przerwę .  

Wznowiono obrady.  

 

Ad.6. Informacja i komunikaty komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.  

➢ Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych- spotkała się 20 czerwca 2022 r. 

celem omówienia planu pacy na II półrocze.  

➢ Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego- spotkała się 20 czerwca 2022r. 

celem omówienia planu pacy na II półrocze.  

➢ Komisja Rewizyjna- spotkała się 20 czerwca 2022 r. celem omówienia planu pacy na II półrocze.  

➢ Komisja Gospodarczo- Budżetowa spotkała się 20 czerwca 2022 r. celem omówienia planu pacy 

na II półrocze oraz zapoznała się z projektem uchwał dot. zmian do budżetu Gminy i pozytywnie 

go przyjęła. 

 

Ad.7. Raport o stanie Gminy: (17:04) 

a. przedstawienie raportu, (17:04) 

Raport o stanie Gminy Cisek za 2021 r. przedstawił Radzie Gminy Rajmund Frischko – Wójt Gminy 

Cisek. 

b. debata nad raportem, (17:22) 

Raport o Stanie Gminy Cisek za 2021 rok wpłynął do Biura Rady Gminy w dniu 30 maja 2022 r. W dniu 3 

czerwca 2022 r. Raport został wysłany w formie elektronicznej wszystkim Radnym stałych Komisji Rady 

Gminy stosownie do paragrafu 7 pkt 2 uchwały Rady Gminy Cisek nr VII/41/2019 z dnia 25 marca 

2019 r. Raport zamieszczony został też w tym samym dniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Cisek pod adresem http://bip.cisek.pl w zakładce RAPORTY 

(http://bip.cisek.pl/download/attachment/19277/raport-o-stanie-gminy-cisek-w-roku-2021.pdf) dla 

wszystkich mieszkańców gminy Cisek.  

Zawiadomienie o debacie nad Raportem umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek w 

dniu 9 czerwca 2022 r. (https://cisek.pl/5444/1813/debata-nad-raportem-o-stanie-gminy-cisek-w-roku-

2021.html). Do debaty o raporcie nie zgłosił się żaden mieszkaniec gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek stwierdziła, że Raport zostały przygotowany profesjonalnie i 

dokładnie przedstawia wszystkie sprawy gminy z roku 2021. Wójt Gminy podziękował za pozytywną 

ocenę Raportu. 

Innych głosów w tym punkcie nie było. 

c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania. (17:24) 

Po debacie Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum 

zaufania (17:26) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): Alojzy Wurst, Andrzej Barucha, Marcin Markiefka, Teresa Harc, Ryszard Musioł, Diter Hałas, Jan 

Malik, Adam Zemełka, Jan Mrozek, Alojzy Ketzler, Rozwita Szafarczyk, Weronika Strominska-Richter 

http://bip.cisek.pl/
http://bip.cisek.pl/download/attachment/19277/raport-o-stanie-gminy-cisek-w-roku-2021.pdf
https://cisek.pl/5444/1813/debata-nad-raportem-o-stanie-gminy-cisek-w-roku-2021.html
https://cisek.pl/5444/1813/debata-nad-raportem-o-stanie-gminy-cisek-w-roku-2021.html
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PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Marek Stefanides, Feliks Kecler, Tomasz Golasz 

Ad.8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2021: 

a)  sprawozdanie zostało omówione na komisjach , radni wnieśli żadnych uwag, 

b) stan mienia komunalnego został odczytany w punkcie 7.  

c) członek komisji Rewizyjnej Pani Weronika Strominska- Richter odczytała pozytywnie zaopiniowaną  

Uchwałę Nr 132/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Cisek za 2021 r. z dnia 19 maja 2022 r.  

d) Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cisek.  Projekt uchwały poddano pod głosowanie w 

wersji elektronicznej(17:40): 

za przyjęciem   12 głosów 

przeciw       0 głosów 

wstrzymuję się       0 głosów 

nie głosowali/ nieobecni    3 głosów ( Tomasz Golasz, Marek Stefanides, Feliks Kecler) 

 

Uchwała Nr XLIII/235/2022 Rady Gminy Cisek z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cisek została przyjęta 

jednogłośnie . Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.  

 

Ad.9.Procedura absolutoryjna. 

a) członek Komisji Rewizyjnej Pani Weronika Strominska- Richter przedstawiła protokół oraz uchwałę 

Komisji Rewizyjnej z dnia 16 maja 2022r.  

b) przewodnicząca Rady gminy Cisek przedstawiła pozytywnie zaopiniowaną Uchwałę Nr 193/2022 z 

dnia 15 czerwca 2022 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Cisek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania budżetu gminy za 2021 

rok, 

c) brak 

d) Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek .  

Projekt uchwały poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej(18:07): 

za przyjęciem   12 głosów 

przeciw       0 głosów 

wstrzymuję się       0 głosów 

nie głosowali/ nieobecni    3 głosów ( Tomasz Golasz, Marek Stefanides, Feliks Kecler) 

 

Uchwała Nr XLIII/236/2022 Rady Gminy Cisek z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Cisek została przyjęta jednogłośnie . Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

Ad.10.Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawach:  

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

pojęto pod głosowanie w wersji elektronicznej (18:09): 

za przyjęciem   12 głosów 

przeciw       0 głosów 

wstrzymuję się       0 głosów 

nie głosowali/ nieobecni    3 głosów ( Tomasz Golasz, Marek Stefanides, Feliks Kecler) 

 

Uchwała Nr XLIII/237/2022 Rady Gminy Cisek z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Cisek na 2022 rok została przyjęta jednogłośnie . Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
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b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok. Radni nie wnieśli uwag. Projekt uchwały 

poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej (18:10): 

za przyjęciem   12 głosów 

przeciw       0 głosów 

wstrzymuję się       0 głosów 

nie głosowali/ nieobecni    3 głosów ( Tomasz Golasz, Marek Stefanides, Feliks Kecler) 

 

Uchwała Nr XLII/238/2022 Rady Gminy Cisek z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej 

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

sesji. 

 

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek. Radni nie wnieśli żadnych 

uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie w wersji elektronicznej (18:12): 

za przyjęciem   12 głosów 

przeciw       0 głosów 

wstrzymuję się       0 głosów 

nie głosowali/ nieobecni    3 głosów ( Tomasz Golasz, Marek Stefanides, Feliks Kecler) 

 

Uchwała Nr XLII/239/2022 Rady Gminy Cisek z dnia 23 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek  została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji. 

 

Ad.11.i 14 Zapytania i oświadczenia radnych i sołtysów. 

Radny Powiatowy Alojzy Parys poinformował ,iż 1.200.000 zł to środki przeznaczone na częściowe 

remonty dróg. Powodem braku naprawy dróg to brak środków pieniężnych. Na rok 2023 planowane do 

wykonania drogi : Podlesie- Miejsce Odrzańskie, Bełk w kierunku mostu, Nieznaszyn- Steblów, Cisek- 

Sukowice. Ostateczną decyzję podejmuje starosta z zarządem. W miejscowości Sukowice pojawiły się 

pasy przez wzgląd na wniosek o ograniczenie tonażu i prędkości. 

Sołtys N. Mikliss prosi by w miejscowości Łany ponownie pojawiła się skrzynka pocztowa na listy.  

Wniosek sołtysów by na kolejną sesję zaprosić dzielnicowego.  

Wójt poinformował, iż do końca czerwca jest termin składnia Deklaracji dot. Źródeł ciepła i spalania paliw.   

 

Ad. 13.Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

W okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne interpelacje. 

 

Ad.14. . Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami” Zamykam obrady XLIII Sesji 

Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.18:37  

 

Protokołowała: Aneta Langer 

 

        Przewodnicząca  

        Rady Gminy Cisek 

 

        Rozwita Szafarczyk 
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