
Protokół
z obrad XV Sesji Rady Gminy Cisek

z dnia 19 stycznia 2004r.

Ad.1. Obrady XV Sesji Rady Gminy otworzył i prowadził Przewodnicz�cy Rady Gminy
Paweł Ryborz. Powitał zebranych radnych, zaproszonych go�ci, pracowników urz�du oraz
redaktorów: NTO i Echa Gmin. Sprawdzono prawomocno�� obrad sesji: na 15 radnych
obecnych 13 / nieobecni: Kusze Józef i Andrzej Przewo�nik/.
Lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do protokółu.

Ad.2. Przewodnicz�cy zapytał radnych o wnioski, uwagi do porz�dku obrad dzisiejszej sesji,
radni nie zgłosili �adnych wniosków, przewodnicz�cy poinformował rad� o pi�mie Wójta
Gminy, które wpłyn�ło do biura rady w sprawie podj�cia uchwały zatwierdzaj�cej przychody
i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska na rok 2004. Podj�cie uchwały wynikło
z bie��cej działalno�ci gminy wobec czego przyst�piono do realizacji porz�dku obrad, który
przedstawia si� nast�puj�co:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno�ci obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porz�dku obrad.
3. Przyj�cie protokółu z obrad poprzedniej XIV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja o nauczaniu j. niemieckiego w placówkach o�wiatowych na terenie Gminy

Cisek.
5. Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym.
7. Podj�cie uchwał w sprawach:

a/   nawi�zania współpracy z Gmin� Korperich-Niemcy
b/   uchwalenia bud�etu Gminy Cisek na 2004r.
c/  zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska na
rok 2004,

8. Zapytania i o�wiadczenia radnych.
9. Informacje oraz zapytania sołtysów.
10. Odpowied� Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone  w okresie mi�dzy sesyjnym.
11. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji.

Ad. 3. Przyst�piono do przyj�cia protokółu obrad z poprzedniej XIV Sesji , Przewodnicz�cy
Paweł Ryborz zapytał o uwagi do protokółu, radni nie wnie�li �adnych uwag, przyj�cie
protokółu poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem  - 13 głosów,
przeciw           -    0 głosów,
wstrzymało si� – 0 głosów,
Protokół z obrad XIV Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2003r został jednomy�lnie
przez rad� przyj�ty.

Ad.4.  Udzielono głosu insp. d/s o�wiaty, który omówił funkcjonowanie placówek
o�wiatowych na terenie gminy. Omówił poszczególnymi placówkami: ilo�� dzieci, ilo��
godzin lekcyjnych / wymiar tygodniowy na cał� szkoł�/, zatrudnienie, Wymienił potrzeby
szkół w temacie nauczania.



Poinformował o osi�gni�ciach uczni. Zgodnie z deklaracj� rodziców  nauka j. niemieckiego
jako ojczystego : 120godz.+14 godzin dodatkowych /na klas� wypada 3 godz. j.niem
tygodniowo/
Wójt Gminy wyja�nił, �e realizacja programu odbywa si� zgodnie z projektami
organizacyjnymi szkół, poinformował, �e gminy o�cienne nie wprowadziły 4 lekcji, poniewa�
oprócz j�zyka niemieckiego dzieci ucz� si� j. angielskiego.
� Radny Basista Leonard – nie potrafił zrozumie� dlaczego nie mo�na wprowadzi� 4 lekcji

j. niemieckiego
� Radny Paweł Ryborz udzielił wyja�nie�, �e  lekcje niemieckiego 3 godziny  tygodniowo

płatne s� z bud�etu pa�stwa, czwarta lekcja musiałby by� płatna z bud�etu gminy, podał
przykłady, gdzie jest wi�ksza ilo�� godzin  j. niemieckiego.

Udzielono głosu P. B.Kosak, który na wst�pie swej wypowiedzi poinformował, �e w
minionym tygodniu przebywał na terenie naszej gminy 4 razy, podzi�kował, �e na wa�ne
spotkania jest zapraszany, wyraził zadowolenie dla organizowanego Koncertu „ Bo�e
Narodzenie w poezji i muzyce” w Roszowickim Lesie. Koncert zorganizowała radna i
nauczycielka Pani M.Michalczyk z dzie�mi z PSP Roszowicki Las. Nast�pnie udzielił
wyja�nie� do nauczania j. niemieckiego w szkołach. Zarz�d Wojewódzki TSKN, ostatnio
dokonał bada� na temat nauczania j. niemieckiego w gminach naszego województwa, jako
pierwsza sprawdzana była Gmina Cisek- 13.02.2004r. Odbyło si� spotkanie z dyrektorami
szkół. Województwo Opolskie jest na 7 miejscu w Polsce pod wzgl�dem nauczania j.
niemieckiego. TSKN robi starania aby o potrzebie zwi�kszenia subwencji na nauk� j�zyka
niemieckiego i zwi�kszenie godzin nauczania . Przy tworzeniu  szkół dwuj�zycznych jest
problem z nauczycielami poniewa� oprócz kwalifikacji nauczania j. niemieckiego nauczyciel
powinien posiada� specjalizacj� nauczania przedmiotu np. fizyka w j. niemieckim. Zach�cił
aby j�zyk niemiecki w naszych szkołach był codzienno�ci�, w innych województwach kładzie
si� nacisk na j�zyki obce inne. Poinformował, �e w Pokrzywnej odb�d� si� kolonie dla
laureatów konkursu j. niemieckiego- zgłoszenia przyjmuje zarz�d TSKN.
� Radna Michalczyk Maria potwierdziła  wypowied�, �e na utworzenie szkoły

dwuj�zycznej trzeba mie� kadr� nauczycielsk�, nauczyciel musi mie� licencjat +
specjalizacj�.

Wójt Gminy dodał do wypowiedzi P.Kosaka, �e mo�naby rozwa�y� utworzenie na naszym
terenie  szkoły dwuj�zycznej.
� Radny Basista Leonard wnioskuje aby przygotowa� informacj� o nauce j. niemieckiego w

naszej gminie i rozwa�y� wprowadzenie 4 lekcji j. niemieckiego tygodniowo- informacja
na posiedzenie komisji gospodarczo-bud�etowej w miesi�cu lutym.

� Radny Malik Jan z wykształcenia nauczyciel stwierdził, �e 3 godziny tygodniowo s�
wystarczaj�ce, 4 godzin� przeznaczy� na kółka zainteresowa� lub zaj�cia wyrównawcze,
swoj� wypowied� uzasadnił tym, �e uczniowie s� ró�ni: ucz�cy si� dobrze i ucz�cy si�
gorzej i czwarta godzina wykorzystana w ten sposób byłaby po�yteczna dla obu grup.
Wymiana młodzie�y jest bardzo dobr� form� nauczania.

� Radny Ketzler Alojzy zapytał o nauk� j. niem. w przedszkolach, małe dzieci s� chłonne
wiedzy, w formie zabawy, piosenek mogłyby si� uczy�.

Inspektor Z. Licznar wyja�nił, �e w PP Łany jest tygodniowo 1 godzina w PP Cisek ½
godziny tygodniowo.
� Sołtys Czesław Siembieda poparł wypowied� Ketzlera o nauce j. niemieckiego w

przedszkolach.
� Radny Sejmiku Pan B.Kosak stwierdził, �e w przypadku zwi�kszenia godzin j.

niemieckiego w przedszkolach, dzieci w 5 kl. PSP miałby płynnie opanowany j.
niemiecki.



Wójt Gminy A.Parys- w przedszkolu mo�naby zwi�kszy� ilo�� godzin j. niemieckiego, w
bud�ecie gminy s� zaplanowane pieni�dze na ten cel, dyrektorzy przedszkoli zostan�
poinformowani.
Zako�czono dyskusj� do pkt 4 obrad.

Ad. 5. Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz przedstawił informacj� ze swojej
działalno�ci, która stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu.
� Radny Blacha Anzelm zaproponował, aby dla zespołu „BIEDRONKI” z Roszowickiego

Lasu przyzna� nagrod� za wspaniały wyst�p „Bo�e Narodzenie w poezji i muzyce”.
Wójt Gminy A.Parys, uznał, �e „BIEDRONKI” bardzo promuj� gmin� i przy uchwalaniu
bud�etu mo�naby propozycj� rozwa�y�.

Ad. 6. Wójt Gminy Cisek przedstawił sprawozdanie ze swojej  działalno�ci w okresie
mi�dzysesyjnym.
- sprawy bie��ce,
- spotkanie z komisjami stałymi rady w sprawie omówienia bud�etu gminy na 2004r,
- spotkanie z komisj� rolnictwa w sprawie sprzeda� działki z akwenu D�bowa,
- zebrania sprawozdawcze w OSP na terenie gminy,
- zebrania sprawozdawcze mniejszo�ci niemieckiej,
- spotkanie w Urz�dzie Marszałkowskim w sprawie zło�onych projektów na remont dróg

a/ 7,5 km dróg zaprojektowano , 70% kosztów pokrywa Urz�d Marszałkowski,30% UG,
b/ kanalizacja Kobylice,
c/ tranzyt na poł�czenie sieci wodoci�gowej,
d/ budowa sali gimnastycznej przy PSP Łany- plan,
e/ ocieplenie budynku gimnazjum
f/ odnowa wsi: Łany, Miejsce Odrza�skie, Dzielnica,

Poinformował, �e projekty strukturalne mog� by� rozło�one w czasie, z urz�du
koordynatorami s� : P. Staiszczyk i P.Frischko.
� Sołtys Gwó�d� Jan zapytał o remont drogi Roszowicki Las –Nieznaszyn, Wójt Gminy

wyja�nił, �e „nie”,
� Ryborz Paweł zapytał: 1. czy ul. Kobylice –D�bowa b�dzie robiona- Wójt wyja�nił, „nie”.
 2. czy z funduszy strukturalnych, mo�na dofinansowa� budow� naszej sali gimnastycznej,
Wójt wyja�nił, �e nie ma mo�liwo�ci uzyskania funduszy na budowy rozpocz�te.
Przerwa 10 min.

Ad.7 .Przyst�piono do podj�cia uchwał:
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały w sprawie współpracy
pomi�dzy Gmin� Cisek a Gmin� Korperich poło�on� w RFN.

� Radny Basista Leonard – zwrócił si� z pro�b� aby w §1 przedstawionego projekyu
dokładnie okre�li� miejscowo��, poniewa� zdarza si�, �e jest wi�cej miejscowo�ci o
tej samej nazwie. Dokonano autopoprawki projektu uchwały.

� Radny Blacha Anzelm nadmienił, �e delegacja z naszej gminy go�ciła w gminie
Korperich, w której mi�dzy innymi uczestniczył stwierdził, �e jest to Gmina podobna
do naszej i jest warta kontaktów, jest równie� gmin� rolnicz�, jest mało miejsc pracy,
mieszka�cy równie� wyje�d�aj� za prac�, jako gminy mamy podobne problemy.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
za przyj�ciem  - 12 głosów ,
przeciw           –   0 głosów,
wstrzymało si� -  0 głosów,
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.



Uchwała Nr XV/ 57/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 19 stycznia 2004r w sprawie
współpracy pomi�dzy Gmin� Cisek a Gmin� Korperich poło�on� w RFN została przez rad�
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu.

Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie przyj�cia bud�etu gminy na 2004r.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz poinformował, �e projekt bud�etu omawiano na
posiedzeniach komisji: gospodarczo-bud�etowej, o�wiaty i rolnictwa  w styczniu br,
autopoprawki zostały uwzgl�dnione, zwrócił si� do radnych z pytaniem czy radni wnosz�
jeszcze jakie�  zmiany do projektu bud�etu.
Z-ca Przewodnicz�cego Jan Malik odczytał Uchwał� Nr 491/2003/2004  Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 stycznia 2004r w sprawie opinii o przedło�onym przez
Wójta Gminy Cisek projekcie bud�etu gminy na 2004r. Uchwała stanowi zał�cznik nr 5 do
protokółu.
� Radny Blacha Anzelm- poinformował, �e na budynku OSP w Podlesiu przecieka dach,

mieszka�cy dokonaliby remontu we własnym zakresie, tylko zakup materiału z bud�etu
gminy.

Wójt Gminy wyja�nił, �e z działu gospodarka komunalna, mo�na by na cel przeznaczy�, na
dzie� dzisiejszy w dziale tym uj�to remont Wiejskiego Domu Kultury w Nieznaszynie,
jednoznacznej odpowiedzi udzieli w terminie pó�niejszym, nadmienił aby zło�y� podanie.
Innych pyta� nie było.
Radca Prawny  wyja�nił celowo�� podj�cia uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska na 2004r. Radni nie
wnie�li �adnych pyta�
Projekt uchwały w sprawie przyj�cia bud�etu gminy na 2004r poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem – 13 głosów
przeciw           -    0 głosów
wstrzymało si�-   0 głosów
Uchwała Nr XV/58/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 19 stycznia 2004r w sprawie przyj�cia
bud�etu Gminy na 2004r została przez Rad� jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała stanowi
zał�cznik nr 4 do protokółu.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz zło�ył podzi�kowanie dla P.Wójta Gminy oraz
P. Skarbnik.

W zwi�zku z wyja�nieniem Radcy Prawnego w sprawie projektu uchwały zatwierdzenia i
zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska na 2004
poddano pod głosowanie projekt uchwały:
za przyj�ciem - 13 głosów
przeciw           -   0 głosów
wstrzymało si�-  0 głosów
Uchwała Nr XV/59/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 19 stycznia 2004r w sprawie
zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska
na 2004r została przez Rad� jednomy�lnie przyj�ta.  Uchwała stanowi zał�cznik nr 5 do
protokółu.

Ad.8.Blana Lucja zapytała w sprawie O�rodka Zdrowia w Łanach, kto jest odpowiedzialny za
ogrzewanie budynku? Poinformowała, �e budynek jest nieogrzewany, pacjenci kieruj�
nieprzyjemne uwagi  pod adresem urz�du.
Wójt Gminy wyja�nił, w zwi�zku z nie podpisaniem umowy z NFOZ o�rodek był nieczynny,
za odpowiedzialnym za ogrzewanie budynku jest zarz�dca czyli lekarz, do urz�du nie
wpłyn�ła �adna skarga w tym temacie.



� Radny Basista Leonard – zapytał w sprawie podj�tej uchwały zatwierdzenia zestawienia
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska na 2004r, czy mo�na
zakwalifikowa� zwrot pieni�dzy dla mieszka�ców, którzy zamontowali piece
ekologiczne?

Wójt Gminy wyja�nił, �e nie mo�na, w podj�tej uchwale przewidziane s� wydatki na projekt
kanalizacji oraz na wywóz tzw. „szpermilu”. Dochody na tym funduszu w skali gminy s�
bardzo niskie. Rada Gminy K�dzierzyn – Ko�le ma podj�t� odr�bn� uchwał� w sprawie
dopłaty do ekologicznego ogrzewania.
� Radny Ketzler skierował pro�b�  do Radnego Powiatu, aby O�rodki Zdrowia były

gminom nieodpłatnie przekazane.
Radca Prawny wyja�nił, w ksi�dze wieczystej powinien by�  zapis okre�laj�cy wła�ciciela
je�eli wła�cicielem jest powiat, w gestii Rady Powiatu jest podj�cie uchwały w sprawie
przekazania, je�eli ZOZ to w gestii ZOZ-u jest przekazanie .Wyja�nił, �e zrobiło si�
zamieszanie w zwi�zku z zamiarem zało�enia spółki ZOZ-u oraz wyja�nił kompetencje
wła�ciciela i zarz�dcy.
� Radny Lepiorz Reinhold potwierdził, �e jest zwolennikiem przekazania O�rodków

Zdrowia nieodpłatnie, radni okr�gu równie� s� zgodni w temacie nieodpłatnego
przekazania. Wyja�nił radnej Blana L., �e odpowiedzialnym za funkcjonowanie O�rodka
Zdrowia jest lekarz, i skargi za niedogrzanie budynku powinny by� kierowane do lekarza.

� Radna Michalczyk Maria poinformowała,  �e w temacie ZOZ-u Radny Pi�tek M zło�ył
interpelacj� po otrzymaniu odpowiedzi poinformuje Rad� Gminy Cisek.

� Radny Walter Oleks otrzymał informacj�, �e w sali tanecznej GOK-u z parkietem co� si�,
wydobywa si� kurz. Ubrania u�ytkowników si� brudz�.

Wójt Gminy wyja�nił, parkiet był remontowany, jest jeszcze gwarancja, zostanie to
wyja�nione.

Ad.9.Radna Bustrycka Sylwia-1. poinformowała, �e skarpa na rówie k/ posesji Zaremba w
Landzmierzu si� obsuwa, 2.naprzeciw lokalu Casablanka równie� jest niebezpieczna skarpa
rowu.  3. Co z klapami przeciwpowodziowymi?
Wójt Gminy wyja�nił, �e droga + pobocze + rów nale�y do wła�ciciela drogi, czyli do ZDP.
� Sołtys Siembieda Czesław przypomniał o remoncie ulicy Bocznej, oraz nadmienił, �e
      w Steblowie na ul.Głównej pobocze si� obni�a jest bardzo niebezpiecznie.
� Sołtys Wilk Hubert – 1.co z przystankiem w Roszowickim Lesie zniszczonym w czasie

wypadku? 2. Firma ROL-LAS – maj�ca swoj� siedzib� na Lipowinie bardzo niszczy
drog�.3. Pani Pilich –Widera zło�yła podanie na wycink� drzew, które zagra�aj�
bezpiecze�stwu i nie otrzymała odpowiedzi.4. Mieszka�cy ustawiaj�  kamienie ozdobne,
kostki brukowe do kraw�dzi drogi co zagra�a bezpiecze�stwu.

Wójt Gminy wyja�nił, �e sprawa wymaga czasu, jest w toku załatwiania.2. Z drogi mog�
korzysta� wszyscy u�ytkownicy, w posiadaniu firmy s� du�e samochody, wyjazd z Lipowiny
na drog� Główn� jest kłopotliwy, droga wymagałaby zabezpieczenia.3. Wyja�nił zasady
wycinki drzew oraz obowi�zuj�cych opłat. 4. Prosz� konkretnie poda� nazwiska osób, które
w ten sposób post�puj�.
� Sołtys Alfred Kurfeld- zapytał w sprawie funkcjonowania wodoci�gu? oraz

poinformował, �e kosze z przystanków nie s� opró�niane.
Wójt Gminy wyja�nił- obecnie eksploatatorem naszego wodoci�gu jest Spółdzielnia Usług
Rolniczych Roszowicki Las od 01.01.2004r.
� Sołtys Gwó�d� Jan prosił o spotkanie z RETHMANN-em, firma nie zabiera wszystkich

pojemników na �mieci.
Wójt Gminy wyja�nił, �e b�dzie narada z sołtysami w m-cu lutym, na któr� firma
RETHMANN b�dzie zaproszona, uwagi mo�na zgłasza� do firmy lub P.Zemelka- insp. UG.



Radna Blana Lucja i Sołtys .H.Rudek – zapytały czy w miejscowo�ci Sukowice na drodze
dojazdowej do piekarni nie mo�naby zamontowa� dwóch lamp? Był wypadek na tej drodze,
droga jest nie o�wietlona z licznymi dziurami.
Wójt Gminy wyja�nił- brak �rodków finansowych w bud�ecie gminy na dodatkowe punkty
�wietlne, s� rozpatrywane podania, które ju� wpłyn�ły do urz�du, podanie mo�na zło�y�
je�eli w ci�gu roku wygospodarujemy jakie� pieni�dze mo�e udałoby si� wyremontowa�
drog�.
� Radny Basista Leonard poinformował, �e w Nieznaszynie nie s� wywo�one „plastiki”,
      pojemnik do segregacji jest pełny, butelki plastikowe porozrzucane, w Kobylicach
      równie� nie s� odebrane dodał sołtys Golenia. Na narad� zaprosi� RETMANN i SUR
      R.Las.
� Sołtys Golenia Ryszard- w Kobylicach w byłym PGR jest zamontowana lampa,

wnioskuje o przeło�enie lampy w inne miejsce, poniewa� PGR dawno nie funkcjonuje,
wła�cicielem jest osoba fizyczna.

� Sołtys Kirchniawy Jan- prosił o harmonogram wywozu nieczysto�ci segregowanych,
mieszka�cy chcieliby mie� harmonogramy w posiadaniu.

Wójt Gminy wyja�nił, harmonogramy zrobimy tylko na tablice ogłosze�.
� Sołtys Siembieda Czesław – zapytał, czy sołtysi mogliby otrzyma� długopisy, pineski,

papier?
Wójt Gminy wyja�nił, �e mog� zgłosi� si� do sekretariatu po materiały biurowe.
� Sołtys Surzykiewicz Urszula- zapytała w sprawie obwałowania rz.Odry?
Wójt Gminy wyja�nił-jest podanie na wycink� 200 szt. Drzew w celu uregulowania skarpy
rz.Odry. Nie potrafił udzieli� dokładnych wyja�nie� w prac zwi�zanych z obwałowaniem,
je�eli zajdzie taka konieczno�� zaprosimy wykonawc� na sesj�. B�d�c przy głosie, nadmienił,
�e jest du�o skarg w sprawie sprz�tania przystanków, przypomniał sołtysom aby sprawdzali
wykonanie prac przed podpisaniem rachunku, odno�nie �wietlic równie� potwierdza� prace
zrobione.

Ad.10. Interpelacji nie było.

Ad.11. Wójt Gminy poinformował o koncercie, który odb�dzie si� 01.02.2004r godz.16.00
w Ko�ciele Parafialnym w Cisku. Prosił aby informacj� zamie�ci� w Echu Gmin.
Sołtys Golenia Ryszard podzi�kował w imieniu sołtysów za rowery otrzymane jako nagroda
za prac�.

Ad. 12.  Wyczerpano porz�dek obrad i Przewodnicz�cy zamkn�ł obrady XV Sesji Rady
Gminy-godz.17.45

Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek

Paweł Ryborz


