
Protokół
z obrad XVI Sesji Rady Gminy Cisek

z dnia 23 lutego 2004r.

Ad.1. Obrad XVI Sesji Rady Gminy Cisek otworzył i prowadził Przewodnicz�cy Paweł
Ryborz. Na wst�pie powitał: radnych, sołtysów, go�ci zaproszonych, oraz redaktorów Echa
Gmin i NTO . Sprawdzono prawomocno�� obrad XVI Sesji. Na 15 radnych obecnych 14
/nieobecna: Walach Karina/.  Lista obecno�ci zał�cznik nr 1 do protokółu.

Ad.2. Przewodnicz�cy Rady zapytał o uwagi wnioski do porz�dku obrad.
Radny Walter Oleks zapytał w sprawie terminu wysyłania zawiadomie� na sesj�, czy termin
okre�lony w statucie gminy na 7 dni przed obradami sesji okre�la: dat� stempla pocztowego ,
czy radny powinien  mie� dor�czone? Poinformował, �e niektórzy radni skar�yli si�, �e
otrzymali zawiadomienie 2 dni przed sesj�.
Z po�ród zebranych na sesji potwierdzili pytanie radny Basista Leonard-Nieznaszyn oraz
sołtys Moskwa Rita - Nieznaszyn.
Radca Prawny wyja�nił, �e data okre�la dor�czenie radnemu, radny na 7 dni przed powinien
mie� dor�czone zawiadomienie.
Pracownik biura rady Małgorzata Siegmann o�wiadczyła, �e  w przyszło�ci do radnego
Basisty i P. Moskwy zawiadomienia b�d� dor�czane osobi�cie. Innych uwag nie zgłoszono,
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 XV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodnicz�cego Komisji d/s Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych za

rok 2003.
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/   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów
      Alkoholowych na 2004 r.
b/   uchylenia uchwały Nr XI/77/99 z dn.25.10.1999r
c/   zmian w bud�ecie gminy na 2004r,
d/   zamiarze likwidacji PSP w Steblowie,
e/   zgłoszenia sołectw gminy Cisek do programu „Odnowa Wsi” w Województwie
       Opolskim.
f /   zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach
       zada� własnych  w zakresie do�ywiania uczniów w roku 2004.

8. Rozpatrzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na Wójta Gminy Cisek.
9. Informacja  z działalno�ci komisji problemowych rady za okres od X.2003-II.2004r
10.Zapytania i o�wiadczenia radnych.
11.Informacje oraz zapytania sołtysów.
12.Odpowied� Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone  w okresie mi�dzy sesyjnym.
13.Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji.

Ad.3. Przewodnicz�cy Rady zapytał o uwagi, wnioski do protokółu z obrad poprzedniej sesji.



Radni nie wnie�li �adnych uwag wobec czego protokół z obrad XV Sesji poddano pod
głosowanie.
za przyj�ciem –  14 głosów
przeciw            -   0 głosów
wstrzymało si� –  0 głosów
Protokół z obrad XV Sesji został jednomy�lnie przyj�ty.

Ad.4. Zgodnie z porz�dkiem obrad udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji ds.
Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych Radnemu J.Malik, który przedstawił
sprawozdanie z działalno�ci komisji.. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu.
 Sołtys Golenia Ryszard zapytał czy kwota; 75.000zł stanowi cały bud�et do dyspozycji
komisji?
Wójt Gminy Cisek wyja�nił, �e komisja proponuje na co pieni�dze przeznaczy�, Wójt i
Skarbnik Gminy akceptuje i ponosi odpowiedzialno��.
Sołtys Siembieda Czesław – poinformował, �e w Steblowie wznowiło swoj� działalno�� Koło
Gospody� Wiejskich, zapytał, czy z pieni�dzy alkoholowych mogłoby otrzyma�
dofinansowanie?
Wójt Gminy wyja�nił, �e komisja ds. rozwi�zywania problemów alkoholowych powinna
rozpatrzy� podanie KGW.
Przewodnicz�cy komisji Jan Malik poinformował, �e s� podania z klubów sportowych,
komisja rozpatrzy podania wspólnie z Wójtem nadmienił, �e ka�dy kontakt z młodzie�� i
osob� nadzoruj�c� prace komisji jest działaniem pozytywnym.
Przewodnicz�cy Rady Gminy P.Ryborz poinformował, � kiedy� był zatrudniony psycholog?
Przewodnicz�cy komisji   J.Malik wyja�nił, �e w roku 2003 odst�piono od zatrudnienia
psychologa poniewa� planowano na terenie K�dzierzyna-Ko�la otworzy� porady psychologa,
z których równie� mogoliby korzysta� mieszka�cy naszej gminy. Poinformował, �e
profilaktyka działa� przeciwalkoholowych si� sprawdza, natomiast, je�eli jest to choroba
porady psychologa niewiele pomog�, osoby chore kierowane s� do przychodni.
Radca Prawny wyja�nił- problemy alkoholowe s� mu znane, psycholog, terapeuta w
przypadku choroby niewiele pomog�, nale�y u�wiadomi� sobie, �e alkoholizm jest chorob�,
która musi by� leczona. Na terenie K�dzierzyna-Ko�la przy SPZOZ jest Przychodnia która
zajmuje si� leczeniem alkoholizmu. Zaproponował aby skład komisji  uzupełni� o specjalist�
w tej dziedzinie, rozpoznanie choroby alkoholowej jest trudne.

Ad.5. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz przedstawił informacj� ze swojej
działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym. Informacja stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu.
Sołtys Siembieda Czesław zaproponował aby w naradach sołtysów uczestniczyli członkowie
rad sołeckich.
Po przedyskutowaniu propozycji sołtysa, stwierdzono, �e wiadomo�ci radom sołeckim
przekazuje sołtys, narady  bez rad sołeckich.

Ad.6. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w okresie mi�dzy
sesyjnym:
- poinformował o remoncie WDK Nieznaszyn
-         -„-            o obwałowaniu rzeki Odry,
-         -„-            o udziale w posiedzeniach komisji,
-         -„-            o udziale w zebraniach wiejskich,
-         -„-             o pracach przy budowie sali gimnastycznej,
-         -„-             o walnym zebraniu Gminnej Spółki Wodnej,
-         -„-             o spotkaniu z rodzicami dzieci ucz�szczaj�cych do PSP Steblów,



Dyskusja:
Udzielono głosu P. Skarbnik,  która omówiła układ wykonawczy – Zarz�dzenie Nr 5/2004
Wójta Gminy w sprawie zmian do układu wykonawczego w bud�ecie Gminy Cisek  na rok
2004 przyj�tym Zarz�dzeniem Nr 2/2004 z dnia 06 lutego 2004r stanowi zał�cznik nr 4 do
protokółu. Radni nie wnie�li �adnych zmian do omawianego zarz�dzenia.

Ad.7. Przyst�piono do podj�cia uchwał:
Przewodnicz�cy Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych na rok  2004.
Radny Walter Oleks- zapytał o preliminarz bud�etowy komisji, dlaczego nie jest doł�czony
do projektu uchwały.
Przewodnicz�cy Komisji Jan Malik wyja�nił, �e preliminarz bud�etowy komisji d/s
rozwi�zywania problemów alkoholowych znajduje si� w dokumentach komisji. Radny
Basista Leonard-prosił o wyja�nienie wynagrodzenia członków komisji d/s alkoholowych,
dlaczego przewodnicz�cy tej komisji otrzymuje 15% wynagrodzenia najni�szego, jako
przykład podał miasto Opole, gdzie 10% wynagrodzenia najni�szego ma przyznane
przewodnicz�cy.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- Komisja d/s Rozwi�zywania Problemów
Alkoholowych otrzymuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji, jest to
rekompensata za utracony czas, wysoko�� wynagrodzenia została ustalona Uchwał� Rady
Gminy w 1999r, obecnie wysoko�� wynagrodzenia nie ulega zmianie, zmiana dotyczy –
obecnie wynagrodzenie jest uj�te w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi�zywania
Problemów Alkoholowych na 2004r. Poprzednia uchwała w sprawie wynagrodzenia komisji
Nr IX/77/99 z dnia 25 pa�dziernika 1999r zostanie na dzisiejszej sesji uchylona.
Radca Prawny M.Paj�k wyja�nił- poj�cie wynagrodzenia najni�szego i minimalnego,
wynagrodzenie najni�sze wynosi 760,-zł brutto, minimalne 824,-zł brutto, dla porównania
podał jakie wynagrodzenie jest w K-Ko�le, wynosi 20 % wynagrodzenia minimalnego, jak w
Opolu nie jest zorientowany. Potwierdził wypowied� Wójta Gminy, �e obecnie
wynagrodzenie komisji musi by� uj�te w Gminnym Programie Komisji, dotychczas
obowi�zywała uchwała odr�bna, na któr� jest projekt w sprawie uchylenia uchwały własnej z
1999r.
Wójt Gminy odczytał z uchwały poprzedniej tre�� wynagrodzenia i przedstawił kwotowo.
Radny Ketzler Alojzy – celem komisji jest udzielenie pomocy rodzinom patologicznym,
wynagrodzenie komisji powinno by� w granicach rozs�dku, zadajmy sobie pytanie ile ludzi
pracuje za miesi�czne wynagrodzenie w kwocie 500,-zł netto. Dyskutujemy tylko za ile??
Nad płacami dyskutujemy natomiast nad  programem nie. Proponuje aby w pkt.15 Zada�
wynikaj�cych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów
Alkoholowych na 2004 po tre�ci PSP, PG, GOK dopisa� i inne organizacje.
Radca Prawny wyja�nił, �e mo�na dokona� autopoprawki do zał�cznika. Innych uwag nie
zgłoszono wobec czego po dokonaniu autopoprawki projekt uchwały poddano pod
głosowanie:
za przyj�ciem   - 13 głosów
przeciw             - 0 głosów
wstrzymało si�  - 1 głos
Uchwała Nr XVI/60/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 23 lutego 2004r w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
wi�kszo�ci� głosów został przez rad� podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 4 do protokółu.

Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/77/99 Rady Gminy
Cisek z dnia 25 pa�dziernika 1999r okre�laj�cej zasady wynagradzania członków Gminnej



Komisji ds. Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych. Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz
odczytał projekt uchwały. Radni nie wnie�li �adnych pyta� do projektu uchwały, wobec
czego projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem - 14 głosów,
przeciw          -    0 głosów,
wstrzymało si�-  0 głosów,
Uchwała Nr XVI/61/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 23 lutego 2004r w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XI/77/99 Rady Gminy Cisek z dnia 25 pa�dziernika 1999r okre�laj�cej zasady
wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych
została jednomy�lnie przez rad� podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 5 do protokółu sesji.

Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zmian do bud�etu Gminy Cisek na 2004r.
Udzielono głosu P.Skarbnik M.Proba, która omówiła zmiany poszczególnymi działami,
rozdziałami, paragrafami.
Dyskusja:
Radna Blana Lucja zapytała o mo�liwo�ci zainstalowania 3 lamp w miejscowo�ci Sukowice,
zło�yła podanie.
Wójt Gminy Cisek wyja�nił- na dzie� dzisiejszy nie potrafił udzieli� jednoznacznej
odpowiedzi, poniewa� brak �rodków finansowych w bud�ecie.
Radny Blacha Anzelm- zapytał o remont OSP Miejsce Odrza�skie, planowano wymian�
drzwi.
Wójt Gminy Cisek wyja�nił, �e dokona si� wymiany drzwi w OSP Miejsce Odrza�skie.
Radny Andrzej Przewo�nik ��dał szerszych wyja�nie� w sprawie budowy remizy OSP w
Łanach.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- planuje si� budow� remizy z dwoma gara�ami na
samochody stra�ackie, na pi�trze remizy b�dzie pomieszczenie na bibliotek� i sal� spotka�,
remiza b�dzie budowana na działce gminnej o pow. ok 0,56 ha, s� zaplanowane �rodki
finansowe na dokumentacj�, s� deklaracje sponsorów.
Rady Blacha Anzelm zapytał – pozwolenie na budow� ma wa�no�� 2 lata co b�dzie je�eli nie
rozpoczniemy budowy w tym terminie? Czy s� �rodki finansowe na ten cel?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- zapewnił, �e �rodki finansowe na dokumentacj� s�
zaplanowane, deklaracje sponsorów, budow� rozpoczniemy terminowo.
Zako�czono dyskusj� w temacie zmian do bud�etu gminy. Projekt uchwały w sprawie zmian
do bud�etu Gminy na 2004r poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem- 14 głosów,
przeciw-             0 głosów,
wstrzymało si�-  0 głosów,
Uchwała Nr XVI/62/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 23 lutego 2004r w sprawie zmian do
bud�etu Gminy na 2004 rok została jednomy�lnie przez rad� podj�ta. Uchwała stanowi
zał�cznik nr 6 do protokółu sesji.

W zwi�zku z wnioskiem rodziców i nauczycieli PSP Steblów, którzy zgłosili ch�� przybycia
na obrady sesji na godz.16.30 poddano pod głosowanie przesuni�cie podj�cia uchwały w
sprawie zamiaru likwidacji PSP w Steblowie do chwili przybycia delegacji. Przesuni�cie w
obradach sesji poddano pod głosowanie:
za przesuni�ciem – 14 głosów
przeciw                 -   0 głosów
wstrzymało si�    –    0 głosów,
Przesuni�cie w podj�cia uchwały w zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej
jednomy�lnie przyj�to.



Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw gminy Cisek do Programu
„Odnowa Wsi” w Województwie Opolskim. Przewodnicz�cy Rady odczytał projekt uchwały.
Wójt Gminy wyja�nił celowo�� podj�cia- uchwała Rady Gminy jest potrzebna w przypadku
ubiegania si� danej wsi o dofinansowanie, w projekcie s� wymienione takie wsie jak:
Bła�ejowice, Dzielnica, Kobylice, Łany, Miejsce Odrza�skie, inne wsie mog� równie� zgłosi�
si� do programu „Odnowa Wsi”.
Radny L.Basista- zapytał w sprawie dofinansowania, czy na du�� inwestycj� mo�na otrzyma�
dofinansowanie.
Wójt Gminy Cisek wyja�nił – nie ma takiej mo�liwo�ci, wnioski s� dokładnie weryfikowane,
małe kwoty wchodz� w gr� tzw. „małe granty”. Radny Blacha Anzelm dodał do wypowiedzi
Wójta, �e przy dofinansowaniu „małych grantów” brany jest pod uwag� % udział
mieszka�ców.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz poinformował, �e wie� Kobylice zło�yła wniosek o
dofinansowanie wyposa�enia zaplecza kuchennego w �wietlicy wiejskiej i otrzymała,
poinformował radnych o toku załatwienia.
Innych pyta� nie było.
Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw gminy Cisek do Programu „Odnowa Wsi” w
Województwie Opolskim poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem- 14 głosów,
przeciw           -   0 głosów,
wstrzymało si� – 0 głosów,
Uchwała Nr XVI/63/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 23 lutego 2004r w sprawie zgłoszenia
sołectw gminy Cisek do Programu „Odnowa Wsi” w  Województwie Opolskim została
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 7 do protokółu sesji.

Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie do�ywiania uczniów na 2004r.
Udzielono głosu Pani Kierownik GOPS-u M.Zygmunciak, która udzieliła wyja�nie� w
temacie podj�cia uchwały, wyja�niła ile dzieci korzysta z do�ywiania.
Radny J. Malik poinformował-  posiłki były przygotowywane przez GOK obecnie CARITAS
Racibórz.
Wójt Gminy poinformował, �e 43 dzieci b�dzie korzystało z posiłków darmowych, inne
dzieci mog� korzysta� z posiłków odpłatnie.
Innych pyta� nie było. Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych
na �wiadczenia przyznane w ramach zada� własnych w zakresie do�ywiania uczniów w 2004r
poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem- 14 głosów,
przeciw           -   0 głosów,
wstrzymało si�-  0 głosów,
Uchwała Nr XVI/64/ 2004 Rady Gminy Cisek z dnia 23 lutego 2004roku w sprawie zasad
zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach zada� własnych w
zakresie do�ywiania uczniów w 2004r została jednomy�lnie przez rad� podj�ta. Uchwała
stanowi zał�cznik nr 7  do protokółu sesji.

Grono Pedagogiczne i delegacja PSP Steblów przybyli wobec czego przyst�piono do
omówienia projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji PSP w Steblowie.
Przewodnicz�cy Rady odczytał projekt uchwały. Poinformował, �e komisje rady:
gospodarczo-bud�etowa i o�wiaty, kultury, zdrowia, rodziny i spraw socjalnych temat
zamiaru likwidacji  PSP Steblów omawiały. Protokóły z posiedze� s� do wgl�du w biurze
rady.



Radny Jan Malik odczytał petycj� uczni PSP Steblów skierowan� do Rady Gminy w Cisku.
Petycja uczni stanowi zał�cznik nr 8 do protokółu sesji .
Udzielono głosu Przewodnicz�cej Rady Rodziców, która odczytała pismo Rady Rodziców
skierowane do Rady Gminy w Cisku. Pismo stanowi zał�cznik nr 9 do protokółu sesji.
Wójt Gminy Cisek A.Parys- wszystkim wiadomo, �e główn� przyczyn� podj�cia decyzji
zamiaru likwidacji szkoły jest ni� demograficzny, który dotkn�ł nasz� gmin�, pierwszym
etapem jest podj�cie uchwały o zamiarze likwidacji placówki nast�pnie opinia kuratora
o�wiaty. Tylko demografia wymusza na nas podj�cie takiej decyzji, gminy maj� coraz mniej
pieni�dzy na utrzymanie szkół. W małych szkołach takich jak PSP Steblów i PSP Roszowicki
Las cyfry mówi� za siebie. Wymienił kwotowo ile wynosi koszt utrzymania szkół z
przeliczeniem na 1 ucznia, kwoty zostały porównane ze szkołami, gdzie jest pełna obsada
uczni. Gdyby gminy otrzymywały pełne pokrycie finansowe na funkcjonowanie szkół
problemu by nie było. Podał demografi� uczni w PSP Steblów i Roszowicki Las na przełomie
lat 1997-2002. Poł�czenie tych szkół dopełniłoby oddziały,  obecnie w kl.I tych szkół jest po
6-7 uczni, porównał ze PSP Łany, gdzie w kl.I  jest 17 uczni w PSP Landzmierz podobnie.
Musimy szuka� rozwi�za�, w 2006 roku czeka nas kolejna reforma o�wiaty, �rodki finansowe
musimy sami wygospodarowa�, przypomniał, �e w 1999r zlikwidowano 5 szkół, z
perspektywy czasu nikomu si� krzywda nie stała, nie ma problemu z dowozem uczni,
nauczyciele zlikwidowanych placówek pracy nie stracili, opór rodziców w omawianym
temacie jest zrozumiały. PSP Steblów funkcjonuje w dwóch budynkach, PSP Roszowicki Las
jeden budynek odremontowany po powodzi. Szkoły maj� dobry poziom nauczania. Pieni�dze
z reorganizacji mo�naby przeznaczy� na modernizacj�, na wyposa�enie pracowni.
Przypomniał radnym, �e praca radnego nie polega tylko na podejmowaniu decyzji
bezproblemowych. Zapewnił, �e nauczyciele z PSP Steblów otrzymaj� prac� w innych
placówkach na terenie gminy. Gdyby szkoła w Steblowie była podobna do budynku PSP
Roszowicki las, mo�e byłoby inaczej.  Nast�pnie odniósł si� do pisma rady rodziców. Remont
PSP Steblów rozpocz�ł si�, gdy była przymiarka likwidacji, stan prawny działki, na którym
mie�ci si� budynek nowe j szkoły nie ma �adnego wpływu na zamiar likwidacji. Gmina Cisek
utrzymywała szkoł�. W kadencji poprzedniej odbyło si� spotkanie Zarz�dów Gmin Polskiej
Cerekwi i Cisek w sprawie utrzymania PSP Steblów, Zarz�d Gminy Polska Cerekiew
jednoznacznie okre�lił, �e nie dopłaci złotówki w utrzymanie szkoły, poniewa� dzieci z
Zakrzowa ucz�szczaj�ce do PSP Steblów maj� miejsce w PSP Polska Cerekiew.
Pani Ciepli�ska Ewa /matka dziecka PSP Steblów, mieszkanka Zakrzowa/- prosiła o
wytłumaczenie co Wójt miał na my�li sugeruj�c �e w Roszowickim Lesie jest szkoła lepsza,
czego brakuje w Steblowie?

Wójt Gminy wyja�nił- PSP Roszowicki Las posiada lepsz� baz� lokalow�, bezpieczne
poło�enie szkoły z dala od drogi głównej, ogólny wygl�d szkoły lepszy, ogrzewanie olejowe.
Pani Paczka Kornelia /matka dziecka PSP Steblów, mieszkanka Steblowa/- ma dzieci małe,
zapewniła, �e nie wy�le dzieci do PSP Roszowicki Las, je�eli zajdzie potrzeba jej dzieci b�d�
ucz�szczały do Długomiłowic /Gm.Re�ska Wie�/ lub do Polskiej Cerekwi. W roku 2003,
kiedy był omawiany zamiar likwidacji szkoły wygasaj�cy, była pro�ba mieszka�ców aby
dokona� likwidacji całkowicie nie wygasaj�co, padła nawet propozycja aby w 2006 roku
dokona� reorganizacji szkół.
Wójt Gminy  wyja�nił- owszem rozmowy były, uzgodniono wtedy aby nie likwidowa�
placówki wygasaj�co, mieli�my na uwadze dobro dzieci, jednak�e 2006 rok nie był
jednoznacznie okre�lony, dzieci z innych miejscowo�ci  doje�d�aj� nawet do przedszkola i
nie ma �adnego problemu, w autobusie jest opiekun, który opiekuje si� dzie�mi, dlaczego
dzieci ze Steblowa nie mog� doje�d�a�? Nie mo�emy brn�� w niesko�czono��, skoro mamy
demograficzny ni�. Zadał pytanie czy jest to złe rozwi�zanie dziecko pójdzie na przystanek



PKS wsi�dzie do szkolnego autobusu ?, w autobusie jest opiekun, według urodze� na terenie
naszej gminy w przyszło�ci b�d� 2 szkoły podstawowe i gimnazjum. Nie mo�na utrzymywa�
małych szkół.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz- odniósł si� do petycji uczni, jest zgodny, �e nauczyciele
PSP Steblów stanowi� dobr� kadr�, osi�gane s� dobre wyniki nauki, jest złym my�leniem, �e
nauczyciele strac� prac�, Wójt Gminy zapewnił, �e nauczyciele którzy maj� uprawnienia do
emerytury pójd� na emerytur�, natomiast pozostali otrzymaj� zatrudnienie w placówkach
szkolnych na terenie gminy. Zagospodarowanie budynków po likwidacji szkoły b�dzie
uzgodnione z mieszka�cami Steblowa. Rada Gminy jest przyjazna dla szkół, w innych
placówkach szkolnych równie� jest atmosfera przyjazna, s� �rodki finansowe na nauk�
j�zyków obcych, na pływalni� i inne. PSP Roszowicki Las ma du�e sale lekcyjne,  salk�
gimnastyczn�, reorganizacja naszych placówek szkolnych jest nieodzowna.
Mrozek Zygfryd/ ojciec dziecka PSP Steblów, mieszkaniec Sukowic/- wyraził
niezadowolenie, �e nie uzgodniono z rodzicami przydziału dzieci do PSP Roszowicki Las,
zapytał ile pieni�dzy pochłon�ł remont PSP Roszowicki Las a ile PSP Steblów, w odległo�ci
2 km od PSP Steblów mie�ci si� droga wojewódzka, do PSP Steblów ucz�szczały dzieci
pracowników PGR, obecnie w Zakrzowie planuje si� budow� o�rodka olimpijskiego, zadał
pytanie gdzie Ci ludzie dzieci wy�l� do szkoły? napewno do Steblowa a nie do
Roszowickiego Lasu.
Radny Powiatu Reinhold Lepiorz- nadmienił, �e był nauczycielem, w PSP Steblów pracował
2,5 roku, 47 lat w szkolnictwie, problemy szkolnictwa nie s� mu obce, był �wiadkiem
likwidowania szkół i reakcja była podobna. Wymienił zalety i wady małych szkół/ zalety:
dzieci w zasi�gu rodziców, nauczyciel zna całe pokolenie, lepsze warunki nauki. Wady: brak
konkurencyjno�ci, problem likwidacji maj� gminy i powiaty.
Nauczycielka PSP Steblów P.Kucharczyk- o próbie likwidacji rozmawiało si� wiele, była
propozycja, �e do 2006 roku PSP Steblów przetrwa, była radn� i rozumie sprawy bud�etowe,
buduje si� sal� gimnastyczn� w Cisku to dlaczego nie zlikwiduje si� dwóch szkół PSP
Steblów i PSP Roszowicki Las? je�eli PSP Łany pomie�ci wszystkie dzieci.
Radny Paweł Ryborz przypomniał P.Kucharczyk, �e była radn� jak reorganizowano szkoły, w
1999r uzgodniono wtedy, �e w przyszło�ci b�dzie konieczno�� likwidacji nast�pnych
placówek.

Wójt Gminy Cisek- przyznał racj�, �e tak uzgodniono, w 2006-2007 b�dzie nast�pna
reorganizacja , propozycja obecna jest optymalna, rodzice mog� da� dzieci do jakiej szkoły
chc�, je�eli dzieci pójd� do PSP Polska Cerekiew czy PSP Długomiłowice nie zapłacimy
kosztów dojazdu. Rozkład jazdy autobusu dopasowany jest do planu lekcji.
P.Wolany Sylwia/matka dziecka PSP Steblów mieszkanka Steblowa/ - w PSP Roszowicki
Las jest 107 dzieci, je�eli mieszka�cy Steblowa wyraziliby zgod� na PSP Łany ? Jezeli
dziecko nie zd��y na autobus szkolny, to musi wykupi� bilet ?
Wójt Gminy Cisek wyja�nił, �e na dzie� dzisiejszy nie mo�emy jednej szkoły przepełnia� w
PSP Łany s� po dwa oddziały, po doł�czeniu PSP Steblów lekcje musiałyby odbywa� si� do
południa i po południu.
P.Ciepli�ska – mamy przecie� wolny wybór, czy dzieci b�d� miały pokryte koszty dojazdu?
P.Kucharczyk- dlaczego na sił� s� utworzone obwody? Dlaczego dzieci z Nieznaszyna i
Roszowic nie przydzielono do PSP Roszowicki Las tylko do PSP Łany?
Wójt Gminy wyja�nił, �e jest uchwała rady gminy ustalaj�ca obwody oraz �e nie b�d� pokryte
koszty dojazdu je�eli dzieci b�d� ucz�szczały do szkoły innej ni� PSP Roszowicki Las.
Radny Basista Leonard-wyja�nił P.Kucharczyk, �e przy omawianiu projektu uchwały była
propozycja aby Nieznaszyn i Roszowice przył�czy� do PSP Roszowicki Las,  przy podj�ciu
uchwały miejscowo�ci te s� doł�czone do obwodu PSP Łany. W dalszej cz��ci swojej



wypowiedzi nadmienił: kiedy� rodzice zaprowadzali dzieci do szkoły , teraz zaprowadz� na
przystanek PKS, szkoła PSP Roszowicki Las prosperuje, nikt dzieci na sił� „wyrywał” nie
b�dzie, je�eli dzieci b�d� ucz�szcza� do obwodu innego rada nie zwróci kosztów dojazdu.
Jest mo�liwo�� likwidacji obu placówek, wtedy b�dzie przepełnienie ,nauka b�dzie odbywa�
si� na dwie zmiany. Zwrócił si� do zebranych na sesji z pro�b�, o zrozumienie, likwidacji nie
robi si� zło�liwie, ni� demograficzny zmusił nas do takich czynno�ci, wypracujmy co�
wspólnego, przecie� nie mo�emy si� kłóci�, b�dziemy dalej razem �y�. Wnioskuje o
zamkni�cie dyskusji w temacie likwidacji szkoły.
Radna Blana Lucja – była przekonana, �e jej dzieci b�d� absolwentami PSP Steblów, od
2005r rada rodziców  i nauczyciele planuj� utworzenie szkoły prywatnej. Zwróciła si� do rady
z pro�b� aby do 2005 roku szkoł� w Steblowie utrzyma� „dajcie nam jeszcze rok”.
Wójt Gminy wyja�nił- szkoła społeczna, nauczyciel jest zatrudniony na umow� o prac�, traci
„kart� nauczyciela”, od 2006 roku nie ma subwencji na ucznia, zapytał czy nas sta� na
eksperymenty? Odpowiedzialno�� spoczywa na nas wszystkich.
Wniosek radnego L.Basisty poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem- 9 głosów
przeciw-           1  głos,
wstrzymało si� - 4 głosy,
Wi�kszo�ci� głosów zamkni�to dyskusj� w temacie zamiaru likwidacji PSP Steblów.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji PSP w Steblowie odczytano i poddano pod
głosowanie:
za przyj�ciem   - 7 głosów,
przeciw            – 4 głosy,
wstrzymało si� -  2 głosy,
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Obecny na Sesji Radca Prawny Maciej Paj�k wyja�nił, �e poniewa� wynik głosowania nie
budzi w�tpliwo�ci, to nie ma ani potrzeby, ani podstaw do jego powtórzenia i dodał, �e �aden
przepis prawa nie uzale�nia wa�no�ci głosowania od tego, czy wszyscy obecni na sesji radni
wzi�li udział w tym głosowaniu.
Uchwała Nr XVI/65/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 23 lutego 2004r w sprawie zamiaru
likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie wi�kszo�ci� głosów została podj�ta.
Uchwała stanowi zał�cznik nr 10 do protokółu sesji.

Ad.8. Rozpatrzono skarg� na Wójta Gminy Cisek, udzielono głosu Przewodnicz�cemu
Komisji Rewizyjnej P.Oleksowi, który odczytał stanowisko komisji rewizyjnej. Stanowisko
komisji rewizyjnej na  skarg� stanowi zał�cznik nr 7 do protokółu sesji.
Wójt Gminy nie wniósł �adnych uwag do stanowiska komisji.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz- zach�cił do dyskusji, poinformował, �e rada
musi udzieli� odpowiedzi pisemnej P.Bernardowi Dybała.
Radny Basista Leonard -    zapytał, je�eli uchwała to jakiej tre�ci ?
Radca Prawny wyja�nił- organem rozpatruj�cym skargi na Wójta Gminy jest Rada Gminy. Na
poprzedniej sesji upowa�niono  komisj� rewizyjn� do przeprowadzenia kontroli, która
rozpatrzyła skarg� i napisała swoje stanowisko. Rada Gminy jest w tym przypadku organem
kolegialnym, rada powinna okre�li� zasadno�� b�d� nie zasadno�� skargi. Przedstawił radnym
tre�� projektu uchwały :
-Podstawa prawna o samorz�dzie gminnym oraz kodeks post�powania administracyjnego.
-Rada przyjmuje skarg� w cz��ci za zasadn�
-Rada przyjmuje skarg� w cz��ci niezasadn�,
-do wykonania uchwały upowa�nia si� Przewodnicz�cego Rady Gminy.



Radny Blacha Anzelm- przedstawił problem poniewa� jest radnym miejscowo�ci Miejsce
Odrza�skie i Podlesie, spór o drog� mo�naby przyrówna� do filmu „ Sami Swoi”, od 25 lat s�
spory, awantury, przekle�stwa o przejazd drog�. Jeden rolnik mo�e przeje�d�a� inni nie,
je�eli droga ma tam by� nale�ałoby j� wykupi� od P.Dybały, w przeciwnym razie kłótnia
b�dzie. Rolnicy do swoich pól mog� równie� dojecha� z innej strony.
Radny Basista Leonard – zaproponował poddanie pod głosowanie projektu uchwały.
Wójt Gminy Cisek  wyja�nił tok swojego post�powania, zamierzeniem było polubowne
załatwienie sprawy.
Radny Blacha Anzelm – projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
Cisek jest dobry i nale�y podda� pod głosowanie.
Radny Ketzler Alojzy- udzielił wyja�nie�, komisja rewizyjna stwierdziła, �e prawo własno�ci
jest „�wi�te”, je�eli płot jest na cz��ci prywatnej nie mo�na ingerowa�.
Sekretarz Gminy J.Groeger zaproponował zamkni�cie dyskusji w temacie skargi.
Radca Prawny M.Paj�k- przypomniał radnym terminy k.p.a. dotycz�ce załatwienia skargi,
skarga powinna by� rozpatrzona przez Rad� Gminy.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem - 14 głosów,
przeciw           -  0 głosów,
wstrzymało si� – 0 głosów,
Uchwała Nr XVI/66/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 23 lutego 2004r w sprawie rozpatrzenia
skargi P.Bernarada Dybały została jednomy�lnie przez rad� przyj�ta. Uchwała stanowi
zał�cznik nr 11 do protokółu.
Przerwa 10 min.

Ad.9. Informacje z działalno�ci komisji problemowych  rady za okres od X 2003-II.2004.
Przewodnicz�cy Komisji O�wiaty..J.Malik- przedstawił sprawozdanie z działalno�ci komisji,
sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 12 do protokółu sesji.
Przewodnicz�cy Komisji Rolnictwa A.Przewo�nik – przedstawił sprawozdanie z działalno�ci
komisji, sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 13 do protokółu.
Radna Blana Lucja – zapytała czy b�dzie robiona droga w Sukowicach w kierunku
ul.Brzozowa  k /posesji Groeger do kurników.
Wójt Gminy wyja�nił, �e remont drogi jest uj�ty z funduszy strukturalnych.
Przewodnicz�cy Komisji Gospodarczo- Bud�etowej L.Basista przedstawił sprawozdanie z
działalno�ci komisji, działalno�� omówił na podstawie protokółów z posiedze� znajduj�cych
si� w dokumentach komisji. Zgłosił wniosek aby jubilatom od 90 roku �ycia co roku
/91,92,93,itd/ delegacja z urz�du składała �yczenia, oraz wr�czano upominek, stwierdził, �e
taki gest byłby pami�ci� o tych ludziach.
Sołtys Golenia Ryszard był zdania odmiennego, stwierdził, �e w takim wieku ludzie chc�
spokoju, ka�da wizyta z zewn�trz jest du�ym stresem, nie ka�dy w tym wieku jest sprawny
fizycznie, psychicznie, proponuje aby zło�ono �yczenia za po�rednictwem prasy.
Radny Wurst Alojzy zasugerował, �e mo�na spraw� uzgodni� z sołtysami, którz s�
zorientowani o stanie zdrowia swoich mieszka�ców.
Wójt Gminy Cisek przypomniał, �e obecnie odwiedza si� solenizantów obchodz�cych okr�głe
rocznice  tzn.90, 100lat.
Radny Ryborz Paweł zaproponował aby odwiedza� jubilatów od 85 urodzin i co 5 lat, czyli
85,90,95,100 itd.
Powy�sze propozycje poddano pod głosowanie:
- od 90lat ,100lat – nie głosowano,
- od 90 lat i co roku-  za-7 głosów, przeciw-6 głosów, wstrzymał si� – 1 głos,
- od 85 lat i co 5 lat- nie głosowano,



W wyniku głosowania ustalono odwiedzanie jubilatów od 90 lat co roku.
Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej Walter Oleks nie przedstawił sprawozdania z
działalno�ci komisji.

Ad. 10. O�wiadczenia i zapytania Radnych.
Radny Blacha Anzelm-zaproponował, aby w przyszło�ci sprawy konfliktowe, rozpatrywa�
komisyjnie, je�eli b�d� problematyczne kierowa� do S�du.
Radny Ketzler Alojzy- 1.zapytał, czy istniałaby mo�liwo�� zorganizowania spotkania z
osobami, które zajmuj� si� działalno�ci� gospodarcz� na terenie Gminy Cisek?  Co słycha� w
temacie przekazania O�rodków Zdrowia Łany i Cisek ? Co z obwałowaniem rz.Odry?
Zaproponował aby wnioski z posiedze� komisji wywiesza� na tablicy ogłosze�.
Wójt Gminy wyja�nił- 1. Mo�na zorganizowa� spotkanie z działalno�ci� gospodarcz� naszej
gminy, je�eli tak� propozycj� zgłosz� do urz�du,2. O�rodki Zdrowia – Starostwo Powiatowe
zleciło wycen� tych obiektów, sprawa w toku załatwiania. 3. Na obrady sesji zaprosimy
wykonawc� obwałowania.4. W sprawie wniosków komisji: wnioski s� ró�ne, jako przykład
podał remont dróg, wniosek długoterminowy i wymagaj�cy nakładów finansowych, bud�et
gminy okre�la wykonanie wniosku, ukazuje si� równie� biuletyn informacyjny o gminach, w
którym zawarte s� informacje co si� robi. Wnioski, które mo�na nazwa� krótkotrminowymi i
bez wi�kszych nakładów finansowych s� realizowane na bie��co.
Sekretarz Gminy J. Groeger- poinformował, �e w internecie publikuje si� wszystkie protokóły
sesji, podj�te  uchwały, ka�dy obywatel mo�e zwróci� si� z wnioskiem do urz�du o udzielenie
informacji.

Radny Walter Oleks dodał do wypowiedzi Radnego Ketzlera, nie chodzi o protokóły z sesji
czy uchwały, ale �eby w urz�dzie na tablicy ogłosze� widniała wzmianka o pracach komisji.
Radny Andrzej Przewo�nik- popiera wypowied� odno�nie informacji o pracach komisji,
proponuje aby spraw� przedyskutowa� na posiedzeniach komisji.
Radny Ryborz Paweł- obrady sesji s� jawne, ka�dy zainteresowany mo�e w obradach
uczestniczy�, radni , sołtysi, prasa wiadomo�ci przekazuj�.
Zako�czono dyskusj� do pkt.10 obrad.

Ad.11. Informacje oraz zapytania sołtysów.
Sołtys wsi Kobylice R.Golenia- w sprawie przekazywania informacji stwierdził, �e
mieszka�cy si� nie interesuj� : sołtys wywiesza informacje na tablicy ogłosze�, ksi�dz
ogłasza w ko�ciele, zapytał czy Urz�d  Gminy sprawuje patronat nad przekazywaniem
gospodarstw rolnych, nad stanem gruntów rolnych w terenie, jako przykład podał, �e rolnicy
zaoruj� ł�ki, drogi dojazdowe, on sam w ten sposób został pozbawiony dojazdu do swojego
pola.
Wójt Gminy Cisek wyja�nił, �e sprawy własno�ciowe, przekazywanie gospodarstw s� w
gestii S�dów Powszechnych oraz Notariuszy.
Sołtys Lewicka Kazimiera- czy na terenie gminy s� tereny pod inwestycje? Parking w Cisku,
je�eli nie mo�na wykupi� od P. Buchty to czy co� innego byłoby? Czy ustalono dat� do�ynek
gminnych?
Wójt Gminy Cisek wyja�nił-raczej takich terenów nie mamy w 95% nasza gmina jest gmin�
rolnicz�, w studium zagospodarowania przestrzennego gminy nie ma takich terenów, mamy
jedynie tereny po byłej cegielni w Łanach, Akwen D�bowa. W sprawie parkingu w Cisku, jest
oferta P.Buchty na kwot� 20.000,-zł, innego miejsca obok buduj�cej si� sali nie ma, wysłano
do P.Buchty pismo w sprawie negocjacji ceny działki , P Buchta si� nie zgłosił. Data do�ynek
gminnych nie jest ustalona.



Sołtys wsi Steblów Cz. Siembieda- w sprawie przekazywania informacji, nadmienił, �e jest
prasa, zapytał co b�dzie z budynkami po likwidacji PSP w Steblowie, oraz zło�ył informacj�
z zebrania wiejskiego w Steblowie, protokół z zebrania jest w biurze rady urz�du.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e w budynku starej szkoły w Steblowie s� mieszkania oraz
mogłaby by� �wietlica wiejska, zagospodarowanie nowego budynku b�dzie uzgodnione z
mieszka�cami, propozycje mo�na zgłasza�.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz w sprawie przekazywania informacji na po�rednictwem
prasy, poinformował, �e kiedy� gmina płaciła stał� opłat� dla „Echa Gmin” wtedy mo�na było
��da� zamieszczania wszelkich informacji, obecnie nie płacimy �adnej opłaty.
Sołtys wsi Bła�ejowice A.Kurfeld- poruszył temat wywozu �mieci segregowanych,
eksploatacji wodoci�gu, firmy �le wykonuj� swoje zadania.
Zako�czono dyskusj�.

Ad. 12. Wójt Gminy Cisek poinformował o interpelacjach, które do urz�du wpłyn�ły, na
interpelacje zostały odpowiedzi pisemne. Radny Ryborz wyraził zadowolenie z odpowiedzi
na interpelacj�, natomiast Radny Leonard Basista nie jest w pełni zadowolony z odpowiedzi.

Ad.13. Wyczerpano porz�dek obrad XVI Sesji Rady Gminy, Przewodnicz�cy Rady Gminy
Paweł Ryborz słowami „ Zamykam  XVI Sesj� Rady Gminy ” zako�czył obrady.-godz.20.30.

Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek

/-/Paweł Ryborz


