
Protokół
z obrad XVII Sesji Rady Gminy Cisek

z dnia 22 marca 2004r-godz.14.00

Ad.1. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek otworzył i prowadził obrady XVII Sesji . Powitał
radnych, go�ci zaproszonych, pracowników Urz�du oraz P. redaktora „Echa Gmin”.
Sprawdzono prawomocno�� obrad sesji na 15 radnych, obecnych 13 / nieobecny: Leonard
Basista oraz Karina Walach /. Lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do protokółu.

Ad.2. Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz zapytał o uwagi, wnioski do porz�dku
obrad. Radni nie wnie�li �adnych uwag do porz�dku obrad. 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 XVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja przedstawicieli Zarz�du Wojewódzkiego Melioracji i Urz�dze� Wodnych
      w Opolu nt. Zabezpieczenia przeciwpowodziowego 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/   zmian w bud�ecie gminy na 2004r- uchwała b�dzie dor�czona w dniu sesji,
b/   „Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania �cieków dla Gminy Cisek”

8.    Informacja  z działalno�ci komisji  rewizyjnej  za okres od X.2003-III.2004r
9. Zapytania i o�wiadczenia radnych.
10. Informacje oraz zapytania sołtysów.
11. Odpowied� Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone  w okresie mi�dzy sesyjnym.
12. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji.

Ad.3. Przyst�piono do przyj�cia protokółu z obrad poprzedniej XVI Sesji Rady Gminy. Radni
nie wnie�li �adnych uwag do protokółu. Przyj�cie protokółu poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem-  13 głosów,
przeciw          -   0 głosów,
wstrzymało si� –0 głosów,
Protokół z obrad XVI Sesji Rady Gminy Cisek został jednomy�lnie przyj�ty.

Ad. 4. Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz poinformował o potrzebie omówienia tematu ze
wzgl�du i� na terenie gminy wały przeciwpowodziowe s� budowane.
 Udzielono głosu przedstawicielom Wojewódzkiego Zarz�du Melioracji i Urz�dze� Wodnych
w Opolu :
Dyr. Majcher Stanisław- przedstawił zakres prac zwi�zanych z budow� wałów
przeciwpowodziowych. Budow� wału Ko�le-Landzmierz rozpocz�to z 4 miesi�cznym
opó�nieniem, w listopadzie 2004r zadanie ma by� uko�czone, �rodki finansowe
wykorzystano, inwestor ma zapewnienie, �e otrzyma dofinansowanie na doko�czenie
zadania. Na nowe zadania tj. wał cofkowy, Cisek-Dzielniczka,  lewy brzeg Odry jest
kompletowana dokumentacja, �rodki finansowe maj� by� z Unii Europejskiej. Ok.13 mln zł
otrzyma si� na Województwo Opolskie z przeznaczeniem na Gmin� Popielów, Lubsza, Cisek,
zbiornik Włodzienin. Odprowadzenie wód z rz.Ko�lanki, Ko�le szpital, Ko�le ul.Głubczycka,
b�dzie powi�zane z obwodnic� k�dzierzy�sk�. Obecny wał nie chroni całkowicie Ko�la.
Planowana jest budowa �luzy wałowej z doprojektowaniem  pompowni-3m3/s. Obecne



zadania kwotowo wyniosły 5-6mln zł. Potok Cisek  ma swoje koryto mi�dzy zabudowaniami,
nadmienił, �e mieszka�cy powinni si� zgodzi� na wyprostowanie koryta potoku. Nadmienił
o problemach budowy zbiornika Racibórz, wie� Nieboczowy w pow. Raciborskim nie wyra�a
zgody na likwidacj� wsi, zabezpieczenie wsi b�dzie bardzo kłopotliwe. Zdecydowano aby
przej�� do dyskusji, problemy radnych mo�na wyja�ni� poprzez dyskusj�.
� Radny Oleks Walter- Ko�le-1. Landzmierz termin zako�czenia? 2.Kiedy odcinek dalszy

w kierunku potoku Dzielniczka 3. Potok Cisek, scenariusz, dokumentacja, sprawy
formalno prawne.4. w gór� rzeki Odry obwałowanie miejscowo�ci Roszowicki Las –
Przewóz?

Dyr. Majcher Stanisław-udzielił wyja�nie�, Ko�le- Landzmierz prace b�d� zako�czone
w listopadzie br, w drugiej kolejno�ci b�dzie robiony wał cofkowy, robione s� ju� projekty,
prawdopodobnie b�dzie to rok 2005, je�eli b�d� pieni�dze, dokumenty, decyzje,  na sze��
zada� zło�ono zapotrzebowanie do Funduszu Rozwoju Regionalnego. Odno�nie potoku
Cisek, oraz obwałowanie w gór� rzeki Odry jest zaplanowane jako II etap obwałowania,
dokumentacja jest kompletowana, 2-3 lata jest na realizacj� zadania.
� Radny Ketzler Alojzy- zapytał o cało�� zamkni�cia zadania? prosił o realne daty, nikomu

nie �yczy powodzi, które gospodarstwa planowane s� do kasacji?
Dyr.Majcher wyja�nił, �e dzisiaj nikt takiej daty nie okre�li, nale�ałoby powiedzie� je�eli
b�d� pieni�dze, Gmina jest poinformowana o budynkach do kasacji, mieszka�cy równie�.
� Sołtys Golenia Ryszard- na terenie wsi Kobylice budowane s� wały pytanie 1: budowa

obwodnicy odbiega w czasie, wjazd do Ko�la przy zamkni�ciu wału obecnego ? od
ul.Raciborskiej wał jest gliniasty  zawnioskował aby utwardzono ok. 20 m wału, byłby to
odcinek ewakuacyjny z Kobylic. 2; ile oczek maj� rury pod wałem ? W Landzmierzu s� 2
rury, w Kobylicach ma by� 1 rura ?

Dyr.Majcher- monta� rur dopasowany jest do powierzchni zlewni, nie mo�na w wale robi�
zbyt wiele otworów, poniewa� osłabiaj� inwestycj�. Odno�nie utwardzenia wału
poinformował, �e ok 400 m wału na odcinku Ko�le-Kobylice b�dzie doprojektowane.
� Sołtys Golenia Ryszard- zapytał o wyja�nienia odno�nie budowy wału cofkowego? Ile

metrów od wału mo�na wydobywa� ziemi�? Dlaczego z wyrobiska OKSM w Kobylicach
nie wybiera si� ziemi? Zapytał o zabieraniu ziemi z gruntu P.Dembo�czyka.

Dyr.Majcher wyja�nił, �e wał lewostronny jest ni�szy od prawostronnego. Ziemi� mo�na
wydobywa� w odległo�ci nie mniejszej ni� 50 m od wału, rodzaj gruntu decyduje o
odległo�ci. Z OKSM przeprowadzono rozmowy, przedsi�biorstwo narzuciło wysok� cen�, na
dzie� dzisiejszy ZMiUW nie ma potrzeby zakupu ziemi, ziemi� wykupiono od rolników
indywidualnych. Wyja�nił, uzgodnienia z P.Dembo�czykiem, zapewnił, �e P Dembo�czyk
napewno nie b�dzie poszkodowany.
� Radny Oleks Walter- ile potrzeba pieni�dzy na potok Cisek , ile na potok Dzielniczka.
� Dyr. Majcher wyja�nił, �e na roboty obecne kosztorys opiewał na kwot� 16-17 mln.zł.

a zrobiono za 6-7 mln.zł, potok Cisek kubatura du�a ale prosta, nie okre�lił kosztu
zadania.

� Radny Ketzler Alojzy- zapytał w sprawie wycinki drzew na terenach budowy wałów, co z
gniazdami ptasimi?

Dyr.Majcher udzielił wyja�nie�, je�eli chodzi o teren Cisek, b�d� wycinane tylko drzewa
rosn�ce w trasie wału, uczestniczył w szkoleniu dotycz�cym ostoi siedliskowych, na terenie
opolszczyzny jest 6 ostoi siedliskowych oraz 1 ostoja ptasia, zapewnił, �e firma bez
stosownych zezwole� nie wycina drzew.
� Radna Bustrycka Sylwia zapytała w sprawie przeciwpowodziowych klap, które obecnie

na terenie robienia wałów s� zdemontowane?
Dyr. Majcher poinformował, �e b�d�  zało�one nowe klapy.



� Radny Przewo�nik Andrzej- zapytał o dalszy remont potoku Dzielniczka ( w kierunku
Bła�ejowic odcinek ok.2 km)?

Dyr. Majcher udzielił wyja�nie�- 2004r lub 2005r napewno, je�eli starczy pieni�dzy,
wiadomo jest co jeszcze trzeba zrobi�.
� Radny Blacha Anzelm – zapytał o termin doj�cia z budow� wałów do woj. Katowickiego?
Dyr. Majcher wyja�nił, ze 4-5 lat, je�eli b�dzie dokumentacja zrobiona oraz �rodki finansowe
zapewnione.
� Przewodnicz�cy Rady  Gminy Cisek P.Ryborz zapytał o drog� ewakuacyjn� w razie

powodzi? Prosił o wyja�nienie dlaczego zdecydowano si� na budow� wałów a nie na
pogł�bienie-regulowanie rz.Odry?

Dyr.Majcher wyja�nił, �e b�dzie wjazd na obwodnic� b�dzie drog� ewakuacyjn�, na koronie
wału równie� b�dzie mo�liwo�� wyjazdu do Długomiłowic,  Wójt Gminy dodał do
wypowiedzi, �e wał p.powodziowy nigdy nie gwarantuje bezpiecze�stwa, s� opracowane
operaty bezpiecze�stwa przeciwpowodziowego, sprawdzone s� zabezpieczenia szandorowe.
Dyr. Majcher kontynuuj�c rozmow� wyja�nił, �e takie instytucja jak: RZGW Gliwice oraz
RZGW Wrocław s� odpowiedzialne za pogł�bianie, regulowanie rz. Odry, je�eli co�
melioracja  zamierza robi� zawsze wł�czaj� si� „zieloni”.
Nast�pnie udzielono głosu dyr. Staniszewskiemu, który wyja�nił rol� zbiorników
retencyjnych. Przedstawił spraw� budowy zbiornika przeciwpowodziowego „ Racibórz
Dolny”, nadmienił o problemach jakie stwarza miejscowo�� Nieboczowy w pow.raciborskim.
Budowa tego zbiornika jest bardzo konieczna, w zwi�zku z czym wsparcie gminy byłoby
potrzebne. Ustalono, �e zostanie powołana stosowna uchwała Rady Gminy.
� Radny Blacha Anzelm zapytał, czy na szczycie wału nie mo�naby zrobi� �cie�ki

rowerowej?
Dyr.Majcher wyja�nił, �e wszystko zale�y od finansów, poinformował, �e w Opolu zrobiono
�cie�k� rowerow� z płyt tzw. serwisow�, w projekcie gm.Cisek nie uj�to �cie�ki rowerowej,
b�dzie problem, Wójt Gminy dodał do wypowiedzi, po wybudowaniu wału mo�naby tak�
�cie�k� zrobi�.
Innych pyta� nie było. Zako�czono dyskusj� w temacie obwałowania.
Ogłoszono 20 min. przerw�, podczas której radni mogli zapozna� si� mapami informuj�cymi
o przebiegu wału.

Ad. 5 Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz przedstawił informacj� z działalno�ci w
okresie mi�dzy sesyjnym. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 2  do protokółu sesji.
Odczytał pismo, które wpłyn�ło do Biura Rady z Wydziału Prawnego i Nadzoru Urz�du
Wojewódzkiego w Opolu w sprawie zamiaru likwidacji PSP Steblów. Odczytał tre��
odpowiedzi na pismo w/w sprawie.
Z-ca Przewodnicz�cego Jan Malik odczytał pisma „Promyczka” oraz Kawalerów Orderu
U�miechu – L.Piecuch dotycz�cych zamiaru likwidacji PSP Steblów. Pisma stanowi�
zał�czniki nr 3 i 4 do protokółu sesji. Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz przekazał radnym
wzory o�wiadcze� maj�tkowych i prosił o rzetelne ich wypełnienie oraz  terminowe
dostarczenie do biura rady.

Ad.6. Wójt Gminy przedstawił  sprawozdanie ze swojej działalno�ci w okresie mi�dzy
sesyjnym:
Wójt Gminy wyja�nił, w sprawie płatno�ci budowy sali gimnastycznej, informacji w tym
temacie nale�y zasi�ga� u Wójta b�d� P. Skarbnik. Zapewnił, �e budowa inwestycji odbywa
si� zgodnie z planem. Inwestycja na rozpocz�cie roku b�dzie szkolnego b�dzie oddana do
u�ytku. Przedstawił radnym zakres prac które jeszcze s� do zrobienia przy budowie sali oraz
wydatki z tym zwi�zane.



Poinformował radnych o programie „IKONKA”, dzi�ki któremu zainstalowano 3 komputery
w Publicznej Bibliotece w Cisku.
Poinformował radnych o uruchomieniu „gazetki gminnej”, gazetka b�dzie informowa� o
pracach rady i gminy, b�dzie to co� podobnego jak była gazeta „Nasza Gmina”.
Dyskusja:
� Radny Malik Jan- w swojej wypowiedzi wyraził du�e obawy, �e budowa sali

gimnastycznej nie b�dzie w terminie   uko�czona.
Wójt Gminy poinformował o spotkaniu z rad� budowy- 15.03.2004 i 18.03.2004r,
wykonawca nie zło�ył �adnych pism w sprawie przesuni�cia terminu uko�czenia inwestycji.
� Sołtys Golenia Ryszrd- zapytał w sprawie ubezpieczenia budynku �wietlicy w

Kobylicach.
Wójt Gminy wyja�nił, �e remizy OSP, szkoły, przedszkola, budynki komunalne s�
ubezpieczone obecnie prowadzi si� negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym, temat nie jest
zamkni�ty, chcemy wynegocjowa� upust.
� Sołtys Lewicka Kazimiera- parking w Cisku?
Wójt Gminy wyja�nił, �e wła�ciciel terenu P.Buchta przedło�ył operat wyceny opiewaj�cy na
kwot� ok.17.000zł, ��da 20.000 zł, negocjacje trwaj�, nie mamy zaplanowanych �rodków w
bud�ecie gminy.
� Radny Oleks Walter- zapytał w sprawie remontu szatni LZS Łany, kwota 266.200,-zł jest

wysoka, zapytał czy nie zaistniała pomyłka? Czy kosztorys był robiony przez P.Wilczka?
Wójt Gminy Cisek wymienił zakres robót przy szatni LZS Łany: gruntowa przebudowa,
zmiana pokrycia dachowego, ocieplenie �cian, zrobienie pomieszcze� dla sportowców, szatni,
sanitariatów, wymiana okien, poło�enie płytek, szambo. Poinformował, �e mo�na na ten cel
otrzyma� dofinansowanie z Funduszu Rozwoju �l�ska Opolskiego. Pan Wilczek zrobił
kosztorys.
� Radny Ryborz Paweł – zapytał o konkurs na dyr.GOK-u ?
Wójt Gminy wyja�nił, �e do ko�ca maja odb�dzie konkurs na dyr. Gminnego O�rodka
Kultury w Cisku.
Innych pyta� nie było.

Ad.7. Przyst�piono do podj�cia uchwał.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz poinformował, �e obrady sesji opu�cił radny Kusze, w
głosowaniu b�dzie o jeden głos mniej. Udzielono głosu Pani Skarbnik M.Proba, która
udzieliła wyja�nie� do projektu uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy na 2004r.
Poinformowała, �e zmiany w bud�ecie były omawiane na posiedzeniach komisji rady. Radni
nie wnie�li �adnych uwag do proponowanych zmian w bud�ecie, wobec czego projekt
uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem –  12 głosów,
przeciw           -    0 głosów,
wstrzymało si� -  0 głosów,
Uchwała Nr XVII/67/ 2004 Rady Gminy Cisek z dnia 22 marca 2004r w sprawie zmian do
bud�etu gminy Cisek na 2004r została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 5
do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie „Regulaminu Dostarczania Wody”. Udzielono
głosu Prezesowi Spółdzielni Usług Rolniczych P. Nagórza�skiemu, który poinformował, �e
od 01.02.2004 SUR przej�ł eksploatacj� gminnego wodoci�gu. Regulamin stanowi�cy
zał�cznik do projektu uchwały okre�la prawa i obowi�zki dostawcy wody. Stwierdzono aby
przej�� do dyskusji:
� Radny Walter Oleks za��dał wyja�nie� w sprawie zawierania umów na przył�cz do

wodoci�gu budynków „nowych” oraz budynków wielolokalowych?



Radca prawny M.Paj�k wyja�nił- nie budzi �adnych w�tpliwo�ci je�eli jest jeden wła�ciciel,
sytuacja si� komplikuje je�eli jest lokali mieszkalnych wi�cej. Ustawa o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod� ustala zasady, je�eli w budynku mieszka� jest wi�cej nie spisuje si�
umów ze wszystkimi wła�cicielami lecz z zarz�dc�. Za dostaw� wody uwidocznion� na
liczniku głównym nale�y zapłaci�, zarz�dca budynku odpowiada pobór wody za
wodomierzem, przed wodomierzem odpowiada przedsi�biorstwo. Odczyt wodomierza spsób
rozlicze� ró�nic zarz�dca uzgadnia z przedsi�biorc�. Pobór wody z urz�dze� wodoci�gowych
z pomini�ciem wodomierza głównego traktowane jest jako pobór bez zawarcia umowy o
dostarczenie wody.
� Radny BlachaAnzelm – w swojej  wypowiedzi poinformował, �e ka�dy kto korzysta z

wodoci�gu powinien mie� zainstalowany wodomierz.
Radca prawny- nale�y zobowi�za� aby wszyscy zawarli umow� z przedsi�biorc�,
przedsi�biorca dokonuje rozlicze� na podstawie okre�lonych w taryfach cen , taryfy maj�
pokry� wszystkie koszty przedsi�biorcy.
� Blana Lucja- zwróciła si� o wyja�nienie § 11 pkt 1c,d, regulaminu „ przedsi�biorstwo nie

ponosi odpowiedzialno�ci..”
Radca prawny wyja�nił- projekt regulaminu jest ramowy, przedsi�biorstwo zobowi�zuje si�
do dostarczania wody z odpowiednimi parametrami  przez 24 godz. § 11 okre�la zasady je�eli
dostawca z przyczyn nie zawinionych nie wywi��e si� z umowy jako przykład podał awari� i
zepsuje si� u odbiorcy pralka, przedsi�biorca nie b�dzie odpowiadał za zepsucie si� pralki.
Ustalono: wszelkie usterki, zakłócenia, brak ci�nienia  zgłasza� do Spółdzielni Usług
Rolniczych w Roszowickim Lesie.
� Radny Ryborz Paweł- zapytał o § 10 ?
Prezes SUR K.Nagórza�ski wyja�nił- najpierw przedsi�biorstwo zaj�ło si� stacja uzdatniania
wody, któr� wymalowano, nast�pnie zajmie si� hydrantami. Protokół przekazania jest
spisany, przedsi�biorstwo jest poinformowane o stanie hydrantów w gminie. Zapewnił, �e
napewno b�dzie ograniczone korzystanie z hydrantów.
� Sołtys Lewicka Kazimiera -   ��dała wyja�nie� do §45 ppkt. b „ monta� zaworu

antyska�eniowego”.
Prezes SUR K.Nagórza�ski wyja�nił, �e hydranty powinny by� wyposa�one w zawór
zwrotny, posesje prywatne równie�, aby nie wprowadzono wody ze studni do wodoci�gu.
� Sołtys Siembieda Czesław – poinformował, �e w PGR Steblów jest pobierana woda z

hydrantów naogół do opryskiwaczy. Radca prawny wyja�nił, �e to jest kradzie� wody.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz poinformował, �e w czasie przerwy mo�na
zgłosi� do P. Nagórza�skiego przypadki kradzie�y wody.
� Radny Blacha Anzelm wyraził zadowolenie, �e znalazł si� eksploatator z terenu naszej

gminy, nadmienił, �e powinni�my jeszcze zadba� aby stacja uzdatniania wody była
wyposa�ona w agregat pr�dotwórczy.

Prezes K.Nagórza�ski potwierdził, przydatno�� agregatu, poinformował, �e były problemy z
dostaw� wody, sie� si� zapowietrzała, poinformował równie�, �e za nieterminowe wpłaty
b�d� naliczane odsetki.
Zako�czono dyskusj� w temacie eksploatacji wodoci�gu. Projekt uchwały poddano pod
głosowanie:
za przyj�ciem - 12 głosów,
przeciw           -  0 głosów,
wstrzymało si� - 0 głosów,
Uchwała Nr XVII/ 68/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 22 marca 2004r w sprawie „
Regulaminu Dostarczania Wody” została jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik
nr 6 do protokółu.



Ad.8. Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji Rewizyjnej P. W. Oleksowi, który
przedstawił sprawozdanie z działalno�ci komisji w okresie X-III 2004r. Sprawozdanie
przedstawił ustnie na podstawie protokółów z posiedze� komisji znajduj�cych si� dok.
komisji.
Radni nie mieli �adnych pyta� do przedstawionego sprawozdania.

Ad.9. Informacje i zapytania radnych.
� Radny Mikliss Norbert- 1.poinformował, �e w Łanach niedawno remontowana droga

transp.rolnego jest w złym stanie, zrobiły si� koleiny 2. Co z fili� „Poczty Polskiej” w
Łanach?

Wójt Gminy wyja�nił, droga b�dzie zrobiona w ramach gwarancji, agencja pocztowa b�dzie
w Łanach, obecnie mie�cił si� w budynku P.Gregera na ul.Szkolnej, jest ogłoszony przetarg.
� Radny Blacha Anzelm- w sprawie wyremontowanej drogi w Podlesiu, po zimie

nawierzchnia jest w złym stanie,
Wójt Gminy wyja�nił- remont dróg i „łatanie” dziur s� na gwarancji, b�d� sprawdzane.
� Radny Walter Oleks- dla poszczególnych sołectw zostały zakupione tablice ogłosze�, a

mimo to ogłoszenia ró�ne wieszane s� na słupach elektrycznych lub
telekomunikacyjnych, nale�ałoby walczy� aby równie� ogłoszenia ró�ne wieszano na
tablicach ogłosze�, zaproponował aby drog� administracyjn� informowa� o zakazie
wieszania ogłosze� w ró�nych miejscach. Do adresata mo�na trafi� na podstawie
ogłoszenia.

Wójt Gminy przyj�ł propozycj�.
� Radny Ketzler Alojzy-1. w sprawie suchych drzew, na ul. Bełk w Cisku s� dosłownie

„kikuty” drzew, zagra�aj�ce bezpiecze�stwu? 2. Co z O�rodkami zdrowia w Cisku i
Łanach?

� Wójt Gminy wyja�nił,1. wymienione drzewa nale�� do pasa drogi, która jest własno�ci�
Zarz�du Dróg Powiatowych, na wycink� tych drzew musi by� zgoda konserwatora
zabytków.2. w sprawie przekazania O�rodków Zdrowia b�dzie spotkanie w Powiecie,

� Radny Wurst Alojzy- w sprawie stanu dróg na terenie gminy,1. zaproponował, aby
podczas przegl�du dróg przez Zarz�d Dróg Powiatowych uczestniczył w tym sołtys lub
radny danej wsi,2.czy w posiadaniu urz�du jest mapa dróg, uwzgl�dniaj�ca wła�ciciela
drogi, poinformował, �e jako radny zgłaszał od�nie�enie drogi dojazdowej od Steblowa do
Byczynic, zarz�dcy dróg nie przyznawali si� do tej drogi, „jeden na drugiego zwalał”. W
sprawie od�nie�ania ka�dorazowo trzeba było dzwoni� do Gliwic

Wójt Gminy wyja�nił, �e mapa z podziałem dróg jest do wgl�du w dziale inwestycji biuro nr
23 urz�du, przed ka�dym sezonem zimowym jest robiony wykaz instytucji odpowiedzialnych
za poszczególne drogi wraz z nr telefonu.
� Radny Malik Jan – jest po zimie i coraz cz��ciej na poboczach, w rowach wyrzucane s�
�mieci, zaproponował, czy z dyrektorami szkół nie mo�naby zawrze� umowy aby dzieci
zbierały te �mieci a SUR Roszowicki Las wywiózłby na wysypisko, s� �rodki finansowe
na ochron� �rodowiska, z których mo�naby zapłaci� za zadanie.

Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, ka�dy wła�ciciel drogi jest odpowiedzialny za
pobocze. Je�eli jest to interpelacja nale�y zło�y� na pi�mie.
� Radna Blana Lucja- 1.w sprawie remontu Gminnego O�rodka Kultury w Cisku, ustalono

remont na okres postu, post zbli�a si� ku ko�cowi a tam si� nic  nie dzieje, kiedy b�dzie
przetarg? czy powoła si� nowego dyrektora?  2. W sprawie �wietlicy w Sukowicach?

Wójt Gminy wyja�nił, na remont II etapu GOK-u ogłoszony jest przetarg, taka jest procedura
zgodnie z przepisami po uchwaleniu bud�etu mo�na organizowa� przetarg. Po uko�czeniu
remontu b�dzie ogłoszony konkurs na dyrektora GOK-u. Odno�nie �wietlicy w Sukowicach-
stan prawny w Sukowicach jest nieuregulowany.



� Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz zapytał o napis na pomnikach?
Wójt Gminy wyja�nił, �e do ko�ca marca br temat b�dzie załatwiony, Zakład kamieniarski –
Smykała, b�dzie dokonywał ustalonych zmian na pomnikach.

Ad. 10.  Informacje sołtysów;
� Sołtys wsi Steblów Siembieda Czesław- w sprawie poruszonego tematu za�miecania

gminy, nadmienił, �e rowy przy wszystkich drogach nie s� wykaszane, dzikie wywieszki,
zaproponował aby zarz�dzeniem Wójta uregulowa� zasady czysto�ci w gminie, wtedy
mo�na by ��da� i danego delikwenta „�ciga�”.

Radca prawny  udzielił wyja�nie�- kodeks wykrocze� temat reguluje, Zarz�dzenie Wójta o
tre�ci przypominaj�cej zasady czysto�ci w gminie mo�naby wyda� ale tylko do obiektów
stanowi�cych własno�� gminy.
� Sołtys wsi Cisek Lewicka Kazimiera-1. w sprawie targowiska w Cisku, prezes Gminnej

Spółdzielni zabrania targowania w Cisku, twierdzi, �e wyznaczone miejsce jest
własno�ci� GS, prosiła o zrobienie wizji w terenie z prezesem GS i poinformowa� GS, �e
wyznaczone miejsce do targowania w Cisku stanowi własno�� minia komunalnego gminy.
2. Przystanki PKS w Cisku s� wysprz�tane, osoba któa to robi chciałaby narz�dzia pracy
tj. płyn do mycia, szczotk�, �cierki itp. 3. Parking w Cisku. 4. Zgłosiła wniosek w imieniu
sołtysów w sprawie  podwy�szenia prowizji dla sołtysów, obecna prowizja obowi�zuje od
roku 2000, pracy jest du�o, poinformowała, �e Gmina Bierawa za dor�czanie nakazów
płaci osobno, w Rzeszowskim sołtysi otrzymuj� du�o wi�ksz� prowizj�.

Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�-   1. Rozmowa z prezesem Gminnej Spółdzielni
zostanie przeprowadzona, 2. Za sprz�tanie przystanków jest ustalona wypłata i w ramach tej
wypłaty nale�y sobie zakupi� narz�dzia pracy. 3. Parking- P. Buchta zapewnił, �e zgłosi si�
do Wójta, odno�nie ceny działki b�d� negocjacje. Na zrobienie parkingu nie mamy
zaplanowanych �rodków bud�etowych w bud�ecie gminy. 4. Prowizja- praca sołtysów jest
doceniana, co roku sołtysi maj� przyznawan� nagrod�, poprzednia rada podejmowała uchwał�
o podwy�ce prowizji, do przyszłej sesji zrobimy rozeznanie w bud�ecie gminy.
Radca prawny dodał do wypowiedzi Wójta Gminy odno�nie prowizji- ostatnio na łamach
prasy temat był poruszany, Rada Gminy upowa�nia inkasenta do zebrania i odprowadzenia na
konto gminy pieni�dzy. Sołtysi upowa�nieni s� do dor�czenia decyzji wymiarowych. Nikt
inny nie mo�e dor�cza� decyzji podatkowych /za wyj�tkiem pracowników Urz�du i Poczty/.
W K�dzierzynie-Ko�lu na podstawie umów zlece� zatrudniono tzw. go�ców, którzy
dor�czaj� decyzje podatkowe.
� Sołtys wsi Bła�ejowice – zapytał w sprawie otrzymanego pisma dotycz�cego materiałów

szkodliwych tj; azbest, eternit, czy b�dzie dotacja?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- pisma zostały wysłane w celu sporz�dzenia ewidencji
materiałów niebezpiecznych na terenie naszej gminy, nie trzeba tych pokry� dachowych
demontowa� od razu, ale w przypadku zmiany dachu, eternit z demonta�u trzeba b�dzie
wywie� na wyznaczone miejsce. Je�eli chcemy zdrowo �y�, musimy si� dostosowa�.
Zgłoszenia nale�y dokona� u sołtysa b�d� w Urz�dzie Gminy.

Ad.11.  Wpłyn�ła jedna interpelacja od radnego Pawła Ryborza, który nie wnosi �adnych
uwag do odpowiedzi.

Ad.12. Sołtys Czesław Siembieda zapytał w sprawie remontu ul.Bocznej w Steblowie .
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- na ul. Bocznej jest potrzeba zrobienia kanalizacji,
zadanie to nie jest uj�te w bud�ecie gminy na 2004r, wobec czego nie b�dzie robione w tym
roku.



Przewodnicz�cy zapytał zebranych o wnioski, nie zgłoszono innych wniosków wobec czego
poinformował radnych, aby na sesj� nast�pn� zapoznali si� ze sprawozdaniem z wykonania
bud�etu gminy za 2003r, wszyscy radni otrzymali sprawozdanie. Wyczerpano porz�dek obrad
XVII Sesji Rady Gminy, Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz słowami „ zamykam XVII
Sesj� Rady Gminy” zako�czył obrady – godz. 19.30.

Protokółowała :                                                                                                  Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek

Małgorzata Siegmann                                                                                      /-/ Paweł Ryborz


