
Protokół
z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Cisek

z dnia 16 kwietnia 2004r – godz.14.00

Ad.1. Obrady XVIII Sesji Rady Gminy Cisek otworzył i prowadził Przewodnicz�cy Rady
Paweł Ryborz. Na wst�pie powitał zebranych radnych, sołtysów, pracowników urz�du,
redaktorów: Echa Gmin oraz radia Opole.
Sprawdził prawomocno�� obrad sesji; na 15 radnych obecnych 12 / nieobecni: Basista
Leonard, Bustrycka Sylwia, Ketzler Alojzy/. Lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do
protokółu sesji.

Ad. 2.Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz zapytał o uwagi, wnioski do
porz�dku obrad dzisiejszej sesji. Radni nie wnie�li �adnych uwag do 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 XVII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym.
6. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania bud�etu Gminy Cisek za

2003r,
a/ przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii

         o sprawozdaniu Wójta Gminy  z wykonania bud�etu Gminy za 2003r,
      b/ dyskusja,
7. Absolutorium.

a/ przedstawienie protokółu i uchwały Komisji Rewizyjnej,
b/ przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o
    wniosku Komisji Rewizyjnej dotycz�cej udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
c/ dyskusja,
d/ podj�cie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

8.   Podj�cie uchwał w sprawach:
a/   zmian w bud�ecie gminy na 2004r,
b/   ustalenia najni�szego wynagrodzenia oraz uzgodnienia warto�ci jednego punktu,
c/    likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie,
d/   poparcia budowy zbiornika retencyjnego Racibórz-Dolny- uchwała b�dzie dor�czona
      w dniu sesji

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 XVII Sesji Rady Gminy z dnia 22 marca
2004r. Radni nie wnie�li �adnych uwag do protokółu XVII Sesji, wobec czego przyj�cie
poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem- 11 głosów,
przeciw           -  0 głosów,
wstrzymało si�-  1 głos,
Protokół z obrad poprzedniej sesji wi�kszo�ci� głosów  przyj�to.



Ad.4. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz przedstawił informacj� ze swojej
działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym. Informacja stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu
sesji.

Ad.5. Wójt Gminy Alojzy Parys przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w okresie
mi�dzy sesyjnym:
- poinformował o rozstrzygni�tym przetargu na remont Gminnego O�rodka Kultury w

Cisku, przetarg wygrała firma budowlana GOL-BUD K�dzierzyn-Ko�le, remont opiewa
na kwot� 296.697,-zł, uko�czenie remontu planowane jest na 31.05.2004r.

- poinformował o sprzeda�y lokali mieszkalnych w „Domu Nauczyciela” w Cisku,
- poinformował o otrzymaniu zapewnienia finansowego  z przeznaczeniem na remonty

szkół w kwocie 69.000,-zł i 200.000,-zł na budow� sali gimnastycznej przy Gimnazjum
w Cisku,

- poinformował o spotkaniu organizowanym w K-Ko�le dotycz�cym  budowy wałów
przeciwpowodziowych na terenach zalewowych, uko�czenie robót planowane jest na
lipiec 2004r,

- poinformował o robotach publicznych organizowanych na terenie gminy,
- poinformował o uczestnictwie w posiedzeniach komisji rady,
- poinformował radnych, sołtysów, �e dnia 19 kwietnia 2004r odb�dzie si� przegl�d dróg

powiatowych przebiegaj�cych przez gmin� Cisek, zapewnił, �e mo�na jeszcze zgłasza�
usterki na tych drogach. / zgłoszone usterki stanowi� zał�cznik nr 3 do niniejszego
protokółu/.

D y s k u s j a:
� Radny Blacha Anzelm- zapytał za ile sprzedano lokale mieszkalne?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, lokale sprzedano zgodnie z podj�t� Uchwał� Rady Gminy
Cisek z dnia 17listopada 2003r w sprawie zmiany do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr
XV/100/2000 z dnia 06.04.2000r w sprawie ustalania zasad gospodarowania gminnym
zasobem nieruchomo�ci. Udzielono 50% zni�ki poniewa� lokale zakupili lokatorzy i wpłacili
cało�� wycenionej warto�ci lokalu. Jedno mieszkanie jest jeszcze do sprzedania, lokator
wyraził ch�� zakupu, akt notarialny zostanie sporz�dzony w terminie pó�niejszym.
� Radny Malik Jan- zapytał w sprawie konkursu na dyr.GOK-u w Cisku, co b�dzie brane

pod uwag�?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�.
� Radny Wurst Alojzy- w sprawie remontu GOK-u, zapytał czy podana przez Wójta cena

remontu jest ostateczna? Lub po 2 miesi�cach trzeba b�dzie wyrazi� zgod� na podpisanie
aneksu zwi�kszaj�cego ustalon� cen� remontu.

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- zapewnił, �e na uzgodnione do remontu prace napewno
aneksy nie b�d� robione, s� sporz�dzone stosowne protokóły, je�eli wynikn� usterki nie
przewidziane w II etapie remontu GOK-u, b�dziemy musieli rozwa�y� i zdecydowa�.
Innych pyta� do sprawozdania Wójta Gminy nie było.

Ad.6. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który w skrócie omówił tre�� sprawozdania z
wykonania bud�etu Gminy za 2003r. W posiadaniu radnych od 20.03.2004r było
sprawozdanie z wykonania bud�etu gminy za 2003r, w zwi�zku z czym Wójt zaproponował
aby w formie dyskusji, pyta� i odpowiedzi wyja�ni� niejasno�ci.
Radni nie wnie�li �adnych pyta� stwierdzono, nie ma potrzeby omawiania, wszystko zawarte
w sprawozdaniu jest zrozumiałe.
Radny Jan Malik z-ca przewodnicz�cego odczytał Uchwał� Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu Nr 93/2004 w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta z wykonania bud�etu Gminy
Cisek za 2003r. Uchwała stanowi zał�cznik nr 4 do protokółu sesji. Wójt Gminy przedstawił



radnym uwagi, które miały wpływ na wydanie opinii RIO z uwagami: brak zał�cznika „
Analiza wykonania �rodków specjalnych” na kwot� 2.432,-zł, oraz rozbie�no�ci w zał. nr 1
 „Analiza wykonania zada� inwestycyjnych” plan wydatków uj�to kwot� 1.300zł a powinno
by� 1194,-zł. Radni nie wnie�li �adnych uwag do  zło�onego wyja�nienia.

Ad.7. Przyst�piono do  tematu absolutorium :
Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji Rewizyjnej Waltrowi Oleksowi, który odczytał
protokół komisji z przeprowadzonej kontroli wykonania bud�etu gminy za 2003r. Protokół
stanowi zał�cznik nr 5 do protokółu. Nadmienił, �e zamierzeniem komisji było równie�
skontrolowanie dotacji na GOK Cisek, jednak�e komisja nie  zd��yła, w przyszło�ci komisja
rewizyjna planuje kontrol� realizacji bud�etu gminy kwartalnie. W imieniu komisji
podzi�kował Wójtowi Gminy P. Skarbnik za udzielanie informacji w trakcie kontroli.
Odczytał tre�� podj�tej uchwały 1/2004 komisji  rewizyjnej. Uchwała stanowi zał�cznik nr..
do protokółu sesji, poinformował o wysłanym do RIO Opole  pisemnym wyja�nieniu  do
uchwały komisji.
Radny Malik Jan z-ca przewodnicz�cego rady odczytał opini� Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu nr 185/2004 w sprawie pozytywnej opinii  wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Cisek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania
bud�etu za 2003r . Uchwała RIO stanowi zał�cznik nr 6  do protokółu sesji.
D y s k u s j a :
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz- przypomniał, �e termin kwietniowej sesji był
podany do wiadomo�ci w miesi�cu lutym, wi�c było du�o czasu na prace komisji rewizyjnej,
to, �e komisja nie umiała si� zebra�, jest spraw� inn�, zach�cił, aby radni powa�nie
podchodzili do sprawy i ustalanych terminów przestrzegali. Komisja rewizyjna jest
upowa�niona do przeprowadzania kontroli i nic nie stoi na przeszkodzie aby realizacj�
bud�etu kontrolowano kwartalnie.
Wójt Gminy Cisek-odniósł si� do propozycji kontroli kwartalnych, jest przepływ
dokumentów finansowych, kontrole b�d� kłopotliwe jednak�e nie zabronione. Pani Skarbnik
obecnie przebywa na urlopie, po powrocie z urlopu zostanie to z ni� uzgodnione.
� Radny Jan Malik- wyraził ubolewanie nad faktem, �e udział dochodów własnych w

bud�ecie gminy w porównaniu z rokiem 2002 ulega zmniejszeniu, zaległo�ci podatkowe,
chocia� s� egzekwowane stanowi� poka�n� kwot�.

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- dochody własne gminy to podatki i opłaty lokalne, stawki
podatkowe maj� wpływ na dochody własne, obni�ono subwencj� o�wiatow�, zaległo�ci w
podatku od �rodków transportu dotycz� naszych podmiotów gospodarczych, wszyscy wiemy
jak wygl�da przepływ finansowy, zapewnił, �e po ka�dej racie wpłaty podatków  wysyłane s�
upomnienia, zaległo�ci s� egzekwowane.
Innych pyta� nie zgłoszono, zako�czono dyskusj� w temacie absolutorium. Przyst�piono do
podj�cia uchwały. Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały.
Radni nie wnie�li �adnych uwag do projektu uchwały, projekt uchwały poddano pod
głosowanie:
za przyj�ciem                           - 12 głosów,
przeciw                                     -   0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania -   0 głosów,
Uchwała Nr XVIII/69/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 16 kwietnia 2004r w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania bud�etu gminy za 2003r została
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 7 do niniejszego protokółu.
Wójt Gminy Cisek podzi�kował radnym za udzielone absolutorium, za współprac�, bud�et
jest wspólnie uchwalany, wspólnie realizowany, problemów w trakcie realizacji nie brakuje
stwierdził, podzi�kował równie� pracownikom urz�du.



Ogłoszono 10 min przerw�.

Redaktor Radia Opole, poinformował o organizowanym konkursie samorz�dowców dnia 21
kwietnia 2004r . Współzawodniczy� b�d� ze sob� gminy Cisek i Z�bowice. Wygrywa Gmina,
która na swoim k�cie b�dzie miała najwi�cej SMS- nr SMS 7160 Opole-Cisek. W godz. od
11.05- 13.45 komputer b�dzie przyjmował SMS. Konkurs b�dzie form� zabawy, poruszane
b�d� tematy okre�laj�ce przekrój gminy.

Ad.8.      Przyst�piono do podj�cia uchwał :
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz odczytał tre�� projektu uchwały, wyja�nie� w
temacie proponowanych zmian  udzielił Wójt  Gminy Cisek. Zmiany były omawiane na
posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Bud�etowej. Radni nie wnie�li �adnych uwag do
proponowanych zmian, wobec czego projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                         – 12 głosów,
przeciw                                     - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania  -0 głosów,
Uchwała Nr XVIII/ 70/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 16 kwietnia 2004r w sprawie zmian
do bud�etu gminy Cisek na 2004r została jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik
nr 8 do protokółu sesji.

Nast�pnie przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie ustalenia najni�szego wynagrodzenia
oraz uzgodnienia warto�ci jednego punktu do ustalenia wynagrodze� pracowników
publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i publicznego gimnazjum nie b�d�cych
nauczycielami. Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz odczytał tre�� projektu uchwały, Wójt
Gminy omówił celowo�� podj�cia uchwały. Radni nie wnie�li �adnych uwag, pyta� do
projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem uchwały            -12 głosów,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania   -0 głosów,
Uchwała Nr XVIII/71/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 16 kwietnia 2004r w sprawie
ustalenia najni�szego wynagrodzenia oraz uzgodnienia warto�ci jednego punktu do ustalenia
wynagrodze� pracowników publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i publicznego
gimnazjum nie b�d�cych nauczycielami została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi
zał�cznik nr 9 do protokółu sesji.

Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w
Steblowie. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek odczytał tre�� projektu uchwały. Udzielono
głosu Wójtowi Gminy Cisek, który przypomniał radnym  kolejno�� zdarze� zwi�zanych z
likwidacj� tej placówki o�wiatowej. Odbyło si� spotkanie z rodzicami dzieci ucz�szczaj�cych
do PSP* Steblów, jest pozytywna opinia kuratora o�wiaty, uchwała w sprawie zamiaru
likwidacji została cz��ciowo zaskar�ona u Wojewody Opolskiego po sprawdzeniu uchwała
została utrzymana w mocy. Nadmienił, �e głównym powodem likwidacji placówki jest mała
ilo�� dzieci, du�y koszt utrzymania szkoły. Propozycja aby dzieci z PSP Steblów ucz�szczały
do PSP Roszowicki Las wzi�ła si� st�d, �e PSP Roszowicki Las ma odpowiedni� baz�
lokalow�, szkoła jest wyremontowana, bez wi�kszych nakładów finansowych po poł�czeniu
szkoła mo�e funkcjonowa�. Dzieci z Roszowickiego Lasu ucz�szczaj� do Publicznego
Przedszkola w Cisku równie� za Steblowa i Sukowic, dzieci si� znaj� z przedszkola. Podobne
obawy zwi�zane z reform� o�wiaty były w roku 1999, na dzie� dzisiejszy nie ma �adnych
skarg, dzieci dowo�one s� bezpłatnie autobusami, ucz�szczaj� do jednej szkoły w Łanach.



Propozycja ze strony Steblowa, �e dzieci b�d� chodzi� do PSP Długomiłowice /Gm.Re�ska
Wie�/ jest rozwi�zaniem  nie na miejscu.

* Skrót PSP oznacza- Publiczna Szkoła Podstawowa

Dzieci powinny ucz�szcza� do szkół na terenie naszej gminy, ocenia� poziom nauczania w
danej szkole nie nale�y do nas, taka ocena ur�ga godno�ci nauczyciela. Wysyłaj�c dzieci do
innej gminy „ wbijamy sobie gola do własnej bramki”. Stwierdził, �e nikomu nie robi si� „na
zło��”. Rada Rodziców przy PSP Steblów, skierowała do radnych pismo, w którym mi�dzy
innymi jest zdanie, �e zwrócono si� z pro�b� do Wójta Gminy Re�ska Wie� zadał pytanie
dlaczego nie zwrócono si� do Wójta Gminy w Cisku?
Wójt Gminy zwrócił si� do radnych z pro�b� o rozwa�n� decyzj� podczas głosowania. Nie
zawsze jest dane podejmowa� decyzje pozytywne, trzeba czasami podejmowa� decyzje mniej
popularne. Potrzebujemy zabezpieczenia finansowego na utrzymanie sali gimnastycznej, na
o�wietlenie ulic, i inne, je�eli nie post�pimy rozs�dnie braknie nam pieni�dzy. Na PSP
Steblów si� nie ko�czy, poniewa� demografia uczni ci�gle spada.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz wymienił daty gdzie był omawiany temat PSP Steblów,
zwrócił si� do radnych z pro�b� aby dyskusji w tym temacie nie powtarza�.
Dyskusja:
� Radny Walter Oleks-dzieci z miejscowo�ci Sukowice i Steblów b�d� ucz�szcza� do PSP

Długomiłowice, w konsekwencji tego ilo�� dzieci w Gimnazjum b�dzie si� zmniejsza�.
Dzisiejsza decyzja rady zani�y ilo�� dzieci w Gimnazjum. Gmina Re�ska Wie�
przyjmuj�c nasze dzieci zapewniła im nauk� od kl.I PSP  do Gimnazjum. Nie b�dziemy
mieli w Gimnazjum uczni, subwencja o�wiatowa idzie za uczniem dodał na zako�czenie
swojej wypowiedzi.

� Radny Malik Jan- �rednio co roku ok.15 uczni z PSP Steblów przybywa do Gimnazjum,
dzieci w PSP Steblów jest mało i ucz� si� w dwóch budynkach, proponuje aby dokona�
zmiany i stworzy� PSP Steblów w budynku jednym, wpłyn�ło by to na obni�enie kosztów
utrzymania budynku. Stwierdził aby do 2006r PSP Steblów nie likwidowa�.
Zaproponował aby zmniejszy� etat inspektora o�wiaty w UG Cisek w zwi�zku z
reorganizacj� o�wiaty.

� Radna Michalczyk Maria – zabrała głos w imieniu grona pedagogicznego PSP
Roszowicki Las, które jest bardzo wzruszone artykułami ukazuj�cymi si� mediach
oczerniaj�cymi funkcjonowanie PSP Roszowicki Las. Jest nauczycielk� pracuj�c� w PSP
Roszowicki Las oraz innej PSP, wymieniła swoje wykształcenie, z du�ym sta�em pracy,
na temat o�wiaty mo�e du�o powiedzie�. PSP Roszowicki Las jest szkoł� o małej ilo�ci
uczni, budynek jest wyremontowany po powodzi, wymieniła ile pomieszcze� klasowych
mie�ci si� w budynku. Osi�gni�cia naszej szkoły stały si� dla nas wrogiem, wymieniła
zarzuty które na łamach prasy si� ukazywały, stwierdziła, �e „zazdro�� ludzka” jest
okropna. PSP Roszowicki Las jest  mał� a  rozsławiło Gmin� Cisek na szczeblu
wojewódzkim. Wymieniła zasługi dzieci uczestnicz�cych w konkursach: ortograficznym ,
„�l�skie beranie”, Jest bardzo przykre stwierdzenie, �e w PSP R.Las jest niski poziom
nauczania, dzieci niedouczone, okre�lenia takie ukazywały si� na łamach mediów, s� one
krzywdz�ce dla nauczycieli , uczni oraz rodziców.  Niektórzy absolwenci PSP Roszowicki
Las s� lud�mi na odpowiednich stanowiskach, dlaczego w temacie likwidacji PSP
Steblów jest oczernianie PSP Roszowicki Las? Dlaczego rodzice Steblowa i Sukowic tak
si� zarzekaj�, �e nie wy�l� dzieci do PSP Roszowicki las? Dlaczego starsi ingeruj� w
sprawy dzieci? Dlaczego dzieciom nie pozwoli si� wypowiedzie� w tym temacie? Na
terenie gminy były szkoły likwidowane ale błotem si� nie obrzucano szkół istniej�cych
jak to ma miejsce obecnie. Je�eli poddamy si� presji która wynikła ze Steblowa i jako
przykład podała PSP Landzmierz i Roszowicki Las które przy reorganizacji wy�l� dzieci



do Ko�la i Bierawy , to zastanówmy si� teraz do czego zmierzamy? dodała, �e zmierzamy
do samozagłady. Dlaczego zaistniała zasada „wygramy wojn� je�eli zdepczemy
drugiego”.

W�ród grona pedagogicznego w PSP Steblów mamy przyjaciół, z którymi
współpracowali�my. Do Radnego Oleksa skierowała „ poczekajmy do wrze�nia, je�eli reakcja
b�dzie jak do tej pory, to nasze Gimnazjum nie b�dzie istnie�, bo ka�da zlikwidowana szkoła
wy�le dzieci, gdzie indziej”.
� Radny Blacha Anzelm- odniósł si� do pisma, które Rada Rodziców Steblów skierowała

do radnych, pismo stanowi zał�cznik nr 10 do protokółu. Zapytał, czy jest mo�liwo��
wyboru szkoły ? Potwierdził, �e odzew w prasie jest niestosowny, jako przykład podał,
zmian� pracy rodziców z którym czasami wi��e si� zmiana zamieszkania, skierował
pytanie do radnych, kto si� pyta dzieci czy b�d� chodzi� do innej szkoły? Jak wygl�da
taka sytuacja ? Informuje si� dzieci, wytłumaczy si�, �e w zwi�zku ze zmian� pracy
musimy si� przeprowadzi�, i b�dziecie ucz�szcza� do innej szkoły ..Stwierdził, �e zmiany
nie s� krzywdz�ce, ale wszystko zale�y jak dzieciom si� wytłumaczy.

Wójt Gminy – ustalono obwody przydziału wsi do PSP, ale nie s� one przeszkod� aby
dziecko ucz�szczało do obwodu innego z terenu gminy. Jest bulwersuj�ce, �e rodzice wybrali
szkoł� w Długomiłowicach na terenie s�siedniej Gminy  Re�ska Wie�, i bardzo dziwi fakt, �e
dzieci b�d� miały zapłacony dojazd.
Radca prawny Paj�k Maciej  udzielił wyja�nie� w temacie płatno�ci dojazdu do szkoły,
poinformował od ilu kilometrów ( od miejsca zamieszkania do szkoły) obowi�zkiem
ustawowym gminy jest zapewnienie bezpłatnego dojazdu dziecka, zapewnienie dojazdu do
szkoły podstawowej i gimnazjum jest  zadaniem własnym gminy. Rodzice mog� dzieci
wysła� dziecko do jakiej szkoły chc� w całej Polsce, ale wtedy gmina nie mo�e pokry�
kosztów dojazdu, w bud�ecie gminy nie mo�na uj�� takiego dowozu.
� Dyrektor PSP Steblów W.Karli�ski- pogratulował osi�gni�� PSP Roszowicki Las,

zarzucił, �e na spotkaniach w sprawie zamiaru likwidacji było zapewnienie Wójta Gminy,
�e nauczyciele z PSP Steblów znajd� zatrudnienie w innych placówkach szkolnych na
terenie gminy, zapytał dlaczego nikt z gminy w tym temacie nie rozmawiał z dyrektorem
oraz nauczycielami?

Wójt Gminy wyja�nił- potwierdził, �e zapewnienie jest aktualne, je�eli dzieci ze
zlikwidowanej PSP Steblów b�d� ucz�szczały do PSP Roszowicki Las, na dzie� dzisiejszy
jest podj�ta uchwała o zamiarze likwidacji do 30 kwietnia br. musi by� podj�ta uchwała  w
sprawie likwidacji PSP Steblów, dodał, �e nikomu z nauczycieli nie blokujemy zatrudnienia.
Radca Prawny M.Paj�k udzielił wyja�nie� powołuj�c si� na art.20 Karty Nauczyciela, która
nie nakłada na organ prowadz�cy informacji o pracy, nie podziela tezy aby to Wójt Gminy
miał prosi� nauczycieli o zmianie pracy.
� Radna Walach Karina- nauczycielka, w swojej karierze zawodowej dwukrotnie prze�yła

likwidacj� placówek szkolnych, dobro dziecka przy likwidacji jest najwa�niejsze,
zapewniła , �e w tych dwóch przypadkach  dzieci poszkodowane nie były. Szykanowanie
na łamach prasy nauczycieli jest bardzo krzywdz�ce. Oceny pracy powinny dokonywa�
osoby, które si� na tym znaj�. Jako przykład podała gdyby nauczyciel oceniał prac�
rolnika.

� Przedstawicielka Rady Rodziców P. Drewienkowska- zapytała o budynki po byłej PSP, co
b�dzie z utrzymaniem budynków?

Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, �e szkoła nie jest jeszcze zlikwidowana  nie nie mo�e
takiej informacji udzieli�.



Radny Paweł Ryborz zło�ył wniosek w sprawie zako�czenia dyskusji w temacie likwidacji
PSP Steblów. Radni nie wnie�li �adnych sprzeciwów do wniosku. Wniosek Radnego Ryborza
jednomy�lnie przyj�to.
Zako�czono dyskusj� i poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji PSP
Steblów:
za przyj�ciem uchwały            - 6 głosów,
przeciw                                    -  5 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 1 głos,
Uchwała Nr XVIII/72/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 16 kwietnia 2004r w sprawie
likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie wi�kszo�ci� głosów została podj�ta.
Uchwała stanowi zał�cznik nr 11 do protokółu sesji.

Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały w sprawie
konieczno�ci budowy zbiornika przeciwpowodziowego „ Racibórz Dolny”. Wójt Gminy
przedstawił celowo�� podj�cia uchwały . Radni nie wnie�li �adnych uwag do projektu
uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
za przyj�ciem – 12 głosów,
przeciw           –  0 głosów,
wstrzymało si� – 0 głosów,
Uchwała Nr XVIII/ 73/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 16 kwietnia 2004r w sprawie
konieczno�ci budowy zbiornika przeciwpowodziowego „ Racibórz Dolny” została
jednomy�lnie przez rad� podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 12 do protokółu sesji.

Ad. 9. Zapytania i o�wiadczenia radnych:
� Radny Walter Oleks- w sprawie parkingu w Cisku, zapytał czy z wła�cicielem działki

były rozmowy przeprowadzane ?
Wójt Gminy wyja�nił, �e rozmowy były przeprowadzone, wycena działki jest na kwot�
17.000zł, wła�ciciel P.Buchta ��da wi�cej, na posesji jest wyceniony budynek gospodarczy, z
którego P. Buchta zamierz zabra� dachówk� , a �ciany mo�emy sami rozebra�, negocjace nie
doszły do skutku.
� Sołtys P.Lewicka wł�czyła si� do dyskusji twierdz�c, �e wła�ciciel działki nie porz�dkuje,

jest zachwaszczona, mieszka�cy wywo�� tam gruz.
Radca prawny udzielił wyja�nie�, przepisy prawa budowlanego reguluj� temat, zabraniaj�
Wójtowi rozbiórki prywatnych ruin, gminy maja prawo interweniowa� do nadzoru
budowlanego, odno�nie zachwaszczonej działki maj� zastosowanie przepisy o ochronie
gruntów rolnych .
� Wurst Alojzy- odno�nie dróg, pobocza s� niewykaszane, po zimie s� du�e ubytki w

nawierzchniach dróg, co z uwagami skierowanymi do drogowców w poprzednich
protokółach?

Wójt Gminy wyja�nił, �e b�dzie przegl�d dróg powiatowych na terenie naszej gminy,
19.04.2004 o godz. 9.00, z wizji w terenie b�dzie sporz�dzony protokół, poinformował
radnych kto b�dzie w składzie komisji, prosił aby sołtysi
� Radny Oleks Walter- zaproponował aby przy przegl�dzie dróg uczestniczyli sołtysi,

poniewa� s� gospodarzami wsi i s� zorientowani o robotach w danej wsi.
Wójt Gminy potwierdził, �e mo�naby podjecha� pod budynek sołtysa.
� Radny Kusze Józef-1. zgłosił wycink� krzewów przy drodze powiatowej w Cisku  ul.

Mickiewicza w kierunku Sukowic, krzewy te zasłaniaj� widoczno�� przy wyje�dzie z ul.
Chopina w Cisku. 2. Zgłosił równie� zrobienie przepustu przy drodze powiatowej
Sukowice ul.Zwyci�stwa za posesj� P.Musioł.



Wójt Gminy wyja�nił, �e protokół z przegl�du dróg na ogół jest obszerny, jednak�e z braku
finansów nie wszystkie prace mog� by� zrealizowane.
� Radny Mikliss Norbert poinformował, �e droga wojewódzka przebiegaj�ca przez Łany

oraz chodnik  po zimie ma liczne dziury, czy b�d� zrobione?

Wójt Gminy  zapewnił, �e przegl�d dróg wojewódzkich równie� b�dzie i usterki b�d�
usuni�te.
Zako�czono realizacj� pkt 9.

Ad.10. Informacje oraz zapytania sołtysów.
� Sołtys Golenia Ryszard- poinformował, �e droga wojewódzka Kobylice – Biadaczów

równie� wymagałaby remontu. Poddał pod rozwag� dla rolników, zgodnie z wymogami
unii ma by� zmiana skupu trzody chlewnej, prawdopodobnie, nie ma by� skupowanie od
rolnika tzn. Samochody  skupuj�ce trzod� nie b�d� je�dzi�, sp�dy maj� by� zlokalizowane
w wyznaczonych miejscach, strona południowa gminy ma takie miejsce u P.Neuwalda ,
natomiast strona północna gminy nie ma takiego miejsca. Nast�pnie poruszył temat
obwałowania gminy, od kilku rolników ziemia została wykupiona na budow� wału, od
wi�kszo�ci jest tylko umowa u�yczenia, rolnicy skar�� si�, �e nie maj� wyznaczonego
dojazdu do pól. Rolnicy, którzy na podstawie umowy u�yczenia wyrazili zgod� ��daj�
odszkodowania za u�yczony grunt?

Wójt Gminy wyja�nił, �e inwestycja nie jest uko�czona, po jej uko�czeniu ma by� droga
obok wałów, poinformował, �e jest dojazd do pól od strony Biadaczowa, prosił o podanie
nazwisk rolników  i obszar aby dokładnie udzieli� wyja�nie�. Nazwisk rolników nie
wymieniono. Przewodnicz�cy Rady Gminy dodał, �e Sołtysowi Goleni chodzi o pomoc w
rozwi�zaniu problemu.
� Radny Kusze Józef wypowiedział si� w sprawie poruszanego tematu sp�du, potwierdził,
�e jest przymiarka, nie wydano stosownych rozporz�dze�, weterynaria planuje
zorganizowa� punkty skupu u wi�kszych rolników, robi si� ju� rozeznanie kto ma wag�
stacjonarn�.

Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz- podsumowuj�c dyskusj� stwierdził, �e nale�y czeka� na
stosowne przepisy w sprawie skupu.
� Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka-1. w sprawie tzw „szpermilu”, rolnicy zgłaszaj�

potrzeb� zbiórki materiałów wielogabarytowych, zaproponowała, �e mogłoby by�
zorganizowane w okresie lipiec-sierpie�.    2. Droga Sukowice- Długomiłowice była
remontowana w ubiegłym roku, grys sie rozsypuje, dziury wypadaj� na tym samym
miejscu, stwierdziła, �e pieni�dze wydane na remont tej drogi s� wyrzucone w błoto, brak
nadzoru nad osobami wykonuj�cymi remonty dróg.

� Sołtys wsi Przewóz Urszula Surzykiewicz- prosiła aby przy przegl�dach dróg zwróci�
uwag� na przepusty pod drogami, w Przewozie przy wszystkich drogach s� niedro�ne
przepusty.

� Sołtys wsi Steblów Czesław Siembieda- zapytał w sprawie budynków po zlikwidowanej
szkole w Steblowie.

Wójt Gminy wyja�nił-budynek „starej” szkoły, cz��ciowo jest zamieszkały jest ogrzewany,
mieszcz� si� tam 2 sale lekcyjne, które mogłyby by� wykorzystane na �wietlic� wiejsk�.
„nowy” budynek szkoły jeszcze jest do dyspozycji.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz nadmienił, �e napewno koło DFK Mniejszo�ci
Niemieckiej zwróci si� z pro�b� o pomieszczenie poniewa� musz� opu�ci� pomieszczenie w
Zakrzowie, Klub Sportowy LZS oraz Klub Steblów Je�dziecki „LEWADA” równie� s�
zainteresowani pomieszczeniami, na dzie� dzisiejszy funkcjonuje tam szkoła, Wójt Gminy
zadecyduje w stosownym czasie co b�dzie si� działo w budynku „nowej” szkoły.



� Sołtys wsi Roszowice Gwó�d� Jan- ul.Lipowina w Roszowicach, kiedy b�dzie robiona?
S� dziury, Radny Malik Jan równie� dodał, �e nawierzchnia tej drogi jest robiona zł�
technologi�,

Wójt Gminy wyja�nił, �e najlepiej byłoby zrobi� cał� nawierzchni� ul.Lipowiny now�, ale nie
mamy �rodków finansowych.

� Sołtys Golenia Ryszard- dodał w temacie dróg, �e wi�kszo�� naszych dróg wymagałoby
zrobienia nowej nawierzchni, ale ze wzgl�dów finansowych drogi b�d� takie jakie s�.

Zako�czono dyskusj� do pkt.10

Ad.11. Nie zgłoszono �adnych wniosków ani interpelacji.

Ad.13. Zrealizowano porz�dek obrad XVIII Sesji Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł
Ryborz słowami „Zamykam  XVIII  Sesj� Rady Gminy Cisek ” zako�czył obrady.-
godz.19.45

Protokółowała:
Małgorzata Siegmann

   Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek
  /-/Paweł Ryborz

    


