
Protokół
z obrad XIX Sesji Rady Gminy Cisek

z dnia 17 maja 2004r –godz.14.00

Ad.1 Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz otworzył obrady XIX Sesji , na
wst�pie powitał zebranych radnych, sołtysów, pracowników urz�du oraz go�ci zaproszonych.
Sprawdził prawomocno�� obrad sesji  na 15 radnych obecnych 7, w zwi�zku z nieobecno�ci�
8 radnych ustalono odczeka�, poniewa� 3 radnych zgłaszało spó�nienie. Po 10 min doszła
Radna Maria Michalczyk i przyst�piono do kontynuowania obrad Sesji. Lista obecno�ci
stanowi zał�cznik nr 1 do protokółu
Ad.2 Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł  Ryborz zapytał radnych o uwagi, wnioski 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 XVIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja o stanie dróg powiatowych 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/   zmian w bud�ecie gminy na 2004r,
b/   ogłoszenia konkursu dla mieszka�ców gminy Cisek pod nazw� „ Najbardziej zadbana

            zagroda wiejska”,
c/    cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gmin� Cisek,
d/   ustalenia odpłatno�ci za �wiadczenia przedszkoli publicznych na terenie Gminy Cisek
e/    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek

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.
� Radny Basista Leonard zgłosił wniosek aby wprowadzi� do porz�dku obrad punkt w

sprawie zmiany prowizji dla sołtysów.
Przewodnicz�cy Rady zaproponował, aby temat prowizji dla sołtysów przedyskutowa� w
punkcie „ zapytania i informacje sołtysów”.
� Sołtys wsi Cisek Lewicka Kazimiera wyja�niła, �e na sesjach poprzednich w punkcie

„informacje i zapytania sołtysów” sprawa była poruszana jednak�e bez echa, dlatego z
upowa�nienia pozostałych sołtysów proponuje aby taki punkt do porz�dku obrad
wprowadzono.

Wniosek radnego L.Basisty poddano pod głosowanie.
za przyj�ciem                          - 7 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania -1 głos,
Wniosek nie został przyj�ty przez rad�. Innych zmian nie zgłoszono. Wobec czego
przyst�piono do realizacji porz�dku obrad zgodnie z w/w punktami.
Prowadz�cy obrady sesji poinformował o �mierci Wójta z gminy partnerskiej z Niemiec
Guntera Hirscha-Breitungen, nadmienił, �e prawdopodobnie pojedzie delegacja na pogrzeb.



Ad.3. Prowadz�cy obrady zapytał radnych o uwagi, wnioski do protokółu z obrad poprzedniej
sesji. Radni nie wnie�li �adnych uwag  do protokółu z obrad sesji poprzedniej, w zwi�zku z
czym poddano pod głosowanie przyj�cie protokółu:
za przyj�ciem                          -8 głosów,
przeciw                                    -0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów,
Ad.4. Zgodnie z porz�dkiem obrad udzielono głosu Dyrektorowi Zarz�du Dróg Powiatowych
P. A.Krysiowi. Na wst�pie swojej wypowiedzi podzi�kował za zaproszenie na sesj� i
przyst�pił do omówienia zakresu prac na drogach. Wymienił powierzchni� dróg i mostów
ZDP le��cych na terenie Gminy Cisek .Wymienił prace zrobione na drogach powiatowych w
ubiegłym roku, oraz koszt tych prac. Wymienił prace, które planuje si� w tym roku wykona�:
- Podlesie, przepust przydro�ny,
- Cisek, wzdłu� nowego chodnika odwodnienie,(ul.Planetorza do ul. Zakole),
- Cisek, Roszowicki Las, Podlesie wycinka chorych i suchych drzew
- Koszenie poboczy,
- Odnowienie przej�� dla pieszych,
- W ramach posiadanych �rodków finansowych, odnowienie nawierzchni dróg, na nowe

nawierzchnie asfaltowe zarz�du nie sta�
Dyskusja:
� Radny Alojzy Wurst- 1. zapytał w sprawie wyremontowanej drogi Sukowice –

Długomiłowice oraz Steblów –Byczynice, nasypano drobnego grysu, ustawiono znaki
ograniczaj�ce szybko��, mimo powolnej jazdy grys si� rozsypuje, podwozia samochodów
s� uszkodzone, 2. Rów przydro�ny, pobocze drogi kto powinien dba� o czysto��,
wykaszanie, dlaczego jest wykaszany pas rowu a nie cały rów, koszt paliwa jest du�y 2,-
zł z zakupu paliwa miało by� przeznaczone na remont dróg, a jako� tego nie wida�,  czy
wymienione prace nale�� do wła�ciciela drogi?

Dyr.Kry� udzielił wyja�nie�- 1.szkody zgłasza� do wykonawcy, remont drogi Sukowice-
Długomiłowice nie była odebrany,2. Pas drogowy inaczej okre�lany jest w terenie
zabudowanym ( jezdnia ,chodnik) w niezabudowanym ( pobocze, rów), na wykaszanie całych
rowów ZDP nie sta� finansowo, z pieni�dzy płaconych w paliwie ZDP nie otrzymuje   �adnej
subwencji, Minister Finansów od dawna nie przyznaje takiej subwencji. Obecnie Rada
Powiatu przyznaje finanse na remont dróg powiatowych.
� Sołtys Golenia Ryszard- zapytał, jak pozby� si� u�ytkowników którzy niszcz� drogi,

samochody ci��arowe miał i drog� Kobylice-Biadaczów na uwadze, zaproponował, czy
nie nale�ałoby zrobi� mniej dróg ale robi� całe nowe nawierzchnie, odej�� od obecnego
systemu : łatania dziur, sypania grysem, stwierdził, �e z remontem dróg „cofamy si� do
tyłu”, zadał pytanie co stanie si� z biegiem czasu z tymi łatanymi drogami.

Dyr. Kry� wyja�nił- technologia, o której mówimy, jest dopuszczalna, jest okre�lana jako
remont cz�stkowy, ZDP ch�tnie by robił nowe nawierzchnie, jednak�e �rodków finansowych
otrzymuje mało, koszt 1m nowej nawierzchni kosztuje 60-70 zł, nadmienił, �e istnieje
inspekcja zajmuj�ca si� kontrol� dróg.
� Radny Walter Oleks- 1.zapytał w sprawie odwodnienie przy nowym chodniku w Cisku

prosił o okre�lenie przypuszczalnego terminu robót, poniewa� mieszka�cy pytaj�?2.
Droga Cisek –Steblów, kiedy b�dzie robiona? 3. Poinformował, �e na łuku drogi od
miejscowo�ci Biadaczów do Landzmierza k/posesji Wilk nale�ałoby wyrówna�
nawierzchni�, nawierzchnia w tym miejscu ma liczne nierówno�ci i mo�e na tym odcinku
doj�� do nieszcz��cia.4. Prosił o informacj� cenow� wymiany por�czy na mostku w Cisku
k/ul.Zacisze, oraz cen� jak� wydatkowano na utrzymanie dróg na terenie gminy.



5. Nadmienił, aby firmy remontuj�ce drogi kontrolowa�, poniewa� mieszka�cy na zebraniach
wiejskich zgłaszaj� uwagi dot. remontów, mo�naby zrobi� zdj�cia. 6.�cinka poboczy, zapytał,
czy ZDP jest zorientowany jak powinna wygl�da�  �cinka poboczy?
Dyr. Kry�-1.  wyja�nił, �e zaplanowane jest uko�czenie robót z ko�cem sierpnia br
(odwodnienie chodnika).
2. droga Cisek-Steblów pocz�wszy od ul. Mickiewicza w Cisku zostanie sprawdzona. 3. Łuk
drogi z Biadaczowa w kierunku Cisek k/posesji Wilk zostanie równie� sprawdzony, okre�lił
termin do 2 tygodni,   4. Koszt remontu mostku wynosił 3.000,-zł, natomiast ile wydatkowano
na utrzymanie dróg nie potrafił odpowiedzie� P. Ryborz uzgodnił aby poinformowano Rad�
za po�rednictwem fax-u. 6. Jest zorientowany jak powinna wygl�da� droga oraz teren do niej
przyległy, zapewnił, �e roboty na drogach s� wykonywane zgodnie z posiadanymi �rodkami
finansowymi, �cinka poboczy, odwodnienie, s� bardzo wa�ne, chciałby aby drogi nasze
wygl�dały ładnie, jednak�e finanse nie pozwalaj� na to.
� Sołtys Kazimiera Lewicka- 1. zgłosiła potrzeb� ustawienia dwóch znaków

ostrzegawczych „ uwaga bydło”  na ul.Mickiewicza od mostku k/ul.Kosmonautów oraz
od Sukowic od mostku, na tym odcinku cz�sto jest przeganiane bydło, które bez
informacji utrudnia jazd�. 2. Odno�nie poboczy przekazała informacj�, któr� zauwa�yła w
okolicach Korfantowa, pobocza s� tam utwardzane frezowinami, czy u nas nie mo�naby
wprowadzi� co� takiego? 3. Odno�nie łatania dziur przez ZDP, przedstawiła sytuacj�, �e
załatano cz��� dziury, poniewa� koło samochodu ZDP zajmowało pozostał� cz��� dziury,
zdarzenie to miało miejsce k/pawilonu GS w Cisku, stwierdziła, �e w przypadku łatania
dziur niejednokrotnie s� to wyrzucone pieni�dze.4. Poinformowała, �e na krzy�ówce ulic
Chopina i Mickiewicza zarwany jest przepust, oraz zgłosiła wycink� krzewów
zasłaniaj�cych wyjazd z ul.Chopina na ul.Mickiewicza.

Dyr. Kry�- 1. Zostanie zrobione rozeznanie w sprawie znaków ostrzegawczych. 2.wyja�nił, �e
frezowiny kiedy� były darmowe, obecnie ZDP musi płaci�  3. Nale�ałoby poda� nr
rejestracyjny samochodu, b�d� telefonicznie zgłosi� zdarzenie.
� Radny Basista Leonard- droga od Steblowa do Nieznaszyna była posypana grysem,

obecnie grysu nie ma ? było uzgodnione zrobienie studzienki oraz wyczyszczenie
przepustu pod drog� w Nieznaszynie,

Dyr.Kry� wyja�nił- przepust i studzienka b�d� zrobione , natomiast nawierzchnia drogi była
�le zrobina wykonawca przyznał si� do tego i w ramach gwarancji b�dzie nawierzchnia
zrobiona.
� Sołtys Siembieda Czesław – zgłosił przykrycie  studzienek w Steblowie  k/posesji

Sierpina i Wiszowaty, studzienki znajduj� si� w pasie drogi, zrobienie barierki na mostku
k/szkoły oraz wyczyszczenie przepustu k/ bloków.

Dyr.Kry� zapewnił, �e usterki zostan� w terenie sprawdzone i w ramach mo�liwo�ci
finansowych zostan� usuni�te .
� Sołtys Golenia Ryszard- co z barierk� k/ wyrobisk w Kobylicach?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- ustawienie barierki planowane jest do ko�ca sierpnia
br, �wirownia zobowi�zała si� do uporz�dkowania terenu na tym odcinku.
� Sołtys Bustrycka Sylwia- zgłosiła ustawienie barierek : na ul. Głównej w Landzmierzu

naprzeciw baru oraz z ul. Gównej na ul.Sienkiewicza pobocza w tych miejscach obsuwaj�
si�.

� Radny Basista Leonard- zaproponował aby ustawi� tablice informacyjne na ul.Płonia jako
przykład podał z dojazd z Dzielnicy  na ul.Płonia, sołtys J.Gwó�d� dodał, �e z Dzielnicy
kierunkowskaz informuj�cy jest natomiast z Lipowiny nie ma i byłaby konieczno��
ustawienia – z Lipowiny na ul.Płonia.



Radny Ryborz Paweł zapytał w sprawie mostu na Odrze, czy s� szanse na remont mostu lub
na zrobienie nowego?
Dyr. Kry� udzielił wyja�nie� – cz��ciowy remont był przeprowadzony, progi ograniczaj�ce
szybko�� zostały zało�one, koszt nowego wynosiłby ok. 20 mln. prawdopodobnie w „
strategii rozwoju  woj. Opolskiego”most jest uj�ty.
� Radny Jan Malik – poinformował, �e nawierzchnia drogi na ul Lipowina jest bardzo

zniszczona liczne dziury, codziennie t� drog� je�dzi, oraz zapytał czy b�dzie budowany
most na rz.Odrze Przewóz- Dziergowice,

Dyr.Kry� – ul.Lipowina jest drog� wojewódzk� ale napewno radnemu chodziło o drog� na
ul.Płonia, zapewnił, �e dziury b�d� łatane i pobocza robione , odno�nie mostu  Przewóz –
Dziergowice ni potrafił udzieli� wyja�nie�.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie� w sprawie mostu Przewóz- Dziergowice- mosty
obydwa uj�te s� w programie „ strategia rozwoju województwa”, na budow� mostu w
Przewozie ODGW Gliwice nie wyraziło zgody, mosty powinny mie� odpowiednie wymogi ,
Zarz�d Dróg Wojewódzkich byłby odpowiedzialny za budow�.
� Radny Oleks Walter – w sprawie skrzy�owania na ul.Bełk w Cisku, zapytał czy b�dzie

robiona wysepka ? lub zaproponował, aby wyasfaltowa� to miejsce.
Dyr.Kry� – potwierdził, �e propozycja jest dobra mogłaby by� zrobiona okraw��nikowana
wysepka, w ramach mo�liwo�ci finansowych zarz�du zostanie rozpatrzona.
Radny Alojzy Wurst- zapytał czyj� własno�ci� jest droga od Steblowa przez Byczynice do
Roszowic ? informuj�c, �e na tej drodze jest du�a wyrwa, która mo�e doprowadzi� do
nieszcz��cia.
Dyr.Kry� – wyja�nił, �e droga nale�y do ZDP i usterka zostanie w terenie sprawdzona.
Innych pyta� nie zgłoszono, zako�czono dyskusj� na temat dróg. Przewodnicz�cy Rady
Gminy Paweł Ryborz podzi�kował P.Krysiowi za przybycie na obrady sesji.
10 min przerwa
Ad.5 Przewodnicz�cy Rady Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w
okresie mi�dzysesyjnym, sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu. Radni nie
wnie�li �adnych uwag do przedstawionego sprawozdania .
Ad.6. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym.
- poinformował o konkursie samorz�dowym organizowanym przez Radio Opole dnia

21.04.2004r , współzawodniczyli�my z Gmin� Z�bowice,
- uczestniczył w szkoleniu  obrony cywilnej,
- odbyło si� spotkanie z dyrektorami szkół, omawiano plany organizacyjne szkół na rok

szkolny 2004-2005,
- poinformował o pracach przy budowie „ sali gimnastycznej”, poinformował o

przesuni�ciu terminu uko�czenia budowy do lipca 2004r, poinformował o zło�onych
wnioskach na dofinansowanie w tym temacie, od wrze�nia br sala b�dzie funkcjonowała.

- O�rodki Zdrowia na terenie gminy, na jednym ze spotka� w powiecie padło stwierdzenie,
�e gminy nieodpłatnie otrzymaj�, warunkiem jest aby gminy wykupiły badania
profilaktyczne dla mieszka�ców. Poinformował o wycenie o�rodków oraz ile wynosiły
remonty poniesione przez gmin�. Nadmienił, �e gmina ok.10.000zł mo�e przeznaczy� z
bud�etu gminy na badania profilaktyczne,  badania b�d� uzgodnione z lekarzami.
Warunki nabycia o�rodków b�d� uzgadniane ze starostwem. Dla orientacji podał, �e
miasto wykupuje rocznie za 30.000zł, nas nie sta� na tak� kwot�, w takcie rozmów w
starostwie padła propozycja aby gmina w przeci�g dwóch lat wykupiła badania w kwocie



podobnej do wyceny budynków ( Cisek- 114.180zł, Łany-37.519zł), podał propozycj�, �e
gmina w okresie trzech lat wykupi badania za 30.000zł.
� Radny Oleks Walter-temat o�rodków zdrowia jest ostatnio cz�sto omawiany,

przypomniał, �e jest bardzo nie wporz�dku aby płaci� za co� co wybudowało
społecze�stwo, ma w posiadaniu materiały: zdj�cia, artykuły z gazet, z czasów budowy
O�rodka Zdrowia w Cisku, jest nie do przyj�cia propozycja aby gmina budynek wykupiła.

Wójt Gminy równie� potwierdził, �e mieszka�cy Cisek budowali O�rodek Zdrowia, na
spotkaniach w starostwie,  otrzymywał odpowied�, �e gmina równie� otrzymała niektóre
obiekty podczas komunalizacji nie buduj�c ich.   Zło�ono projekt na dofinansowanie
remontów o�rodków zdrowia, zastanawia czy nie zrezygnowa� z przej�cia budynku OZ w
Łanach, poniewa� obecny budynek jest w złym stanie , tylko czy nie odbije si� to na
pacjentach a w komentarzach mo�e panowa� opinia „ �e gmina nie chciała przej�� budynku”.
Temat musimy jeszcze rozwa�y�.
� Radny Walter Oleks- zapytał w sprawie parkingu w Cisku? Rozmawiał z P.Buchta i

wyraziłby zgod� na 13.000zł. Z utrzymaniem  działki  rada sołecka ponosi wydatki
zwi�zane z wykaszaniem, opryskami.

Wójt Gminy wyja�nił- przeprowadzono negocjacje z wła�cicielem działki P. Buchta, który
podtrzymuje cen� 16.000zł, na kwot� 8.000 zł nie wyra�a zgody. W bud�ecie gminy na ten
cel mamy przeznaczone 5.000zł.
 Przewodnicz�cy Rady P.Paweł Ryborz zaproponował, �e Rada Sołecka wsi Cisek, Wójt
Gminy mogliby  przeprowadzi� negocjacje z P. Bucht�. Wójt Gminy stwierdził, �e nie ma
problemu.
� Radny Blacha Anzelm- porównał działk�  P.Buchty do „plomby”, uwa�a zej�cie do ceny

ok.11.000zł za pozytywne i nale�y działk� wykupi�.
� Radny Basista Leonard dodał do dyskusji,  wła�ciciel wyczuł, �e gminie zale�y na działce

i dlatego cena jest wygórowana.
� Radny Mikliss Norbert- potwierdził, �e cena jest wygórowana i nale�y negocjowa�,

poniewa� powi�kszano boisko w Cisku i zakupiono ok. 1,00 ha gruntu na ten cel za du�o
ni�sz� cen�.

Sekretarz Gminy Jerzy Groeger zaproponował aby Wójtowi Gminy udzieli� upowa�nienia do
jakiej kwoty mo�e prowadzi� negocjacje.
Wójt Gminy przypomniał, �e w bud�ecie Gminy na 2004r zaplanowali�my 5.000,-zł na zakup
działki.
Radca Prawny udzielił wyja�nie�- rada gminy, nie mo�e nabywa� lub zbywa� nieruchomo�ci,
nie mo�na powoła� uchwały nakazuj�cej,   rada gminy mo�e kontrolowa� Wójta, nale�ałoby
zrobi� zmian� w bud�ecie na 2004r. W dalszej cz��ci dyskutowano nad wykupieniem działki,
ze strony radnych w toku dyskusji wynikło zapewnienie finansowe, Rada przyzwoli na
przeksi�gowanie �rodków finansowych na zakup działki.
Wójt Gminy – co do �rodków finansowych nie ma w�tpliwo�ci, jednak�e cena działki musi
by� wiarygodna, realna.
Radca Prawny udzielił wyja�nie� odno�nie negocjacji, negocjacje mo�e przeprowadza� tylko
Wójt Gminy lub osoba upowa�niona przez Wójta Gminy.
Rozwa�ano sytuacj�, czy Rada Sołecka Cisek nie mogłaby naby�. Radca Prawny wyja�nił, �e
Rady Sołeckie nie mog� nabywa� nieruchomo�ci, adnotacja w Statucie Sołectwa dotyczy
sprzeda�y a nie nabycia.
Zamkni�to dyskusje w temacie zakupu działki na parking w Cisku.
Wójt Gminy Cisek poinfomował, o pracach remontowych w GOK-u, do ko�ca maja remont
powinien by�   zako�czony, na wyposa�enie kuchni jest ogłoszony przetarg, zapewnił, �e
remont powinien by� uko�czony w terminie tj do 31 maja 2004r.



Ad.7.Podjecie uchwał.
Zmiany w bud�ecie gminy zgodnie z projektem uchwały przedstawiła P. Skarbnik M.Proba
poszczególnymi działami i paragrafami. radni nie wnie�li �adnych uwag do proponowanych
zmian.
Przewodnicz�cy Komisji Gospodarczo –Bud�etowej L.Basista potwierdził, �e zmiany były
omawiane na posiedzeniu komisji, komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany. Projekt
uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy na 2004r  poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem- 10 głosów,
przeciw          -   0 głosów,
wstrzymało si�- 0 głosów,
Uchwała Nr XIX/74/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 17 maja 2004r w sprawie zmian do
bud�etu gminy na 2004r została jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 3   do
protokółu.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu „Najbardziej zadbana
zagroda wiejska”, Wójt Gminy przedstawił i omówił projekt uchwały. Radni nie wnie�li
�adnych uwag do projektu uchwały, wobec czego projekt poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem - 10 głosów,
przeciw            -  0 głosów,
wstrzymało si� - 0 głosów,
 Uchwała Nr XIX/75/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 17 maja 2004r w sprawie ogłoszenia
konkursu  „Najbardziej zadbana zagroda wiejska” została jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała
stanowi zał�cznik nr 4 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie cen posiłków w przedszkolach prowadzonych
przez Gmin� Cisek , projekt uchwały omówiła P.Skarbnik M. Proba. Radni nie mieli �adnych
uwag . Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem- 10 głosów,
przeciw          -    0 głosów,
wstrzymało si�-  0 głosów,
Uchwała Nr XIX/ 77/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 17 maja 2004 r w sprawie cen
posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gmin� Cisek została jednomy�lnie podj�ta.
Uchwała stanowi zał�cznik nr  5 do protokółu sesji.
 Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie ustalenia odpłatno�ci za �wiadczenia
wykraczaj�ce poza realizacj� podstaw programowych wychowania przedszkolnego
przedszkoli publicznych na terenie Gminy Cisek. Pani Skarbnik M.Proba odczytała i omówiła
projekt uchwały. Radni nie wnie�li �adnych uwag, wobec czego projekt uchwały poddano
pod głosowanie:
za przyj�ciem uchwały           - 10 głosów,
przeciw                                   -   0 głosów,
wstrzymało si�  od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XIX/ 77/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 17 maja 2004r w sprawie ustalenia
odpłatno�ci za �wiadczenia wykraczaj�ce poza realizacj� podstaw programowych
wychowania przedszkolnego przedszkoli publicznych na terenie Gminy Cisek została
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 6 do protokółu sesji.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz poinformował o potrzebie wprowadzenia
do porz�dku obrad pkt 7 f projektu uchwały w sprawie apelu do Rady i Zarz�du Powiatu
K�dzierzy�sko-Kozielskiego o nieodpłatne przekazanie gminie Cisek nieruchomo�ci
poło�onych w miejscowo�ciach Cisek i Łany, na których usytuowane s� budynki o�rodków
zdrowia. Wniosek Przewodnicz�cego poddano pod głosowanie:



za przyj�ciem wniosku           - 10 głosów,
przeciw                                    -   0 głosów,
wstrzymało si�  od głosowania  - 0 głosów,
Wniosek przyj�to jednomy�lnie.
Przyst�piono do realizacji porz�dku obrad zgodnie z którym jest projekt uchwały w sprawie
wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek. Przewodnicz�cy Rady odczytał tre�� uchwały, podał
kwoty podwy�ki, porównał jak podwy�ka wygl�da w tabelach Rozporz�dzenia Rady
Ministrów z dn.11 lutego 2003r. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały oraz przedstawiła
porównanie z wynagrodzeniem  Wójtów o�ciennych gmin.
� Radny Basista Leonard- stwierdził, �e zawsze przy podejmowaniu uchwał o

wynagrodzeniu jest przeciwny zapisowi paragrafu „ uchwała obowi�zuje od  01 stycznia
2004r” uchwał� podejmujemy w maju z wyrównaniem od stycznia. Prosił aby w
przyszło�ci radnym do projektu uchwały zał�cza� tabel� wynagrodze�, podsumowuj�c
wypowied� dodał, �e skoro pracownicy otrzymali podwy�k� to Wójtowi równie� si�
nale�y.

Radca Prawny udzielił wyja�nie� w poruszanym temacie „ dlaczego w maju z moc� od
stycznia”, co roku Rada Ministrów na przełomie marca –kwietnia wydaje rozporz�dzenie,
gdzie jest okre�lony termin „ z moc� obowi�zuj�c� od stycznia 2004r”, jednak�e nie obliguje
to rady do przyznania od stycznia, pracownicy otrzymali od stycznia br.
Pani Skarbnik dodała do w/w wypowiedzi, �e podwy�ka Wójta wynosi 3%, od roku
bie��cego Wójtowi, Sekretarzowi Gminy oraz Skarbnikowi nie przysługuje „13” pensja.
� Radny Blacha Anzelm zgłosił wniosek o zako�czenie dyskusji  wynagrodzenia Wójta,

poniewa� w�tpliwo�ci rozpatrzy komisja gospodarczo- bud�etowa.
Wniosek poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                        - 10 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Radni nie wnie�li innych uwag, pyta� wobec czego projekt uchwały w sprawie
wynagrodzenia Wójta Gminy poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                        - 10 głosów,
przeciw                                  -   0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XIX/78/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 17 maja 2004r w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 7
do protokółu sesji.
Wójt Gminy Cisek podzi�kował radnym za uznanie, które mobilizuje do dalszej owocnej
pracy.
Przyst�piono do podj�cia uchwały, któr� wnioskiem zgłoszonym przez Przewodnicz�cego
Rady wprowadzono do obrad dzisiejszej sesji w sprawie apelu do Rady i Zarz�du Powiatu
K�dzierzy�sko-Kozielskiego o nieodpłatne przekazanie gminie Cisek nieruchomo�ci
poło�onych w miejscowo�ciach Cisek i Łany, na których usytuowane s� budynki o�rodków
zdrowia. Radni nie wnie�li �adnych pyta� do projektu uchwały, projekt poddano pod
głosowanie:
za przyj�ciem                      – 10 głosów,
przeciw                                -    0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów,



Uchwała Nr XIX/79/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 17 maja 2004r  w sprawie apelu do
Rady i Zarz�du Powiatu K�dzierzy�sko-Kozielskiego o nieodpłatne przekazanie gminie Cisek
nieruchomo�ci poło�onych w miejscowo�ciach Cisek i Łany, na których usytuowane s�
budynki o�rodków zdrowia została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 8 do
protokółu sesji.
Zgodnie z porz�dkiem obrad wszystkie uchwały zostały podj�te.

Ad.8 Zapytania i o�wiadczenia radnych:
� Radny Oleks Walter- zapytał, o czyszczenie rowu melioracyjnego prowadz�cego na tzw.

„Kotliny” w Cisku, nadmienił, �e rowem tym nadmiar fekalii z szamb szkolnych
przedostaje si� do stawów prywatnych /Jurzyca/mieszcz�cych si� na Kotlinach.
Pocz�tkowo domniemywano, �e nieczysto�ci, �e  s� z GOK-u, proponuje aby kanalizacj�
od GOK-u sprawdzi�.

Wójt Gminy wyja�nił- szamba k/gimnazjum były budowane w latach 70, gdyby ten przeciek
był z szamb nast�piłoby to wcze�niej, przypuszczalnie nie jest to z szamb szkolnych,
poinformował, �e na tym odcinku przebiega równie� ruroci�g odprowadzaj�cy wody
opadowe z ul.Planetorza i Zacisze tym ruroci�giem płyn� ró�ne chemikalia, brak kanalizacji
jest przyczyn� tego, �e odprowadzanie nieczysto�ci płynnych nie mo�na skontrolowa�, z
centrum Cisek kolektor odprowadzania wód skierowany jest w kierunku Sukowic.
� Radny Blacha Anzelm- szamba, nieczysto�ci płynne, jest du�ym problemem, ka�da

posesja ma wodoci�g,  łazienk�, ubikacj�, gdyby uczciwe wszyscy mieli podł�czone
�cieki do szamb to w Cisku beczkowóz pracowałby 24h/dob�. a niestety tak nie jest,
dlatego pierwsz� inwestycj� po sali sportowej powinna by� budowa kanalizacji.

� Radny Basista Leonard – zapytał o byłego Wójta Gminy, który 2 miesi�ce był chory i nikt
do niego nie odwiedził.  Dlaczego w takiej sytuacji GOPS nie interweniuje.

Wójt Gminy wyja�nił, �e jest to sprawa rodzina P.Bili�ski ma �on� 2 córki, nie prosił o
pomoc, rozmowa była przeprowadzona, sugerowano nawet dom starców, jednak�e P Bili�ski
zrezygnował.
W dalszej cz��ci dyskusji omawiano podział działek w Akwenie D�bowa oraz wyposa�enie
�wietlic TSKN.
Ad.9. Sołtys Gwó�d�- poinformował, �e „garby” na drodze z Roszowic do Dzielnicy
nale�ałoby usun�� w tej sprawie rada sołecka pisała pismo, prosił aby ponagli� z urz�du.
� Sołtys Kazimiera Lewicka- 1. w sprawie udzielania informacji przy sporz�dzaniu

wniosków o dotacj� do gruntów,2. Spotkanie z P.Karkoszem Prezesem „GS” w sprawie
targowiska w Cisku. 3. W sprawie zwi�kszenia prowizji dla sołtysów inkasentów
podatków, zaproponowała aby ustala� prowizj� od podatku naliczonego.

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�: 1. s� zatrudnione 3 osoby z Powiatowego Urz�du Pracy,
osoby te pomagaj�, udzielaj� wszelkiej informacji przy sporz�dzaniu wniosków o dotacj� . 2
Spotkanie z P. Karkoszem zostanie zorganizowane.3. wyja�nił, �e na przełomie półrocza jest
problem z dodatkowymi �rodkami finansowymi, z tytułu dojazdu na sesj� ustalono wi�ksz�
diet� z 56,-zł na 70,-zł.
Pani Skarbnik Maria Proba dodała do wyja�nie� Wójta, �e faktycznie podatnicy wi�kszo��
wpłat dokonuj� w bankach oraz w kasie urz�du, ogólnie połowa wpłat dokonywana jest poza
sołtysami, zapewniła, �e zrobi rozeznanie w bud�ecie i postara si� na czerwiec przygotowa�
projekt uchwały w sprawie zmiany prowizji za inkaso podatków.
� Sołtys wsi Przewóz P. U. Surzykiewicz zapytała czy pracownicy odpowiedzialni za

pomoc przy sporz�dzaniu wniosków UNIJNYCH nie mogliby sporz�dza� ich w danej
miejscowo�ci, byłoby to du�ym udogodnieniem dla rolników.



Wójt Gminy wyja�nił, �e byłoby to kłopotliwe, poniewa� w terenie nie mo�na zrobi� ksera,
nie mo�na wyja�ni� nieprawidłowo�ci, wniski te musz� by� zrobione dokładnie z nr działek,
powierzchnia działki musi si� zgadza�, jest to niemo�liwe do zrobienia w danej miejscowo�ci.

� Sołtys wsi Bła�ejowice Alfred Kurfeld – zgłosił, �e jako�� wody z naszego wodoci�gu
jest zła, co jest tego powodem?, �ółta woda jest ju� od miesi�ca lutego.

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- od chwili przej�cia eksploatacji przez Spółdzielni� Usług
Rolniczych dokonano wiele zmian na stacji uzdatniania wody: zmieniono pompowanie,
niektóre urz�dzenia wymieniono, przepłukano sie�, nadmienił aby zgłasza� kradzie�e wody
z hydrantów . Na nast�pn� sesj� b�dzie zaproszony Pan Nagórza�ski wi�c wszelkie uwagi
mo�na b�dzie zgłasza�.
� Radny Blacha Anzelm – z racji, �e na funkcjonowaniu wodoci�gu si� zna, nadmienił, �e

hydranty powinny by� umiejscowione na ko�cu miejscowo�ci, hydrant słu�y
przepłukiwaniu sieci, to równie� mo�e by� przyczyn� zamulenia sieci,

� Sołtys Siembieda Czesław –prosił o w��e przeciwpo�arowe z pr�dnic� dla Byczynic?i
kluczem do odkr�cania hydrantu ,

Wójt Gminy nie potrafił jednoznacznie udzieli� odpowiedzi.
Ad.10. Nie wpłyn�ły interpelacje.
Ad.11.Poruszono temat aktualny na łamach prasy, Wójta Gminy Strzelce Opolski P.Mateii.
Wyczerpano porz�dek obrad sesji- godz.19.45.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz słowami „ Zamykam obrady XIX Sesji Rady
Gminy” zako�czył obrady sesji.

Protokółowała :
Małgorzata Siegmann                                                                                       Przewodnicz�cy
                                                                                                                        Rady Gminy Cisek
                                                                                                                          /-/ Paweł Ryborz


