
Protokół
z obrad XX Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 28 czerwca 2004r –godz. 14.00

Ad.1 Obrady XX Sesji Rady Gminy Cisek otworzył i prowadził Przewodnicz�cy Rady Paweł
Ryborz, który na wst�pie powitał zebranych radnych, sołtysów, go�ci zaproszonych
P.Nagórza�skiego- Prezesa SUR Cisek, P.Antoniego Gancarczyka- Dyrektora GOK-u Cisek
oraz redaktorów Echa Gmin oraz Gazety Lokalnej.  Po otwarciu sesji i powitaniu zebranych
sprawdził prawomocno�� obrad sesji na 15 radnych obecnych 10 radnych (nieobecni:
Bustrycka Sylwia, Ketzler Alojzy, Kusze Józef, Michalczyk Maria, Przewo�nik Andrzej ).
Lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do protokółu sesji. Obrady sesji były prawomocne i
zdolne do podejmowania uchwał. Nieobecno�ci wcze�niej zostały zgłoszone i
usprawiedliwione.
Ad 2 Przewodnicz�cy Rady zapytał radnych o uwagi i 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 XIX Sesji Rady Gminy.
4. Perspektywy rozwoju kultury i działalno�ci Gminnego O�rodka Kultury w Gminie Cisek-

prezentacja nowego dyr. GOK Antoniego Gancarczyka.
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- projekt uchwały zostanie dor�czony przed sesj� ,
b/   przyj�cie planu pracy komisji rewizyjnej na II półrocze 2004r,
c/   przyj�cia „ Regulaminu dostarczania Wody dla Gminy Cisek” ,
d/   szczegółowych warunków przyznawania i odpłatno�ci za usługi opieku�cze i
      specjalistyczne usługi opieku�cze, szczegółowych warunków cz��ciowego lub
      całkowitego zwolnienia od opłat , trybu ich pobierania.
e/   zaci�gni�cia długoterminowego kredytu,
f/    wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru inkasa podatku i opłat od osób
       fizycznych,
g/    okre�lenia trybu post�powania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do
       sektora finansów publicznych i niedziałaj�cym w celu osi�gni�cia zysku, na
       realizacj� zadania publicznego nieokre�lonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r

o działalno�ci po�ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) ,
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

      h/   zatwierdzenia taryf  cen i opłat zbiorowego zaopatrzenia w wod� .
8. Przedstawienie planów pracy komisji stałych rady na II półrocze 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.
Radni nie wnie�li �adnych
uwag ani wniosków do porz�dku obrad, wobec czego przyst�piono do jego realizacji.
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Ad.3 Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek zapytał o uwagi i wnioski do protokółu z obrad
poprzedniej XIX Sesji. Radni nie wnie�li �adnych uwag do protokółu z poprzedniej sesji.
Przyj�cie protokółu poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem protokółu        – 10 głosów,
przeciw                                    -  0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania  -0 głosów,
Protokół z obrad XIX Sesji Rady Gminy Cisek został jednomy�lnie przez rad� przyj�ty.
Ad..4. Wójt Gminy przedstawił nowego Dyrektora Gminnego O�rodka Kultury Antoniego
Gancarczyka, któremu udzielono głosu ;
Na wst�pie swojej wypowiedzi przedstawił radnym swoj� osob�, wymienił zakłady w których
pracował, zakres prac, wykształcenie, poinformował o zasługach placówek w których
pracował. Przedstawił plan pracy dotycz�cy Gminnego O�rodka Kultury w Cisku, który
stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji. Zaapelował do radnych i sołtysów aby sołectwa
zgłaszały plan imprez na 2005rok w celu opracowania kalendarza imprez.
Przyst�piono do dyskusji:
� Sołtys wsi Kobylice R.Golenia – co b�dzie si� działo w GOK Cisek?,
Dyr.GOK- udzielił wyja�nie�, planuje utworzy� zespół ta�cz�cy lub graj�cy w zale�no�ci kto
z zainteresowanych si� zgłosi, b�d� tworzone koła zainteresowa�, dyskoteki dla młodzie�y,
„bale muzyków”, doceni mieszka�ców maj�cych hobby-wymienił P.Friszko z Cisek
zajmuj�cego si� zbieraniem zdj�� i widokówek.
� Radny Malik Jan zapytał- co b�dzie ze �wietlicami wiejskimi? czy dyrektor planuje prac�

w terenie tzn w poszczególnych wsiach? czy b�dzie prowadzona działalno�� gospodarcza
i kulturalna?

Dyr GOK-u udzielił wyja�nie�, działalno�� gospodarcza b�dzie prowadzona, budynek GOK-u
jest pi�knie wyremontowany, w remont zainwestowano du�o pieni�dzy, zaplecze kuchenne
jest nowocze�nie wyposa�one, wi�c b�dzie to wykorzystane, pieni�dze z prowadzonej
działalno�ci b�d� przeznaczone na prowadzenie działalno�ci kulturalnej, zapewnił, �e
pieni�dze b�d� skrupulatnie wydatkowane, my�lenie ,�e działalno�� kulturalna zarobi na
siebie jest bł�dne „kultura” nigdy na siebie nie zarobi, skierował do radnych pro�b� aby w
przyszłym bud�ecie zaplanowano pieni�dze na zrobienie placu z kostki brukowej k/budynku
GOK-u. W swojej pracy b�dzie si� starał dotrze� do poszczególnych �wietlic wiejskich, i
nadzorowa� prace w �wietlicach.
Radny Ryborz Paweł- na terenie Gminy działa koło mniejszo�ci niemieckiej, czy tradycje
niemieckie b�d� kultywowane ?
Dyr.GOK-u zapewnił, �e tradycje b�d� kultywowane bo w przeciwnym razie byłaby to
działalno�� „pod pr�d”,
� Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka- co z wakacjami letnimi?
Dyr.GOK-u- wyja�nił, kawiarenka internetowa b�dzie funkcjonowa�, nadmienił, �e bardzo
ładn� zabaw� jest „ miasteczko ruchu” ale byłby niezb�dny plac przed GOKiem, jest to
najprostsza forma wypoczynku.
Zako�czono dyskusj� w temacie Gminnego O�rodka Kultury.
Ad. 5. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalno�ci  w okresie mi�dzysesynym . Sprawozdanie z działalno�ci stanowi zał�cznik nr 3
do protokółu sesji.
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Ad.6 Wójt Gminy Cisek P.Alojzy Parys przedstawił sprawozdanie ze swojej  działalno�ci w
okresie mi�dzysesyjnym tj. od 17.05.2004 do 28.06.2004r:
- poinformował o spotkaniu komisji o�wiaty z radnymi i sołtysami w O�rodku Zdrowia w
     Łanach  dn.11.06.2004r ,  celem spotkania było rozwa�enie remontu obecnego budynku
     o�rodka b�d� podj�cie decyzji o budowie nowego lub w budynku planowanej remizy OSP,
- omówił zaawansowanie robót przy budowie sali gimnastycznej w Cisku, poinformował o
      wzro�cie kosztów budowy inwestycji, które wynikły w zwi�zku z podwy�szeniem stawki
     podatkowej VAT, poinformował, �e wyposa�enie sali gimnastycznej jest zaplanowane,
- zapewnił, �e roboty gwarancyjne w Gminnym O�rodku Kultury w Cisku b�d� usuwane,
- poinformował o turnieju piłkarskim „ o puchar Wójta Gminy Cisek” organizowanym dnia

27 czerwca 2004r,
- poinformował o zaj�ciu I miejsca OSP Łany – sikawki konne,
Dyskusja do sprawozdania Wójta Gminy:
� Radny Basista Leonard- wyraził niezadowolenie, �e nie został zaproszony na spotkanie

dnia 11.06.2004r w Łanach n/t podj�cia decyzji w sprawie budynku  O�rodka Zdrowia w
Łanach.

Radny Powiatu Lepiorz Reinhold wyja�nił, �e spotkanie organizowali mieszka�cy wsi.
Sołtys Golenia Ryszard- zapytał w sprawie upi�kszenia budynku Gimnazjum w Cisku, w
zwi�zku z budow� hali sportowej oraz remontem dachu na przybudowanej cz��ci budynek
wygl�da mało atrakcyjnie.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- budynek Gimnazjum b�dzie ocieplany a nast�pnie
malowany.
Sołtys Gwó�d� Jan zapytał w sprawie remontu drogi Roszowice- Łany,
Wójt Gminy Cisek wyja�nił, �e na dzie� dzisiejszy nie otrzymano decyzji z Urz�du
Marszałkowskiego  o dofinansowaniu remontu, w bud�ecie gminy brak �rodków finansowych
na remont.
Sołtys Lewicka Kazimiera- co z parkingiem w Cisku ?
Wójt Gminy wyja�nił- ostatnie negocjacje z P. Bucht� nie doszły do skutku, proponowana
cena wynosił 9.000zł,
Radny wsi Przawóz Malik Jan- zapytał w sprawie zagospodarowania terenu z k/sali
sportowej, nadmienił, czy obok sali nie mo�nabyłoby zrobi� kompleksu boisk sportowych, w
Gimnazjum jest ok. 300 uczni, którzy w czasie przerw nie maj�, gdzie wyj��.
Wójt Gminy wyja�nił, naprzeciw sali gimnastycznej mamy kompleks boisk, o ile nie dojdzie
do porozumienia z P.Buchta, zrobimy parking wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych
za sal� gimnastyczn�, ogrodzenia obok sali gimnastycznej nie b�dzie poniewa� nie jest uj�te
w projekcie, najpierw musimy zako�czy� budow� inwestycji.
Radny Basista Leonard zgłosił wniosek o zako�czenie dyskusji nad sprawozdaniem Wójta.
Wniosek poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem wniosku           - 8 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 2 głosy,
Wi�kszo�ci� głosów wniosek przyj�to i zako�czono dyskusj� nad sprawozdaniem Wójta
Gminy Cisek.
Ad.7 Przyst�piono do podj�cia uchwał:
Przedstawiono projekt uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy na 2004r, w tym temacie
udzielono głosu Pani Skarbnik Marii Proba, która omówiła zmiany poszczególnymi działami,
rozdziałami, paragrafami.
Wójt Gminy Cisek dodał  do wypowiedzi Pani Skarbnik wyja�niaj�c szczegóły dodatkowych
robót II etapu remontu GOK-u.
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Przewodnicz�cy Komisji Gospodarczo-Bud�etowej, poinformował, �e komisja omawiała
zmiany w bud�ecie gminy 2004r, zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane. Radni nie
wnie�li �adnych pyta� do przedstawionych zmian.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie :
za przyj�ciem                          - 9 głosów,
przeciw                                  -  0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 1 głos,
Uchwała Nr XX/80/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 28 czerwca 2004r w sprawie zmian do
bud�etu Gminy na 2004r wi�kszo�ci� głosów została przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik
nr 4 do protokółu sesji.
Przedstawiono projekt uchwały w sprawie przyj�cia planu pracy komisji rewizyjnej na II
półrocze 2004r. Udzielono głosu Przewodnicz�cemu komisji P. Waltrowi Oleksowi, który
przedstawił planowane tematy kontroli na drugie półrocze 2004r.Plan pracy komisji stanowi
zał�cznik do uchwały. Nadmienił, ostatnio komisja rewizyjna ma problem z zebraniem si�.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz zasugerował o zmianach w składzie
osobowym komisji rewizyjnej, ewentualne zmiany zostan� uzgodnione z radnymi. Radni nie
wnie�li �adnych uwag do planu pracy komisji rewizyjnej. Projekt uchwały poddano pod
głosowanie:
za przyj�ciem                         - 10 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XX/81/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 28 czerwca 2004r w sprawie przyj�cia
planu pracy komisji rewizyjnej na II półrocze 2004r została jednomy�lnie przyj�ta.
Uchwała stanowi zał�cznik nr 5 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie „ Regulaminu dostarczania wody na terenie
Gminy Cisek”. Uchwała podobnej tre�ci została przyj�ta przez Rad� Gminy Cisek 22 marca
2004r, została przez Nadzór Wojewody zaskar�ona i skierowana do S�du. Wyja�nie� w tym
temacie udzielił radca prawny Maciej Paj�k, wymienił zakwestionowane usterki, poprzedni
regulamin zawierał przepisy uregulowane ustaw�. Powołuj�c t� uchwał� przyznajemy si� do
winy, uchylamy poprzedni� uchwał� z 22 marca 2004r, taki tok załatwienia obowi�zuje.
Radni nie wnie�li �adnych uwag do projektu uchwały oraz wyja�nie� radcy prawnego.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                        - 10 głosów,
przeciw                                 -   0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XX/82/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 28 czerwca 2004r w sprawie
„Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Cisek” została jednomy�lnie przyj�ta.
Uchwała stanowi zał�cznik nr 6 do protokółu kontroli.
Nast�pnie przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatno�ci   za usługi opieku�cze i specjalistyczne usługi opieku�cze ,
szczegółowych warunków cz��ciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich
pobierania.
Wójt Gminy Cisek omówił projekt uchwały, wyja�nił zał�cznik do uchwały dot. odpłatno�ci.
Sołtys Golenia Ryszard zapytał, czy na terenie gminy s� zatrudnione osoby zajmuj�ce si�
usługami opieku�czymi.
Wójt Gminy wyja�nił, �e jest jedna osoba zatrudniona na ½ etatu, osoby korzystaj�ce z usług
opieku�czych musz� zapłaci� w zale�no�ci od swojego dochodu.
Radny Ryborz Paweł – zapyta o § 5 „kierownik GOPS-u mo�e zwolni�...”
Wójt Gminy wyja�nił, �e w razie kl�ski �ywiołowej mo�na dan� osob� zwolni� z opłat.
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Sołtys wsi Cisek Lewicka Kazimiera – zapytała o dzieci?, które powinny otrzymywa�
alimenty.
Radca Prawny Maciej Paj�k  wyja�nił, Ustawa o Pomocy Społecznej upowa�nia Kierownika
GOPS-u do udzielania pomocy dzieciom, alimentacyjnych czy opieku�czych.
Innych pyta� nie zgłoszono, wobec czego projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                         – 10 głosów,
przeciw                                  -    0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów,
Uchwała Nr XX/83/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 28 czerwca 2004r w sprawie:
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatno�ci   za usługi opieku�cze i
specjalistyczne usługi opieku�cze , szczegółowych warunków cz��ciowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania została jednomy�lnie podj�ta.
Uchwała stanowi zał�cznik nr 7 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia Uchwały w sprawie zaci�gni�cia długoterminowego kredytu na
realizacj� II etapu Przebudowy Gminnego O�rodka Kultury w kwocie 310.000zł. Pani
Skarbnik Maria Proba omówiła 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� od głosowania – 0 głosów,
Uchwała Nr XX/84/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 28 czerwca 2004r w sprawie
zaci�gni�cia długoterminowego kredytu została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi
zał�cznik nr 8 do protokółu sesji.
Nast�pnie przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy
Cisek poboru w drodze inkasa podatku i opłat od osób fizycznych.  Przewodnicz�cy Rady
Gminy Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały, której mi�dzy innymi paragraf 5 mówi 4,5%
prowizji od zainkasowanych nale�no�ci podatkowych.
Wójt Gminy Cisek poinformował, �e wspólnie z P. Skarbnik, ustalono, �e mo�naby udzieli�
5% prowizji oczywi�cie bez �adnych nagród pod koniec roku, zapewnił, �e w projekcie
uchwały mo�na zrobi� autopoprawk�. Pani Skarbnik potwierdziła wypowied� Wójta.
Radca Prawny wyja�nił,  �e Rada Gminy ma prawo zdecydowa� czy od zainkasowanych lub
naliczonych pieni�dzy ustali� prowizj�.
Radny Basista Leonard- na posiedzeniu komisji gospodarczo-bud�etowej temat był
omawiany, komisja stwierdziła, �e naliczy� 4,5 % od zainkasowanych pieni�dzy,  społecznie
te� co� trzeba zrobi�. Wnosi o zamkni�cie  dyskusji w tym temacie. Wniosek Radnego
Basisty poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                           – 5 głosów,
przeciw                                     - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania – 5 głosów,
Radni nie wnie�li �adnych uwag do projektu uchwały wobec czego przyst�piono do
głosowania:
za przyj�ciem                          – 8 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 2 głosy,
Uchwała Nr XX/85/2004r Rady Gminy Cisek  z dnia 28 czerwca 2004r w sprawie
wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru w drodze inkasa podatku i opłat od osób
fizycznych wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 9 do protokółu
sesji.     
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Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie okre�lenia trybu post�powania o udzielenie
dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałaj�cym w celu
osi�gni�cia zysku, na realizacj� zadania publicznego nieokre�lonego w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003r o działalno�ci po�ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) ,
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Radca Prawny
omówił projekt uchwały oraz wyja�nił celowo�� podj�cia. radni nie wnie�li �adnych uwag do
przedstawionego projektu. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
za przyj�ciem                       -  10 głosów,
przeciw                                 -   0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XX/ 86/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie
okre�lenia trybu post�powania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do
sektora finansów publicznych i niedziałaj�cym w celu osi�gni�cia zysku, na realizacj�
zadania publicznego nieokre�lonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalno�ci
po�ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) , sposobu jej rozliczania
oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała
stanowi zał�cznik nr 10 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi
zbiorowego zaopatrzenia w wod� �wiadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielni� Usług
Rolniczych w Cisku z/s Roszowicki Las. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek odczytał
projekt uchwały oraz poinformował, �e opłata za dostarczon� wod� nie jest zmieniona,
wprowadzono tylko opłat� stał� za wodomierz.
Radny Blacha Anzelm – komisja rolnictwa omawiała temat, komisja jest przeciwna wszelkim
podwy�kom, mieszka�cy partycypowali w budowie inwestycji, zaproponował aby ten rok nie
robi� �adnej podwy�ki, przedsi�biorstwo powinno racjonalnie gospodarowa�.
Radny Walter Oleks- woda jest dostarczana, przedsi�biorstwo przedstawiło plan rozwoju i
modernizacji na najbli�sze lata, wyraził zadowolenie, �e jest eksploatator z terenu gminy,
proponuje aby przyj�� przedstawiony projekt.
Ustalono, �e na obradach dzisiejszej sesji nie b�dzie podejmowana uchwała w sprawie
zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji.
Sołtys Siembieda Czesław zapytał – co to znaczy spi�cie Bła�ejowic z Zakrzowem  w
miejscowo�ci Byczynice?
Prezes SUR P.Nagórza�ski udzielił wyja�nie� – spi�cie to oznacza odł�czenie si� ze stacji
uzdatniania Zakrzów,
Sołtys wsi Bła�ejowice Kurfeld Alfred- zapytał o jako�� wody, na poprzednich sesjach
informował, �e woda jest bardzo brzydka – �ółta, mieszka�cy nie chc� płaci� za dostarczon�
wod�, wyraził zrozumienie, je�eli jest awaria lub płukanie sieci ale zanieczyszczona woda w
miejscowo�ci Bła�ejowice jest od 3 miesi�cy.
Sołtys Gwó�d� Jan – dodał do wypowiedzi Kurfelda, prawdopodobnie woda zabrudzona nie
nadaje si� do spo�ywania?
Radny Powiatu Lepiorz Reinhold zapytał czy „SANEPID” badał wod�, czy handlarze
filtrów? handlarze reklamuj�c filtry badaj� wod� stwierdzaj�c, �e nie nadaje si� do picia.
Prezes SUR P.Nagórza�ski wytłumaczył, �e „SANEPID” sprawdził dostarczan� wod� we
wszystkich wsiach i nie stwierdził �adnych zastrze�e�. Kradzie�e wody z hydrantów bardzo
zanieczyszczaj� wod�, zwrócił si� do radnych, sołtysów z pro�b� o informacje w temacie
kradzie�y wody.
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Radny Basista Leonard zgłosił wniosek o zamkni�cie dyskusji, który poddano pod
głosowanie:
za przyj�ciem                          – 10 głosów
przeciw                                     -  0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania  – 0 głosów,
Rani nie wnie�li innych uwag wniosków. Projekt uchwały  poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                           – 8 głosów,
przeciw                                     - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania  - 2 głosy,
Uchwała Nr XX/ 87/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 28 czerwca 2004r w sprawie
zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wod� �wiadczone
dla Gminy Cisek przez Spółdzielni� Usług Rolniczych w Cisku z/s Roszowicki Las
wi�kszo�ci� głosów została podj�ta .  Uchwała stanowi  zał�cznik nr 11 do protokółu sesji.
Ogłoszono 15 min przerw�.
Ad 8. Przedstawienie planów pracy komisji:
Przewodnicz�cy Komisji O�wiaty, Kultury, Zdrowia Rodziny i Spraw Socjalnych – Jan Malik
przedstawił plan pracy komisji na II półrocze 2004r, który stanowi zał�cznik nr 12 do
protokółu. Radni nie wnie�li �adnych uwag do przedstawionego planu pracy.
Przewodnicz�cy Komisji Gospodarczo-Bud�etowej Leonard Basista przedstawił plan pracy
komisji na II półrocze 2004 r- zał�cznik nr 13 do protokółu sesji.
Sołtys wsi Kobylice Golenia Ryszard- zakwestionował ilo�� posiedze� komisji gospodarczo-
bud�etowej, stwierdził, �e sołtysów obowi�zuje ekonomiczne gospodarowanie a komisja uj�ła
w planie pracy 8 posiedze�.
Innych uwag nie zgłoszono.
Radny Wurst Alojzy przedstawił plan pracy komisji rolnictwa na II półrocze 2004r . Radni
nie wnie�li �adnych uwag do przedstawionego planu.   Plan pracy stanowi zał�cznik nr 14 do
protokółu sesji.
Ad. 9.  Radny Oleks Walter –zapytał co z przej�ciem O�rodków Zdrowia? Mo�e Radny
Powiatu P.Lepiorz w tym temacie udzieli odpowiedzi.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi- na dzie� dzisiejszy nie ma �adnych działa�, we wszystkich
spotkaniach Wójt uczestniczy, musimy czeka� na decyzj� Rady Powiatu, rozmów w tym
temacie było du�o.
 Radny Powiatu P.Lepiorz- Stanowisko Rady Powiatu jest aby gminom przekaza�
nieodpłatnie,  sprawa jest w toku załatwiania, niektóre o�rodki zdrowia maj� nieuregulowany
stan prawny.
Innych pyta� nie było.
Ad.10. Informacje i zapytania sołtysów.
Sołtys Kazimiera Lewicka- w sprawie ustalonej prowizji dla sołtysów za inkaso podatków,
jest zawiedziona, �e radni tak potraktowali sołtysów przyznaj�c 4,5% prowizji a nie 5%,
nadmieniła o pracy sołtysów, ile razy sołtys musi i�� w teren, ile razy do urz�du, ile telefonów
słu�bowych musi wyprawi�, zapytała radnego Basisty ile razy dzwonił ze swojego
prywatnego telefonu w sprawach słu�bowych?
Sołtys wsi Steblów – poinformował o zebraniu wiejskim w Steblowie dnia 30 czerwca 2004r
o godz. 19.00.
Sołtys wsi Kobylice Golenia Ryszard- darzy szacunkiem radnych, jednak�e wyraził
niezadowolenie z frekwencji na sesjach, jako przykład podał  Cisek na 3 radnych obecny 1.
Radny Basista Leonard- potwierdził, �e ma szacunek dla pracy sołtysa, na posiedzeniu
komisji padły wnioski aby prowizji nie podnosi�, było 4% podwy�szono do 4,5% .
Sołtys wsi Roszowicki Las Wilk Hubert zapytał w sprawie remontu ul.Głogowiec, oraz
odprowadzenia wody z ul.Nowej w Roszowickim Lesie.
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Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e w ramach gwarancji usterki na drogach b�d� usuni�te.
Sołtys wsi Łany Kirchniawy Jan – 1.zapytał czy sołtysi maj� zgłasza� ubytki wody,
kradzie�e? 2. w Łanach po ulewnych deszczach s� zamulone ziemi� drogi, czy do tego celu
mo�na u�ywa� wod� z hydrantów.
Prezes SUR P.Nagórza�ski wyja�nił,1. �e sołtysi powinni współpracowa� z SUR, jako
przykład podał, �e w jednej z miejscowo�ci korzystano z hydrantu, �le zakr�cono i woda
uchodziła, nadmienił, �e na terenie Gminy jest 400 hydrantów ,  ok.10% hydrantów jest
niesprawnych, firmy nie sta� finansowo aby jednorazowo wszystkie naprawi� b�d�
powymienia�, je�eli tej współpracy nie b�dzie ubytki wody b�d� du�e. 2. do czyszczenia dróg
mo�na bra� wod� z hydrantów po uzgodnieniu z SUR R.Las.
Sołtys wsi Rudek Helena- w sprawie �ci�cia drzewa przy wje�dzie na ul.Kolejow� w
Sukowicach, drzewo bardzo koliduje wjazd du�ym samochodom np. „RETHMANN”.
Ad 11. �adne wnioski, interpelacje  nie wpłyn�ły.
Ad.12. Ustalono posiedzenie komisji rewizyjnej – 30.06.2004r godz.9.00 Kontrola
organizacji pracy w UG Cisek.
Radny Powiatu P.Lepiorz zapytał w sprawie uruchomienia w Łanach punktu pocztowego,
była Agencja u P.Groeger ul.Szkolna, obecnie jest zlikwidowana, jest to du�a wie�, nie
wszyscy maj� samochody, wysłanie zwykłego listu, uiszczenie opłat,  jest problemem, przy
likwidacji poczty zapewniano, �e b�dzie funkcjonowała  Agencja.
Wójt Gminy nie potrafił udzieli� jednoznacznej odpowiedzi, uruchomienie Agencji jest
spraw� Poczty Polskiej, je�eli znajd� si� ch�tni na udost�pnienie pomieszczenia napewno
Agencja b�dzie utworzona.
Innych wniosków nie było, wyczerpano porz�dek obrad.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz słowami „ Zamykam obrady XX Sesji
Rady Gminy Cisek” zako�czył obrady.- godz. 19.45.

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


