
Protokół
z obrad XXI Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 02 sierpnia 2004r- godz. 14.00

Ad 1. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek  Paweł Ryborz otworzył i prowadził obrady XXI
Sesji. Na wst�pie powitał zaproszonych go�ci  „laureatów konkursu zadbana zagroda”,
sołtysów, radnych, redaktorów Echa Gminy i Gazety Lokalnej. Sprawdzono prawomocno��
obrad sesji :  na 15 radnych obecnych 12 radnych /nieobecni: Hałas Diter,  Przewo�nik
Andrzej, Kusze Józef/. Nieobecno�ci zostały zgłoszone i usprawiedliwione.
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 wniosków do porz�dku obrad,
wobec czego przyst�piono do realizacji obrad, według nast�puj�cego porz�dku:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno�ci obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porz�dku obrad.
3. Przyj�cie protokółu z obrad poprzedniej XX Sesji Rady Gminy.
4. Podsumowanie konkursu „Najbardziej zadbana zagroda wiejska” oraz wr�czenie nagród,

dyplomów dla laureatów konkursu .
5 Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym.
7. Omówienie planu rozwoju lokalnego Gminy Cisek na lata 2004-2010.

a/ dyskusja,
b/ podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia planu rozwoju lokalnego Gminy Cisek

8.   Podj�cie uchwał w sprawach:
a/   zmian w bud�ecie gminy na 2004r ,
b/   dofinansowanie budowy hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Cisku,,
c/   zaci�gni�cia długoterminowego kredytu,
d/   zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz�dze� wodoci�gowych
e/    przyst�pienia gminy Cisek do projektu z zakresu społecze�stwa informacyjnego w
      województwie opolskim pod nazw� „ E-Urz�d dla mieszka�ca Opolszczyzny”,
f/    współdziałania mi�dzy Gmin� Cisek a Województwem Opolskim w zakresie
      doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach o�wiatowych
      gminy Cisek ,
g/    pozbawienia kategorii dróg gminnych.

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 XX Sesji. Radny Walter Oleks
za��dał wgl�du do protokółu . Do protokółu z obrad nie wniesiono �adnych uwag, wobec
czego został poddany pod głosowanie:
za przyj�ciem- 11 głosów,
przeciw            - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 1 głos,
Protokół z obrad XX Sesji jednomy�lnie przyj�to.



Ad.4 Udzielono głosu Sekretarzowi Gminy P.Jerzemu Groeger, który omówił w skrócie
zasady konkursu    „Najbardziej zadbana zagroda wiejska”, odczytał protokół komisji
rozstrzygaj�cej konkurs, wymienił laureatów konkursu oraz przyznane nagrody. Laureatów
przyj�to oklaskami. Protokół Gminnej Komisji powołanej Zarz�dzeniem Wójta Gminy Cisek
Nr 27/2004 dn. 23.06.2004 na okoliczno�� przegl�du i oceny zgłoszonych zagród stanowi
zał�cznik nr 2 do protokółu sesji.
Wójt Gminy Cisek wyraził podziw i zadowolenie dla nagrodzonych zagród, podzi�kował
laureatom za to, �e �wiec� przykładem, jest to wspaniałe, �e zadbanych, ładnych zagród nam
przybywa. Wr�czył laureatom nagrody, dyplomy, oraz pocz�stowano laureatów lampk�
szampana.
Ad. 5. Przewodnicz�cy Rady Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w
okresie mi�dzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu sesji.
Ad.6. Wójt Gminy Cisek Alojzy Parys przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w
okresie mi�dzysesyjnym:
- poinformował o spotkaniu z mieszka�cami Steblowa w sprawie zagospodarowania

budynków po byłej PSP- ustalono, �e budynek „nowej szkoły”, b�dzie do dyspozycji
mieszka�ców,

- poinformował o otwarciu siedziby PTTK w Cisku – budynek komunalny nad poczt�,
członkowie tej organizacji urz�dzili sobie biuro, planuj� urz�dzi� muzeum gromadz�c
starocie z naszego terenu,

- poinformował o przygotowanym projekcie  na kanalizacj� w Kobylicach,
- poinformował o zawodach sportowo-po�arniczych naszych OSP, które odbyły si� w

Łanach, wymienił zaj�te miejsca,
- poinformował o spotkaniu WZUiM Opole z mieszka�cami gminy w sprawie budowy

dalszej cz��ci wałów, przedstawiono mieszka�com projekt przebiegu wału
przeciwpowodziowego,

- poinformował o odbytych festynach wiejskich w Roszowicach, Nieznaszynie,
Kobylicach, potwierdził, �e jest to dobra tradycja jednocz�ca mieszka�ców,

- poinformował o spotkaniu z sołtysami naszej gminy, głównym ustaleniem tego spotkania
było, �e nie organizujemy do�ynek gminnych, natomiast pieni�dze przeznaczone na ten
cel w bud�ecie b�d� podzielone na wsie organizuj�ce do�ynki wiejskie-parafialne,

Radni nie mieli �adnych pyta� do przedstawionego sprawozdania Wójta Gminy.
Ad.7. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który omówił plan rozwoju lokalnego Gminy
Cisek na lata 2004-2006 oraz 2007-2010. Jak sama nazwa mówi jest to plan, który mo�na
zmieni�, na dzie� dzisiejszy zawiera on wszystkie dane o naszej gminie, zgodnie z tym
projektem 75% warto�ci inwestycji mo�e by� dofinansowanej. Poinformował, �e nie ma
pewno�ci czy wszystkie zaplanowane w planie inwestycje b�d� realizowane. Plan posiada
opis naszego �rodowiska, uj�to w nim równie� zaci�gni�te kredyty . Wymienił niektóre
inwestycje: budowa oczyszczalni �cieków wraz z przył�czami, budowa kanalizacji w
Landzmierzu, wie� Cisek planowana jest na lata 2003- 2010.
D y s k u s j a:
� Radny Blacha Anzelm zakwestionował, dlaczego na tak odległe lata planuje si� budow�

kanalizacji, przydomowe szamba przyrównał do „ekologicznej bomby”, proponuje aby
przyspieszy� budow� kanalizacji zasugerował, �e do budowy wodoci�gu mieszka�cy si�
dokładali to przypuszczalnie do kanalizacji równie�. Utrzymuje aby przyspieszy� budow�
kanalizacji motywuj�c swoj� wypowied� zaci�gni�ciem kredytu na działalno��
ekologiczn�.



Wójt Gminy- budowa kanalizacji mogłaby by� uko�czona w ci�gu jednego roku, ale zapytał
radnych o �rodki bud�etowe?  Mamy równie� inne potrzeby, które gmina musi realizowa�-
tabela na str 9 przedstawia , musimy patrze� na wszystkie obszary. Na przykładzie wsi
Kobylice podał, �e wpłata od 1 przył�cza została wyliczona na 600zł,  nie wszystkich sta� na
poniesienie takich kosztów, dochody wi�kszo�ci mieszka�ców s� nie za wysokie. Musimy
sobie u�wiadomi�, �e budowa inwestycji jest mniejszym problemem natomiast wi�kszym
problemem jest utrzymanie inwestycji. Je�eli radni wnioskuj� aby w 1 roku skanalizowa�
gmin� mo�na to zmieni�, niedługo b�dziemy uchwala� bud�et gminy zaplanujemy �rodki
finansowe, to b�dziemy realizowa�.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek przypomniał radnym czy przyspieszenie terminu budowy
kanalizacji co� nam pomo�e je�eli nie mamy �rodków finansowych w bud�ecie gminy?
� Basista Leonard zapytał czy w planie rozwoju uj�to wpłaty mieszka�ców?
Wójt Gminy poinformował- 75% dofinansowanie , 25% �rodki własne w tym składka
mieszka�ców. Udzielono głosu Pani Skarbnik, która wyja�niła pod wzgl�dem finansowym: w
planie rozwoju uwzgl�dniono wpłaty mieszka�ców, dofinansowanie z bud�etu gminy oraz
dofinansowanie z zewn�trz. Przypomniała, �e w 2004r spłacamy kredyt w kwocie 341tysi�cy
złotych, w 2005r musimy spłaca� 752 tysi�cy złotych kredytu zaci�gni�tego na remont
Gminnego O�rodka Kultury w Cisku oraz na remont dróg, w roku 2006 zadłu�enie gminy
si�gnie 926 tysi�cy złotych a w 2007roku przekroczy 1 milion złotych. Do spłacania
zaci�gni�tych kredytów dojdzie utrzymanie sali gimnastycznej.
� Radny Powiatu Reinhold Lepiorz- nie czytał całego omawianego projektu planu rozwoju,

lecz zwrócił uwag� na tabelk� dot. przyrostu naturalnego, stwierdził, �e dopóki nie nast�pi
zmiana systemu gospodarczego to lepiej nie b�dzie.

Wójt Gminy kontynuował dalej, �e mo�liwo�ci finansowe na planowane inwestycje były
dokładnie analizowane, na ka�d� planowan� inwestycj� musimy zaci�gn��  kredyt w celu
uzupełnienia �rodków finansowych własnych. Wykonanie dokumentacji inwestycji,
opracowanie studium wykonalno�ci, ocena oddziaływania na �rodowisko to s� wszystko
kosztowne dokumenty. Na budow� kanalizacji istnieje mo�liwo�� zaci�gni�cia kredytu, ale
kredyt nale�y spłaca�, w projekcie bud�etu musi by� zapewniona płynno�� finansowa gminy
inaczej taki projekt nie zostanie zatwierdzony prze Regionaln� Izb� Obrachunkow�. Pani
Skarbnik dodała do wypowiedzi Wójta Gminy, �e 75% dotacji najpierw trzeba wyło�y� z
bud�etu dopiero po zako�czeniu inwestycji mo�na ubiega� si� o dofinansowanie. Gminy na
ogół równie� na ten cel zaci�gaj� kredyty, który po otrzymaniu dofinansowania jest spłacany.
Nale�y równie� rozwa�y� sytuacj�, �e nie otrzymamy dofinansowania jako przykład podała,
co� niezgodnego z ustaleniami, wtedy finansujemy cał� inwestycj�. Wymieniła kredyty
zaci�gni�te przez Gmin�, które trzeba spłaca�, w 2004r spłacamy kredyt w kwocie 341tysi�cy
złotych, w 2005r musimy spłaca� 752 tysi�cy złotych kredytu zaci�gni�tego na remont
Gminnego O�rodka Kultury w Cisku oraz na remont dróg, w roku 2006 zadłu�enie gminy
si�gnie 926 tysi�cy złotych a w 2007roku przekroczy 1 milion złotych. Do spłacania
zaci�gni�tych kredytów dojdzie utrzymanie sali gimnastycznej.  Zapewniła, �e przedstawiony
plan rozwoju jest umiarkowany i zapewnia płynno�� finansow� gminy.
� Radny Malik Jan – przedstawiony plan rozwoju posiada 17 zada�, zostały omówione 3

zadania, proponuje aby na posiedzeniach komisji omówi� plan, wtedy podj�� uchwał�.
Zausterkował dlaczego w planie rozwoju do przył�czenia kanalizacji nie uj�to wsi
Roszowicki Las i Przewóz?

Wójt Gminy wyja�nił, �e te wsie maj� rozproszon� zabudow� np ul.Jama, ul.Głogowiec, w
tych wsiach budowa kanalizacji b�dzie rozwi�zana inaczej, poinformował radnych, �e plan w
trakcie realizacji mo�na b�dzie zmieni�, w chwili obecnej plan rozwoju wraz z uchwał� do 06
wrze�nia musi by� dostarczony do urz�du marszałkowskiego.



Je�eli planu nie przyjmiemy „wbijemy gola do własnej bramki” wszystkie inwestycje
przesun� si� w czasie, zaproponował radnym , by w zwi�zku z sytuacj� finansow� gminy,
wydłu�y� czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy do 2013r.
� Radny Ketzler Alojzy- „ co nagle to po diable”, je�eli termin jest okre�lony to nie

dyskutujmy tylko podejmujmy uchwał� stwierdził. Swoje niezadowolenie usprawiedliwił
tym, �e wa�ne dla gminy sprawy s� omawiane bez �adnego przygotowania przez komisje
rady.

� Radny Basista Leonard jest przeciwny podj�cia uchwały.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, projekt planu rozwoju opracowano w urz�dzie bior�c pod
uwag� wykonalno�� finansow� gminy, je�eli radni maj� potrzeby inne to mo�na konkretne
wnioski zło�y�, przedstawiony plan rozwoju mo�na zmieni�. Do planu uj�to zadania
najwa�niejsze. Poł�czenie systemów wodoci�gowych wynikło na posiedzeniu komisji
rolnictwa, poniewa� ponosimy du�e koszty zwi�zane z zakupem wody z Zakrzowa i K-Ko�la.
Pan Nagórza�ski Prezes SUR, który uczestniczył w posiedzeniu komisji rolnej potwierdził, �e
stacja uzdatniania wody w Bła�ejowicach zapewni wod� na cały teren Gminy  Cisek.
� Radny Powiatu Lepiorz Reinhold dodał do wypowiedzi Wójta, Rada Powiatu równie�

podejmowała podobn� uchwał�, problemy i dyskusja w powiecie była podobna,
przedstawiony plan rozwoju jest „elastyczny”, nale�y go przyj�� stwierdził.

� Radny Wurst Alojzy- przypomniał radnym, �e niedługo b�dzie oddana do u�ytku sala
gimnastyczna, któr� trzeba b�dzie utrzyma�, w planie na budow� kanalizacji uj�to okres 6
lat,  realizacja mo�e znacznie si� wydłu�y�,  radny Blacha Anzelm podtrzymuje aby
termin skanalizowania gminy skróci� maksymalnie,

Wójt Gminy wyja�nił, �e gminy maj� by� skanalizowane do 2020r, opracowany plan rozwoju
zapewnia płynno�� finansow� bud�etu gminy, pod warunkiem, �e spełnimy warunki do
dofinansowania planowanych inwestycji.
Zako�czono dyskusj� w punkcie budowy kanalizacji.
Udzielono głosu Sekretarzowi Gminy , który omówił punkt zadania uj�tego w planie rozwoju
E-Urz�d,b�dzie budowany kiosk internetowy k/urz�du, ka�dy urz�dnik za pomoc� sieci
elektronicznej b�dzie mógł kontaktowa� si� z petentem, b�dzie mo�liwo�� zło�enia podpisu
elektronicznego. W temacie tym została podj�ta przez Sejm ustawa która zobowi�zuje
wszystkie urz�dy do elektronicznego załatwienia petenta. Na realizacj� cz��ci tego zadania
przygotowany jest projekt uchwały na dzisiejsz� sesj�. Obecnie 63 gminy w Polsce
przyst�piły do realizacji tego programu. Przedstawił i omówił koszt zadania w rozbiciu na
poszczególne lata, nadmienił, �e sami jako gmina nie zrealizujemy zadania E-Urz�d, na
szkoleniu dla radnych ( stycze� 2004r ) dyr.WODIM Opole P.Lesław Tomczak cz��ciowo
temat omówił.
Wójt Gminy Cisek zapytał radnych jakie uwagi maj� do kolejno�ci remontów dróg uj�tych w
planie rozwoju gminy, poinformował , �e sugerowano si� protokółami komisji rolnictwa,
która wytypowała drogi do remontu jak równie� podaniami sołectw. Co roku uchwalany jest
bud�et gminy i b�dziemy decydowa� o kolejno�ci remontów dróg. Ka�da inwestycja
zaplanowana w omawianym planie rozwoju musi by� wprowadzona do bud�etu gminy.
� Radny Wurst Alojzy- członek komisji rolnictwa, stwierdził, �e komisja wytypowała do

remontu drog� Steblów –Roszowicki Las, która w planie uj�ta nie jest, byłaby równie�
konieczno�� zrobienia rowu w kierunku Roszowickiego Lasu oraz w kierunku
ul.Brzozowa, w bud�ecie nie ma pieni�dzy to po co ustalamy stwierdził.



Temat dróg  wzbudził du�e zainteresowanie w�ród radnych, zgłaszali bowiem oni potrzeby
remontów dróg i inwestycji na swoim terenie :
� Radny Malik Jan-  zgłosił remont ul. Lipowina – Przewóz oraz przesuni�cie budowy sali

gimnastycznej przy PSP Łany.
� Radny Basista Leonard- zapytał dlaczego ul.Płonia nie mo�e doczeka� si� na remont

drogi? Wymienił inwestycje, które planuje si� robi� w Łanach: stra�nic� OSP, szatnia
LZS, o�rodek zdrowia, sala gimnastyczna cztery inwestycje w jednej wsi dodał.

� Radna Karina Walach – ustosunkowała si� do wypowiedzi radnego Basisty, tegoroczne
zawody ogólnopolskie w „sikawkach konnych” przyniosły sław� OSP Łany na cał�
Polsk�, wszyscy wiedz� jak wygl�da stra�nica OSP w Łanach, jest przykre słuchanie
uwag radnego Basisty, w ostatnich latach w Łanach niewiele zrobiono, budowa remizy
OSP w Łanach, remont szatni LZS, jak równie� remont lub adaptacja innego budynku na
O�rodek Zdrowia nie s� wyci�gni�te z ksi��yca stwierdziła,

Wójt Gminy wyja�nił, w sprawie remontu ul.Płonia,  remontu wymagały odcinki dróg
dojazdowych do posesji, w planie rozwoju nie mog� by� uj�te krótkie odcinki dróg, to jest
zadanie własne gminy, wymienił inwestycje, remonty, które mog� do planu by� uj�te.
� Radny Ryborz Paweł- remont drogi  Kobylice- D�bowa,
 Sołtys wsi Roszowice Jan Gwó�d�- od dziesi�ciu lat zgłasza zarurowanie ok.200m rowu?
Wójt Gminy wyja�nił, �e 200m zarurowania nie mo�e by� uj�te w planie rozwoju.
Sołtys wsi Bła�ejowice Alfred Kurfeld- zgłosił, remont drogi z Bła�ejowic  w kierunku wsi
Poni�cice, droga ta znacznie skróciłaby dojazd do Raciborza.
� Radna Michalczyk Maria stwierdziła, �e z omawianego plan rozwoju lokalnego nie nale�y

nic „wyrzuca�”, poniewa� w ramach mo�liwo�ci finansowych b�dziemy go realizowa�,
proponuje aby dopisa� do tabelki na str 37 remont drogi Roszowicki Las – Nieznaszyn,
oraz remont i adaptacja remizy OSP w Roszowickim Lesie

� Radnu Blacha Anzelm – stwierdził, �e prowadzona dyskusja przypomina koncert �ycze�,
zaproponował aby równie� uj�� do planu uko�czenie parkingu przed Urz�dem Gminy,

Wójt Gminy wyja�nił, �e dokumentacja była zrobiona ale Rada Gminy poprzedniej kadencji
nie wyraziła zgody na przeznaczenie �rodków finansowych.
� Radny Ketzler Alojzy zaproponował  aby czym pr�dzej ustali� plan zagospodarowania

przestrzennego, jako przykład podał, �e bez aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego nie mo�na sprzeda� Akwenu D�bowa, proponuje aby na str 14 dopisa�
„Le�ny Dwór”, który powinien by� zakwalifikowany do obszarów chronionych.
Powinni�my chroni�, promowa� to co mamy stwierdził.

Radca Prawny wyja�nił, �e gmina mo�e inwestowa� w obszary których jest wła�cicielem,
mo�na by to robi� poza planem rozwoju lokalnego.
Rozwa�ano jeszcze budow� „�cie�ek rowerowych” na terenie gminy oraz dofinansowanie
ekologicznych ogrzewa� .
� Radny Basista Leonard – zaproponował aby zako�czy� dyskusj� w temacie planu rozwoju

lokalnego  i podj�cie uchwały.
Po dokonaniu zgłoszonych autopoprawek w planie rozwoju lokalnego  projekt uchwały
poddano pod głosowanie.
za przyj�ciem                           - 8 głosów,
przeciw                                    -  1 głos,
wstrzymało si� od głosowania – 3 głosy,
Uchwała Nr XXI/88/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 02 sierpnia 2004r w sprawie przyj�cia
Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Cisek na lata 2004-2013 wi�kszo�ci� głosów została
podj�ta uchwała stanowi zał�cznik nr 4 do niniejszego protokółu.



Ad 8. Projekty uchwał w sprawach bud�etowych omawiała Komisja Gospodarczo-Bud�etowa
Rady Gminy na swym posiedzeniu dnia 02 .08 2004r .Komisja nie wniosła �adnych uwag do
przedstawionych projektów.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy Cisek na 2004r
Udzielono głosu Pani Skarbnik M.Proba, która przestawiła projekt uchwały, omówiła zmiany
poszczególnymi działami, rozdziałami i paragrafami.
Radni nie wnie�li �adnych pyta� do przedstawionego projektu. Projekt uchwały poddano pod
głosowanie:
za przyj�cie                             – 12 głosów,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania  – 0 głosów,
Uchwała Nr XXI/89/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 02 sierpnia 2004r w sprawie zmian do
bud�etu Gminy Cisek na 2004r została jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr
5 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie dofinansowania budowy hali sportowej przy
Publicznym Gimnazjum w Cisku wraz z terenowymi urz�dzeniami sportowymi na kwot�
150.000zł.
Udzielono głosu Pani Skarbnik Marii Proba, która odczytała i omówiła projekt uchwały.
Uchwała upowa�ni Wójta Gminy do zawarcia umowy na dofinansowanie naszej inwestycji ze
�rodków Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Radni nie wnie�li �adnych pyta� do przedstawionego projektu uchwały. Projekt uchwały
poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                          – 12 głosów,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów,
Uchwała Nr XXI/90 /2004 Rady Gminy Cisek z dnia 02 sierpnia 2004r w sprawie
dofinansowania budowy hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Cisku została
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 6 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zaci�gni�cia długoterminowego kredytu  z
przeznaczeniem na realizacj� zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali sportowej przy
Gimnazjum w Cisku  do kwoty 701.900zł. Udzielono głosu Pani Skarbnik M.Proba, która
odczytała i omówiła projekt uchwały. Podj�cia uchwały jest niezb�dne do ogłoszenia
przetargu i wyboru banku do udzielenia kredytu.
Dyskusja:
� Radny Blacha Anzelm- kredyt b�dziemy spłaca� do 2009r, co z odsetkami kiedy nale�y je

spłaca� zapytał?
Pani Skarbnik udzieliła wyja�nie�- kredyty maj� zmienn� stop� procentow� ogłoszon� przez
Narodowy Bank Polski, odsetki nie maj� okresu karencji co oznacza, �e podlegaj� spłacie po
otrzymaniu kredytu.  Nadmieniła, �e na dzie� dzisiejszy na wszystkich zaci�gni�tych
kredytach du�o zyskali�my poniewa� stopa procentowa ulegała obni�eniu.
Innych pyta� nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                           - 12 głosów,
przeciw                                     -  0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania  -  0 głosów,
Uchwała Nr XXI/ 91/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 02 sierpnia 2004r w sprawie
zaci�gni�cia długoterminowego kredytu została przez rad� jednomy�lnie podj�ta. Uchwała
stanowi zał�cznik nr 7  do protokółu sesji.



Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urz�dze� wodoci�gowych. W tym temacie odbyło si� posiedzenie Komisji
Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i Porz�dku Publicznego. Udzielono głosu Kazimierzowi
Nagórza�skiemu Prezesowi Gminnej Spółdzielni Usług Rolniczych, która eksploatuje
wodoci�gi na naszym terenie. P. Nagórza�ski przypomniał, �e ustawa z 2001roku o
zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzaniu �cieków nakłada na
eksploatatora ustalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji stacji. Nadmienił, �e na
bie��co wynikaj� problemy, ostatnio firma robiła przegl�d hydrantów, jest ich 460 szt. na
terenie gminy, 46 hydrantów nale�ałoby wymieni�, pozostałe wymagaj� remontu, nadmienił,
�e najlepiej byłoby wymieni� wszystkie. Poprzednio w planie modernizacji planowano zakup
agregatu pr�dotwórczego przewo�nego w kwocie ok.35.000zł, po przedyskutowaniu z
komisj� roln�  ustalono zakup agregatu pr�dotwórczego stacjonarnego, którego koszt jest
mniejszy i wynosi ok.20.000zł.
Przy omawianiu tego problemu udzielono głosu członkowi komisji rolnej Alojzemu Wurst,
który odczytał wnioski komisji w temacie planu modernizacji stacji:
- wyasygnowa� z bud�etu gminy 2005r kwot� ok.30.000zł na wymian� hydrantów, z

wymienionych hydrantów wykorzysta� cz��ci zamienne do naprawy pozostałych,
propozycj� komisji było równie� montowanie podziemnych hydrantów.

- zamontowanie wodomierzy odbiorcom ryczałtowym,
- wyznaczenie kompetentnego pracownika   U. G., do nadzorowania eksploatatora sieci

wodoci�gowej na terenie gminy Cisek i  do kontaktów z SUR.
- komisja pozytywnie opiniuje poł�czenie sieci wodoci�gowej i odizolowanie pobierania

wody ze stacji uzdatniania z zewn�trz,
- zakup agregatu pr�dotwórczego stacjonarnego dla stacji Bła�ejowice,
� Radna Bustrycka Sylwia opu�ciła obrady sesji, w zwi�zku z czym w głosowaniu b�dzie

uczestniczyło 11 radnych, poinformował Przewodnicz�cy Rady-Paweł Ryborz,
� Radny Blacha Anzelm- zabrał głos w sprawie wymiany hydrantów, je�eli

przedsi�biorstwo eksploatuj�ce wodoci�gi nie b�dzie miało pieni�dzy na wymian�
hydrantów wtedy mo�na dofinansowa� z bud�etu gminy.

 Prezes K.Nagórza�ski udzielił wyja�nie�, do omawianego wieloletniego planu modernizacji
Spółdzielnia Usług Rolniczych nie zabezpieczyła takich �rodków finansowych, niektóre
hydranty umieszczone s� w miejscach niedost�pnych, doprowadzenie takich hydrantów do
u�yteczno�ci jest du�ym wydatkiem finansowym spółdzielni.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek podsumowuj�c dodał, remont, wymiana hydrantów jest
du�ym wydatkiem dla SUR jak równie� zakup agregatu pr�dotwórczego.
Innych uwag nie zgłoszono, odczytano projekt uchwały, dokonano autopoprawek w
zał�czniku do projektu uchwały w pkt 11 zmieniono szacunkowy koszt zakupu agregatu
pr�dotwórczego z 35.000zł na 20.000zł, dopisano pkt 13 – wymiana hydrantów opiewaj�ca na
koszt 30.000zł. Projekt uchwały poddano pod głosowanie :
za przyj�ciem                           – 11 głosów,
przeciw                                     -    0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania –    0 głosów,
Uchwała Nr XXI/92/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 02 sierpnia 2004r w sprawie
zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz�dze� wodoci�gowych została
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 8 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie przyst�pienia gminy Cisek do projektu z
zakresu społecze�stwa informacyjnego w województwie opolskim pod nazw� „E- Urz�d dla
mieszka�ca Opolszczyzny”.



Udzielono głosu Sekretarzowi Urz�du Gminy, który udzielił wyja�nie� w temacie
przedstawionego projektu uchwały. O�cienne gminy równie� przyst�puj� do tego programu,
temat był omawiany przez Dyrektora WODIP Opole P.Lesława Tomczaka na szkoleniu dla
radnych dnia 26 stycznia 2004r. W Urz�dzie Gminy Cisek jest 23 stanowisk pracy, koszty
zakupu całego przedsi�wzi�cia wynosi 162.191,64 zł. Koszt finansowy zadania podzielony
jest do realizacji na 3 lata tj. 2004,2005,2006. Harmonogram rzeczowo-finansowy, który
stanowi zał�cznik do omawianego projektu uchwały dokładnie okre�la koszty całego
projektu.
� Radna Blana Lucja- zapytała czy ka�dy mieszkaniec b�dzie miał dost�p do omawiane

sieci komputerowej? Jakie konsekwencje b�d� je�eli nie podejmiemy uchwały?
� Radny Basista Leonard- zapytał co oszcz�dzamy zakładaj�c nowy system? Czy b�dzie

ochrona danych?
Sekretarz Urz�du Jerzy Groeger wyja�nił, �e ka�dy mieszkaniec b�dzie miał dost�p do sieci
komputerowej, papier zostanie zast�piony elektronik�, pocz�tkowo tej oszcz�dno�ci , z
biegiem czasu cały obieg dokumentów odbywał si� b�dzie przez internet, ka�dy interesant
otrzyma swój kod, wi�c ochrona danych osobowych b�dzie zachowana. Dostarczenie sprz�tu
nast�pi w III kw 2005r lub I kw 2006r, w przypadku podj�cia omawianej uchwały musimy
równie� zapewni� �rodki finansowe w bud�ecie gminy w kwocie 25% warto�ci inwestycji tj.
40.547,91zł.
Radca Prawny P.Maciej Paj�k wyja�nił drugie pytanie, nie podj�cie uchwały spowoduje, �e
nie stworzymy infrastruktury zgodnej z prawem, nie b�dziemy w stanie załatwi� poda�
przesłanych elektronicznie, nowy system komputerowy nie b�dzie zakupiony dla zabawy.
Innych pyta� nie zgłoszono, projekt uchwały poddano pod głosowanie.
za przyj�ciem                        – 11 głosów,
przeciw                                     - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXI/93/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 02 sierpnia 2004r w sprawie
przyst�pienia gminy Cisek do projektu z zakresu społecze�stwa informacyjnego w
województwie opolskim pod nazw� „ E-Urz�d dla mieszka�ca Opolszczyzny”, została
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 9 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie współdziałania mi�dzy Gmin� Cisek a
Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach o�wiatowych gminy Cisek. Udzielono głosu Pani Skarbnik M.
Proba, która omówiła projekt uchwały. Mamy obowi�zek zatrudnienia metodyka, któremu
podlegałoby kilka nauczycieli, zajmowa�  si� tym b�dzie województwo, gminy musz� mie�
zaplanowane �rodki finansowe.
Radni nie wnie�li �adnych pyta� do projektu uchwały, wobec czego został poddany pod
głosowanie:
za przyj�ciem                        - 11 głosów,
przeciw                                   -  0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXI/94/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 02 sierpnia 2004r w sprawie
współdziałania mi�dzy Gmin� Cisek a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa
metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach o�wiatowych gminy Cisek, została
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 10 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, Wójt
Gminy wyja�nił  celowo�� podj�cia tej uchwały. Wymienione w zał�czniku drogi s� drogami
transportu rolnego, niniejsz� uchwał� kwalifikujemy je do dróg gminnych.



Radni nie wnie�li �adnych pyta� do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod
głosowanie:
za przyj�ciem                      – 11 głosów,
przeciw                                  - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów,
Uchwała Nr XXI/95/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 02 sierpnia 2004r w sprawie
pozbawienia kategorii dróg gminnych, została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi
zał�cznik nr 11 do protokółu sesji.
Wszystkie uchwały zostały podj�te.
Ad.9.Zapytania i o�wiadczenia radnych.
� Radny Oleks Walter – w zwi�zku ze zjazdem mieszka�ców w Cisku, prosił:
-  Zarz�d Dróg Powiatowych powinien koło swoich dróg i chodników,
- wykosi� działk�, która ma by� przeznaczon� na parking w Cisku /bezrobotni/,
Zapytał równie� co z O�rodkami Zdrowia na terenie gminy?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- pracownikom zatrudnionym przez Powiatowe Biuro
Pracy do robót interwencyjnych ko�czy si� umowa 19.08.2004r a maj� oni rozpocz�te prace
w Łanach i Miejscu Odrza�skim. Zarz�d Dróg Powiatowych b�dzie powiadomiony. W
przej�ciu  O�rodków Zdrowia nie ma �adnych zmian, je�eli chodzi o o�rodek w Łanach,
chcemy budowa� nowy wi�c czy warto budynek przejmowa�?
� Blacha Anzelm- zgłosił, �e w Miejscu Odrza�skim na budynkach „małej stra�y” oraz

„byłej szkoły”  nale�ałoby zakonserwowa� dachy. Poinformował równie�, �e syrena
alarmowa OSP umieszczona jest na budynku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej,
wieczorem  nie ma si� wst�pu na teren RSP, zaproponował czy nie mo�naby zamontowa�
syreny na innym budynku ogólnodost�pnym.

Wójt Gminy nie potrafił udzieli� odpowiedzi, jest to zwi�zane z finansami stwierdził.
� Mikliss Norbert- zapytał w sprawie dróg w Łanach , niedawno remontowane: droga

wojewódzka, ul.Szkolna , od posesji Gola w kierunku Ci��kowskiego Dołu maj� liczne
dziury, chodnik k/OSP jest uszkodzony równie� nie zrobiono, miejsce uszkodzone jest
oznakowane ale nie usuni�te.

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, uszkodzenie chodnika potraktujemy jako interpelacj�
radnego i wystosujemy pismo, natomiast Ci��kowski Dół usterki powinny by� usuni�te w
ramach gwarancji, ul. Szkolna nie jest przystosowana do ruchu takim ci��kim transportem-
GROMSPED.
� Radny Wurst Alojzy- mieli�my Dyrektora Zarz�du Dróg Powiatowych obecnego na sesji,

obiecał, �e w ramach mo�liwo�ci finansowych dziury na drogach b�d� załatane, na dzie�
dzisiejszy dziury jakie były takie s�,  zakr�ty, pobocza nie s� wykoszone, reprezentuje
wie� Steblów ,

Wójt Gminy Cisek uwag� Radnego Wursta potraktujemy jako interpelacj�.
� Radny Mali Jan – punkt buraczny w Dzielnicy nie uporz�dkowany, wykaszanie poboczy

przy drodze dojazdowej do Przewozu,
� Radny Blacha Anzelm stwierdził, �e w przeszło�ci opolszczyzna �wieciła przykładem

je�eli chodzi o wykaszanie zakr�tów i poboczy obecnie w całej Polsce nie jest tak
zaro�ni�te  jaku nas,

Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, �e temat wykaszania cz�sto jest poruszany w powiecie,
o�cienne gminy równie� borykaj� si� z tym problemem, padła nawet propozycja, aby finanse
przeznaczone na wykaszanie przekaza� samorz�dom.
� Radny Basista Leonard  w sprawie parkowania przed Wiejskim Domem Kultury w

Nieznaszynie, rolnik P.Dambo� parkuje tam sprz�tem rolniczym.



Wójt Gminy Cisek wyja�nił, �e je�eli radny Basista  ma takie �yczenie to znak zakazu
zostanie ustawiony, radca prawny potwierdził, �e na wniosek Wójta znak mo�na ustawi�.
� Radny Ketzler Alojzy- poinformował, o wycince drzewa, które zagra�a bezpiecze�stwu,

drzewo znajduje si� na ul. Bełk w Cisku w kierunku Roszowickiego Lasu.
Ad.10. Informacje i zapytania sołtysów.
� Sołtys Siembieda Czesław-odno�nie wykaszania zaproponował aby zakupi� na sołectwa

kosiarki „sztilowe” z przeznaczeniem na wykaszanie zakr�tów i poboczy.
Wójt Gminy wyja�nił, �e jest to niezgodne z przepisami, nie jeste�my wła�cicielami
wymienionych wy�ej dróg, byłby to du�y wydatek dla bud�etu : zakup kosiarek, paliwa.
� Sołtys Gwó�d� Jan podzi�kował za uporz�dkowanie terenu po byłym PGR w

Roszowicach, poinformował, �e „straszy” jeszcze pogorzelisko na tym terenie.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, �e pogorzelisko jest własno�ci� prywatn�.
� Sołtys Wilk Hubert zaproponował aby wykaszanie wszystkich dróg na naszym terenie

przekaza� na Spółdzielni� Usług Rolniczych w Roszowickim Lesie. Prosił aby plan
rozwoju lokalnego przekaza� równie� sołtysom.

Wójt Gminy wyja�nił, �e nie ma potrzeby przekazywa� planu rozwoju lokalnego sołtysom,
poniewa� je�eli b�dziemy go realizowa� musimy zadanie uj�� w bud�ecie gminy.
Wójt Gminy poinformował o podpisaniu partnerstwa z Gmin� Korperich-Niemcy , które
b�dzie miało miejsce dnia 08 sierpnia 2004 o godz. 15.30 w Cisku w GardenCaffe. Na t�
okoliczno�� zaprosił radnych. Poinformował, �e w dniach 06-09 sierpnia 2004r b�d� go�ci� u
nas delegacje z gmin partnerskich Breitungen i Korperich.
Innych zapyta� nie było.
Ad.11. Nie wpłyn�ły �adne interpelacje.
Ad.12.  Nie zgłoszono �adnych wniosków, porz�dek obrad został wyczerpany w zwi�zku z
czym Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz słowami „ Zamykam obrady XXI Sesji
Rady Gminy” zako�czył obrady sesji- godz. 19.45.

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


