
Protokół
z obrad XXII Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 27 wrze�nia 2004r-godz.14.00

Ad. 1.Obrady XXII Sesji Rady Gminy Cisek które odbyły si� w �wietlicy w Kobylicach
otworzył i prowadził Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz.  Na wst�pie powitał zebranych
radnych, sołtysów , go�ci zaproszonych, pracowników urz�du. Sprawdził prawomocno��
obrad sesji na 15 radnych obecnych 14 radnych / nieobecni : Przewo�nik Andrzej-
usprawiedliwiony/. 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 XXI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja na temat nowych zasad kredytowania inwestycji przez Bank Ochrony
�rodowiska Oddział Operacyjny w K�dzierzynie- Ko�lu.

5 Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym.
7. Informacja o przebiegu wykonania bud�etu Gminy Cisek za I półrocze 2004,
     a/ przedstawienie opinii RIO OPOLE,
     b/ przedstawienie opinii komisji gospodarczo-bud�etowej i rewizyjnej,
     c/ dyskusja,
8. Podj�cie uchwał w sprawach:

a/   zmian w bud�ecie gminy na 2004r- projekt uchwały zostanie dor�czony przed sesj�,
b/   Zaj�cie stanowiska Rady Gminy Cisek w sprawie przekształcenia Samodzielnego
     Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks.Biskupa Józefa
      Nathana w Branicach.
c/   przyst�pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      terenu górniczego w gminie Cisek, obejmuj�cego zło�a „Kobylice III”,
d/   realizacji zadania w ramach Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim.

9. Przedstawienie sprawozdania  z działalno�ci stałych komisji rady oraz komisji rewizyjnej
za okres od marca 2004   do wrze�nia 2004r

10. Zmiana w składach osobowych  komisji rady .
11. Zapytania i o�wiadczenia radnych.
12. Informacje oraz zapytania sołtysów.
13.Odpowied� Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone  w okresie mi�dzy sesyjnym.
14.Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji.

Ad.3. Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz zapytał o uwagi, do protokółu z obrad
poprzedniej sesji, który był do wgl�du w biurze rady. Radni nie wnie�li �adnych uwag do
protokółu z obrad XXI Sesji z dnia 02 sierpnia 2004r wobec czego przyj�cie protokółu
poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                         – 14 głosów ,
przeciw                                   -    0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów,
Protokół został przyj�ty jednomy�lnie.



Ad.4. Udzielono głosu Dyrektorowi Banku Ochrony �rodowiska P. Turek, który omówił
ofert� banku stanowi�c� zał�cznik nr 2 do protokółu sesji.
Przyst�piono do dyskusji:
Radny Basista Leonard- zapytał, w sprawie nabycia  kredytu i spłaty, jako przykład podał, �e
jest ch�tny na ocieplenie budynku i zało�enie ogrzewania  olejowego, na taki cel chciałby
skorzysta� z kredytu.
Dyr. banku wyja�nił- s� dwie mo�liwo�ci uzyskania kredytu :dla osób prywatnych i
przedsi�biorstw, w ka�dej sytuacji bank przedkłada swoj� ofert�, na dzie� dzisiejszy jest
korzystny kredyt na 3% do lat 7 nale�y spłaci�, odsetki spłaca si� od salda malej�cego, na
niektóre inwestycje mo�na uzyska� do 90% dotacji z narodowej puli ochron� �rodowiska.
Wójt Gminy zapytał, je�eli rolnik zamierza kupi� przykładowo kombajn.
Dyr. banku udzielił wyja�nie�- s� równie� dwa kryteria: dla rolników do 40 la i dla rolników
powy�ej 40 lat.  kredyty inwestycyjne dla młodych nie przekraczaj� stopy procentowej
pow.3,5 % bank pobiera minimaln� prowizj�, rolnik musi  przedło�y� biznes plan, w
placówce banku mo�na uzyska� wszelkie dane o kredycie na konkretny zakup ,inwestycj� lub
modernizacj�.
� Radny Hałas Diter- zapytał co w sytuacji kiedy rolnik przekroczy wiek 40 lat?
Dyr. banku wyja�nił-  dla tej  grupy s� kredyty na 6%
� Radny Blacha Anzelm – zapytał , czy pod taki korzystny kredyt nie mo�naby podci�gn��

budowy kanalizacji w gminie?
Dyr. banku wyja�nił, �e �rodki finansowe równie� dla samorz�dów s�, bol�czki samorz�dów
s� znane, dla samorz�dów liczy si� ka�da dotacja, po�yczki umarzalne, kredyty komercyjne
Innych pyta� nie zgłoszono, zako�czono dyskusj� do punktu Bank Ochrony �rodowiska.
Ad.5 Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci
mi�dzy sesyjnej, sprawozdanie stanowi zał�cznik nr  3 do protokółu sesji.
Ad.6 Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalno�ci mi�dzy sesyjnej tj. od 02.08.2004 do 27.09.2004r :
- poinformował, �e odbył sie konkurs na dyrektora Przedszkola w Łanach, wybrano

ponownie P.Bogusław� Larysz,
- odbyły si� dwa  spotkania z Rad� Sołeck� wsi Łany w sprawie budowy budynku

wielofunkcyjnego w Łanach,
- zło�ył podzi�kowanie Sołtysom, radom Sołeckim  które organizowały do�ynki wiejskie,

we wszystkich do�ynkach uczestniczył, stwierdził, �e organizacja była wspaniała,
wło�ono w ni� du�o pracy, zach�cił do dalszej współpracy,

- podzi�kował równie� wsi Sukowice, która nale�ycie spisała si� w korowodzie
do�ynkowych powiatowych do�ynek organizowanych w Długomiłowicach,

- poinformował  o odbiorze sali gimnastycznej w Cisku dnia 23.09.2004r, w zwi�zku z
drobnymi usterkami b�dzie jeszcze w terminie pó�niejszym odbiór ostateczny,

- poinformował o zebraniu we wsi Steblów w zwi�zku z likwidacj� Publicznej Szkoły
Podstawowej odbyło si� trzecie spotkanie w sprawie zagospodarowania budynku na
„nowej” szkole,

- odbyła si� narada z dyrektorami szkół na temat rozpocz�cia roku szkolnego,
- odbyło si� spotkanie z Starostwem Powiatowym i SPZOZ w sprawie przekazania gminom

O�rodków Zdrowia, budynki b�d� przekazane niodpłatnie, jednak�e gmina musi wykupi�
badania, w tym roku wykupimy bada� za 10.000zł, wst�pnie ustalono cało��150.000zł,
nadmienił, �e był zainteresowany budynkiem w Cisku, ale został przekonany o przej�ciu

      równie� o�rodka w Łanach.( działka powierzchniowo du�a, poło�ona w atrakcyjnym
      miejscu i inne),
- podzi�kował za pomoc dla powodzian z Gminy TR	CZA, przysłano podzi�kowanie z tej

gminy,



- poinformował o wyborze burmistrza dnia 26.09.2004r w Gminie Breitungen-Niemcy,
wybrano  Petera Heidricha,

- poinformował o przetargach:
a/ na dowóz dzieci do szkół,
b/ na wyposa�enie sali sportowej w Cisku ( 162.000zł brutto),
c/ na dostaw� posiłków- wybrano Caritas Racibórz cena posiłku 5,20zł,
d/ na zaci�gni�cie kredytu – sala gimnastyczna, odb�dzie si� 28.09.2004r ,
D y  s k u s j a :

� Radny Basista Leonard zapytał w sprawie wykupienia bada�, jakie badania b�d� robione?
Wójt Gminy wyja�nił, �e zakres bada� b�dzie ustalony z naszymi lekarkami, poniewa� one s�
najlepiej zorientowane o konieczno�ci bada� profilaktycznych.
� Radny Walter Oleks- 1.  23 wrze�nia odbył si� odbiór sali gimnastycznej, kiedy b�dzie

wyposa�enie w sprz�t sportowy, kiedy b�dzie mo�na korzysta� z sali ? 2. Ma by�
zatrudniony kierownik sali gimnastycznej oraz sprz�taczka? 3. W sprawie przej�cia
O�rodków Zdrowia, przekazanie odbywa si� na podstawie szanta�u stwierdził, czy ZOZ
K�dzierzyn-Ko�le nie mo�e nam przekaza� nieodpłatnie? 4. Dlaczego przejmujemy
O�rodek Zdrowia Łany skoro b�dziemy budowa� budynek wielofunkcyjny, co b�dziemy z
przej�tym budynkiem robi�?

Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- 1. 30 pa�dziernika 2004r podpisujemy umow� oddania
do u�ytku sali gimnastycznej, procedura jest zgodna z przepisami, jest to procedura
odwoławcza, firmy pracuj�ce przy budowie sali gimnastycznej  mog� wnie�� swoje uwagi. 2.
Kierownik sali gimnastycznej b�dzie zatrudniony, poniewa� obiekt ma warto�� ponad
3.000.000zł, znajduje si� tam du�o nowoczesnych urz�dze�, które musz� by� odpowiednio
eksploatowane. Kto� musi sal� otworzy�, udost�pni�, zamkn��, zrobi� kalendarz zaj��,
rozliczenia. Konserwatorzy: z Gimnazjum i Urz�du Gminy równie� zostali przeszkoleni w
obsłudze urz�dze� sali. Sprz�taczka równie� b�dzie zatrudniona. �rodki finansowe zostały
zaplanowane w bud�ecie gimnazjum. Zostan� zatrudnione osoby z terenu gminy. 3. Sprawa
O�rodków Zdrowia była wielokrotnie omawiana w Starostwie Powiatowym, inaczej nie
mo�na było załatwi� tej sprawy, nasi mieszka�cy korzystaj� z usług szpitala, wszyscy stali
przy stanowisku aby sfinalizowa� przej�cie o�rodków zdrowia. 4. Działka atrakcyjnie
poło�ona, mo�e by� podzielona na mniejsze, w przyszło�ci budynek mo�emy przeznaczy� na
mieszkania socjalne poniewa� obecny budynek socjalny przy ul.Głównej w Łanach wymaga
kapitalnego remontu lub kwalifikuje si� do wyburzenia.
� Radny Walter Oleks- poinformował, �e ma rozeznanie kto zajmuje si� salami

gimnastycznymi, stwierdził, �e nie ma potrzeby zatrudniania kierownika sali, ani
sprz�taczki. Proponuje aby nauczyciele W-F, odpowiadali   za obiekt sali  natomiast
sprz�taniem mog� zaj�� si� sprz�taczki z Gimnazjum, poniewa� s� zatrudnione na ¾ etatu
a pr�dzej ko�cz� prac�, na zako�czenie swojej wypowiedzi wymienił sale gimnastyczne,
gdzie nie zatrudniono �adnego kierownika sali, je�eli b�dzie odpowiednia renoma sali
wtedy kierownik mo�e by� zatrudniony.

� Radny Malik Jan  jest odmiennego zadania ni� P. Oleks, był zobaczy� sal� gimnastyczn�
w Komprachcicach, która jest podobna do naszej i tam zatrudniono kierownika sali,
dwóch konserwatorów, dwie sprz�taczki, stwierdził, �e w naszym przypadku nie ma
�adnej rozrzutno�ci zatrudniaj�c kierownika sali i sprz�taczk�, kto� musi by� za obiekt
odpowiedzialny, co do sprz�tania poinformował, �e sama podłoga sali jest uci��liwa w
utrzymaniu czysto�ci, nie mówi�c o widowni, szatni, prysznicach. B�d�c przy głosie
zapytał o wyposa�enie sali gimnastycznej.

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e odbył si� przetarg na wyposa�enie w podstawowy sprz�t
sportowy na kwot�:162.000zł brutto, wyposa�enie boisk, sala b�dzie rozdzielona kotarami,
kółka do podci�gania,  dokładniejszych  informacji mo�e udzieli� biuro inwestycji urz�du.



Warto�� sali gimnastycznej opiewa na kwot� ponad 3.000.000zł, byłoby nierozs�dne aby tak�
warto�ci� zarz�dzało kilka osób, nauczyciele maj� inne obowi�zki.
� Radny Ketzler Alojzy- 1. W sprawie przekazania budynków O�rodków Zdrowia

stwierdził, �e za darmo przekazali�my ZOZ to za darmo chcemy je otrzyma�.2. Czy na
do�ywianie uczni zło�ył ofert� równie� GOK Cisek,3. Mamy zatrudnionego inspektora
o�wiaty, szkoły si� likwiduje co sprawia, �e zakres obowi�zku na tym stanowisku si�
zmniejsza, stwierdził, ze inspektor o�wiaty P.Licznar mógłby zajmowa� si� zarz�dzaniem
sal� gimnastyczn�.

Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie� – 1.mo�emy nie przejmowa� O�rodków Zdrowia na
dzie� dzisiejszy jest spisana umowa wst�pna nie wi���ca na inn� form� SPZOZ si� nie
zgodzi, gminy o�cienne przej�ły o�rodki na zasadach wykupienia bada� profilaktycznych,
poinformował je�eli radni maj� inn� propozycj� mo�na j� zgłosi�. 2. Gminny O�rodek
Kultury w Cisku zło�ył ofert� przetargow� na przygotowywanie posiłków po terminie w
zwi�zku z czym oferta nie była rozpatrywana.
� Radny Ketzler Alojzy- je�eli Starostwo Powiatowe i SPZOZ nie wyra�� zgody na nasze

warunki to mo�na spróbowa� inaczej: reklama, prasa, �yjemy w pa�stwie demokracyjnym
i s� ku temu inne sposoby.

Rady Powiatu Lepiorz Reinhold udzielił wyja�nie�, zakup bada� profilaktycznych nie jest
wymysłem Starostwa, Samorz�dów czy SP ZOZ-u, problem powstał z chwil� kiedy słu�b�
zdrowia sprywatyzowano. Od tego czasu gwałtownie spadła liczba bada� specjalistycznych,
poniewa� lekarz musi za  badanie specjalistyczne pacjenta zapłaci�. Przetargi czy odpłatnie,
czy nieodpłatnie mogłyby trwa� dalej, ale sprawa ju� si� ci�gnie do�� długo i nale�ałoby j�
sfinalizowa�. O�rodek Zdrowia w Łanach mo�e atrakcyjny nie jest, ale działka poło�ona jest
w centrum wsi, działka jest do�� du�a mo�na j� podzieli� na mniejsze budowlane i sprzeda�.
Poinformował, �e na najbli�szej Sesji Rady Powiatu ma by� podpisany dokument przekazania
O�rodków Zdrowia dla Gmin Cisek, Polska Cerekiew i Pawłowiczki.
� Radny Basista Leonard- przedstawił swoje wyliczenie, z którego wynikało �e na wypłaty

dla 2 osób zatrudnionych w sali gimnastycznej potrzeba 50.000zł, zapytał czy to jest mały
wydatek ? Stwierdził, �e to jest du�o pieni�dzy przeznaczonych z bud�etu gminy, je�eli
decydujemy si� na taki wydatek to ju� dzisiaj powinni�my wytypowa� nast�pn� szkoł� do
likwidacj� stwierdził.

Wójt Gminy wyja�nił pytaj�co, „dlaczego budowali�my tak� sal� gimnastyczn�”?
� Radny Basista Leonard i członek Zarz�du Gminy w kadencji 1998-2002 , który w

kadencji poprzedniej ponaglał   rozpocz�cie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum
w Cisku  stwierdził – „ to sprzedajmy j�”.

Wójt Gminy Cisek wyja�nił, �e przy decyzji na budow� sali gimnastycznej nikt sobie nie
zdawał sprawy ile b�dzie nas kosztowa� utrzymywanie jako przykład podał ogrzewanie
obiektu. Musimy wspólnie wypracowa� co� konkretnego. Wynagrodzenie kierownika sali
 i sprz�taczki zaplanowane jest w bud�ecie gimnazjum.
� Radny Paweł Ryborz zapytał o sale lekcyjne w ł�czniku mi�dzy sal� a gimnazjum?
Wójt Gminy Cisek wyja�nił, po wyposa�eniu sali gimnastycznej zobaczymy ile �rodków
finansowych nam zostanie wtedy ł�cznik zostanie wyko�czony.
� Radny Blacha Anzelm wniósł o zako�czenie dyskusji w temacie sali sportowej, jest

zdania aby zatrudni� gospodarza sali, poniewa� warto�� obiektu jest du�a i kilka osób nie
mo�e zarz�dza� „ gdzie kucharek sze�� tam nie ma co je��” dodał.

� Radna Blana Lucja stwierdziła, �e radni nie maj� nic do powiedzenia, s� stawiani przed
faktami dokonanymi.

Wójt Gminy Cisek wyja�nił, �e postawiony zarzut nie ma potwierdzenia, poniewa� wszelkie
propozycje uchwał s� na sesjach przedstawiane, przy planach organizacyjnych szkół
utrzymanie sali zostało uj�te poniewa� sala jest przy Gimnazjum w Cisku.



� Radna Blana Lucja kontynuuj�c rozmow� dalej stwierdziła, aby radni wspólnie
opracowywali projekty uchwał, jako przykład podała plan rozwoju lokalnego gminy
Cisek, �e radni nie zostali zaanga�owani w opracowywanie planu.

Wójt Gminy wyja�nił, �e sołectwa otrzymały pisma o zgłoszeniu prac na najbli�sze lata, na 7
dni przed sesj� radni otrzymali projekt uchwały wraz z zał�cznikiem, gdyby�my wszyscy
opracowywali plan rozwoju lokalnego gminy byłby jeden bałagan, plan musiał by� zgodny z
przepisami, finansami. Został zrobiony projekt, w którym uwzgl�dniono  zmiany zgłoszone
na sesji, do podj�cia uchwał nikogo nie „stawia si� pod �cian�”, jest przykre, �e po dwóch
latach współpracy jest taka ocena radnej .
Sekretarz Gminy Jerzy Groeger udzielił wyja�nie� powołuj�c si� na § 45 Statutu Gminy
Cisek, którego pkt 1 „ Inicjatyw� uchwałodawcz� posiada ka�dy z  radnych oraz Wójt”itd,
wi�c Pani Radna mo�e uchwał� przygotowa�.
� Radny Basista Leonard popiera P.Blana stwierdzaj�c, �e ka�da strategia powinna by�

omawiana przez rad�, a projekt rozwoju lokalnego gminy otrzymał na 5 dni przed sesj�.
Wójt Gminy Cisek wyja�nił, mogli�cie pa�stwo okre�li� jakie zmiany do planu rozwoju
lokalnego dopisa� wzgl�dnie wykre�li�, ka�da uchwała mo�e by� przez rad� zmieniona.
Sołtys Lewicka Kazimiera zapytała dlaczego porz�dek obrad sesji jest tak przeci��ony?
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, porz�dek obrad wcale przeci��ony
nie jest, na przykładzie obrad dzisiejszych stwierdził, �e był tylko jeden punkt „ informacja na
temat udzielania kredytów przez Bank Ochrony �rodowiska ..”.Go�cie zaproszeni omawiali
temat przez ok. 0.15min. Pozostałe punkty s� sprawami proceduralnymi.
� Radny Blacha Anzelm podsumowuj�c dyskusj� stwierdził, projekt uchwały rada mo�e

uzupełni� lub zmieni� zaproponował przerw� .
Zako�czono dyskusje w temacie sprawozdania Wójta Gminy i ogłoszono 5 min. przerw�.
Ad.7. Udzielono głosu z-cy przewodnicz�cego Rady P.Malikowi, który odczytał opini�
Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 370/2004 z dnia 14 wrze�nia 2004r w sprawie opinii
z uwagami o przebiegu wykonania bud�etu gminy za I półrocze 2004r. Opinia stanowi
zał�cznik nr 4 do protokółu sesji. Pani Skarbnik Maria Proba  wyja�niła uwagi ujawnione
w Uchwale RIO. Radni nie wnie�li �adnych uwag. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek
wyja�nił, �e komisja gospodarczo-bud�etowa i rewizyjna sprawdzały temat, uwagi zostały
wyja�nione.
Przewodnicz�cy Komisji Gospodarczo-Bud�etowej Basista Leonard  przedstawił opini�
w sprawie wykonania bud�etu gminy w I półroczu 2004r cytat „ Komisja nie wnosi �adnych
uwag do wykonania bud�etu za I półrocze 2004r”. Protokół z posiedzenia  komisji  znajduj�
si� dokumentach komisji.
Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej Walter Oleks przedstawił  i omówił opini� komisji na
temat wykonania bud�etu za I półrocze 2004r, które komisja kontrolowała na posiedzeniach
w dniach 06, 17, 20 wrze�nia 2004r. Komisja uwzgl�dniła opini� Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Protokół komisji rewizyjnej stanowi zał�cznik nr 5 do protokółu sesji.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, poniewa� na posiedzenia komisji nie był zaproszony.
Zausterkowana przez komisj� kwota 5.000zł przeznaczona była na zapłacenie koncertu który
odbył si� w Cisku w Ko�ciele Parafialnym, koncertu wysłuchało wielu mieszka�ców
uzale�nionych b�d� nieuzale�nionych, sp�dzaj�c warto�ciowo  w ten sposób czas wolny, cykl
tych koncertów praktykowanych jest od lat w okresie �wi�tecznym. Kwota 360,-zł, została
przeznaczona dla gimnazjalistów naszej gminy, którzy brali udział w koncercie odbywaj�cym
si� w K�dzierzynie –Pogorzelec.
Odno�nie Gminnego O�rodka Kultury wyja�nił, �e protokół usterek został sporz�dzony,
dyrektor  jest upowa�niony do ustalenia terminu usuni�cia usterek.
Wójt Gminy poinformował, �e nie zawsze jest zło�ony wniosek pisemny na dofinansowanie,
w niektórych przypadkach załatwia si� wnioski zło�one ustnie.



Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz skierował pytanie do Radcy Prawnego dotycz�ce
przyjmowania wniosków ustnych.
Radca Prawny M.Paj�k wyja�nił, �e je�eli potrzeba, wyda w tej sprawie Wójtowi Gminy
opini� na pi�mie.
D y s k u s j a:
� Radny Malik Jan oraz Przewodnicz�cy Komisji d/s Rozwi�zywania Problemów

Alkoholowych wyja�nił w sprawie rachunku na kwot� 5.000zł , �e komisja nie opiniowała
rachunku, jako przewodnicz�cy nie ma zastrze�e� pokrycia kosztów koncertu,
dysponentem funduszu profilaktyki antyalkoholowej jest Wójt Gminy.

Innych pyta�, wyja�nie� nie zgłoszono. Zamkni�to dyskusj�.
Ad.8. Podj�cie uchwał.
Udzielono głosu P.Skarbnik Marii Proba, która omówiła zmiany działami, rozdziałami,
paragrafami  w bud�ecie na 2004r, poinformowała o zastrze�eniu Regionalnej Izby
Obrachunkowej do naszej Uchwała Nr XXI/89/2004 z dnia 02 sierpnia 2004r, obecny projekt
uchwały § 4 koryguje zausterkowany bł�d.
Wójt Gminy dodał do wyja�nie� P Skarbnik- „stary” budynek gimnazjum, chcemy
dopasowa� kolorystyk� do sali sportowej. Odno�nie zmian w dziale 754 wyja�nił, �e w
zwi�zku z budow� budynku wielofunkcyjnego w Łanach nale�ało zabezpieczy� finanse.
� Radny Basista Leonard poinformował, �e komisja gospodarczo-bud�etowa przed sesj�

omawiała zmiany i nie wniosła �adnych zastrze�e� do proponowanych zmian,
� Radny Ketzler Alojzy – zakwestionował dotacj� dla GOK-u Cisek w kwocie 6.000zł,

dajemy dotacj� a GOK nie przyst�pił do przetargu na przygotowanie i dostaw� posiłków
szkół?

Wójt Gminy Cisek wyja�nił- przeprowadzono kontrol� w GOK-u, z której sporz�dzony jest
protokół, odpowiednie czynno�ci urz�dowe zostan� podj�te, rada w odpowiednim terminie
zostanie poinformowana o podj�tych czynno�ciach.
Innych uwag nie zgłoszono. Projekt uchwały w sprawie zmian do bud�etu Gminy na 2004r,
poddano pod głosowanie, jedna radna wcze�niej opu�ciła obrady sesji, w zwi�zku z czym w
głosowaniu brało udział 13 radnych :
za przyj�ciem                       – 13 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowanie- 0 głosów,
Uchwała Nr XXII/96/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 27 wrze�nia 2004 w sprawie zmian
do bud�etu Gminy Cisek  na 2004r została jednomy�lnie przez rad� podj�ta. Uchwała stanowi
zał�cznik nr 6 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zaj�cia stanowiska dotycz�cego przekształcenia
Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks.
Biskupa Józefa Nathana wBranicach.
� Radny Blacha Anzelm- zapytał, dlaczego rada musi tak� opini� wyda�?
Wójt Gminy Cisek wyja�nił, �e przepisy prawne o zakładach opieki zdrowotnej zobowi�zuj�
rad� do wydania opinii.
Innych pyta� nie zgłoszono, wobec czego projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                           - 8 głosów,
przeciw                                    – 1 głos,
wstrzymało si� od głosowania – 4 głosy,
Uchwała Nr XXII/ 97/ 2004 Rady Gminy Cisek z dnia 27 wrze�nia 2004r w sprawie
wyra�enia pozytywnej opinii dotycz�cej przekształcenia Samodzielnego Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
wi�kszo�ci� głosów została przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 7 do protokółu sesji.



Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie przyst�pienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w gminie Cisek obejmuj�cego
zło�a „ Kobylice III”. Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie� o jaki obszar chodzi w projekcie
uchwały. Obszar obejmuje 72 ha poło�ony w Kobylicach dochodz�cy do Landzmierza
ul.Biadaczów, plan zagospodarowania b�dzie opracowany przez urbanist� kopalni, na dzie�
dzisiejszy s� to grunty rolne, które musz� by� wył�czone z produkcji rolnej. Nadmienił, �e nie
podj�cie uchwały spowoduje blokad� prac eksploatacyjnych na tym terenie.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz nadmienił, �e Wójt Gminy niniejszym
projektem uchwały z pewno�ci�  nie działa przeciw mieszka�com gminy.
� Radny Basista Leonard zapytał, czy teren jest prywatny? Wójt wyja�nił, �e tak jest to

teren stanowi�cy własno�� prywatn�.
Radca Prawny M.Paj�k udzielił wyja�nie�, �e przedstawiony projekt uchwały w sprawie
przyst�pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
górniczego w gminie Cisek obejmuj�cego zło�a „ Kobylice III”, niczego nie przes�dza lecz
otwiera drog� do opracowania projektu planu. Projekt planu b�dzie do wgl�du z mo�liwo�ci�
zgłoszenia uwag. Nast�pnie b�dziemy podejmowa� uchwał� o przyj�ciu planu .
� Radny Powiatu Lepiorz Reinhold- zapytał jaki zysk jest dla gminy, jaki zysk dla rolnika?

Dewastacja terenu, je�eli miałby głosowa� gł�boko by si� zastanowił?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, obecnie grunty opodatkowane s� podatkiem rolnym,
je�eli kopalnia zacznie eksploatacj� b�dzie podatek od nieruchomo�ci, b�dzie opłata
eksploatacyjna, b�dzie zbiornik wodny, który  mo�emy wykorzysta� np. turystycznie, obszar
b�dzie trwale wył�czony z klasyfikacji gruntów rolnych.
Radca Prawny dodał do wypowiedzi Wójta – przedsi�biorstwo górnicze zgodnie z przepisami
jest zobowi�zane do zrekultywowania terenu po wyrobiskach, nie ma obawy  aby tego nie
zrobiło. Innych uwag nie zgłoszono.
Zako�czono dyskusj� w temacie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
za przyj�ciem                       - 13 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania -0 głosów,
Uchwała Nr XXII/98/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 27 wrze�nia 2004r w sprawie
przyst�pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
górniczego w gminie Cisek obejmuj�cego zło�a „ Kobylice III”. Została jednomy�lnie przez
rad� podj�ta.  Uchwała stanowi zał�cznik nr 8 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie realizacji zadania w ramach Programu Odnowa
Wsi w Województwie Opolskim . Zał�cznikiem do uchwały jest Uchwała zebrania
wiejskiego Sołectwa Łany. Wójt Gminy udzielił wyja�nie� – Podj�cie uchwały Rady
akceptuje wol� mieszka�ców wsi Łany, uchwała jest niezb�dna do zło�enia wniosku o
dofinansowanie inwestycji z programu „Odnowa Wsi”, chocia� zło�enie wniosku nie
przes�dza �e dofinansowanie otrzymamy.
� Radny Basista Leonard- zapytał dlaczego s� rozbie�no�ci w nazwie inwestycji „ remont i

modernizacja budynku wielofunkcyjnego ”lub „ remont i modernizacja szatni LZS”.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, Radca Prawny dodał, �e do otrzymania dofinansowania
inwestycji musz� by� wkłady własne gminy, je�eli dofinansowania z „Odnowy Wsi” Gmina
nie otrzyma temat wróci, radni napewno zostan� poinformowani.
Innych pyta� nie zgłoszono, przyst�piono do głosowania :
za przyj�ciem                       – 12 głosów,
przeciw                                  – 0 głosów,
wstrzymał si� od głosowania - 1 głos,



Uchwała Nr XXII/99/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 27 wrze�nia 2004r w sprawie
realizacji zadania w ramach Programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim wi�kszo�ci�
głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 9 do protokółu sesji.
Ad 8. Przedstawienie sprawozdania z prac komisji rady.
Przewodnicz�cy Komisji O�wiaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Jan Malik
przedstawił sprawozdanie z działalno�ci komisji w okresie od marca do wrze�nia 2004r.
Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr  10 do protokółu sesji.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek zapytał czy pobieranie opłaty czesnego od 6-latków jest
słuszne?
Radca Prawny udzielił wyja�nie�, �e nauka przedszkolna 6-latków jest bezpłatna. Opłata
czesnego jest przeznaczona na zakup: zabawek, �rodków czysto�ci, wyprawki –mazaki, bloki,
itp, koszty przygotowania posiłków-zakup wyposa�enia kuchni , je�eli dziecko korzysta z
zada� ponadprogramowych rodzic powinien za to płaci�, nie oznacza to, �e dziecko musi
korzysta� z zada� ponadprogramowych.
Radny Malik Jan odczytał odpowied� rzecznika prasowego w tym temacie.
Innych pyta� do sprawozdania komisji nie wniesiono.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek przekazał komisji o�wiaty pismo Starostwa Powiatowego
dotycz�ce wyboru Przedstawiciela Gminy Cisek w Radzie Społecznej Samodzielnego
Społecznego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Zakład Zdrowia Publicznego i
Medycyny Profilowanej w K�dzierzynie-Ko�lu. Obecnie funkcj� t� pełniła Radna
Michalczyk, jednak�e kadencja si� ko�czy z dniem 31 pa�dziernika 2004r i nale�y dokona�
wyboru ponownego. Zapytał radnych czy komisja ma rozpatrzy� czy te� na tej sesji
dokonamy wyboru?
Radca Prawny udzielił wyja�nie�, je�eli decyzja ma by� podj�ta na tej sesji nale�y zmian�
porz�dku obrad podda� pod głosowanie.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz zgłosił wniosek w sprawie zmiany
porz�dku i wprowadzenie projektu uchwały wyboru Przedstawiciela Gminy Cisek w Radzie
Społecznej Samodzielnego Społecznego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Zakład
Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilowanej w K�dzierzynie-Ko�lu. Zgłoszony wniosek
poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                         – 12 głosów,
przeciw                                    – 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 1 głos,
Wi�kszo�ci� głosów wniosek został przyj�ty przez rad�, wobec czego przyst�piono do
dokonania wyboru i podj�cia stosownej uchwały.
Na kandydata zgłoszono Radn� Mari� Michalczyk, która wyraziła zgod�. Projekt uchwały
poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                          - 12 głosów,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania  – 1 głosów,
Uchwała Nr XXII/100/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 27 wrze�nia 2004r w sprawie
wyboru Przedstawiciela Gminy Cisek w Radzie Społecznej Samodzielnego Społecznego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny
Profilowanej w K�dzierzynie-Ko�lu. Na kadencj� 2004-2008 reprezentantem Gminy Cisek w
w/w radzie jest  Maria Michalczyk Uchwała stanowi zał�cznik nr 11 do protokółu sesji
Udzielono głosu przewodnicz�cemu komisji gospodarczo-bud�etowej, który przedstawił
sprawozdanie z działalno�ci komisji w okresie od marca do wrze�nia 2004r.
Radny Wurst Alojzy członek komisji rolnej przedstawił sprawozdanie z działalno�ci w
okresie od marca do wrze�nia 2004r. Radni nie wnie�li �adnych uwag do przedstawionych
sprawozda�.



Przewodnicz�cy komisji rewizyjnej Walter Oleks przedstawił sprawozdanie z działalno�ci
komisji w okresie od marca do wrze�nia 2004r.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz zapytał w sprawie wyst�pie�
pokontrolnych komisji rewizyjnej, czy do skargi musi by� wyst�pienie pokontrolne?
Radca Prawny udzielił wyja�nie�, je�eli  skarga jest niezasadna, to wyst�pienie pokontrolne
jest niekonieczne. Komisja rewizyjna zaj�ła si� sprawdzeniem informacji z wykonania
bud�etu za I półrocze 2004r, je�eli w trakcie sprawdzania komisja uznała, �e s� jakie�
niejasno�ci, które nale�ałoby skontrolowa�, wtedy plan pracy komisji rewizyjnej nale�y
zmieni�.
Ad.10. Zmiana w składach osobowych  komisji rady.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz poinformował, �e przeprowadził rozmow� z
przewodnicz�cymi komisji, zwrócił si� do radnych z pro�b� o podj�cie decyzji w tym
temacie.
Udzielił głosu radnemu J. Malik przewodnicz�cemu komisji o�wiaty , który w swojej
wypowiedzi stwierdził, �e prace w komisji układaj� si� dobrze, terminy posiedze� ustalane s�
wspólnie, członkowie staraj� si� uczestniczy� w posiedzeniach, tematy s� realizowane
zgodnie z planem pracy, nie wniósł �adnych zastrze�e� do prac komisji.
Radny Basista Leonard przewodnicz�cy komisji gospodarczo-bud�etowej stwierdził, �e nie
ma �adnych problemów komisja współpracuje dobrze.
Radny Blacha Anzelm członek komisji rolnej, poinformował, �e ostatnio w posiedzeniach nie
uczestniczy przewodnicz�cy Andrzej Przewo�nik, posiedzenia komisji ustala i prowadzi
zast�pca J.Kusze, jednak�e nie uczestniczy w obradach sesji. Plan pracy komisji jest
realizowany. Na najbli�szym posiedzeniu komisja wyja�ni problemy.
Przewodnicz�cy Rady Gminy zapytał, czy ma upowa�nienie do ustalania terminów posiedze�
komisji?
Radca Prawny  udzielił wyja�nie�, Statut Gminy Cisek okre�la organizacj� pracy komisji
rady, skoro sygnalizowane s� trudno�ci, nale�ałoby ustali�, czy nieobecno�ci koliduj� z
pracami komisji, nast�pnie dokona� zmian w składzie osobowym. Skoro rada powołała
składy osobowe mo�e je odwoła�.
Dla radnej L.Blana, która przy omawianiu pkt 6 wyraziła niezadowolenie ze współpracy,
wyja�nił, �e jako radna odczuwa pewien „ niedosyt” z niektórych rozwi�za� , przypomniał, �e
głównym zadaniem komisji jest opracowywanie uchwał, wtedy znacznie skrócono by czas
omawiania projektów uchwał na sesji. Powołane składy osobowe powinny ustala�, b�d�
opiniowa� projekty uchwał. Projektów uchwał nie mo�na przewidzie�, opiniowanie  uchwał
przez komisje jest bardzo wa�ne, projekty mog� by� wysłane równocze�nie na sesj� i do
komisji. Komisje w formie wniosków mog� w�tpliwo�ci mog� zapisa�, o konieczno�ci
skierowania uchwał do poszczególnych komisji decyduje Przewodnicz�cy Rady Gminy,
je�eli radni stwierdz�, �e dany  projekt był mało omawiany mog� równie� o skierowaniu go
na komisj�.
Wójt Gminy dodał do wypowiedzi- ustawa o samorz�dzie reguluje problem.
Udzielono głosu przewodnicz�cemu komisji rewizyjnej, który poinformował, �e s� problemy
z zebraniem si� całej komisji, jako przykład podał posiedzenia w temacie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy, komisja kilkakrotnie ustalała terminy posiedze�.
Nadmienił, �e K�dzierzyn-Ko�le ma powołane „konkretne zespoły” pracuj�ce nad danym
tematem.
Radca Prawny udzielił wyja�nie�- „Statuty” miasta i gmin si� ró�ni�, przedstawił radnym
zapisy obu statutów i wyja�nił ró�nice zapisów, nale�ałoby zmieni� zapis w Statucie Gminy
ale czy sprawdziłoby si�?
� Radna Walach Karina- stwierdziła, �e ka�dy „ z nas decyduj�c si� na radnego wiedział na

co si� decyduje, jednak�e nale�ałoby realnie podchodzi� do sytuacji, które �le nam �ycie”,



wi�kszo�� radnych pracuje zawodowo, mamy rodziny, terminy posiedze� komisji mo�na
wcze�niej uzgodni�.

Zako�czono dyskusj� do pkt.10.
Ad.11. Zapytania i o�wiadczenia radnych.
� Radny Walter Oleks- co z parkingiem w Cisku?
Wójt Gminy w Cisku udzielił wyja�nie�, gmina spisała w formie aktu notarialnego „umow�
wst�pn�”, taka obowi�zuje procedura poniewa� gmina nie jest rolnikiem.
Radca prawny równie� potwierdził, �e zakup działki przeznaczonej na parking musi by�
potwierdzony stanowiskiem Agencji Własno�ci Rolnej Skarbu Pa�stwa.
Przewodnicz�cy rady Gminy Cisek odczytał tre�� pisma „NSZZ Solidarno��” Regionu �l�ska
Opolskiego w sprawie podj�cia uchwały ustalaj�cej dni i godziny otwarcia i zamykania
placówek handlu  detalicznego, zakładów gastronomicznych, zakładów usługowych na
terenie gminy.
Radca Prawny udzielił wyja�nie� w temacie ograniczenia godzin handlu w niedziele i �wi�ta
– ograniczenie mogłoby by� ale wprowadzone ustaw� a nie uchwał� rady, w całej Polsce nie
    ma takiej uchwały.
Odrzucenie proponowanego przez NSZZ Solidarno�� projektu uchwały poddano pod
głosowanie.
za odrzuceniem projektu        – 13 głosów,
przeciw                                     – 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania – 0 głosów,
Radni jednomy�lnie zdecydowali o odrzuceniu projektu uchwały dotycz�cej ograniczenia
godzin handlu w niedziele i �wi�ta.
� Radny Wurst Alojzy- w sprawie stanu dróg powiatowych, wykaszanie, asfaltowanie,

poinformował, �e w miesi�cu sierpniu Zarz�d Dróg Powiatowych „łatał niektóre dziury”,
ale te drogi na terenie naszej gminy wygl�daj� fatalnie.

Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- na działalno�� Rady Powiatu Wójt nie ma wpływu ,
było zgłaszane, �e b�d� robione tylko remonty cz�stkowe dróg, P.Kry� dyr. zapewnił, �e nie
posiada �rodków finansowych .Remont drogi przez Steblów, wykoszenie poboczy na
skrzy�owaniu  w Roszowicach oraz na ul.Byczynickiej w kierunku Nieznaszyna, �cinka
poboczy na drogach powiatowych, wy�lemy pismo, wypowied� potraktujemy jako
interpelacj� radnego.
� Radny Ketzler Alojzy – poinformowa� OKSM w Kobylicach o usuni�ciu piasku z drogi

k/wyrobisk.
� Radny Blacha Anzelm – poinformował o przeniesieniu stra�nicy w Miejscu Odrza�skim,

obecna mie�ci si� w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Miejscu Odrz�skim.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, �e brak �rodków finansowych w bud�ecie gminy, na
zmian� stra�nicy OSP w Miejscu Odrza�skim.
Ad.12. Lewicka Kazimiera- zgłosiła zrobienie odwodnienia na ul. Planetorza k/nowego
chodnika w kierunku cmentarza, poniewa� P.Kry� na b�d�c go�ciem na naszej Sesji zapewnił,
�e b�dzie to zrobione, napewno wiedział jaki ma bud�et.
� Sołtys Siembieda Czesław  poinformował, o jubileuszu 50-lecia mał�e�stwa P.Kaleta

mieszka�ców Steblowa.
� Sołtys Kurfeld Alfred – w trosce o stan naszych dróg poinformował, �e  roku bie��cym

cukrownia „Cerekiew” b�dzie sama odbiera� buraki od rolników, co b�dzie z naszymi
drogami? zapytał.

Wójt Gminy Cisek  udzielił wyja�nie�, �e miejsca składowania buraków cukrowych s�
wiadome, je�eli co� si� b�dzie działo z drogami zrobimy zdj�cia i b�dziemy ��da� od
cukrowni.
� Sołtys Kirchniawy Jan zapytał o remont ul.Górnej?



Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e bie��cym roku nie b�dzie robiona, poniewa� bra�
�rodków finansowych.
Ad.13. Nie wpłyn�ły �adne interpelacje.
Ad.14. Radny Wurst Alojzy zapytał, w sprawie składowania eternitu, sołtysi spisywali ilo��
eternitu w poszczególnych wsiach, gdzie si� uda� je�eli jest si� zainteresowanym
składowaniem eternitu?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie� – zwróci� si� do pracownika UG Cisek Pani Zemelka, która
udzieli informacji w temacie składowania eternitu. Innych pyta� nie zgłoszono, wyczerpano
porz�dek obrad.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz słowami „Zamykam obrady XXII Sesji”
zamkn�ł obrady sesji - godz. 19.15 .

Protokółowała:
Małgorzata Siegmann

  Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek
 /-/ Paweł Ryborz


