
Protokół
z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 08 listopada 2004r- godz.14.00

Ad.1.Obrady XXIII Sesji Rady Gminy Cisek  słowami „ Otwieram  XXIII Sesj� Rady Gminy
Cisek „ otworzył i prowadził Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz. Na wst�pie powitał
wszystkich zebranych obecnych na sesji. Sprawdzono prawomocno�� obrad sesji : na 15
radnych obecnych 14 / nieobecny : Andrzej Przewo�nik/. Lista obecno�ci stanowi zał�cznik
nr 1 do protokółu sesji.
Ad.2. Przewodnicz�cy Rady zapytał o wnioski, uwagi do porz�dku obrad. Radni nie zgłosili
�adnych wniosków, uwag do porz�dku obrad XXIII Sesji, wobec czego przyst�piono do
realizacji 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 XXII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym.
6. Rozpatrzenie pisma Wojewody Opolskiej dotycz�cego członkostwa Wójta Gminy w

Radzie Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego, oraz podj�cie stosownej
uchwały.

7. 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
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego O�rodka Terapii Uzale�nienia i
Współuzale�nienia w Opolu.

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.
Ad.3. Przewodnicz�cy Rady zapytał o uwagi do protokółu z obrad sesji poprzedniej . Radni
nie wnie�li �adnych uwag do protokółu z obrad XXII Sesji z dnia 27.09.2004 w zwi�zku z
czym przyj�cie protokółu poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem – 14 głosów,
przeciw- 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Protokół z obrad XXII Sesji Rady Gminy został jednomy�lnie przez rad� przyj�ty.
Ad.4 Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci –
sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji. Radni nie wnie�li �adnych pyta� do
sprawozdania.
Ad.5. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w okresie mi�dzy
sesyjnym:
- poinformował o odbytych przetargach
� na wywóz nieczysto�ci,
� na dostaw� opału do wszystkich placówek gminy,
� odnowienie elewacji na budynku gimnazjum w Cisku ( 58.123,-zł),
� na dostaw� oleju opałowego ( PKN ORLEN),
- podpisano umow� na dofinansowanie sali sportowej,
- podpisano umow� na zimowe utrzymanie dróg,
- rozpatrzono  zakupienie pieca c.o. do PSP Landzmierz,



- rozpatrzono zakupienie okien wraz z parapetami do O�rodka Zdrowia w Cisku, w cz��ci
mieszkalnej- koszt ok.20.000zł

- rozpatrzono zakupienie 6 lamp na boisko sportowe w Łanach – koszt ok. 8.000zł, słupy
wraz z przewodami, lampy o�wietlałyby boisko

- poinformował o wniosku sołectwa Dzielnica na remont dachu kaplicy, stan kaplicy jest
fatalny od kilku lat nie była  remontowana, przypuszczalny koszt remontu dachu
ok.12.000zł natomiast cały remont ł�cznie z dachem opiewa na kwot� ok.30.000zł, nie
byłoby potrzeby robienia przesuni�� w bud�ecie gminy �rodki bud�etowe z działu
„gospodarka komunalna” mogłyby by� przeznaczone , pozostałe roboty zwi�zane z
remontem wie� zrobiłaby we własnym zakresie, obiekt ten ma ok.105 lat, mieszka�cy
równie� robi� zbiórk� pieni��n� na ten cel.

- poinformował o propozycji sprzeda�y domu nauczyciela w Łanach- wyceniona warto��
wynosi 64.000zł ( cena działki i budynku)

- poinformował o woli nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy ul.U�miechu w Cisku,
obecnie droga ta stanowi własno�� prywatn�,

- poinformował o nabyciu O�rodków Zdrowia Cisek i Łany, wzamian za wykupienie bada�
profilaktycznych, przeprowadził rozmow� z lekarkami i byłaby potrzeba zrobienia bada�
mamograficznych dla kobiet i m��czyzn w wieku 55-60 lat, według danych z meldunków
kobiet w tym wieku jest ok.224, natomiast m��czyzn ok.133 –koszt bada� wynosiłby
ok.26390zł, pacjenci u których stwierdzono by jakiekolwiek podejrzenia korzystaliby z
dalszych bada� specjalistycznych w SP ZOZ,

D y s k u s j a:
� Radna Blana Lucja- zapytała, czy elewacja na budynku gimnazjum b�dzie w tym roku

sko�czona ? czy O�rodki Zdrowia s� ju� przekazane?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- elewacja b�dzie uko�czona do ko�ca listopada 2004r,
natomiast w przej�ciu O�rodków Zdrowia trzeba spisa� akt notarialny, na dzie� dzisiejszy
Rada Powiatu podj�ła Uchwał� o nieodpłatnym przekazaniu w zamian za badania
profilakyczne.
� Malik Jan – zapytał o kwot� wykupienia bada�?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- jest to kwota 150.000zł, rozło�ona na spłat� w okresie 5 lat,
jest to kwota zbli�ona do warto�ci obydwu naszych budynków o�rodków,
� Radny Ketzler Alojzy- podtrzymuje swoje zdanie aby O�rodki Zdrowia były przekazane

bezpłatnie poniewa� przekazali�my za darmo i chcemy za darmo.
� Radny Basista Leonard – 1.zapytał o koszt utrzymywania dróg w okresie zimy? 2.Które

okna b�d� wymieniane w O�rodku Zdrowia w Cisku?3. Odno�nie lamp na boisku, kto
b�dzie robi� kosztorys na remont kapliczki w Dzielnicy? 4.Prosił o wyja�nienie nabycia
ul. U�miechu, ?

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- 1.utrzymywaniem dróg gminnych w czysto�ci w okresie
zimy b�dzie si� zajmowa� Spółdzielnia Usług Rolniczych, koszt utrzymuje si� na poziomie
lat poprzednich, o 1zł podwy�szono cen� na poszczególnych usługach, od�nie�anie,
posypywanie piaskiem 2. Na parterze budynku s� okna wymienione, na pi�trze b�d�
wymieniane.3. Na boisku planuje si� monta� zwykłych lamp ulicznych, kosztorys kapliczki w
Dzielnicy wykonywała firma budowlana  na cały remont kapliczki- dach przecieka i wymaga
zabezpieczenia przed zim� . 4.  Na terenie gminy s� ulice stanowi�ce własno�� prywatn�,
mi�dzy innymi ta wymieniona wy�ej i wła�ciciel wyraził wol� niodpłatnego przekazania na
rzecz gminy, koszty zwi�zane ze spisaniem aktu notarialnego pokrywa nabywca.
� Radny Oleks Walter- 1.zapytał w sprawie lamp, które maj� by� zamontowane na boisku w

Łanach, je�eli maj� one słu�y� o�wietleniu wieczornych treningów to proponuje aby
zamontowa� je na wy�szych słupach, poniewa�  zamontowane na słupach ulicznych nie
daj� efektu- �le o�wietl� płyt� boiska „ lepiej zamontowa� wy�ej b�dzie efekt”.2. Czy



Gmina jest wła�cicielem kapliczki w Dzielnicy? 3. Popiera wypowied� Radnego Ketzlera,
w sprawie przej�cia O�rodków Zdrowia „ kwota 150.000zł jest nie do przyj�cia” 4Zgłasza
do wymiany lampy uliczne na ul.Mickiewicza od ul.Nowej do starej stra�y, obecne lamy
nie zdaj� egzaminu nie wszystkie �wiec� lub bardzo słabo �wiec� na tym odcinku drogi
jest ciemno.

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�-  2.kapliczka w Dzielnicy stanowi własno�� ko�cioła, byłoby
to dofinansowanie remontu 4.O�wietle uliczne nie bardzo u nas funkcjonuje, w posiadaniu
Wójta Gminy jest oferta na modernizacj� o�wietlenia ulicznego, byłaby du�a oszcz�dno��, a
koszty modernizacji spłaciłyby si� z oszcz�dno�ci- koszt modernizacji ponad 500.000zł. Przy
konstrukcji bud�etu gminy na 2005r b�dzie ta sprawa omawiana.
� Mikliss Norbert- poinformował, w sprawie lamp na boisku w Łanach,  b�d� tradycyjne

słupy betonowe, mieszka�cy w swoim zakresie zrobi podwy�szenie
� Radny Ryborz Paweł- radni maj� uwagi w temacie przej�cia O�rodków Zdrowia,

proponowana przez ZOZ forma przekazania „ otrzymacie bezpłatnie, ale musicie wykupi�
za okre�lon� kwot� badania” jest okre�lana jako „szanta�”.

Radca Prawny udzielił wyja�nie� – Rada Powiatu podj�ła uchwał� w sprawie wyra�enia
zgody na zbycie nieruchomo�ci stanowi�cych własno�� Powiatu K�dzierzy�sko Kozielskiego,
poło�onego w Cisku przy ul.Harcerskiej i Łanach przy ul.Głównej 109, finałem sprawy jest
spisanie aktu notarialnego. Na podstawie przedło�onej uchwały  Notariusz odmówił spisanie
aktu notarialnego poniewa� jedna cz��� uchwały okre�la , �e przekazanie o�rodków jest
nieodpłatne natomiast druga cz��� zobowi�zuje do wykupienia bada�.
Wójt Gminy Cisek dodał do wypowiedzi Radcy- bez zgody Rady nie mo�e podejmowa�
�adnych decyzji, �rodki finansowe na zakup bada� musz� by� uj�te w bud�ecie gminy, nic nie
stałoby na przeszkodzie gdyby w uchwale było napisane nieodpłatne przekazanie o�rodków
zdrowia.
Innych pyta� nie zgłoszono, zako�czono dyskusj� nad sprawozdaniem Wójta Gminy.
Ad.6 Rozpatrzenie pisma Wojewody Opolskiego
Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji O�wiaty, który odczytał pismo Pani Wojewody
z dnia 12 pa�dziernika 2004r , pismo stanowi zał�cznik do uchwały , nast�pnie odczytał
wyja�nienie Wójta Gminy, wyja�nienie stanowi zał�cznik do uchwały .
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał pismo, które otrzymał od
P.Wojewody dnia 18 pa�dziernika 2004 r,
Udzielono głosu Radcy Prawnemu P. Maciejowi Paj�kowi, który omówił swoj� wydan�
pisemn� opini� w tej sprawie. Opinia stanowi zał�cznik do uchwały. Art.4 pkt.3 ustawy
antykorupcyjnej brzmi „ Osoby wymienione w art. 1 i 2 w okresie zajmowania lub pełnienia
funkcji, o których mowa w tych przepisach nie mog� by� członkami zarz�dów, rad
nadzorczych lub komisji rewizyjnych z wyj�tkiem rad nadzorczych spółdzielni”.
Art.2. ustawy antykorupcyjnej mowa jest o m.in wójtach gmin cyt. przepis mo�na
przetłumaczy� tak „ wójt gminy, w okresie zajmowania stanowiska wójta nie mo�e by�
członkiem rady nadzorczej spółdzielni, i taka jest tre�� przepisu art. 4. Art.5.tej�e ustawy
mówi, „ naruszenie zakazu o którym mowa w art 4 „a wi�c m.in. naruszenie zakazu bycia
przez wójta w okresie pełnienia funkcji wójta członkiem rady nadzorczej w spółdzielni ,
naruszenie tego zakazu, spowoduje wyga�ni�cie mandatu wójta, to wynika z art 5 ust 1, pkt 3
–ustawy antykorupcyjnej. Art. 9 ustawy antykorupcyjnej „ wybór lub powołanie do władz
spółki, lub fundacji z naruszeniem zakazów okre�lonych w art.4 i 7 s� z mocy prawa
niewa�ne i nie podlegaj� wpisaniu do wła�ciwego rejestru, art .9 jego tre�� normatywn�
mo�na okre�li� „ wybór wójta do rady nadzorczej spółdzielni jest z mocy prawa niewa�ny i
nie podlega wpisaniu do wła�ciwego rejestru”, radca prawny kontynuuj�c wypowied� dalej
nadmienił, �e s�   3 przepisy, z których nale�y ustali� relacje mi�dzy nimi. Wbrew opinii
któr� wydała Pani Wojewoda jak równie� Adwokat R.Skupie� stoi na stanowisku, je�eli



ustawodawca  stwierdził, �e „ wybór wójta do rady nadzorczej spółdzielni jest niewa�ny z
mocy prawa to wójt który w okresie pełnienia funkcji wójta został do rady nadzorczej
spółdzielni wybrany nie jest członkiem rady nadzorczej, bo jak mo�na przypisa� walor bycia
członkiem rady nadzorczej komu� kogo wybór do rady nadzorczej jest z mocy prawa, z mocy
art. 9 niewa�ny, nie mo�na zdaniem radcy przypisa� wójtowi waloru bycia członkiem rady
nadzorczej, to nie mo�na takiej osobie postawi�  zarzutu członkostwa w radzie nadzorczej.
Tak jest sformułowany zakaz art.4 „ wójtowi nie wolno by� członkiem rady nadzorczej”.
Gdyby w ustawie nie było zapisu art. 9 „ wybór wójta do rady nadzorczej spółdzielni jest
niewa�ny z mocy prawa..” jest rzecz� oczywist�, �e wójt mógłby by� wybrany do rady
nadzorczej, taki wybór byłby wa�ny z mocy prawa, ale naruszył by wójt przepisy art.  4 a to
byłoby podstaw� do wyga�ni�cia jego mandatu,  w ustawie antykorupcyjnej jest art. 9, który
powiada, �e wybór wójta ( w okresie kiedy on jest wójtem) do rady nadzorczej spółdzielni
jest niewa�ny z mocy prawa. Gdyby w ustawie antykorupcyjnej był art .9 ale art 4 miałby
brzmienie inne np. „wójt w okresie pełnienia funkcji wójta nie mo�e by� członkiem rady
nadzorczej spółdzielni ani nie mo�e by� wybierany do  rady nadzorczej spółdzielni” gdyby
tak brzmiał ten przepis prawny te� sprawa byłaby jasna. Wójt naruszyłby tak sformułowany
zakaz,  bo pełni�c funkcj� wójta zostałby wybrany do rady nadzorczej, co prawda wybór
byłby niewa�ny z mocy prawa i zakazuje wyboru do rad nadzorczych spółdzielni, ale przepis
art. 4 brzmi „ wójt  w okresie pełnienia funkcji wójta nie mo�e by� członkiem rady
nadzorczej” nie ma mowy tutaj, �e nie mo�e by� wybierany.
Mimo stanowiska odmiennego P.Wojewody i Kancelarii P.Skupienia z Raciborza stoi na
stanowisku aby mandat Wójta Gminy utrzyma� w mocy.
Przewodnicz�cy Rady Gminy poinformował, �e spraw� rozpatrywała Komisja Rewizyjna,
która za��dała opinii radcy z innego terenu,  spoza Opolszczyzny,
� Radny i Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej Oleks Walter, odczytał opini� adwokata

Romana Skupienia , która stanowi zał�cznik  do uchwały,  wyja�nił, �e jedynym niuansem
nie podj�cia przez komisj� jednoznacznego stanowiska były rozbie�no�ci radców
prawnych.

� Radny Ketzler Alojzy odczytał protokół komisji rewizyjnej, który stanowi zał�cznik nr 3
do protokółu  sesji

� Radny Basista Leonard- tre�ci pism w sprawie odwołania Wójta Gminy s� mu znane i jest
zdziwiony stanowiskiem Wojewody Opolskiej. Wójt P.Alojzy Parys nic nie ukrywał,
swoje członkostwo w Radzie Nadzorczej ujawniał w o�wiadczeniach maj�tkowych,
zapytał co Pani Wojewoda robiła do kwietnia 2004r, radcy prawni nie zauwa�aj� bł�du.
Wojewoda skierowała rozpatrzenie sprawy Radzie Gminy Cisek aby miała spraw� czyst�.
Nadmienił, �e przy podejmowaniu uchwał, kieruje si� sumieniem, je�eli głosuje zgodnie z
sumieniem łamie si� prawo, je�eli zgodnie z prawem łamie si� sumienie. W tej sytuacji
równie� b�dzie głosował zgodnie z sumieniem, wójt był wybierany przez mieszka�ców,
rozmawiał z niektórymi mieszka�cami i jest zdania aby Wójta Gminy Cisek mandatu nie
pozbawia�.

Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek zwrócił si�  do Radcy Prawnego Macieja Paj�ka o
przedstawienie mo�liwo�ci z jakich mogłaby skorzysta� Rada Gminy Cisek.
Radca Prawny udzielił wyja�nie�- do P. Basisty  „ musimy si� przyzwyczai� do sytuacji
obowi�zuj�cych w demokratycznym pa�stwie, interpretacja przepisów prawnych jest ró�na i
te� musimy si� do tego przyzwyczai�, ró�ne opinie nie dowodz� działa� w złej wierze, nie s�
�adnym skandalem.  Opinia Wojewody Opolskiej, opinia adwokata P.Skupienia i opinia
P.Paj�ka nie znajduj� odzwierciedlenia w opinii Najwy�szego S�du Administracyjnego, jest
wgl�d do opinii NSA, w tym konkretnym przypadku takiego orzecznictwa nie ma, a jest
łatwy dost�p do tych orzecze� od 1918r do ubiegłego miesi�ca i takiego orzeczenia nie ma.
Pani Wojewoda opieraj�c si� na art. 98a ust 1 ustawy o samorz�dzie gminy tre�� art.



zacytował „je�eli rada gminy wbrew obowi�zkowi wynikaj�cemu z art. 26ust. 2 ustawy o
bezpo�rednim wyborze wójta, nie podejmie uchwały stwierdzaj�cej wyga�ni�cie mandatu
wójta, wojewoda wzywa organ (Rad� Gminy) do podj�cia odpowiedniej uchwały w terminie
30 dni, w razie upływu terminu i  nie podj�cia przez rad� uchwały o wyga�ni�ciu mandatu
wójta, wojewoda wydaje zarz�dzenie zast�pcze po wcze�niejszym powiadomieniu
wła�ciwego ministra do spraw administracji”. Je�eli Rada Gminy zareaguje pozytywnie na
wezwanie Wojewody i  podejmie uchwał� o wyga�ni�ciu mandatu- podlega ona Nadzorowi
Wojewody, je�eli nie b�dzie �adnych zastrze�e� do uchwały wtedy Wójtowi  przysługuje
prawo odwołania w terminie 7 dni (od daty dor�czenia uchwały wójtowi) do S�du
Okr�gowego w Opolu. Reguluje to przepis art. 60 i 71 Ordynacji Wyborczej, wyga�ni�cie
mandatu Wójta nast�puje z chwil� wydania orzeczenia S�du oddalaj�cego odwołanie , te
przepisy w przypadku pozbawienia mandatu Wójta nie budz� �adnych w�tpliwo�ci.
Natomiast czy Wójtowi przysługiwałoby  zaskar�enie podj�tej uchwały w sprawie
pozbawienia mandatu wójta do S�du Administracyjnego na podstawie  art 101 ustawy o
samorz�dzie gminy? art.101 powiada „Ka�dy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały
naruszone uchwał� lub zarz�dzeniem przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji
publicznej , mo�e po bezskutecznym wezwaniu do usuni�cia naruszenia – zaskar�y� uchwał�
do s�du administracyjnego”, równie� nie ma orzecznictwa, czy wójt mo�e z tego przepisu
skorzysta�. Wyja�nienia wy�ej opisane dotycz�  podj�cia uchwały zgodnie z wezwaniem
wojewody.  Rada Gminy mo�e takiej uchwały nie podj��. Rada Gminy mo�e zachowa� si�
biernie nie podejmuj�c �adnego stanowiska. Rada Gminy mo�e podj�� uchwał� w sprawie
zaj�cia stanowiska stwierdzaj�c, �e pozbawienie mandatu wójta jest bezpodstawne.
Niezale�nie od tego jak� uchwał� Rada Gminy podejmie, dla wojewody otwiera si� droga do
wydania zarz�dzenia zast�pczego, czyli stwierdzenia wyga�ni�cia mandatu wójta . Jakie
�rodki odwoławcze przysługuj�  od zarz�dzenia zast�pczego? Art.98a ust. 3 „ do zarz�dzenia
zast�pczego stosuje si� odpowiednio przepisy art. 98” ustawy o samorz�dzie gminy, które
mówi� o : „ mo�liwo�ci zaskar�enia rozstrzygni�� wojewody”.
Przepisy stosuje si� odpowiednio do zarz�dzenia zast�pczego wojewody: rada gminy mo�e
podj�� uchwał� w sprawie skierowania do s�du administracyjnego. Czy wójtowi
przysługiwałby jakikolwiek �rodek odwoławczy od zarz�dzenia zast�pczego wojewody ? Nie
potrafił na to pytanie udzieli� odpowiedzi, poniewa� z przepisów  prawnych  wprost nie
rozwi�zanie sprawy. Zarz�dzenie zast�pcze jak sama nazwa wskazuje jest zarz�dzeniem które
wojewoda ma wyda� w przypadku kiedy rada podejmie uchwał� inn� ni� pozbawienie
mandatu wójta. Nie ma wprost przepisu prawnego okre�laj�cego odwołanie wójta od
zarz�dzenia zast�pczego. Gdyby doszło do wydania zarz�dzenia zast�pczego przez
wojewod�? To skarga Rady Gminy jest zwolniona z kosztów s�dowych.
Przedstawił radzie mo�liwo�ci:
a/ podj�cie uchwały o wyga�ni�ciu mandatu Wójta Gminy, sprawa dla Rady Gminy si�
ko�czy,
b/ nie podj�� �adnego stanowiska , odnosz�cego si� do wezwania Wojewody wtedy
Wojewoda wydaje zarz�dzenie zast�pcze,
c/ podtrzymuje  stanowisko, �e Rada Gminy Cisek nie ma podstaw do wyga�ni�cia mandatu
wójta, nale�y si� liczy�, �e wojewoda wyda zarz�dzenie zast�pcze, stwierdzaj�ce wyga�ni�cie
mandatu wójta, od którego radzie przysługuje odwołanie do s�du administracyjnego.
Na zako�czenie swojej wypowiedzi dodał, �e skarga po wcze�niejszym zaj�ciu stanowiska
ma wi�ksz� warto�� i wi�kszy walor konsekwencji.
Przewodnicz�cy Rady zaproponował aby zako�czy� dyskusj� i podj�� uchwał�, poniewa�
wszystkie mo�liwo�ci zostały przedstawione.
� Radny Blacha Anzelm -  w kraju gdzie jest du�o przepisów prawnych mo�na si� pogubi�,

je�eli Wójt nie ukrywał swojego uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Banku, je�eli z



nie�wiadomo�ci wykonywał t� czynno��, je�eli „uderzył si� w pier�” to nie ma potrzeby
pozbawiania go mandatu Wójta, „kto si� nie myli , ten co nic nie robi”, został przez
zdecydowan� wi�kszo�� mieszka�ców wybrany, 1,5 roku pozostało do ko�ca kadencji,
jednoznacznie podkre�lił aby nie poddawa� si� zło�liwym.

� Radna Bustrycka Sylwia – „ Wójt jest naszym wodzem i powinni�my go broni�”.
� Radny Paweł Ryborz-„ działania Wójta nie były zamierzone, poniewa� nie były ukryte w

o�wiadczeniach maj�tkowych ”.
� Radny Kusze Józef- „ były wykazane w o�wiadczeniach maj�tkowych”,
� Radna Walach Karina- podobnie jak radny Blacha „ nie ma dnia aby w mediach nie

przedstawiano afer, korupcji, je�eli kradnie si� du�e pieni�dze jest cicho”.
Przewodnicz�cy Rady Gminy przedstawił dwa projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia
sprawy Wójta Gminy.
Jako pierwszy pod głosowanie został poddany projekt uchwały  w sprawie stwierdzenia
wyga�ni�cia mandatu Wójta Gminy Cisek Alojzego Parysa:
za przyj�ciem                            - 0 głosów,
przeciw                                    - 11 głosów,
wstrzymało si� od głosowania – 3 głosy,
Wi�kszo�ci� głosów uchwała nie została podj�ta.
Wobec powy�szego przedstawiono i poddano pod głosowanie drugi projekt uchwały w
sprawie stanowiska Rady Gminy Cisek wobec wezwania Wojewody Opolskiego do podj�cia
przez  Rad� Gminy Cisek uchwały stwierdzaj�cej wyga�ni�cie mandatu Wójta Gminy Cisek
Alojzego Parysa:
za przyj�ciem                             – 11 głosów,
przeciw                                         – 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania      – 3 głosy,
Uchwała Nr XXIII/101/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 08 listopada 2004r w sprawie
stanowiska Rady Gminy Cisek wobec wezwania Wojewody Opolskiego do podj�cia przez
Rad� Gminy Cisek uchwały stwierdzaj�cej wyga�ni�cie mandatu Wójta Gminy Cisek Alojzego
Parysa wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 4  do protokółu
sesji.
Wójt Gminy Alojzy Parys zło�ył podzi�kowanie radnym stwierdzaj�c „ na zewn�trz
stanowimy jedn� cało��, mo�e jest w tym troch� mojej winy, poniewa� nigdy nie dbałem o
swoje dochody, b�d�c w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego nikomu nie zrobiłem
krzywdy”.
Ogłoszono 10 min przerw�.
Ad.7. Podj�cie uchwał:
Udzielono głosu Pani Skarbnik, która poszczególnymi działami, rozdziałami, paragrafami
omówiła zmiany w bud�ecie gminy na 2004 r, poinformowała, �e zmiany omawiała równie�
na komisji gospodarczo-bud�etowej.
Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji Gospodarczo-Bud�etowej L. Basi�cie, który
przedstawił opini� komisji w sprawie zmian do bud�etu gminy, komisja wniosła jedn� zmian�
mianowicie w dziale 921, komisja wnioskuje o zmniejszenie dotacji dla Gminnego O�rodka
Kultury z 30.000zł na 12.000zł, w miesi�cu listopadzie przyzna� dotacj� w kwocie 12.000zł,
w najbli�szym czasie komisja w tym temacie zajmie swoje stanowisko, poniewa� relacje
pomi�dzy Wótem, P.Skarbnik a dyrektorem GOK-u nie najlepiej si� układaj�. Pracownicy
„niby” pracuj�, ale w tym budynku nic si� nic dzieje, takie jest zdanie komisji gospodarczo-
bud�etowej
Wójt Gminy zgodnie z wol� komisji gospodarczo-bud�etowej dokonał autopoprawki w
projekcie uchwały. Poinformował , radnych �e w grudniu mo�emy reszt� dotacji przyzna�.



Pani Skarbnik Maria Proba odczytała projekt uchwały po dokonaniu autopoprawki w sprawie
zmian do bud�etu gminy na 2004r wraz z zał�cznikiem. Radni nie wnie�li innych uwag.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                       - 14 głosów,
przeciw                                  - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów,
Uchwała Nr XXIII/102/ 2004 Rady Gminy Cisek z dnia 08 listopada 2004r w sprawie zmian
do bud�etu Gminy Cisek  na 2004r została jednomy�lnie podj�ta przez rad�. Uchwała stanowi
zał�cznik nr 5 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie     wyra�enia pozytywnej opinii dotycz�cej
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego
O�rodka Terapii Uzale�nienia i Współuzale�nienia w Opolu.
Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji O�wiaty P.J.Malikowi, który odczytał tre��
pismo Zarz�du Województwa Opolskiego oraz projekt uchwały w sprawie przekształcenia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego O�rodka Terapii
Uzale�nienia i Współuzale�nienia w Opolu. Pismo stanowi zał�cznik  .. do protokółu sesji.
Komisja pozytywnie opiniuje przekształcenie. Radni nie wnie�li �adnych pyta� do
przedstawionego projektu, wobec czego projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                       - 13 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 1 głos,
Uchwała Nr XXIII/103/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 08 listopada 2004r w sprawie
wyra�enia pozytywnej opinii dotycz�cej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego O�rodka Terapii Uzale�nienia i Współuzale�nienia w
Opolu została jednomy�lnie przez rad� podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 6 do protokółu
sesji.
Omówiono i podj�to wszystkie uchwały uj�te w porz�dku obrad sesji.
Ad 8. Zapytania i o�wiadczenia radnych.:
� Radny Blacha Anzelm- 1.w zwi�zku z przyznaniem dla GOK-u mniejszej dotacji ( z

30.000zł zmniejszono na 12.000zł) , zostanie w bud�ecie 18.000zł wolnych �rodków,
które mo�na by przeznaczy� na sporz�dzenie dokumentacji remontu i adaptacji na OSP
Miejsce Odrza�skie w budynku po likwidacji szkoły, poinformował, �e obecne lokum
OSP Miejsce Odrza�skie jest fatalne.
2.  w rozmowach z radnymi wyszła potrzeba zobaczenia sali gimnastycznej w Cisku,
budowa jest uko�czona, osobi�cie równie� tak� potrzeb� odczuwa, zaproponował aby na
nast�pn� sesj� zaplanowa� taki punkt w porz�dku obrad.

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�: 1. OSP w naszej gminie zajmuje wysokie miejsca w ró�nego
rodzaju zawodach, na rok 2005 zostan� na ten cel pieni�dze zaplanowane. 2. Jest
zaplanowane otwarcie sali gimnastycznej w dniach 29-30 listopada br. na które radni b�d�
zaproszeni. Obecnie  sala gimnastyczna jest doposa�ana w sprz�t sportowy.
� Radny i przewodnicz�cy rady zapytał czy komisja gospodarczo-bud�etowa mo�e

analizowa� funkcjonowanie Gminnego O�rodka Kultury w Cisku, je�eli w planie pracy na
II półrocze takiego tematu nie ma?

Radca prawny M.Paj�k udzielił wyja�nie�, �e mo�na plan pracy uzupełni�, je�eli Rada Gminy
uzna uzupełnienie w/w temacie.
� Radny Malik Jan zapytał w sprawie 1.  sali gimnastycznej, kiedy uczniowie b�d� mogli

korzysta� z sali, prawdopodobnie firma która montuje sprz�t sportowy b�dzie jeszcze 2
tygodnie, b�d� jeszcze odbiory: sanepidu, kominiarzy, stra�y po�arnej itd., popiera
równie� wniosek radnego Blachy aby radni mogli zobaczy� sal� gimnastyczn�, 2. Na rz.
Odrze w Przewozie trwaj� przygotowania przygotowawcze do budowy wału, na dzie�



dzisiejszy „piły chodz�” wycinane s� drzewa, drzewo znika, zapytał, czy były wydane
zezwolenia na wycink� drzew?

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- jedna firma odwołała si� dlatego termin si� wydłu�ył, ale
prace s� na uko�czeniu na listopad s� nast�puj�ce ustalenia: 13-14-15 listopada dopasa�enie
w sprz�t sportowy, 18-19 listopada odbiory stra�y, sanepidu, 29-30 listopada uroczyste
otwarcie sali.
Jak niektórzy radni  przypominaj� pierwszy projekt sali gimnastycznej opiewał na kwot�
3.500.000zł, były wtedy ró�ne komentarze, ze wzgl�du na koszty inwestycji  zrobiono zmiany
w projekcie w zwi�zku z czym niektóre rozwi�zania sali zmieniono jako przykład podał:
pocz�tkowo miała by� sauna, siłownia, ,  na podłog� sali gimnastycznej mo�na wchodzi�
tylko w obuwiu sportowym, w zwi�zku z czym po zmianach projektu wej�cie zaplanowano
przez  pi�tro obiektu gimnazjum . Ubiegali�my si� o dofinansowanie dlatego inwestycja musi
by� zgodna z projektem.
� Radny Basista Leonard -  poinformował, �e komisja gospodarczo- bud�etowa była sal�

gimnastyczn� zobaczy�, nie trzeba tam wielkich zmian, schody przerobi�, bezpiecze�stwo
p.po�arowe jest pod widowni�, brak wyj�cia awaryjnego. Dlaczego kierownik sali jest
przyj�ty od pa�dziernika a nie od listopada, skoro sala nie jest oddana do u�ytku?

Wójt Gminy działka pod parking jest wykupiona, s� osoby, które maj� odpracowa� kar�, wi�c
b�d� odpracowywa� przy porz�dkowaniu miejsca parkingu /maj� odpracowa� 6 mies. po 20
godz. miesi�cznie/. Działk� kupiono za kwot� 10.000zł.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz poinformował, ze Rada Sołecka wsi Kobylice wniosła
uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego w Kobylicach, czy pracownia projektowa
uwzgl�dni wnioski mieszka�ców?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- wnioski Rady Sołeckiej zostan� wysłane do pracowni
projektowej, Rada Gminy zdecyduje czy przyj�� opracowan� wersj� lub nie.
Radca prawny dodał do wypowiedzi Wójta, je�eli wła�ciciel działki nie wyrazi zgody na
przekazanie działki pod wykopaliska to nie mo�na wła�ciciela wywłaszczy�.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz zapytał co z kanalizacj� w Kobylicach?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, wniosek w sprawie dofinansowania inwestycji jest zło�ony,
je�eli dofinansowania nie otrzymamy to z inwestycj� nie ruszymy.
� Radny Wurst Alojzy- zapytał w sprawie dróg powiatowych , co z interpelacj�, któr� na

ostatniej sesji zgłaszał,  ogólnie stwierdził, �e Zarz�d Dróg Powiatowych, nic nie zrobił na
drogach, dziury jak były tak s�, zaproponował aby zaprosi� znowu dyr, Zarz�du Dróg
poniewa� z obiecanek zło�onych na sesji w maju br nic nie jest zrobione.

� Radny Ketzler Alojzy- zapytał w sprawie remontu OSP Cisek?
Wójt Gminy Cisek wyja�nił, �e do bud�etu 2005r zostanie uj�te.
� Radny Oleks Walter- Wójt Gminy poinformował o zaj�ciu II miejsca OSP ogólnie jako

gmina, a jak wygl�da działalno�� OSP na poszczególne jednostki?
� Kusze Józef- zgłosił ponownie wycink� drzew-krzewów przy ul.Mickiewicza, wyjazd z

ul.Chopina na Mickiewicza jest bardzo niewidoczny,  oraz zapytał o remont ul. Nowa z
ul.Olszowa lub cz��ciowe załatane dziur na tym odcinku przy remoncie dróg innych.

Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, je�eli w bud�ecie gminy  b�d� �rodki finansowe
mo�emy je przeznaczy� na remont  dróg.  Pani Sołtys Lewicka dodała do wypowiedzi Wójta
Gminy, �e przy remoncie ul. 22 Lipca w Cisku zgłaszała „łatanie dziur na skrzy�owaniu ulic
Olszowa i Nowa jednak�e została �le potrzktowana przez pracownika urz�du.
Ad.9. Informacje Sołtysów:
� Sołtys wsi Roszowice Jan Gwó�d�- ponownie zgłosił �cink�wyboi na drodze

wojewódzkiej z Roszowic do Dzielnicy.
� Sołtys wsi Bła�ejowice Alfred Kurfeld- przyniósł słoik z wod�, która leci z kranu w jego

posesji, woda była koloru piaskowego, stwierdził, �e Spółdzielnia Usług Rolniczych jest



zorientowana o kradzie�ach wody  z hydrantów, główn� przyczyn� brudnej wody s�
kradzie�e z hydrantów. Na temat oceny wody odczytał opini� Sanepidu, z której nie
wynikała niezdatno�� wody do picia.

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, eksploatatorem stacji uzdatniania wody jest Spółdzielnia
Usług Rolniczych w Roszowickim Lesie i tam nale�y zgłasza� wszelkie usterki. Urz�d
jedynie mo�e Prezesa SUR zaprosi� na obrady sesji b�d� napisa� pismo.
� Sołtys wsi Steblów Siembieda Czesław zapytał 1.czy jest nadal aktualne przyznanie na

budynek wiejski w Steblowie  3 ton opału. Wójt Gminy potwierdził, �e tak 3 t. opału
b�dzie zakupione. 2. Podał propozycj� czy nie byłoby mo�liwo�ci zatrudnienia palacza na
¼ etatu? W zwi�zku z likwidacj� szkoły s� du�e oszcz�dno�ci dodał, wie� nie mo�e si�
dogada�  w temacie u�ytkowania i utrzymania budynku, najlepszym rozwi�zaniem byłoby
przeznaczenie na �wietlic� wiejsk� pomieszcze� w „starej” szkole poniewa� budynek jest
ogrzewany.

Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, �e nie b�dzie �adnych zatrudnie� na ten budynek,
poniewa� w pozostałych miejscowo�ciach naszej gminy �wietlice funkcjonuj� i nie ma
dodatkowych etatów, �adnych zmian w tym temacie nie b�dzie. Trudno�ci z jakimi boryka si�
Steblów s� Wójtowi znane poniewa� w 4 spotkaniach uczestniczył.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz  wymienił �wietlice wiejskie, gdzie równie� s�
budynki po likwidacjach szkoły: Roszowice, Dzielnica, Kobylice, Miejsce Odrza�skie, i
�wietlice funkcjonuj�, nasun�ł odpowied�: je�eli w Steblowie ma by� ¼ etatu to dlaczego w
pozostałych wsiach nie ma takiego etatu?
� Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka 1.zapytała w sprawie mostku k/ byłej starej remizy?

2. Zaproponowała aby przy ul.Mickiewicza w Cisku zrobi� dokumentacj� na chodnik –
zaplanowa� na 2005r w bud�ecie gminy, poniewa� roboty byłyby cz��ciowo
sfinansowane z pieni�dzy Rady Sołeckiej Cisek. Rada Sołecka wsi Cisek podj�ła tak�
decyzj�- wykonanie chodnika na tym odcinku, aby zapewni� bezpiecze�stwo  3. Czy jest
prawd� , �e Gminny O�rodek Kultury ma przej�� w u�ytkowanie prywatne? 4. Prosiła o
�rodki finansowe na zakup krzewów ozdobnych w celu posadzenia k/ nowej tablicy
ogłosze� w Cisku, jest taki ładny krzew nazywa si� „ pło��cy ognik”, który ma kolorowe
owoce.

1.Wójt Gminy Cisek w tym temacie prosił o kontakt wykonawcy – P.Soci�skiego z Wójtem.
2. Na tym odcinku przy drodze biegnie rów, który nale�ałoby zarurowa�, Radca Prawny
wł�czył si� do dyskusji pytaj�c na wst�pie swojej wypowiedzi „ kto jest wła�cicielem drogi?”
je�eli gmina to mo�na zaplanowa�, natomiast je�eli Zarz�d Dróg Powiatowych to absolutnie
nie poniewa� nie mo�na wyr�cza� powiatu, inicjatyw� powiatu mo�na wspomóc, wtedy
nale�ałoby podj�� uchwał� o wsparciu finansowym konkretnego zadania, „b�dziemy co�
robi� jak nam dacie pieni�dze” na naszej powiatowej drodze, jest bł�dnym stwierdzeniem, i
gmina nie mo�e takiego przedsi�wzi�cia finansowa�. ZDP powinien opracowa� projekt
inwestycji oraz kosztorys, wtedy mog� z Wójtem rozmawia�.
3. Jest to plotka wyja�nił wójt. 4. Wójt zaproponował aby na wiosn� posadzi� pelargonie lub
inne kwiaty rabatowe, poniewa� teren  przed GOK-iem b�dzie porz�dkowany i wtedy całe
obej�cie zagospodarujemy, prosił aby wstrzyma� si� do wiosny z sadzeniem k/tablicy
ogłosze�.
� Sołtys wsi Przewóz Surzykiewicz Urszula – zapytała o �wietlic� w Przewozie oraz o

remont  ul.�wierczewskiego, zasugerowała aby uj��  bud�ecie na 2005r,
Wójt Gminy udzielił wyja�nie� aktualnie projekt bud�etu na 2005r jest opracowywany,
projekt b�dzie omawiany na posiedzeniach komisji.
Ad.10 Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek poinformował, �e wpłyn�ła interpelacja Radnego
A.Blachy dotycz�ca poci�tego autobusu w Miejscu Odrza�skim pełni�cego rol� szatni dla
sportowców Miejsca Odrza�skiego.



� Radny Walter Oleks – w owym czasie kiedy przewodnicz�cym klubu LZS-u został P.
Kaczkowski był my�my mieli jeden zb�dny autobus, który miał i�� do kasacji i
dogadali�my si�, �e ten autobus po prostu damy jako im jako szatni� . Zobowi�zali si� �e
go podbuduj�, na odpowiednim ustawi� postumencie , zdemontuj� koła .. Min�ł rok, dwa,
ten autobus tam stał  i stał, powybijali szyby został z niego po prostu szkielet. Przyjechał
kiedy� Pan Sołtys Kirchniawy i zapytał- co z tym autobusem. Uzgodnili�my, �e
pojedziemy i zobaczymy.  Pojechali�my tam na miejsce. W zwi�zku z tym, �e to był nasz
pojazd , wydali�my upowa�nienie na jego rozbiórk�. Autobus był własno�ci� klubu ( LKS
Victoria Cisek). Dzwonił w tej sprawie do mnie Pan Sołtys ( Ryszard Zaremba)

� Radny Anzelm Blacha, �e interpelacj� zło�ył poniewa� mieszka�cy pytaj� go jako
radnego co z pieni�dzmi za poci�ty autobus?

� Radny Oleks Walter wyja�nił, �e „jednym słowem teren został oczyszczony”
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz poinformował, �e na zło�on� interpelacj�
zostanie udzielona pisemna odpowied�.
� Sołtys wsi Miejsce Odrza�skie Zaremba Ryszard-„ ok 10-12 lat temu autobus z

przeznaczeniem na szatni� w Miejscu Odrza�skim został zakupiony, z tego co sołtysowi
wiadomo to z Opolskiej Jedynki, Zapytał dlaczego P.Oleks dał polecenie P.
Kirchniawemu poci�cia i sprzedania jako złom, je�eli mamy w ten sposób działa� to
sołtys rezygnuje i niech P.Oleks z P.Kirchniawym działaj� dodał na zako�czenie swojej
wypowiedzi.

� Radny Oleks Walter- przypomniał P. Zar�bie autobus był wycofany z PKS Ko�le, dla
dobra klubu pomógł w załatwieniu sprawy, jednak�e stwierdził, �e nie nale�y nikomu
pomóc, „gdzie� Pan byłe� wcze�niej”, je�eli udzielił upowa�nienia P.Kirchniawemu to był
przekonany, �e Sołtys Kirchniawy zgłosi si� do Sołtysa z Miejsca Odrza�skiego i wtedy
potnie autobus.

Ad.10. 	adne interpelacje nie wpłyn�ły.
Ad. 11. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji.
Radny Wurst Alojzy- w sprawie chodnika w Cisku, w Sukowicach, w Steblowie stwierdził,
�e chodniki powinno si� robi� po uko�czeniu kanalizacji, je�eli jeste�my innego zdania to
powinni�my zacz�� od Kobylic i robi� chodniki we wszystkich wsiach. Przypomniał, �e w
miejscowo�ci Łany było podobnie najpierw chodnik, pó�niej robiono wodoci�gi i telefony,
chodnik był rozbierany .
Radny Basista Leonard zło�ył wniosek o zako�czenie obrad sesji. Wniosek poddano pod
głosowanie:
za przyj�ciem                          -  11 głosów,
przeciw                                   -     2 głosy,
wstrzymało si� od głosowania  -   1 głos
Wi�kszo�ci� głosów wniosek przyj�to.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz słowami „ Zamykam obrady XXIII Sesji Rady
Gminy” zamkn�ł obrady- godz. 19.35.

Protokółowała:
Małgorzata Siegmann

  Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek
 /-/ Paweł Ryborz


