
Protokół
z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Cisek

z dnia 03 grudnia 2004r. -13.00

Radni zwiedzili sal� sportow�, o godz.14.00 rozpocz�to obrady sesji.

Ad.1.Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Cisek odbyły si� w nowo otwartej sali gimnastycznej
przy Gimnazjum w  Cisku. Przewodnicz�cy Paweł Ryborz otworzył obrady sesji słowami „
otwieram obrady XXIV Sesji Rady Gminy Cisek”. Powitał wszystkich zebranych : radnych,
sołtysów, go�ci zaproszonych . Sprawdzono prawomocno�� obrad: na 15 radnych obecnych
12 / nieobecni : A.Przewo�nik, J.Kusze, M.Michalczyk/. Lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr
1 do protokółu sesji.
Ad.2.  Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek zapytał o uwagi ,wnioski do porz�dku obrad.
Zgłosił wniosek w sprawie  wykre�lenia z porz�dku obrad  pkt 7 c/    okre�lenie stawek
podatku od �rodków transportowych i zwolnie� w tym podatku, poniewa� stawki tego
podatku nie b�d� zmieniane i dalej obowi�zywa� uchwała podj�ta w 2003r. Wniosek
Przewodnicz�cego Rady poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                         -12 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Wniosek jednomy�lnie przyj�to.
Przewodnicz�cy Rady zło�ył wniosek o wprowadzenie do porz�dku obrad dwóch projektów
uchwał w sprawach;
- zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu u�yteczno�ci publicznej hali sportowej w

Cisku zarz�dzanej  przez Publiczne Gimnazjum w Cisku,
- sposobu ustalania cen za korzystanie z gminnego obiektu u�yteczno�ci publicznej hali

sportowej w Cisku zarz�dzanej przez Publiczne Gimnazjum w Cisku,
Radny Alojzy Ketzler zapytał, czy s� ju� opracowane propozycje w sprawie cen za
korzystanie z sali?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- nie ma ustalonych odpłatno�ci za korzystanie z sali, podj�cie
proponowanych uchwał pozwoli na ustalenie cen zarz�dzeniem wewn�trznym. Innych pyta�
nie zgłoszono, wniosek poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                          - 12 głosów,
przeciw                                      – 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów
Wniosek jednogło�nie przyj�to.

Po dokonanych zmianach porz�dek obrad XXIV Sesji Rady Gminy przedstawiał 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 XXIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej w Cisku n/t Przeciwdziałania

negatywnym skutkom zbli�aj�cej si� zimy, w odniesieniu do ludzi starszych , samotnych,
niepełnosprawnych i rodzin patologicznych oraz sytuacja finansowa GOPS”.

5. Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy.
6.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym.
7.  Podj�cie uchwał w sprawach:



a/   zmian w bud�ecie gminy na 2004r- projekt uchwały zostanie dor�czony przed sesj�,
b/   ustalenia wysoko�ci stawek podatkowych od nieruchomo�ci na terenie gminy Cisek,

      c/  „Odnowy Wsi”
      d/  zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu u�yteczno�ci publicznej hali sportowej w
           Cisku zarz�dzanej  przez Publiczne Gimnazjum w Cisku,

e/  sposobu ustalania cen za korzystanie z gminnego obiektu u�yteczno�ci publicznej hali
     sportowej w Cisku zarz�dzanej przez Publiczne Gimnazjum w Cisku,

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.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz zapytał o uwagi do zmienionego porz�dku obrad. Radni
nie zgłosili �adnych uwag do zmienionego porz�dku obrad , wobec czego przyst�piono do
jego realizacji.
Ad.3. Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz zapytał o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej
XXIII Sesji Rady Gminy, który znajdował si� biurze rady do wgl�du.   Radni nie zgłosili
�adnych uwag wobec czego przyj�cie protokółu poddano pod głosowanie:
Za przyj�ciem                       - 12 głosów,
Przeciw                                    -0 głosów
Wstrzymało si� od głosowania-0głosów,
Protokół z obrad poprzedniej sesji został jednomy�lnie przyj�ty.
Ad 4.Udzielono głosu Pani Kierownik Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej Mariannie
Zygmunciak, która przedstawiła i omówiła informacj� na temat przygotowania GOPS-u do
zimy. Informacja stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji.
Dyskusja:
� Radny Malik Jan- zapytał czy na terenie gminy mamy rodziny które nie posiadaj�
�adnych dochodów? czy s� osoby bezdomne?

Marianna Zygmunciak udzieliła wyja�nie�- GOPS współpracuje z sołtysami, pracownik
socjalny dociera do wszystkich rodzin, osób potrzebuj�cych pomocy, na terenie gminy nie
mamy  osób nie posiadaj�cych �adnego dochodu jak równie� nie mamy bezdomnych.
Sołtys wsi Nieznaszyn Rita Moskwa- zapytała w sprawie mieszka�ca Nieznaszyna P.Ciglera?
P.Marianna Zygmunciak udzieliła wyja�nie�- P. Cigler wyjechał do Niemiec, córka
postanowiła si� nim zaopiekowa�, natomiast syn P.Ciglera otrzymuje pomoc w naturze, tzn
wykupuje towary w sklepie a GOPS pokrywa koszty.
� Radny Basista Leonard wyraził niezadowolenie w sprawie udzielania pomocy synowi

P.Ciglera, poniewa� jest człowiekiem młodym, otrzymuje czynsz z tytułu
wydzier�awienia gospodarstwa, je�eli otrzymuje pomoc w naturze to wszyscy wiedz� co
jest kupowane.

Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- ustawa o pomocy społecznej obliguje samorz�dy do
pomocy osobom niezaradnym �yciowo, nawet w przypadkach kiedy nam si� wydaje �e dana
osoba powinna zapracowa� na swoje utrzymanie.
� Sołtys wsi Roszowice Jan Gwó�d�- zgłosił, �e w Roszowicach równie� jest osoba nie

posiadaj�ca �rodków do �ycia P.Safczuk, nie wiadomo czy ma opał na zim�, je�eli
zamarznie to kto b�dzie odpowiadał?

Gminny O�rodek Pomocy Społecznej rozezna spraw�,
Radny Ryborz Paweł zapytał – 1.je�eli s� doniesienia, �e kto� zamiast art.. spo�ywczych
wykupuje napoje alkoholowe? 2. praca za granic�, czy na terenie gminy s� takie przypadki, �e
rodzina zgłasza pomoc, utajnia dochody z pracy za granic�?



P.Zygmunciak udzieliła wyja�nie�-1. były takie zgłoszenia wtedy GOPS  interweniował
jednak�e w tym roku takich zgłosze� nie było.2. Zdarzaj� si� takie sytuacje, lecz GOPS ��da
ró�ne o�wiadczenia, za�wiadczenia w celu ustalenia dochodu w rodzinie.
� Sołtys wsi Steblów Siembieda Czesław – organizuje si� wigili� dla „osób samotnych,

starszych” , a co z dzie�mi z ubogich rodzin ?
P.Zygmunciak udzieliła wyja�nie�- dzieci s� do�ywiane w szkołach, dla dzieci jest inna
forma pomocy jako przykład podała wyjazd na zimowisko, zbiórka odzie�y, nic nie stoi na
przeszkodzie aby w przyszłym roku zorganizowa�.
Wójt Gminy dodał do wypowiedzi P.kierownik M.Zygmunciak , stwierdził, �e dla dzieci
organizuje si� wiele innych imprez np „mikołajki”, w szkołach maj� „wigili�”, i niech tak
zostanie, nie ma co przesadza�.
Zako�czono dyskusj� do informacji Gminnego O�rodka Kultury.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek podzi�kował P.Zygmunciak .
Ad. 5. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci
w okresie mi�dzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu sesji.
Z-ca przewodnicz�cego rady Malik Jan odczytał pismo Rady Rodziców Publicznego
Przedszkola w Łanach dotycz�ce obni�enia opłat za �wiadczenia wykraczaj�ce poza
realizacj� podstaw wychowania przedszkolnego przyj�tych Uchwał� rady Gminy Cisek Nr
XIX/77/2004 z dnia 17 maja 2004r oraz zmiany terminu płatno�ci .
� Malik Jan- przewodnicz�cy komisji o�wiaty poinformował, �e komisja omawiała temat na

swym posiedzeniu dnia 29 listopada br i za��dano wyliczenia kosztów opłaty stałej: nauka
j. niemieckiego, religii, logopedy, terapeuty, przygotowania posiłków, wyprawki.

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- wyliczenia s� zrobione, wynika z nich, �e opłata stała wynosi
69,15zł na dziecko/miesi�cznie. Z wyliczenia wynika, �e miesi�cznie dopłacamy z bud�etu
gminy. Bezpłatny jest przejazd autobusem przedszkolaków.  Koszty opłaty stałej obliczano na
przykładzie Przedszkola w Cisku, Łany maj� podobne wydatki. Do Rady Rodziców zostanie
wysłana odpowied� na pismo. Przy bezpłatnym korzystaniu w/w przywileje spoczywałyby na
rodzicach.
� Sołtys Kurfeld Alfred – poinformował, �e uczestniczył w burzliwym zebraniu rady

rodziców, uczni jest ok.27, podanie podpisało 20 rodziców, te osoby które nie podpisały
o�wiadczyły, �e równie� nie b�d� płaci�.

Radca Prawny udzielił wyja�nie�- w roku 2004-2005 odpowiednimi przepisami prawnym
wprowadzono obowi�zkowe nauczanie 6-latków, skoro obowi�zkowe to bezpłatne, bezpłatne
nauczanie przedszkolaka nie obejmuje : wy�ywienia, nauki j�zyków obcych, nauki religii,
logopedy, terapeuty. Rada Gminy Cisek ustaliła odpowiednimi uchwałami opłaty stałe za
korzystanie z dodatkowych form nauczania. Działanie Rady jest zgodne z obowi�zuj�cymi
przepisami, jest legalne.
� Radna Bustrycka Sylwia- zapytała ile kwotowo wynosi opłata stała w przedszkolach.
Pani Skarbnik M. Proba udzieliła wyja�nie�, nasza uchwała XIX/77/2004r z dnia 17 maja
2004 kwotowo nie okre�la opłaty tylko procentowo do najni�szego wynagrodzenia. Na dzie�
dzisiejszy przedstawia si� nast�puj�co: do 5 godz.-41, 20 zł miesi�cznie , pow.5 godz.
57,68zł.Wójt Gminy Cisek dodał do wypowiedzi, do o�wiaty rocznie dokładamy ok.1mln zł,
je�eli rodzice nie b�d� opłaty stałej uiszcza�, przedszkolaki b�d� mogły korzysta� tylko z
minimum nauczania.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz przedstawił stawki opłaty stałej w
o�ciennych gminach, wyja�nił �e problem wzi�ł si� z nagło�nienia przez media, stwierdził
aby nie zmienia� uchwały z dnia 17 maja 2004r. Komisja o�wiaty temat omawiała i równie�
potrzymała nasz� uchwał�.
� Radny Basista Leonard podsumowuj�c dyskusj� stwierdził „ je�eli stawki czesnego

obni�ymy to zrobimy prezent dla Przedszkola Cisek”.



Zako�czono dyskusj� w temacie opłaty stałej w przedszkolach.
Ad.6. Wójt Gminy Cisek Alojzy Parys przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w
okresie mi�dzy sesyjnym tj. od 08 listopada 2004r do 03 grudnia 2004r.
- poinformował o uko�czeniu budowy sali gimnastycznej i oddaniu jej do u�ytku,
- poinformował o dalszym obwałowaniu rzeki Odry,
- poinformował, �e nie b�dzie wydanej decyzji na wał cofkowy,
- poinformował o spotkaniu w sprawie „ Odnowy wsi” w Bła�ejowicach.
Dyskusja do sprawozdania Wójta:
Sołtys wsi Kobylice Golenia Ryszard-06.12.2004r ma by� odbiór wału, odcinek od
K�dzierzyna Ko�la nie jest jeszcze zrobiony, jest ok 40m dziura w wale?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, na dzie� dzisiejszy wał nie spełnia swojej roli, o
całkowitym zabezpieczeniu mo�emy mówi� wtedy gdy cały wał b�dzie zrobiony.
Zako�czono dyskusj� i ogłoszono 20 min przerw�.
Ad.7. Przyst�piono do podj�cia uchwał.
Udzielono głosu P. Skarbnik Marii Proba, która wyja�niła zmiany poszczególnymi działami
rozdziałami i paragrafami. Pani Skarbnik omówiła zmiany w bud�ecie gminy poszczególnymi
działami, rozdziałami i paragrafami.
Przewodnicz�cy komisji gospodarczo-bud�etowej zło�ył informacj� z posiedzenia komisji w
tym temacie, komisja zło�yła wniosek aby z działu 80110 badania profilaktyczne zdj��
5.000zł i przeznaczy� je na zakup froterki do sali gimnastycznej, 15.000zł na badania
profilaktyczne powinno wystarczy� zdaniem komisji. Innych zmian nie zgłoszono.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz nadmienił, �e w zwi�zku z przej�ciem o�rodków
zdrowia zaplanowano w bud�ecie wykup bada� profilaktycznych dla mieszka�ców naszej
gminy.
Radny Ketzler Alojzy- wykup bada� profilaktycznych „tak” je�eli jest to wzamian za
wykupienie o�rodków zdrowia to „nie”. Problem O�rodków Zdrowia od roku czasu jest
omawiany rada gminy wyra�a swoje zdanie, decydenci swoje zdanie .Podtrzymuje zdanie, �e
O�rodki Zdrowia powinny by� przekazane bezpłatnie. Ludzie, którzy budowali O�rodek
Zdrowia w Cisku jeszcze �yj� i wi�kszo�� prac wykonywali w czynie społecznym. O�rodek
budowano z funduszy NFOZ, czy budynek był przekazany miastu odpłatnie zapytał?
Przekazali�my nieodpłatnie to dlaczego musimy kupi�? Stwierdził, �e jest to „ mydlenie
oczu”
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- w uzgodnieniu z naszymi lekarkami ustalono, �e
byłaby potrzeba przeprowadzenia bada� mamograficznych i prostaty u niektórych roczników
m��czyzn i kobiet naszej gminy, za kwot� 26.000zł. Nasuwa si� pytanie czy wykup bada� ma
zwi�zek z przej�ciem o�rodków zdrowia? Jedno z drugim musimy pogodzi�, miasto od
dłu�szego czasu kontynuuje tak� form� bada�, i wydaje na ten cen finanse z bud�etu miasta.
Radny Powiatu Reinhold Lepiorz- jako mieszkaniec naszej gminy zach�cił radnych aby nie
rezygnowano z wykupienia tych bada� poniewa� wszyscy obecni zdaj� sobie spraw� jakie
znaczenie ma wczesne wykrycie choroby. Obecna Rada Powiatu ani poprzednia nie
przyjmowała O�rodków Zdrowia, rada nie jest odpowiedzialna za zawirowania prawne, skoro
jest mo�liwo�� wykupienia bada� dla mieszka�ców gminy to nale�y na ten cel w bud�ecie
gminy zaplanowa� pieni�dze.
Wójt Gminy dodał do wypowiedzi radnego Lepiorza, �e na dzie� dzisiejszy jest spisane
porozumienie przej�cia O�rodków Zdrowia, Gmina „mo�e” przej�� o�rodki ale wcale nie
„musi” ich przejmowa�.
Radca Prawny Maciej Paj�k wyja�nił, �e cała kontrowersja wzi�ła si� z nieszcz��liwego
sformułowania Uchwały Rady Powiatu, z dnia 26.X.2004r której § 2 mówi „ Przeniesienie na
rzecz Gminy Cisek prawa własno�ci O�rodków Zdrowia nast�pi w zamian za przekazanie
przez Gmin� Cisek kwoty stanowi�cej równowarto�� ł�cznej warto�ci wymienionych



nieruchomo�ci tj. 151.706 zł”, daje si� co� i oczekuje si� na rewan�. W tym temacie nale�y
sobie zada� pytanie czy dla społecze�stwa takie badania s� potrzebne? Je�eli rada stwierdzi,
�e nie ma potrzeby wykupywania bada� profilaktycznych  nie b�dzie �adnych kontrowersji.
Czy O�rodki Zdrowia b�d� przekazane? Poinformował, �e miasto K�dzierzyn-Ko�le co roku
w bud�ecie miasta planuje 200-300 tys.zł na ten cel.
Zako�czono dyskusj� do projektu uchwały w spr. zmian do bud�etu gminy.
Dwóch radnych ( p.Oleks i Mikliss) opu�ciło wcze�niej obrady sesji, w podejmowaniu
uchwał uczestniczyło 10 radnych.
Projekt uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy na 2004r poddano pod głosowanie:
Za przyj�ciem                         -  9 głosów,
Przeciw                                    - 0 głosów,
Wstrzymało si� od głosowania- 1 głos,
Uchwała Nr XXIV/ 104/ 2004 Rady Gminy Cisek z dnia 03 grudnia 2004r w sprawie zmian
do bud�etu gminy na 2004r wi�kszo�ci� głosów została przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik
nr 4 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od
nieruchomo�ci na terenie gminy Cisek oraz zwolnie� w tym podatku.
Wójt Gminy zapytał, czy w tym temacie trzeba udzieli� wyja�nie�, jest zdania, �e projekt
uchwały wszystkim radnym jest znany  poniewa� był omawiany na posiedzeniach trzech
komisji. Komisje dokonały zmian w niektórych punktach projektu uchwały.
Przyst�piono do dyskusji:
� Radny Ketzler Alojzy- komisja o�wiaty na wspólnym posiedzeniu wraz z komisj�

rolnictwa ustaliła opłat� od budynków zwi�zanych z prowadzeniem działalno�ci
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich cz��ci zaj�tych na prowadzenie
działalno�ci gospodarczej 16,00zł, w projekcie uchwały jest 16,20zł, wszystkie podmioty
gospodarcze powinny by� traktowane jednakowo, opłat� od �rodków transportowych
pozostawiono bez zmian, Gminny O�rodek Kultury wogóle nie płaci podatku  od
nieruchomo�ci z tyt. prowadzenia działalno�ci, jeszcze z bud�etu gminy jest dotowany,
zaproponował aby GOK wpłacał ok.3,00zł od osoby korzystaj�cej z posiłków do bud�etu
gminy, z przeznaczeniem na promocj� gminy,  na zako�czenie swojej wypowiedzi
stwierdził, �e skoro dwie komisje zaproponowały 16,00 zł/m2 to powinno tak w projekcie
by� uj�te.

� Radny Basista Leonard – przedstawił zdanie komisji gospodarczo bud�etowej,
mianowicie ka�dego roku stawka ta jest podwy�szana o stopie� inflacji, przedstawił
podwy�ki poprzednich lat. komisja gospodarczo-bud�etowa podtrzymuje 16,20zł/m2.

Wniosek Radnego Ketzlera – 16,00zł/m2 poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                         –  9 głosów,
przeciw                                   – 1 głos,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Wi�kszo�ci� głosów wniosek radnego Ketzlera przyj�to został przyj�ty i dokonano
autopoprawki w projekcie uchwały z 16,20zł/m2 na 16,00zł/m2.
Radca Prawny udzielił wyja�nie� do wypowiedzi Radnego Ketzlera, Gminny O�rodek
Kultury zarz�dza mieniem gminy a nie własnym, gdyby GOK był wynaj�ty na podstawie
umowy musiałby płaci� podatek od nieruchomo�ci lub czynsz, prowadzona działalno��
gastronomiczna w GOK-u wspomaga działalno�� kulturaln� i takie zało�enia ma uchwała
o działalno�ci tej placówki. Zało�yciel placówki kulturalnej musi placówk� utrzymywa�,
gmina musi działalno�� kulturaln� GOK-u  dotowa�.  Przepisy ustawy o podatkach i opłatach
dokładnie okre�laj� zasady, w uchwale nie mo�na ustala� opłat podmiotowo lub
przedmiotowo.



Wójt Gminy Cisek równie� udzielił wyja�nie�- w uchwale dotycz�cej podatków i opłat nie
mo�e okre�lenia, „dla GOK-Cisek ustala si� opłat� 3zł od osoby a dla pozostałych
16,00zł/m2..”, je�eli z obowi�zuj�cych przepisów wynika, �e działalno�� kulturaln� musimy
dotowa� to nie mo�emy przelewa� z „pustego w pró�ne”, je�eli dla GOK-u naliczymy
podatek od nieruchomo�ci, to o t� opłat� musimy zwi�kszy� dotacj�.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz na podstawie powy�szych wyja�nie�
poinformował, �e wniosek radnego Ketzlera w sprawie wprowadzenia dla Gminnego O�rodka
Kultury w Cisku opłaty 2 lub 3zł od osoby nie mo�e by� poddany pod głosowanie.
Dokonano autopoprawki z 16,20zł/m2 na 16,00zł/m2 w §1 pkt 1b projektu uchwały. Innych
zmian nie zgłoszono, zako�czono dyskusj� do projektu  uchwały w sprawie ustalenia
wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci na terenie gminy Cisek oraz zwolnie� w tym
podatku. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                         -   9 głosów,
przeciw                                   -   0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania-  1 głos,
Uchwała Nr XXIV/105/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 03 grudnia 2004r  w sprawie
ustalenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci na terenie gminy Cisek oraz zwolnie�
w tym podatku została wi�kszo�ci� głosów podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 5 do
protokółu sesji.
Podatek rolny zgodnie z rozporz�dzeniem GUS wynosi 37,67q x 2,5q = 94,17zł/z 1ha przel.
Podatek od nieruchomo�ci zgodnie z rozp.GUS wynosi  37,67q x 5q = 188,35 zł/z ha przel.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie realizacji zadania w ramach Programu Odnowa
Wsi w Województwie Opolskim. Przewodnicz�cy Rady odczytał projekt uchwały. Radni nie
wnie�li �adnych pyta� wobec czego projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                        - 10 głosów,
przeciw                                   – 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXIV/106/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 03 grudnia 2004r w sprawie
realizacji zadania w ramach Programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim. Uchwała
stanowi zał�cznik nr 6 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw gminy Cisek do Programu „
Odnowa wsi” w województwie opolskim. Zgłoszono wsie Cisek i Podlesie.
Radni nie wnie�li �adnych pyta� do projektu uchwały. Projekt poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                         – 10 głosów,
przeciw                                     – 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania – 0 głosów,
Uchwała Nr XXV/107/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 03 grudnia 2004r  w sprawie
zgłoszenia sołectw  gminy Cisek do Programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim
została jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 7 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwał wprowadzonych do obrad sesji dzisiejszej w sprawach:
zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu u�yteczno�ci publicznej hali sportowej w  Cisku
zarz�dzanej  przez Publiczne Gimnazjum w Cisku, oraz sposobu ustalania cen za korzystanie
z gminnego obiektu u�yteczno�ci publicznej hali   sportowej w Cisku zarz�dzanej przez
Publiczne Gimnazjum w Cisku.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�-musimy wprowadzi� ceny za korzystanie z sali
gimnastycznej, dla mieszka�ców i organizacji naszej gminy b�d� ceny przyst�pne,
pocz�tkowo ustalimy ceny konkurencyjne w celu pozyskania klientów.
Przewodnicz�cy Rady odczytał tre�ci projektów uchwał. Radni nie wnie�li �adnych pyta�.
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu u�yteczno�ci



publicznej hali sportowej w  Cisku zarz�dzanej  przez Publiczne Gimnazjum w Cisku,
poddano pod głosowanie:
Za przyj�ciem                       – 10 głosów,
Przeciw                                     -0 głosów,
Wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
 Uchwała Nr XXIV / 108/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 03 grudnia 2004r w sprawie zasad
i trybu korzystania z gminnego obiektu u�yteczno�ci publicznej hali sportowej w  Cisku
zarz�dzanej  przez Publiczne Gimnazjum w Cisku, została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała
stanowi zał�cznik nr 8 do protokóły sesji.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sposobu ustalania cen za korzystanie z
gminnego obiektu u�yteczno�ci publicznej hali   sportowej w Cisku zarz�dzanej przez
Publiczne Gimnazjum w Cisku:
Za przyj�ciem                       – 10 głosów,
Przeciw                                     -0 głosów,
Wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXIV/109/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 03 grudnia 2004r w sprawie
sposobu ustalania cen za korzystanie z gminnego obiektu u�yteczno�ci publicznej hali
sportowej w Cisku zarz�dzanej przez Publiczne Gimnazjum w Cisku została jednomy�lnie
podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 9 do protokóły sesji.
Zako�czono podejmowanie uchwał.
Ad.8. Zapytania i o�wiadczenia radnych.
� Radny Ketzler Alojzy- 1. zgłosił wycink� suchych drzew przy drogach powiatowych w

całej gminie, przy ul.Bełk jest tylko pie� gro��cy niebezpiecze�stwem, Opolskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Zakład w Kobylicach zanieczyszcza �wirem drog� wojewódzk�,
zgłosił uprz�tni�cie drogi,3. W Roszowickim Lesie k/remizy stra�ackiej na zakr�cie jest
du�a dziura pobocza drogi.

� Radny Blacha Anzelm – poinformował, �e ZDP wycinaj�c drzewa pozostawia za wysokie
„kikuty”, gro��ce niebezpiecze�stwem, pie� powinien by� sfrezowany do „0’.

� Sołtys wsi Kobylice Ryszard Golenia równie� potwierdził, �e piasek znajduj�cy si� na
drodze k/ �wirowni zagra�a bezpiecze�stwu , Zarz�d Dróg Powiatowych powinien
posprz�ta� drog� , natomiast ma za sprz�tanie obci��y� kopalnie.

Zarz�d Dróg Powiatowych ma stosowne zezwolenia na wycink� drzew i drzewa te maj� by�
usuni�te.  Odno�nie �wirowni mamy do�wiadczenia z poprzedniej kadencji, Zarz�d Dróg
Wojewódzkich twierdzi, �e �wirownia powinna posprz�ta�, �wirownia, �e to kierowcy ładuj�
za du�o, ogólnie okre�lił jako spychoterapia. W Roszowickim Lesie zostanie zgłoszona,
faktycznie jest du�a dziura.
� Bruno Kosak- podzi�kował za zaproszenie na sesj�, ocenił dyskusj� obrad sesji jako

bardzo interesuj�c� „ radni s� blisko tego co si� dzieje w gminie ”. Wyraził zadowolenie z
otwarcia sali gimnastycznej. Wyja�nił radnym zamieszanie wywołane przekazaniem
O�rodków Zdrowia . Zło�ył �yczenia �wi�teczne.

Ad. 9. Informacje oraz zapytania sołtysów.
� Sołtys Sylwia Bustrycka- zgłosiła nie działaj�ce o�wietlenie ulic Gałczy�skiego,

Sienkiewicza, Wolno�ci,
� Sołtys Bła�ejowic Alfred Kurfeld zgłosił nie działaj�ce o�wietlenie w Bła�ejowicach ul.

Wiejska,
� Sołtys wsi Sukowice Helena Rudek- zgłosiła nie działaj�ce o�wietlenie na ul.Mły�skiej w

Sukowicach,
� Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka – zgłosiła ul. Chopina w Cisku,



� Sołtys wsi Przewóz Surzykiewicz Urszula- zgłosiła o�wietlenie przystanku PKS w
Przewozie,

Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, przedstawiaj�c ofert� modernizacji o�wietlenia
ulicznego na całej gminie, tylko projekt kosztowałby ok 10.0000zł, natomiast za inwestycj�
płaciliby�my ratami z oszcz�dno�ci jakie powstałyby z modernizacji. Koszty opłat o�wietlenia
ulicznego obni�yłyby si� o połow�.
� Sołtys wsi Przewóz poinformowała, �e firma robi�ca obwałowanie je�dzi ci��kim

załadowanym  transportem niszcz�c nasze drogi,
� Sołtys wsi Kobylice Golenia Ryszard – 1.zapytał, czy łodzie, które s� na stanie OSP s�

sprawne  i w ka�dej chwili dost�pne?2. w sprawie wałów, zapytał dlaczego na wałach nie
ma �adnych znaków informacyjnych np. czy po koronie wału mo�na je�dzi�?

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e łodzie s� sprawne i dost�pne w ka�dej chwili.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- po uko�czeniu obwałowania gminy b�dzie oznakowanie
wału, pas drogi przy wale  ma okre�lone wykorzystanie, zastanawiali�my si� z inwestorem
czy nie mo�na by zrobi� �cie�ki rowerowej, natomiast z korony wału nie mo�na korzysta�.
� Sołtys Siembieda Czesław- 1.poinformował, piasek k/�wirowni jest dlatego, �e kierowcy

za du�o ładuj�, kodeks karny reguluje spraw� jak przewozi� materiały sypkie, je�eli
kierowcy nie przestrzegaj� przepisów nale�ałoby ukara� mandatem. 2.Poinformował, o
zakupieniu opału do budynku byłej PSP Steblów ,3. Na przystanku PKS brak jednej
szyby,4. Gospodarstwo ROMAROL wozi słom� i za�mieca drogi, s� skargi mieszka�ców
i pro�ba aby posprz�tał.

� Sołtys Kurfeld Alfred poinformował o braku szyby na przystanku PKS w Bła�ejowicach.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, odno�nie wybitych szyb, zrobimy przegl�d wszystkich
przystanków i zamówimy i uzupełnimy brakuj�ce szyby. Opał dla PSP 3t b�dzie zamówiony.
� Sołtys wsi Cisek  Lewicka Kazimiera – 1.o umieszczeniu na ul.Kopernika k/posesji

Pawlik ogranicznika szybko�ci tzw.sier�anta, poniewa� niektórzy je�d�� tam bardzo
szybko. 2. Czy na 2005r s� zaplanowane pieni�dze na parking w Cisku?, zaproponowała
zrobienie placu zabaw na działce mi�dzy posesj� p.Kujawskiego a Publicznym
Przedszkolem w Cisku, b�d�cej własno�ci� gminy.

� Sołtys Golenia dodał do wypowiedzi P. Lewickiej, dlaczego plac zabaw z przedszkola nie
jest dost�pny ? W Kobylicach plac zabaw z przedszkola jest ogólnodost�pny.

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e dewastowano plac zabaw dlatego pani dyrektor
zdecydowała zamkn��. Planujemy robi� obej�cie wokół budynku Gminnego O�rodka Kultury
z funduszy „Odnowy Wsi”.
Ad  10. Odpowied� Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone  w okresie mi�dzy sesyjnym.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek P.Ryborz zapytał czy do odpowiedzi pisemnej na
interpelacj� radnego trzeba udzieli� wyja�nie�?
� Radny Blacha Anzelm poinformował, �e odpowied� na interpelacj� jest wystarczaj�ca,

nie ma potrzeby udziela� wyja�nie�, jednak�e teren po byłym incydencie jest nie
uprz�tni�ty

� Sołtys wsi Łany Kirchniawy Jan, który wykonywał prace złomowania autobusu/szatni w
Miejscu Odrza�skim udzielił wyja�nie� –  na poci�cie i złomowanie  autobusu otrzymał
upowa�nienie od P.W.Oleksa , w zwi�zku z interwencjami mieszka�ców M/Odrza�skiego
prace zostały przerwane ale zostan� uko�czone zapewnił.

Wójt Gminy Cisek równie� udzielił odpowiedzi- �rodki finansowe uzyskane ze sprzeda�y
złomu powinny by� wpłacone do bud�etu gminy poniewa� autobus z tych pieni�dzy był
zakupiony. Bez wiedzy sołectwa nie powinno si� wchodzi� na teren sołectwa i złomowa�
sprz�t.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek prosił o zako�czenie i nie „ rozwlekanie” sprawy.



Ad. 11. Ustalono termin nast�pnej sesji na dzie� 29 grudnia 2004r.   Wójt Gminy Cisek oraz
Przewodnicz�cy Rady zło�yli �yczenia �wi�teczne . Wyczerpano porz�dek obrad i
Przewodnicz�cy Rady słowami „ zamykam obrady XXIV Sesji Rady Gminy” zamkn�ł
obrady - godz. 17.15

Protokółowała Małgorzata Siegmann

Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek

/-/ Paweł Ryborz


