
Protokół
z obrad XXV Sesji Rady Gminy Cisek

z dnia 29 grudnia 2004r-godz.10.00

Ad.1. Obrady XXV Sesji Rady Gminy Cisek otworzył słowami” Otwieram obrady XXV
Sesji”  i prowadził Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz. Na wst�pie powitał radnych,
sołtysów oraz pracowników Urz�du Gminy. Sprawdził prawomocno�� obrad Sesji na 15
radnych obecnych 13 /  nieobecni: Bustrycka Sylwia, Przewo�nik Andrzej/.
Ad. 2. Przewodnicz�cy Rady Gminy poinformował, o dwóch projektach uchwał w sprawie „
Odnowy Wsi” , które do biura rady wpłyn�ły  po wysłaniu zawiadomie�. Wprowadzenie do
porz�dku obrad projektów uchwał: zgłoszenie do „Odnowy Wsi” sołectwa Przewóz oraz
akceptacji woli mieszka�ców wsi Podlesie poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                       - 13 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania -0 głosów,
Zmiana porz�dku obrad dzisiejszej sesji została jednomy�lnie przyj�ta. Do porz�dku obrad
wprowadzono projekty uchwał w sprawach:
- zgłoszenia sołectw gminy Cisek do Programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”,
- realizacji zadania w ramach Programu Odnowa wsi w województwie opolskim.
Po dokonanych zmianach porz�dek obrad 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 XXIV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy.
5.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym.
 6.  Podj�cie uchwał w sprawach:

a/   zmian w bud�ecie gminy na 2004r- projekt uchwały zostanie dor�czony przed sesj�,
b/   uchwalenia bud�etu gminy na 2005r –projekt uchwały został dostarczony,
c/    przyj�cia planu pracy komisji rewizyjnej na I półrocze 2005r,
d/    nadania wyró�nie� „ za zasługi dla Gminy Cisek”,

      e/    zgłoszenia sołectw gminy Cisek do Programu „Odnowa wsi w województwie
             opolskim”,

 f/    realizacji zadania w ramach Programu Odnowa wsi w województwie opolskim.
7. Przedstawienie planów pracy komisji stałych rady na I półrocze 2005r
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.

Cz��� druga – uroczysta rozpocznie si� o godz. 12.00 w sali Gminnego O�rodka Kultury w
Cisku , której porz�dek przewiduje:
1. Wyst�pienie Przewodnicz�cego Rady Gminy Cisek.
2. Wyst�pienie Wójta Gminy Cisek.
3. Wyst�pienie zaproszonych go�ci
4. Uroczysty obiad.
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Ad.3 Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek zapytał o uwagi, wnioski do protokółu z obrad
poprzedniej XXIV Sesji , radni nie wnie�li �adnych uwag, wobec czego poddano pod
głosowanie przyj�cie  protokółu:
za przyj�ciem                        - 13 głosów,
przeciw                                  -  0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania -0 głosów,
Protokół z obrad poprzedniej sesji został jednomy�lnie przyj�ty.
Ad.4. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym tj. od 03 do 29 grudnia 2004r. Poinformował
radnych, �e na nast�pn� sesj� zostanie zaproszony dyr. Zarz�du Dróg Powiatowych P.Kry�
oraz Komendant Policji. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji.
Ad.5. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek P. Alojzemu Parysowi, który przedstawił
sprawozdanie ze swojej działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym tj. od 03-29 grudnia 2004r:
� Poinformował o przyj�ciu sołectw do „Odnowy wsi”,
� Poinformował o uko�czeniu 6 km odcinka wału na Odrze,
� Poinformował o zako�czeniu i rozliczeniu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w

Cisku,
� Poinformował o zorganizowaniu przez GOPS Cisek wigilii dla osób samotnych z terenu

naszej gminy,
� Poinformował o oddaniu do u�ytku nowej chlewni u P.Bulik w Przewozie- chlewnia

pomie�ci ok.1000szt trzody chlewnej,
� Poinformował o przej�ciu na własno�� gminy ul.U�miechu w Cisku, do tej pory ulica ta

była własno�ci� prywatn�, obecnie jest sporz�dzony akt notarialny, drog� przekazano
bezpłatnie,

� Na bie��co rozliczano spływaj�ce faktury, w przyszło�ci musimy opracowa� plan
zakupów aby z ko�cem roku nie kupowano na „szybko i byle co”,

� Poinformował o spotkaniach w sołectwach, spotkania takie s� bardzo interesuj�ce
jednocz� mieszka�ców, nasze zespoły upi�kszaj� te imprezy, wyraził zadowolenie z
kontynuowania spotka�.

Dyskusja do sprawozdania:
Golenia Ryszard- zapytał o dzieci z byłej PSP Steblów, gdzie teraz ucz�szczaj� do szkoły?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- dzieci zgodnie z wol� rodziców ucz�szczaj� do: PSP
Długomiłowice, PSP Roszowicki  Las, oraz do Gimnazjum Cisek.
Innych pyta� nie zgłoszono.
Ad.6. Przyst�piono do podj�cia uchwał, zgodnie z porz�dkiem obrad jako pierwszy
omówiono projekt w sprawie zmian do bud�etu gminy na 2004r . Udzielono głosu P.
Skarbnik Marii Proba, która omówiła zmiany poszczególnymi działami, rozdziałami i
paragrafami.
Przewodnicz�cy Komisji Gospodarczo-Bud�etowej Leonard Basista zło�ył informacj�:
komisja omawiała zmiany do bud�etu i nie wnosi �adnych uwag do proponowanych zmian.
Radni równie� nie wnie�li �adnych uwag do przedstawionych zmian, wobec czego projekt
uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                       - 13 głosów,
przeciw                                    -0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów,
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Uchwała Nr XXV/110/2004/ Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie zmian
do bud�etu Gminy na 2004r została jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 3
do protokółu sesji.

Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie przyj�cia bud�etu gminy na 2005r .
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz odczytał tre�� projektu uchwały, przypomniał
zasady uchwalania bud�etu gminy zgodnie z Uchwał� Nr X/67/99 Rady Gminy Cisek z dnia
20.09.1999r. Poinformował równie�, ze projekt bud�etu w terminie dostarczono do biura rady
i omawiany był przez komisje stałe rady.
Udzielono głosu z-cy przewodnicz�cego Radnemu J. Malik, który odczytał opini�
Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedło�onym przez Wójta Gminy Cisek projekcie
bud�etu  na 2005r. Uchwała Nr 503/2004 RIO w Opolu   z dnia 13 grudnia 2004r stanowi
zał�cznik 4 do protokółu sesji. Pani Skarbnik Maria Proba dor�czyła radnym poprawiony
projekt bud�etu gminy na 2005 z uwzgl�dnieniem usterek uj�tych w opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej, oraz autopoprawek Wójta Gminy.  Autopoprawka Wójta Gminy dotyczyła:
-zmniejszenia planu wydatków w dz. 921,Rozdz.92109 dotacja GOK w Cisku o kwot�
20.000zł,
- zwi�kszenia planu w dz. 750 Rozdz. 75095 promocja gminy o kwot� 20.000zł,
autopoprawka Wójta była zgodna z  propozycja podj�t� na wspólnym posiedzeniu komisji
o�wiaty i rolnictwa. Przewodnicz�cy obu komisji Radny J. Malik i Radny J.Kusze
potwierdzili informacj� Pani Skarbnik.
Wójt Gminy nie przyj�ł do projektu bud�etu całego wniosku komisji gospodarczo-bud�etowej
D y s k u s j a:
� Przewodnicz�cy Komisji Gospodarczo-Bud�etowej Leonard Basista, wyraził

niezadowolenie, z faktu, �e autopoprawek dokonano na podstawie wniosków komisji
o�wiaty i rolnictwa a nie komisji gospodarczo bud�etowej. Komisja gospodarczo-
bud�etowa na swym posiedzeniu dnia 06.12.2004r zaproponowała aby zdj�� z GOK-u
20.000zł i rady gminy 6.000zł, zdj�te 26.000zł przeznaczy�: 10.000zł na gospodark�
komunaln� - dział 900, i 16.000zł na sport- dział 926. Stwierdził, �e propozycje komisji
lekcewa�one, zaapelował aby uwzgl�dni� propozycje komisji gosp.-bud�etowej poniewa�
z działu 900 mo�naby wykonywa� drobne remonty w sołectwach, aby nasze wsie
wygl�dały pi�knie, czasami nie mo�na otrzyma� pieni�dzy na „ puszk� farby”, kluby
sportowe promuj� nasz� gmin�, dobrze gospodaruj� finansami bud�etu gminy . Jest
przeciwny przeznaczenia 20.000zł na administracj�-promocj� gminy.

Wójt Gminy udzielił wyja�nie� do proponowanych zmian Radnego Basisty- �rodki finansowe
z działu gospodarka komunalna nie mog� by� przeznaczone dla sołectw, jest dział
administracja, gdzie uj�to finanse rad sołeckich, nigdy nie blokuje si� działalno�ci rad
sołeckich, w dziale tym s� równie� pieni�dze na „puszk� farby”. Dodane do tego działu
20.000zł mo�e by� wykorzystane równie� przez kluby sportowe, poinformował, �e  kluby
sportowe na swoj� działalno�� otrzymuj� dotacj� z bud�etu gminy jak równie� korzystaj� z
funduszy rad sołeckich i profilaktyki anty alkoholowej. Przypomniał radnym, �e od tego roku
musimy utrzyma� sal� gimnastyczn� . Odno�nie zmniejszenia wydatków na „radach gmin”
wyja�nił, �e w tym dziale oprócz wydatków na działalno�� rady s� równie� wydatki na
podpisane partnerstwa z gminami w Niemczech Korperich i Breitungen, je�eli partnerstwa
podpisali�my to powinni�my na ten cel przeznaczy� pieni�dze. Je�eli zostan� pieni�dze
niewykorzystane to w ci�gu roku korygujemy bud�et stosownymi uchwałami.
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Radca Prawny Maciej Paj�k zabrał głos wyja�niaj�c- komisja gospodarczo-bud�etowa
omawiaj�c projekt bud�etu 06.12.2004r zaproponowała aby z dotacji Gminnego O�rodka
Kultury zdj�� 20.000zł i z działalno�ci rad zdj�� 6.000zł i przeznaczy� 10.000zł na
gospodark� komunaln� i 16.000zł na kluby sportowe. Wspólne posiedzenie komisji o�wiaty i
rolnictwa ustaliło   zdj�� z dotacji GOK-u 20.000zł i przeznaczy� na administracj�-promocja
gminy, natomiast nie zmniejsza� na radach gmin.

Wójt Gminy dokonuj�c autopoprawek w projekcie bud�etu na 2005r uwzgl�dnił propozycje
wszystkich komisji, jednak�e w cz��ci wykonał  propozycje komisji gospodarczo-bud�etowej.
Z powy�szej dyskusji wynika, �e radny Basista nie zgadza si� z dokonanymi autopoprawkami
w projekcie bud�etu 2005r, wi�c autopoprawki nale�y podda� pod głosowanie. Radny Basista
Leonard powinien dokładnie sprecyzowa� wniosek, który podlega poddaniu pod głosowanie.
Punktem wyj�cia musi by� obecny projekt bud�etu 2005r. Wniosek podlega głosowaniu po
zako�czonej dyskusji nad projektem bud�etu 2005r.
� Radny Ketzler Alojzy – zmniejszy� wydatki na „radach”, a brak wytłumaczenia z jakich

oszcz�dno�ci, zaproponował aby radni obni�yli stawk� diet z 75,00zł na 50,00zł wtedy
byłaby oszcz�dno�� i mo�naby zmniejszy� wydatki na „radach”.

Pani Skarbnik M.Proba udzieliła wyja�nie�, najpierw nale�ałoby podj�� uchwał� o
zmniejszeniu diet a nast�pnie dokona� zmian w bud�ecie gminy.
Innych wniosków nie zgłoszono, wobec czego wniosek radnego Basisty w sprawie:
zmniejszenia wydatków z działu 921 dotacja dla GOK na kwot� 20.000zł,
zmniejszenie wydatków z działu 750 Rady Gmin na kwot� 6.000zł
zwi�kszenie  wydatków  w dziale 900 Gospodarka Komunalna o kwot� 10.000zł,
zwi�kszenie wydatków w dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport o kwot� 16.000zł, poddano pod
głosowanie:
za przyj�ciem wniosku            - 2 głosy,
przeciw                                    - 9 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 2 głosy,
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosku Radnego Leonarda Basisty nie przyj�to.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyj�cia bud�etu gminy na 2005r :
za przyj�ciem                          - 11 głosów,
przeciw                                    -  0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania – 2 głosy,
Uchwała Nr XXV/ 111/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie
uchwalenia bud�etu gminy na 2005r wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi
zał�cznik nr 5 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie przyj�cia planu pracy komisji rewizyjnej.
Udzielono głosu przewodnicz�cemu tej komisji Radnemu Waltrowi Oleks, który przedstawił i
omówił plan pracy komisji rewizyjnej na I półrocze 2005r.
Wójt Gminy Cisek zapytał w sprawie kontroli wydatków gminnym funduszem
przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane na luty 2005r poniewa� Pani, która pełni
funkcj� pełnomocnika przechodzi na emerytur� i b�dzie powołany kto� inny, który musi
zapozna� si� ze stanowiskiem pełnomocnika.
Przewodnicz�cy komisji stwierdził, �e zmiana pracownika nic nie zmieni, poniewa� po
ostatniej kontroli Pani pełnomocnik M. Proksza �le udzielała informacji i gdyby P.Skarbnik i
P.Wójt nie „wkroczyli” do pomocy to kontrola nie byłaby przeprowadzona.
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Innych pyta� nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                         -13 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXV/112/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie przyj�cia
planu pracy komisji rewizyjnej na I półrocze 2005r została jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała
stanowi zał�cznik nr 6 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie nadania wyró�nie� „ za zasługi dla Gminy
Cisek” dla zespołu wokalno-instrumentalnego Biedronki z PSP Roszowicki Las oraz Prezesa

 Klubu LKS Victoria Cisek P.Waltra Oleksa. Przewodnicz�cy Rady zapytał, czy nale�y
przeczyta� wnioski- komisji o�wiaty oraz przewodnicz�cego rady w sprawie nadania
wyró�nie�?
� Radny Blacha Anzelm stwierdził, �e nie ma takiej potrzeby poniewa� zasługi

wytypowanych do nadania wyró�nie� s� radnym znane, je�eli kto� z radnych jest innego
zdania mo�e indywidualnie zgłosi� si� do biura rady i wnioski sobie przeczyta�. Innych
pyta� nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:

za przyj�ciem                        – 12 głosów,
przeciw                                  -   0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania -1 głos,
Uchwała Nr XXV/113/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie nadania
wyró�nie� „ za zasługi dla Gminy Cisek”, wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała
stanowi zał�cznik nr 7 do protokółu sesji.

Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie realizacji zadania w ramach Programu Odnowa
Wsi w Województwie Opolskim.

Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- w ramach realizacji zadania planuje si�
zagospodarowa� teren k/ byłej PSP w Podlesiu, zgodnie z wol� mieszka�ców wsi. Jest to
uchwała intencyjna, pieni�dze na ten cel s� zaplanowane w bud�ecie gminy.
Radni nie wnie�li �adnych pyta� do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
przyst�piono do głosowania :
za przyj�ciem                         - 13 głosów,
przeciw                                     - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXV/ 114/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie
realizacji zadania w ramach Programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim. Została
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 8 do protokółu sesji.
Drug� uchwał� w temacie  „Odnowa wsi  w województwie opolskim”, zgłoszono wie�
Przewóz. Radni nie wnie�li �adnych pyta�. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
Za przyj�ciem                       –13 głosów,
Przeciw                                  -  0 głosów,
Wstrzymało si� od głosowania-0 głosów,
Uchwała Nr XXV/115/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 29 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 9 do protokółu sesji.
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Zako�czono punkt podejmowanie uchwał.
Ad.7 Udzielono głosu przewodnicz�cym stałych komisji rady, którzy przedstawili plany
pracy komisji na I półrocze 2005r
- Komisja O�wiaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, plan stanowi zał�cznik nr 10 do

protokółu sesji,
- Komisja Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i Porz�dku Publicznego, plan stanowi zał�cznik

nr 11 do protokółu sesji,
- Komisja Gospodarczo-Bud�etowa ustali plan na styczniowej sesji,
Ad.8 	adne interpelacje nie wpłyn�ły.
Ad.9. Radny Powiatu Reinhold Lepiorz zabrał głos w sprawie odznacze�, zaproponował aby
zrobi� odznaczenie na przykładzie „koziołków” z Ko�la, dla Gminy Cisek mogłoby by� co� z
„cisem”.

Wójt Gminy Cisek wyja�nił, �e mamy takie odznaczenie z „cisem”.
� Sołtys Kazimiera Lewicka podzi�kowała za zrobienie dwóch punktów �wietlnych na

ul.Zakole w Cisku. Zaproponowała aby zaprosi� przedstawicieli Policji na sesj�, poniewa�
ostatnio na terenie gminy były 3 rozboje, stwierdziła, �e „bije si�  osoby bezbronne”,
ostatnie pobicie było drastyczne starsza osoba została przewieziona do szpitala, policja
powinna dba� o bezpiecze�stwo mieszka�ców. Poinformowała o wyrwie po usuni�ciu
drzewa przy ul.Planetorza w Cisku k/posesji Kontny.

Ad.10.Nie wpłyn�ły �adne interepelacje.
Ad.11.Wójt Gminy Cisek  podzi�kował radnym, sołtysom za współprac� w bie��cym roku,
      sołtysi za prac� otrzymali nagrody – czajnik bezprzewodowy.

Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek słowami „Zamykam obrady XXV Sesji” zako�czył
cz��� robocz� sesji, wszystkich zebranych zaproszono na uroczyst� sesj� do Gminnego
O�rodka Kultury w Cisku.-godz.12.00.

       Starosta Powiatu Józef Gisman zło�ył �wi�teczne �yczenia w imieniu Rady Powiatu.
      Przewodnicz�cy Rady Gminy przedstawił, krótk� statystyk�  o pracach Rady Gminy
      Cisek.
       Wr�czono dyplomy i odznaczenia zgodnie z podj�t� uchwał� dla zespołu Biedronki i dla
       Prezesa „ VICTORIA” Cisek P.Oleksa.

Protokółowała:
Małgorzata Siegmann

Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek

/-/ Paweł Ryborz


