
Protokół
z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Cisek

z dnia 31 stycznia 2005r-godz.14.00

Ad.1  „Otwieram obrady XXVI Sesji Rady Gminy Cisek ” tymi słowami Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek otworzył i prowadził obrady sesji. Na wst�pie powitał zebranych radnych,
sołtysów, pracowników urz�du oraz go�ci zaproszonych. Sprawdzono prawomocno�� obrad
sesji: na 15 radnych obecnych 13. /nieobecni: Michalczyk Maria, Przewo�nik Andrzej/. Lista
obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do protokółu sesji.
Ad. 2 Przewodnicz�cy Rady Gminy zapytał o uwagi wnioski do porz�dku obrad .
Radny Oleks Walter – zgłosił zmian� aby na dzisiejszej sesji nie podejmowa� uchwały w
sprawie przyj�cia Gminnego Programu Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych tylko
program ten najpierw omówi�, poniewa� program ten przedstawia tre�� z roku ubiegłego.
Wniosek radnego Waltra Oleksa poddano pod głosowanie:
Za przyj�ciem                        – 2 głosy,
Przeciw                                  -  5 głosów,
Wstrzymało si� od głosowania-6 głosy,
Wniosek radnego Waltra Oleksa nie został przez rad� przyj�ty.
 Przewodnicz�cy zaproponował  zmian� w  kolejno�ci punktów: 7 d – przyj�cia Gminnej
Strategii Rozwi�zywania Problemów Społecznych ... i  7f uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych, poniewa�  projekty uchwał maj�
podobny temat w zwi�zku z czym nale�ałoby by je omawia� jedn� po drugiej. Radni nie
wnie�li �adnych uwag do proponowanej zamiany.
Radny   Basista Leonard – zgłosił wniosek w sprawie wł�czenia do porz�dku obrad
informacji na temat Gminnego O�rodka Kultury w Cisku w zwi�zku z artykułem w gazecie
lokalnej „ECHO GMIN”.
Wniosek poddano pod głosowanie :
Za przyj�ciem                        – 13 głosów,
Przeciw                                   -   0 głosów,
Wstrzymało si� od głosowania,- 0 głosów,
Wniosek radnego Basisty w sprawie informacji o Gminnym O�rodku Kultury przyj�to
jednomy�lnie. Innych uwag nie zgłoszono.  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 XXV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Dzielnicowych Policji na temat bezpiecze�stwa publicznego na terenie Gminy

Cisek .
5. Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy.
6.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym.
7. Informacja o funkcjonowaniu Gminnego O�rodka Kultury w Cisku.
8.  Podj�cie uchwał w sprawach:

a/   wniesienia skargi do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego na zarz�dzenie
      zast�pcze Wojewody Opolskiego.
b/  zmian w bud�ecie gminy na 2004r- projekt uchwały zostanie dor�czony przed sesj�,
c/   nadania Statutu Gminnemu O�rodkowi Pomocy Społecznej w Cisku.
d/  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów
      Alkoholowych na rok 2005,



e/   przyj�cia Gminnej Strategii Rozwi�zywania Problemów Społecznych ze szczególnym
      uwzgl�dnieniem programów pomocy społecznej....,
f/   wyra�enia pozytywnej opinii dotycz�cej likwidacji S.P. Z.O.Z. Zespołu O�rodków
      Rehabilitacji Leczniczej z siedzib� w Suchym Borze,
g/   ustalenia wysoko�ci stawek opłat za zaj�cie pasa drogowego na drogach gminnych,

8.   Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Cisek
9.   Zapytania i o�wiadczenia radnych.
10. Informacje oraz zapytania sołtysów.
11. Odpowied� Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone  w okresie mi�dzy sesyjnym.
12. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji.
 Ad.3 Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek zapytał o uwagi i wnioski do protokółu z obrad
poprzedniej sesji. Radni nie wnie�li �adnych uwag do protokółu z obrad XXV Sesji Rady
Gminy wobec czego przyj�cie protokółu poddano pod głosowanie:
Za przyj�ciem                      – 13 głosów,
Przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyj�ty jednomy�lnie.
Ad.4 Udzielono głosu zaproszonym go�ciom – Pracownikom Policji.
Ambro�y Mariusz- przedstawił statystyk� przest�pstw w ruchu drogowym w roku 2004r dla
porównania przypomniał przest�pstwa z 2003r. Omówił przest�pstwa kryminalne, na terenie
gminy s� to na ogół popełniane z niskich pobudek z uzyskaniem korzy�ci  materialnej. W tej
grupie przest�pstw w porównaniu z 2003r nast�pił spadek. Wykrywanie tych przest�pstw
przez policj� jest w miar� wła�ciwa. Nast�pił wzrost przest�pstw o charakterze
gospodarczym, korupcyjnym, jak równie� wzrosła liczba pijanych kierowców.  Zdarze�
drogowych równie� jest wi�cej w porównaniu z 2003r, główn� przyczyn� wypadków jest
niedostosowanie  pr�dko�ci do warunków jazdy, jakie mamy drogi wszyscy wiemy a
nat��enie ruchu ci�gle wzrasta. Zdarze� drogowych na terenie gminy było wi�cej ale mimo to
Gmina Cisek w porównaniu z o�ciennymi gminami była najbezpieczniejsza w 2004r je�eli
chodzi o kolizje drogowe, przyczyn� jest to, �e przez gmin� nie przebiegaj� �adne drogi
szybkiego ruchu.
Kulej Zbigniew-  przestawił statystyk� przest�pstw na terenie gminy w porównaniu z miastem
K-Ko�le i o�ciennymi gminami. Poinformował, �e na terenie Cisek wzrosła przest�pczo��
narkomanii – 87 czynów. Wzrost spowodowany jest tym, �e jeden mieszkaniec gminy obracał
si� w �rodowisku narkomanii, był w posiadaniu narkotyków, nie przyznał si� z pochodzenia
narkotyków dlatego zgodnie z miejscem zamieszkania przest�pczo�� została przypisana
Gminie Cisek. Przedstawił statystyk� przest�pstw kryminalnych tj. kradzie�e, rozboje, bójki,
pobicia, wypadki drogowe. Nadmienił aby informowa� policj� o pojawianiu si� „obcych” na
wsiach, ludzie si� znaj�, taka informacja jest bardzo pomocna w wykrywaniu przest�pczo�ci.
Ustimowicz Waldemar-zach�cił do dyskusji, poniewa� statystyka została przedstawiona.
Zaproponował aby w skład komisji d/s rozwi�zywania problemów alkoholowych powoła�
Dzielnicowego Policji, poniewa� wiele wniosków dotycz�cych opieki nad rodzinami
patologicznymi kierowanych jest z policji, dzielnicowy jest zorientowany w tym temacie.
Nadmienił aby rozwin�� współprac� ze szkołami w temacie zorganizowania wolnego czasu
dzieciom i młodzie�y. Jest pi�kny o�rodek wypoczynkowy na D�bowej w obecno�ci
opiekunów dzieci mogły by tam mile sp�dza� czas wolny.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz- przyznał racj�, �e je�eli na wsi pojawi si� kto� obcy to
jest sensacja, mieszka�cy wsi s� zorientowani. Przyznał równie� racj� o wł�czeniu do komisji
d/s rozwi�zywania problemów alkoholowych dzielnicowego policji. Poruszył temat



„drogowych piratów”, którzy s� widoczni na odcinku drogi Ko�le-Kobylice. Zapytał o
„kominiarzy” wokół których ostatnio zrobiło si� gło�no?
D y s k u s j a:
Policja -  w temacie „ drogowych piratów”, dzielnicowi policji s� przeszkoleni do pracy na
mierniku szybko�ci r�cznym, ale takie narz�dzie pracy jest na wyposa�eniu policji drogowej,
jest jeden „radar” w „drogówce”, który jest rozchwytywany. Zwrócił si� do radnych z pro�b�,
aby w ramach posiadanych �rodków bud�etowych wygospodarowa� z bud�etu finanse na
zakup „radaru” dla dzielnicowych policji.
Radny Basista Leonard- jako radny b�dzie głosował o zakup „radaru”, narz�dzie, które mo�e
by� wykorzystane przeciwko niemu? Nie jest zwolennikiem ograniczenia szybko�ci do
40km/ha, obecne samochody s� dobre i przy szybko�ci 50-60km/ha mo�na w zupełno�ci
wyhamowa�. Jako przykład podał wjazd do Ko�la od strony Cisek jest ograniczenie
szybko�ci do 40km/ha, gdzie droga jest szeroka, prosta w zupełno�ci mogłoby by�
ograniczenie do 50km/ha. Zapytał w sprawie je�d�enia pojazdami cz�sto niesprawnymi
„małolatów”, je�d�� za zgod� rodziców, bez prawa jazdy i stanowi� du�e zagro�enie dla
u�ytkowników drogi?
Policja -  do sprawy „małolatów”, zaapelował do współpracy z mieszka�cami, takie
przypadki nale�y zgłasza�, je�eli „mały” przest�pca zostanie ujawniony, policja mo�e
przeprowadzi� rozmow� z nastolatkiem i rodzicem. Rozmowa du�o daje.
Ustimowicz Waldemar- dodał do wypowiedzi, wystarczy telefoniczne zgłoszenie nastolatka,
nasuwa si� pytanie, gdzie s� rodzice w takiej sytuacji?     Je�eli osoba zgłaszaj�ca wyrazi
zgod� na ujawnienie to nastolatka poruszaj�cego si� po drodze pojazdami bez prawa jazdy
mo�na skierowa� do s�du.
Radny Powiatu Lepiorz Reinhold- zapytał w sprawie „ wał�saj�cych si� psów” zagra�aj�cym
bezpiecze�stwu, miał okazj� pozna� ludzi  pogryzionych b�d� wystraszonych przez takie psy,
na ogół w gospodarstwach rolnych jest du�o psów s� nie uwi�zane i jest to problem ka�dej
wsi.
Policja - je�eli jest wła�ciciel psa to nie ma problemu, karze si� mandatem w kwocie
200,00zł. Gminy powinny mie� nawi�zan� umow� ze schroniskiem dla zwierz�t wtedy
„wał�saj�ce si� psy mo�naby odwie� do schroniska.
Policja - zaproponował aby oznaczy� psy, Gmina Pawłowiczki tak post�piła, wtedy nie
byłoby problemu z ustaleniem wła�ciciela psa.
Sołtys wsi Kobylice Golenia Ryszrd- zapytał  1. Jak Policji je�dzi si� nowymi samochodami
policyjnymi zakupionymi przez samorz�dy? 2.Co z „kominiarzami”? 3.Co z „drobnymi
złomiarzami”? W sprawie „drogowych piratów” przedstawił zdarzenie, które jego osobi�cie
spotkało, zgłosił jako sołtys „ drogowego pirata” podał jego nazwisko i nic w tej sprawie
policja nie zrobiła poniewa� uzyskał odpowied�, ze przest�pca nie został złapany na
„gor�cym uczynku”. Finał tej sprawy jest taki, �e dalej szalej�.
Policja - 1. Samochodem zakupionym przez Gmin� je�dzi si� bardzo dobrze, był to dobry
zakup. Temat „kominiarzy” jest obszerniejszy, wi�c zamieniono kolejno�� odpowiedzi „3.
�aden Policjant nie przepu�ci osoby wioz�cej na wózku złom, ka�dy  „drobny złomiarz” jest
sprawdzany i musi udzieli� odpowiedzi o pochodzeniu złomu. 2. Usługi kominiarskie- ok.80
mieszka�ców Gminy Cisek nie uiszcza opłaty na usługi kominiarskie oraz nie pozwala
kominiarzowi wej�� na teren budynku w celu sprawdzenia b�d� czyszczenia przewodów
kominowych. Takie zachowanie mieszka�ców jest wykroczeniem i podlega karze, wi�c
zakłady kominiarskie sporz�dziły listy dłu�ników i Policja sprawdza, karze mandatami,



je�eli dłu�nicy nie wyra�aj� zgody na kar� w postaci mandatu s� kierowani do S�du
Grodzkiego w Ko�lu.
Policja - je�eli policja proponuje dłu�nikowi mandat, który jest przyjmowany i zapłacony to
nie ma odwołania od takiego post�powania, natomiast je�eli dłu�nik nie zgadza si� – czuje si�
niewinny wtedy nie powinien mandatu przyjmowa�, S�d Grodzki spraw� rozstrzygnie .
Ustimowicz Waldemar – poinformował, �e policja niektórych mieszka�ców odwiedziła i
zachowanie dłu�ników jest  naganne „wulgarne” i z pewno�ci� kominiarz nie ma wst�pu na te
posesje. Je�eli w budynku wybuchnie po�ar pierwsz�  spraw� jest sprawdzenie czy s� robione
przegl�dy kominiarskie.
Radny Malik Jan- 1.zapytał o narkotyki na terenie gminy, czy w tych „87 czynów”
wynikaj�cych z mapy kryminalnej s� przypadki nabywania narkotyków  przez młodzie�
szkoln�? Poniewa� jest pedagogiem  szkolnym i szkodliwo�� narkotyków jest mu znana a
rodzice niejednokrotnie nie zdawaj� sobie sprawy z wa�no�ci problemu.  2. Zabezpieczenie
odcinka drogi k/wykopalisk w Kobylicach, w razie kolizji drogowej samochód mo�e wpa��
do wody stwierdził.
Policja - 1.nie zanotowano narkotyków u dzieci i młodzie�y szkolnej z terenu gminy Cisek –
PSP , w sprawie narkotyków ci��ko jest pozyska� informacje cz�sto dzieci niejednokrotnie
maj�  dost�p do narkotyków od starszego rodze�stwa, ci��ko jest równie� pozyska�
informacje od młodzie�y, ze szkół �rednich. U dzieci w wieku szkolnym zwalczanie
narkomanii jest łatwiejsze poniewa� rodzice, nauczyciele je�eli co� zauwa�� monituj� od
razu. 2. Zabezpieczenie drogi w okolicach wyrobiska w Kobylicach zostanie zgłoszone
naczelnikowi policji, jednak�e zabezpieczenie powinno by� w gestii wła�ciciela drogi.
Radny Mikliss Norbert- du�o mieszka�ców otrzymuje korespondencj� informuj�c� o
kolosalnych wygranych, czy na to jest jaki� sposób?
Policja-  jest to „ �erowanie na czyjej� naiwno�ci” , korespondencja, telefony zaczynaj�ce si�
na nr 0700...,telewizja ogłasza ró�ne konkursy, korzystanie z tych usług jest własn� nie
przemuszon� wol�.
Policja-  otrzymywanie korespondencji nie ma znamion n�kania ani naruszenia przepisów o „
ochronie danych osobowych”.
Radny Oleks Walter- wyraził niezadowolenie, �e według mapy kryminalnej, która ukazała si�
w prasie, Gmina Cisek wypadła bardzo �le, wzrost przest�pczo�ci o 200%- 87czynów z ust. o
narkomanii.
Policja udzieliła wyja�nie�- kwalifikacja tej przest�pczo�ci jest dobra, posiadanie i
sprzedawanie narkotyków ma t� sam� kwalifikacj�, mieszkaniec gminy u którego znaleziono
narkotyki nie udzielił wyja�nie�  co do �ródła pochodzenia narkotyków, wobec czego zgodnie
z miejscem zamieszkania zakwalifikowano przest�pczo��. Sprawa ta trafiła do prokuratury w
listopadzie 2004r.
Sołtys wsi Łany Jan Kirchniawy- zapytał, w sprawie kradzie�y, która jemu si� przyda�yła,
mianowicie w okresie inkasa podatków i opłat został okradziony, zgin�ło mu ok.600zł, co ma
w tej sprawie zrobi�?
Policja- post�powanie zostało wszcz�te, poniewa� przest�pstwo zgłoszono, do
ubezpieczyciela si� zgłosi� o odszkodowanie.
Sołtys wsi Roszowice- budynki po byłym PGR w Roszowicach, zagra�aj� bezpiecze�stwu,
zbli�aj� si� ferie zimowe, dzieci mog� tam chodzi�, wszystko jest pootwierane?
 Policja- dotrzemy do administratora budynku i udzielimy informacji aby budynek
zabezpieczył.



Sołtys wsi Bła�ejowice Alfred Kurfeld –w sprawie kominiarzy, przedstawił swój przykład, „
jak kominiarz widzi  samochód sołtysa to na posesj� nie wchodzi, je�eli  wyjedzie to sołtys
przychodzi do �ony i ��da kasy bez wchodzenia na dach, stwierdził aby nie kara� ludzi lecz
kominiarza, poniewa� nic nie robi a chce kas�”.
Policja- udzielił wyja�nie� „ jest  szef Cech-u Rzemiosł Ró�nych i tam skierowa� pismo na
temat pracy kominiarza, �e �le robi, albo nic nie robi i chce kas�”.
Sołtys wsi Steblów Czesław Siembieda – zapytał „kominiarza o przepis prawny dotycz�cy
uiszczania opłaty za usługi kominiarskie” oraz „ �eby nie wyłudzał pieni�dzy”.
Radny Kusze Józef- zaprzeczył całej dyskusji, kominiarz odwiedza jego posesj�, zawsze jest
dobrze, kominiarz pyta czy wymiata� komin i robi co trzeba.
Rady Ketzler Alojzy – zapytał o finał sprawy narkotykowej?
Policja- rola policji si� ko�czy na skierowaniu do prokuratury, i tak post�piono w przypadku
mieszka�ca gminy Cisek – akt oskar�enia przekazano prokuraturze.
Sołtys wsi Kobylice Ryszard Golenia- zaproponował aby policja inkasowała nale�no�ci
spółki wodnej , za inkaso mogliby kupi� paliwo.
Wójt Gminy Cisek – poinformował, �e w komisji d/s rozwi�zywania problemów
alkoholowych mo�e by� przedstawiciel policji, zgłosi� nazwisko i imi� dzielnicowego policji,
wynikaj�cy z dyskusji zakup radaru dla policji równie� mo�emy zrealizowa�, dofinansowanie
do zakupu  paliwa równie� dokonamy.
Przedstawiciele policji przedstawili problemy wynikaj�ce z braku paliwa, miesi�cznie
otrzymuj� na 1.600km paliwa jest to bardzo mało, w mie�cie jest przydział na 1.200km, s�
nawet sytuacje, �e policjanci sami kupuj� paliwo.
Na tym dyskusj� zako�czono, podzi�kowano przedstawicielom policji i ogłoszono 15
min.przerw�.
Ad.4 Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w
okresie mi�dzy sesyjnym od 29 grudnia 2004r do 31 stycznia 2005r, sprawozdanie stanowi
zał�cznik nr 2 do niniejszego protokółu. Radni  nie wnie�li �adnych uwag do protokółu sesji.
Udzielono głosu przewodnicz�cemu komisji gospodarczo-bud�etowej L. Basi�cie, który
przedstawił plan pracy komisji na I półrocze2005r. plan pracy komisji stanowi zał�cznik nr 3
do protokółu sesji.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz skierował do Radcy prawnego pytanie:  czy temat
posiedzenia „ analiza realizacji inwestycji zaplanowanych do wykonania na 2005r” jest
zgodny z przepisami prawa.
Radca prawny udzielił wyja�nie�, komisja gospodarczo-bud�etowa jest powołana do analizy,
kontroli realizacji bud�etu gminy i temat czerwcowy posiedzenia komisji jest w granicach
kompetencji   komisji – stopie� zaawansowania inwestycji, zgodnie z prawem.
Przewodnicz�cy Rady Gminy podzi�kował za dobr� współprac� z komisj� gospodarczo-
bud�etow�, poinformował równie� o współpracy ksi��y : Ks. Sykosza – Cisek i Otingera-
Nieznaszyn z ksi�dzem z Breitungen-Gm partnerska z Niemiec.
Ad. 5. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci, które stanowi zał�cznik
nr 4 do protokółu sesji.
D y s k u s j a :
Rady Basista Leonard – na jak� kwot� wyceniono budynek  z Łan /dom nauczyciela/.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- budynek wyceniono na 64.000zł i na dzie� 31 stycznia nie
zgłoszono �adych ofert.
Rady Blacha Anzelm- zapytał o wadium, jaka jest to kwota, jaki procent od warto�ci
budynku?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e na tablicy ogłosze� w Urz�dzie Gminy jest informacja w
tym temacie.



Radny Malik Jan- w sprawie wydanego folderu, brak w nowym folderze gminy informacji o
�cie�kach rowerowych, bardzo dobrze, �e s� umieszczone legendy o gminie dodał.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, �e zostan� wydane jeszcze widokówki o gminie, temat
�cie�ek rowerowych musimy dopracowa�.
Radny Powiatu Lepiorz Reinhold- do wydania widokówek zaproponował aby pozdrowienia
były w  kilku j�zykach np. czeskim, polskim, niemieckim, w swoich zbiorach posiada tak�
widokówk� przedstawiaj�c� wie� Łany i potwierdził , �e pozdrowienia w kilku j�zykach s�
dobrym pomysłem.
Wurst Alojzy-wał przeciwpowodziowy jest zrobiony, czy nie mo�naby zrobi� �cie�ki
rowerowej na koronie wału, w innych krajach tak funkcjonuj� �cie�ki rowerowe.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- korona wału nie jest utwardzona, nie jest to ustalone z
zarz�dc� wału, natomiast droga technologiczna poni�ej wału jest utwardzona i szybciej
mo�na by j� przekształci� na „�cie�k� rowerow�”.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek- zapytała o zgodno�� z przepisami prawa, w temacie „
�cie�ek rowerowych” na wale przeciwpowodziowym.
Radca prawny udzielił wyja�nie�- wał przeciwpowodziowy jest urz�dzeniem wodnym,
którego zarz�dc� jest Wojewódzki Zarz�d Melioracji i Urz�dze� Wodnych, u�ywanie wału
przeciwpowodziowego do innych celów wymaga zgody zarz�dcy.
Radny Ketzler Alojzy-zaproponował aby robi� starania, o zrobienie �cie�ki rowerowej na
koronie wału, skoro na  innych terenach si� to sprawdziło.
Zako�czono dyskusj� nad sprawozdaniem Wójta Gminy w okresie mi�dzy sesyjnym.
Ad.6. Funkcjonowanie Gminnego O�rodka Kultury w Cisku, punkt wprowadzony do obrad
dzisiejszej sesji w zwi�zku z ukazaniem si� artykułu w  „Echu Gmin”.
Radny Basista Leonard- komisja gospodarczo-bud�etowa zakwestionowała w  bud�ecie
gminy na 2005r wydatek na GOK Cisek w kwocie: 24.000zł. Umowa z dnia 13 kwietnia
2004r na remont GOK-u, z 14 kwietnia 2004r przekazano plac budowy, 31.04.2004r
zako�czenie planowe aneksowane na 30.czerwca.2004r i w dniu 14  lipca  2004r odbiór
ko�cowy GOK-u. Od tego czasu do ko�ca listopada 2004r SANEPID nie odebrał budynku, w
grudniu było jeszcze malowanie. Podsumowuj�c stwierdził, �e kwiecie�-maj 2004r był
remont, w grudniu 2004r odbiór przez SANEPID. Dyrektor GOK-u popełnił bł�d: czy załoga
GOK-u w czasie remontu miała by� ? czy pracowała? Dyrektor wypłacił pracownikom
premi� ? zgodnie ze statutem GOK-u mógł wypłaci�. Dyrektor GOK-u naliczył pracownikom
godziny nadliczbowe, mo�e pracownicy w trakcie remontu pracowali? Mogło to by�
uzgodnione z Wójtem Gminy. Dyrektor GOK-u działał  sam dla siebie nie konsultował si� z
Wójtem ani Pani� Skarbnik Gminy. Nie uzgadniano z urz�dem jakichkolwiek zakupów, brak
współpracy z urz�dem, efekt pracy ko�cowy to zwolnienie si� dyrektora. Skierował pytanie
do osób udzielaj�cych wypowiedzi na łamach prasy, czy wypowiedziami sami sobie nie
szkodz�? Kuchnia nie była odebrana  przez SANEPID-dyrektor GOK-u si� wytłumaczył
wymijaj�co, Czy na okres remontu musiał by� zatrudniony dyrektor ? Nie byłoby tematu
gdyby nie art. w prasie,  komisja gospodarczo-bud�etowa nikogo nie broni. Radnego Basisty
zasmuciła wypowied� radnego Ketzlera do prasy na temat GOK-u.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz zapytał radnego Basisty czy wypowied� odno�nie
GOKu jest indywidualna czy w imieniu komisji gospodarczo-bud�etowej?
Radny Basista Leonard udzielił odpowiedzi, �e wypowiadał si� w imieniu komisji-
gospodarczo bud�etowej.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz skierował pytanie do radcy prawnego, „czy w
zwi�zku z nieodebraniem obiektu przez SANEPID Gminny O�rodek Kultury nie mógł
prowadzi� działalno�ci?



Radca prawny Maciej Paj�k nie udzielił odpowiedzi poniewa� temat wprowadzono  do obrad
dzisiejszej sesji, temat GOK-u nie jest mu znany.
Wójt Gminy Cisek zabrał głos w temacie Gminnego O�rodka Kultury- komisje rady:
gospodarczo-bud�etowa i o�wiaty omawiały na swych posiedzeniach temat działalno�ci
GOK-u, w posiedzeniach uczestniczyła Pani Skarbnik i Wójt. Przedstawił radnym incydent
jaki miał miejsce przy po�egnaniu delegacji Gmin Partnerskich Breitungen i Korperich,
goszcz�cych w naszej gminie w sierpniu 2004r. Zachowanie dyrektora wtedy budziło wiele
w�tpliwo�ci, obchodził w GOK-u swoje urodziny, po krótkiej wymianie słów zło�ył ustne
wypowiedzenie z pracy, przewodnicz�cy rady był równie� obecny przy tym incydencie.
Jednym z aspeków mówi�cym o wybitnych zdolno�ciach tej osoby były wydatki z bud�etu
gminy. Wypłacaj�c premi� pracownikom? Premi� mo�na wypłaci� ale w miar�
wypracowanych �rodków finansowych. Zadał radnym pytanie jak mo�na wypłaci� z bud�etu
gminy bez wcze�niejszego uzgodnienia ze Skarbnikiem lub Wójtem?  Remont budynku
GOK-u był planowany i uzgodniony na okres postu 2004r. Gminny O�rodek Kultury przyj�ł
zgłoszenia na przyj�cia komunijne i w zwi�zku z przedłu�onym okresem remontu te przyj�cia
miały by� odmówione? Wszyscy wiemy, �e w trakcie remontu wynikn� inne sprawy, które
nale�y wykona�. Zgodnie z projektem remontowali�my sal� taneczn� i kuchni�. SANEPID i
PIP wydali decyzje pozytywne jedynie drobne usterki były do usuni�cia np „podest pod
warzywnik” . Zarzuty radnego Basisty s� troch� chybione.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek potwierdził, �e był obecny przy rozmowie z dyrektorem
GOK-u w czasie o którym nadmienił Wójt Gminy –kolacji po�egnalnej go�ci z gmin
partnerskich Breitungen i Korperich, zachowanie i wypowied� dyrektora GOK-u „była nie na
miejscu”. Komisje stałe rady omawiały temat GOK-u w obecno�ci Pani Skarnik. Odwołanie
dyrektora GOK-u było zamierzeniem radnych. Inn� kwesti� jest temat odbioru budynku po
przeprowadzonych remontach.
Radny Basista Leonard – nadmienił, �e komisja nie staje w obronie dyrektora GOK-u, lecz
przypomina, �e odbiór przez : SANEPID i PIP miał miejsce w grudniu 2004r.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- wst�pny odbiór zaplecza kuchennego przez w/w
instytucje si� odbył, zausterkowano „drobiazgi” do usuni�cia co do których usuni�cia
zobowi�zano dyrektora Gminnego O�rodka Kultury.
Radny Walter Oleks- zwrócił si� do radnych z propozycj� „ aby rada wyrobiła sobie zdanie na
temat GOK-u” przedstawiaj�c:
1. w okresie od 14 lipca do 16 listopada 2004r nie było odbiorów budynku przez: Stra�

Po�arn�, Sanepid, PIP i inne,
2. zapytał , jak to si� stało, �e GOK na usuni�cie usterek wydał kwot� 31.500zł,
3. je�eli jest prowadzony remont to nale�y uzyska� wszystkie  pozwolenia aby zarz�dc�

rozlicza�, Starostwo Powiatowe inaczej nie wyda pozwolenia na u�ytkowanie budynku,
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, dokumenty dotycz�ce remontu i odbioru GOK-u
zostały przekazane dyrektorowi GOK-u i zobowi�zano dyrektora do usuni�cia usterek,
poniewa� był odpowiedzialny za budynek, �adne wydatki nie były uzgadniane z Wójtem, po
pewnym czasie okazało si�, �e dyrektor zgubił dokumenty, trzeba było zdobywa� duplikaty.
Dyrektorzy szkół pracuj� na tych samych zasadach i współpraca dobrze si� układa.
Radny Walter Oleks stwierdził, �e na przyszło�� nale�y wyci�gn�� wnioski, komisja
wielokrotnie rozmowy przeprowadzała i nigdy nie mówiono o znikni�ciu dokumentów.
Radny Blacha Anzelm zgłosił wniosek o zamkni�cie dyskusji w temacie Gminnego O�rodka
Kultury. Wniosek radnego poddano pod głosowanie:
Za przyj�ciem                        - 10 głosów,
Przeciw                                    - 0 głosów,
Wstrzymało si� od głosowania- 2 głosy,



Wniosek radnego Blachy został przyj�ty i zako�czono dyskusj� w temacie Gminnego
O�rodka Kultury w Cisku.
Ad.7.Przystapiono do podj�cia uchwał:
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek odczytał projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do
Wojewódzkiego S�du Administracyjnego na zarz�dzenie zast�pcze Wojewody Opolskiego.
Z-ca przewodnicz�cego Malik Jan odczytał tre�� zarz�dzenia zast�pczego Wojewody
Opolskiego, stanowi�cego zał�cznik nr 5 do niniejszego protokółu.
Udzielono głosu radcy prawnemu, który w skrócie przypomniał kolej zdarze� wynikaj�cych z
uczestnictwa Wójta Gminy w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Polskiej Cerekwi.
Na wniesienie skargi do S�du Administracyjnego jest okre�lony termin 1miesi�ca od dnia
otrzymania zarz�dzenia wojewody, termin ten upływa 11 lutego 2005r. Je�eli radni tak�
uchwał� podejm� jest podstawa aby takie odwołanie do s�du wnie��. Wykonanie uchwały
podlega Wójtowi Gminy, który ma prawo upowa�ni�  pełnomocnika do reprezentowania w
s�dzie. Projekt uchwały jest zgodny z przepisami prawa. Je�eli zostanie przez Wójta
upowa�niony do reprezentowania w s�dzie, stwierdził, �e b�dzie bronił podj�tej Uchwały
Rady Gminy a nie Wójta Gminy.
Przewodnicz�cy Rady Gminy poinformował, �e uchwała b�dzie podpisana przez niego.
Radna Blana Lucja zapytała o koszty finansowe zwi�zane z odwołaniem, kto b�dzie płacił za
sprawy s�dowe?
Radca prawny Maciej Paj�k udzielił wyja�nie�- je�eli gmina wygra to Wójt Gminy ui�ci
opłat�, natomiast je�eli gmina przegra to 200zł zapłaci gmina.
Przewodnicz�cy Rady poprosił radcy prawnego o wytłumaczenie w kilku zdaniach „linii
obrony ”.
Radca Prawny- w lipcu 2002r Wójt Gminy został wybrany do Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Polskiej Cerekwi. W o�wiadczeniu maj�tkowym składanym corocznie do
Wojewody Opolskiego – za 2002r i 2003r faktu tego nie ukrywał i  wykazywał w/w
członkostwo. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku pobierał wynagrodzenie.
Kiedy Pani Wojewoda sprawdzała o�wiadczenia maj�tkowe Wójt został wezwany o zło�enie
wyja�nie�. Bank stał na stanowisku, �e członkostwo w Radzie Nadzorczej nie jest sprzeczne z
prawem, natomiast odmiennego zdania jest Pani Wojewoda i twierdzi, �e członkostwo w
Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego jest sprzeczne z prawem. Wójt Gminy zrezygnował
z członkostwa w Radzie nadzorczej, otrzymywane wynagrodzenie z tego tytułu oddał.
Zacytował przepisy prawne dotycz�ce wyga�ni�cia mandatu Wójta Gminy oraz wydania
zarz�dzenia zast�pczego Wojewody. Przypomniał, �e procedura jest zgodna z t� któr�
przewidywali�my w listopadzie 2004r podejmuj�c uchwał� o niewyga�ni�ciu mandatu Wójta
Gminy Cisek. Przedstawił w skrócie swoj� opini� zło�on� na pi�mie stanowi�c� zał�cznik do
uchwały podj�tej w listopadzie 2004r.   Stwierdził, ze stosuj�c si� do wykładni gramatycznej
przepisu prawnego wybór Wójta Gminy do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  z mocy
prawa był niewa�ny i taka argumentacja b�dzie w odwołaniu do S�du Administracyjnego w
Opolu.
Radny Basista Leonard – zadał pytanie, kto� mi proponuje członkostwo w Radzie Nadzorczej
a ja nie mog� by�?
Radca Prawny udzielił wyja�nie�- w przypadku Wójta Gminy było inaczej, Wójt Gminy
Cisek wyja�nił , �e w chwili wyboru  na Wójta „nie wiedział” o fakcie rezygnacji z
członkostwa w radzie nadzorczej, jest dorosłym człowiekiem i w tej całej sprawie nie jest to
istotne, �wiadomo�� osoby nie ma tutaj znaczenia. Zasugerowł, �e w tej  sprawie wa�ne s�
obowi�zuj�ce przepisy prawne.
Radni nie zgłosili innych pyta� do omawianego projektu uchwały.



Przewodnicz�cy Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wniesienia
skargi do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego na zaradzenie zast�pcze Wojewody
Opolskiego.
Za przyj�ciem- 10 głosów,
Przeciw – 0 głosów,
Wstrzymało si� od głosowania- 2 głosów,
Jeden radny nieobecny w chwili głosowania.
Uchwała Nr XXVI/116/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie
wniesienia skargi do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego na zarz�dzenie zast�pcze
Wojewody Opolskiego, wi�kszo�ci� głosów została przez rad� przyj�ta. Uchwała stanowi
zał�cznik nr 6 do protokółu sesji.
Wójt Gminy Cisek podzi�kował radnym za powa�ne podejmowanie decyzji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy na 2005r , udzielono
głosu Pani Skarbnik, która omówiła zmiany poszczególnymi działami,  rozdziałami i
paragrafami.
Przewodnicz�cy komisji gospodarczo- bud�etowej Leonard Basista przedstawił opini�
komisji w temacie zmian do bud�etu gminy 2005r- komisja nie wniosła �adnych zastrze�e�
do proponowanych zmian. Radni równie� nie wnie�li �adnych pyta� . Projekt uchwały w
sprawie zmian do bud�etu gminy poddano pod głosowanie:
Za przyj�ciem –12 głosów,
Przeciw – 0 głosów,
Wstrzymało si� od głosowania-0 głosów,
Jeden radny nieobecny  chwili głosowania.
Uchwała Nr XXVI/117/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 31stycznia 2005r w sprawie zmian
do bud�etu Gminy na 2005r została jednomy�lnie przez Rad� podj�ta. Uchwała stanowi
zał�cznik nr 7 do protokółu sesji.
Z-ca przewodnicz�cego rady odczytał pozytywn� opini� Regionalnej Izby Obrachunkowej –
Uchwał� Nr 31/2005 z dnia 25 stycznia 2005 Składu Orzekaj�cego Izby Obrachunkowej w
Opolu w sprawie mo�liwo�ci sfinansowania deficytu bud�etowego przedstawionego w
uchwale bud�etowej na 2005r przez Rad� Gminy  Cisek . Opinia stanowi zał�cznik nr 8 do
protokółu sesji. Radni nie wnie�li �adnych pyta�, uwag do przedstawionej opinii RIO.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu O�rodkowi Pomocy
Społecznej w Cisku.
Radca Prawny Maciej Paj�k udzielił wyja�nie� prawnych dotycz�cych celowo�ci podj�cia
uchwały.
Przewodnicz�cy Komisji O�wiaty, Kultury, Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych Malik Jan
– poinformował, �e komisja na swym posiedzeniu zapoznała si� z projektem uchwały.
Komisja O�wiaty nie wnosi �adnych zastrze�e� do przedstawionego projektu uchwały. Radni
równie� nie wnie�li �adnych pyta�, uwag do omawianego projektu uchwały.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały, który poddano pod
głosowanie:
Za przyj�ciem- 12 głosów ,
Przeciw- 0 głosów,
Wstrzymało si� od głosowani- 0 głosów,
Jeden radny nieobecny w chwili głosowania.
Uchwała Nr XXVI/118/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie
nadania Statutu Gminnemu O�rodkowi Pomocy Społecznej w Cisku, została jednomy�lnie
przez Rad� przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 9 do niniejszego protokółu.



Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
Radca Prawny Maciej Paj�k udzielił wyja�nie� prawnych o strategii gminy w temacie
rozwi�zywania problemów społecznych ze szczególnym uwzgl�dnieniem programów
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwi�zywania problemów alkoholowych i innych , których
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Wyja�nił ró�nice pomi�dzy
przepisami ustawy o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o
pomocy społecznej.
Przewodnicz�cy Komisji O�wiaty, Kultury Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych  Malik Jan
przedstawił stanowisko komisji oraz przedstawił propozycje komisji dotycz�ce zmian
niektórych punktów gminnego programu profilaktyki mianowicie:
IV pkt 1. Powinien brzmie� „ Dofinansowanie imprez organizowanych przez szkoły oraz inne
organizacje pozarz�dowe – plebiscyty, turnieje, konkursy, zawody sportowe, wycieczki.
Radca Prawny: stwierdził, �e powinien brzmie� „ Dofinansowanie imprez organizowanych
przez szkoły i inne organizacje pozarz�dowe w czasie ferii zimowych i wakacji”, poniewa�
program profilaktyki jest głównie dla dzieci i młodzie�y, kiedy ta młodzie� jest zagro�ona ? w
czasie wolnym od zaj�� szkolnych, alternatyw� wypełnienia czasu wolnego czyli w okresie
wolnym od zaj�� szkolnych.
Radny Oleks Walter – zgłosił wniosek aby w dziale IV programu profilaktyki alkoholowej
wykre�li� „ w czasie ferii zimowych i wakacji”, oraz aby w pkt 16 dopisa� „ i inne
organizacje pozarz�dowe”
Radca Prawny Maciej Paj�k podał przykład- Klub „Victoria” Cisek b�dzie obchodzi�
jubileusz swojego istnienia, opieraj�c si� o tak sformułwan� tre�� działu IV b�dzie si� ubiegał
o dofinansowanie, program profilaktyki?
Radny Basista Leonard – „ chcemy tylko wykre�li� czas natomiast jakie imprezy
pozostawiamy”,
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz zaproponował aby w pkt 5 i 16 zada� wynikaj�cych z
programu profilaktyki dopisa� Gminny O�rodek Kultury i wtedy pkt 5 otrzymał by brzmienie:
Działanie przygotowawcze do zorganizowania �wietlic �rodowiskowych
psychoterapeutycznych na bazie Publicznego Gimnazjum i Gminnego O�rodka Kultury”, pkt
16 miałby brzmienie: „ współpraca z Komisj� O�wiaty Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych
, Gminnym O�rodkiem Kultury i innymi organizacjami pozarz�dowymi”.
Komisja O�wiaty wysun�ła równie� wniosek o kwotowe ustalenie wynagrodzenia dla
członków Komisji d/s Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych, a nie tak jak dotychczas
wynagrodzenie komisji ustalane jest procentowo od wynagrodzenia najni�szego.
Radca Prawny udzielił wyja�nie�- �e kwota wynagrodzenia najni�szego- 760,-zł ma charakter
stały, nie zmienia si� i nie ma potrzeby robienia zmiany w tym punkcie.  Zgodnie z
wyja�nieniem radcy prawnego nie robiono zmiany w tym punkcie.
Radni nie zgłosili innych zmian, dokonano zgłoszonych w dyskusji autopoprawk i projekt
uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem- 12 głosów,
przeciw- 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów,
jeden radny nieobecny w czasie głosowania.
Uchwała Nr XXVI/119/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych na
rok 2005 został jednomy�lnie przyj�ty. Uchwała stanowi zał�cznik nr 10 do niniejszego
protokółu.



Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie przyj�cia Gminnej Strategii Rozwi�zywania
Problemów Społecznych ze szczególnym  uwzgl�dnieniem programów pomocy społecznej,
profilaktyki i rozwi�zywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczegółowego ryzyka dla Gminy Cisek na lata 2005-2015.
Przewodnicz�cy komisji O�wiaty, Kultury, Rodziny i Spraw Socjalnych Malik Jan
poinformował, �e komisja na swym posiedzeniu projekt uchwały omawiała, komisja nie
wniosła �adnych zastrze�e�. Radni równie� nie wnie�li �adnych uwag, zastrze�e� do projektu
chwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem – 12 głosów,
przeciw- 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania – 0 głos,
Jeden radny nieobecny w chwili głosowania.
Uchwała Nr XXVI/120/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 31 stycznia 2005r  w sprawie
przyj�cia Gminnej Strategii Rozwi�zywania Problemów Społecznych ze szczególnym
uwzgl�dnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwi�zywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczegółowego
ryzyka dla Gminy Cisek na lata 2005-2015 została jednomy�lnie podj�ta.
Uchwała stanowi zał�cznik nr 11 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie wyra�enia pozytywnej opinii dotycz�cej
likwidacji S.P. Z.O.Z. Zespołu O�rodków Rehabilitacji Leczniczej z siedzib� w Suchym
Borze.
Przewodnicz�cy komisji O�wiaty, Kultury, Rodziny i Spraw Socjalnych Malik Jan
poinformował, �e komisja na swym posiedzeniu projekt uchwały omawiała, komisja nie
wniosła �adnych zastrze�e�. Radni równie� nie wnie�li �adnych uwag, wobec czego projekt
uchwały poddano pod głosowanie:
Za przyj�ciem – 11 głosów,
Przeciw- 0 głosów,
Wstrzymało si� od głosowania- 1 głos,
Uchwała Nr XXVI/121/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie
przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie wyra�enia pozytywnej opinii dotycz�cej
likwidacji S.P. Z.O.Z. Zespołu O�rodków Rehabilitacji Leczniczej z siedzib� w Suchym
Borze, wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 12 do protokółu
sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek opłat za zaj�cie
pasa drogowego na drogach gminnych. Wójt Gminy udzielił wyja�nie� w sprawie celowo�ci
podj�cia uchwały. Ustalone opłaty dotycz� tylko dróg gminnych, je�eli jaka� instytucja b�dzie
korzystała z pasa drogowego drogi gminnej to opłat� b�dzie musiała ui�ci�. Jako przykład
podał telekomunikacja robi�c przył�cz telefonu i korzystaj�c z pobocza naszej drogi musi
opłat� zapłaci�. Radni nie wnie�li �adnych pyta� wobec czego po odczytaniu tre�ci  projektu
uchwały przyst�piono do głosowania:
za przyj�ciem- 11 głosów,
przeciw-0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 1 głosów,
Uchwała Nr XXVI/ 122/ 2005 Rady Gminy Cisek z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie
ustalenia wysoko�ci stawek opłat za zaj�cie pasa drogowego na drogach gminnych
wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 13 do protokółu sesji.
Zako�czono punkt w sprawie podejmowania uchwał.



Ad.8 Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Cisek wniesionej przez mieszka�ca gminy
Konrada Haronska.
Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji Rewizyjnej Waltrowi Oleksowi, który odczytał
stanowisko komisji stanowi�ce zał�cznik nr 14 do protokółu sesji.
Wójt Gminy Cisek nie zgodził si� ze stanowiskiem komisji rewizyjnej, poniewa�  odpowied�
na pismo P.Haronski z dnia 29.12.2000r znajduje si� w dokumentach biura inwestycji Nr IUR
/7030-1/2001z dnia 26.01.2001, odpowied� jest wpisana w spis spraw.  Wprowadzona
zarz�dzeniem ówczesnego zarz�du  oszcz�dno�� w funkcjonowaniu urz�du, była przyczyn�,
�e pisma nie wysłano „listem z potwierdzeniem odbioru”. Zarz�d Gminy zdecydował aby
pisma nie wymagaj�ce potwierdzenia wysyła� listami zwykłymi lub za po�rednictwem
sołtysów i pracowników urz�du.  Firma  AKWAR  równie� musiała wysła� odpowied� listem
zwykłym. Wójt Gminy nie zgadza si� równie� z zarzutami Komisji Rewizyjnej odno�nie
umorzenia odpłatno�ci za wod� 16 odbiorcom naszej gminy. W zwi�zku z przekazaniem
wodoci�gu w eksploatacj� MWiK K-Ko�le, zaległo�ci umorzono, poniewa� dłu�nicy byli
osobami niezamo�nymi, wysyłanie upomnie�  do tych osób było kosztowne, wi�c zaległo�ci
umorzono mi�dzy innymi umorzono zaległo�� P.Haronsce. Odno�nie szkód z tytułu szkody i
słu�ebno�ci gruntowej budowy wodoci�gu we wsi Roszowice-Płonia z 1997r oraz do
stwierdzenia komisji „ ewidentne zaniedbanie” wyja�nił, �e inwestycja wodoci�gowania
gminy była sprawdzana przez Regionaln� Izb� Obrachunkow� oraz Ministerstwo  i nikt w ten
sposób „ewidentne zaniedbanie” w protokóle nie zausterkował. Od 1997r i obecnie si�
upomina�?
Radny Walter Oleks- stwierdził, �e ka�dy dokument przedstawiony komisji rewizyjnej w
trakcie badania skargi był przez komisj� dokładnie sprawdzany, pismo adresata mo�na
wpisywa� do dziennika poczty i tak si� wysyła poczt� w ró�nych instytucjach, komisja
rewizyjna nie mo�e udowodni� faktu otrzymania pisma przez P.Haronsk�.
Wójt Gminy Cisek potwierdził, �e pismo do P.Haronski zostało wysłane listem zwykłym i
P.Haronska odpowied� otrzymał.
Radca Prawny – Urz�d Gminy zobowi�zany jest do przestrzegania przepisów instrukcji
kancelaryjnej, czy P.Haronska odpowied� otrzymał? nie da si� udowodni�, odpis odpowiedzi
jest w dokumentach, natomiast jest brak potwierdzenia dor�czenia, mo�na zada� pytanie czy
rada podejrzewa, �e odpowied� została sprecyzowana  podczas ponownej korespondencji?
Ocena komisji rewizyjnej brzmi „ uzna� za zasadn�”. Komisja przes�dziła skarg� na korzy��
skar��cego.
Wójt Gminy Cisek równie� zadał pytanie „ skoro odpowiedzi nie otrzymał to dlaczego po 5
latach si� upomina”.
 Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz zasugerował aby w przyszło�ci nie doszło do
takiego incydentu wysyła� poczt� w sposób aby było odzwierciedlenie w dzienniku poczty.
Pani Skarbnik Maria Proba wyja�niła, �e gmina wysyła ilo�ciowo du�o poczty s� dni, �e
wysyła si� ok.100 listów, je�eli nie s� to decyzje lub upomnienia to nie ma potrzeby
wysyłania za potwierdzeniem odbioru, a listów zwykłych poczta nie potwierdza s� one
wpisywane do dziennika poczty w celu rozliczenia zakupionych znaczków.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek- zastanawiał si� nad stwierdzeniem komisji „ewidentne
zaniedbanie”?
Radny Oleks Walter- udzielił wyja�nie�, je�eli P.Haronska zwrócił si� z pro�b� , �e nie
otrzymał odpowiedzi?
Umowa na roboty wodoci�gowe jest bez daty? Umorzono nieuregulowane zaległo�ci za wod�
na kwot� 4.948zł?stanowisko komisji nie jest oskar�eniem lecz stwierdzeniem aby w
przyszło�ci wyci�ga� wnioski.



Wójt Gminy Cisek- je�eli komisja tak oceniła skarg� to powinna równie� porówna� ile tych
skarg do urz�du wpłyn�ło, je�eli na +-1.600 odbiorców wody wpłyn�ła 1 skarga, popatrzmy
równie� „ z drugiej strony”.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz  zwrócił si� do radnych z pro�b� o
rozpatrzenie skargi z uwzgl�dnieniem dyskusji w tym temacie. Powinni�my jako RADA
podj�� słuszn� decyzj�.
Radny Walter Oleks- wyja�nił, �e druga cz��� skargi odno�nie kradzie�y wody równie� jest
powa�na, komisja uznała t� cz��� skargi za niezasadn�.
Radca Prawny Maciej Paj�k – komisja rewizyjna ma radzie zaproponowa� jakie�
rozwi�zanie, do uchwały musi by� doł�czone uzasadnienie, je�eli rada podtrzyma opini�
komisji rewizyjnej „ za zasadn�” nale�y to w uchwale uzasadni�.
Wójt Gminy Cisek nie zgadza si� ze stanowiskiem komisji, poinformował radnych, �e oprócz
skargi któr� rozpatrujemy P.Haronska pozwał Gmin� do S�du w sprawie odszkodowania
tytułem wej�cia na posesj� na kwot� 34.000zł.
Radny Basista Leonard- stwierdził, �e skarga powinna by� odrzucona poniewa� nie mo�na
udowodni� czy urz�d pismo wysłał, jak równie� nie mo�na udowodni� nieotrzymania pisma
przez P.Haronsk�, przez posesj� P. Radnego Basisty równie� przechodzi rura wodoci�gowa ,
te rury doprowadzaj�ce wod� musz� przechodzi� przez posesje, r.1997? „ Rada powinna
skarg� odrzuci�”. Komisja nie powinna w stanowisku , �e Urz�d jest winien.
Radni w dyskusji stwierdzili, �e Pan Haronska znany jest z kłótni z s�siadami, jeden s�siad z
tego powodu zdecydował si� na wyjazd z Polski.
Ustalono aby stanowisko komisji rewizyjnej podda� pod głosowanie, w oddzieleniu na
punkty stanowiska. Poddano pod głosowanie pkt I stanowiska komisji rewizyjnej:
nieudzielenie odpowiedzi na pismo P. Haronski z dnia 29.12.2000r:
Za przyj�ciem- 3 głosy,
Przeciw- 5 głosów,
Wstrzymało si� od głosowania – 4 głosy,
Jeden radny nieobecny.
Wi�kszo�ci� głosów radni nie przyj�li stanowiska komisji rewizyjnej okre�lonego  w pkt I.
stanowiska Komisji Rewizyjnej.
Poddano pod głosowanie  uznanie skargi w pkt I za niezasadne i bezpodstawne:
Za przyj�ciem –9 głosów,
Przeciw- 2 głosy,
Wstrzymało si� od głosowania – 1 głos,
Jeden radny nieobecny.
Wi�kszo�ci� głosów rada uznała skarg� za niezasadn�.
Radca Prawny udzielił wyja�nie�- skoro Rada odrzuciła stanowisko komisji rewizyjnej to
powinna by� podj�ta uchwała z uzasadnieniem w sprawie rozstrzygni�cia skargi, któr� radni
w głosowaniu jawnym podejmuj�.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi P. Konrada Haronski poddano pod
głosowanie:
Za przyj�ciem – 12 głosów,
Przeciw -  0 głosów,
Wstrzymało si� od głosowania – 0 głosów,
Jeden radny nieobecny w trakcie głosowania
Uchwała Nr XXVI/123/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie
rozpatrzenia skargi  P.Konrada Haronski została jednomy�lnie podj�ta . Uchwała stanowi
zał�cznik nr 14 do protokółu sesji.



Ad.9. Radny Walter Oleks – ze wzgl�du na nieobecno�� Pani Sołtys K.Lewickiej zabrał głos
w jej imieniu i zgłosił: 1. remont  nawierzchni ul.Olszowa w Cisku –nawierzchnia jest fatalna,
po tej drodze ci��kim transportem porusza si� P.Magiera, nale�ałoby połata� dziury,
2.ul.Planetorza w Cisku, gdzie kiedy� mieszkał P.Kaufman, mieszka�cy si� skar��,
nale�ałoby utwardzi� , 3. Przepust na mostku k/ starej stra�y ?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie� – na wiosn� b�dzie przegl�d dróg wspólnie z
przedstawicielami Zarz�du Dróg Powiatowych, w trakcie przegl�du porobione zostan�
zdj�cia, ze wzgl�du na �rodki finansowe bud�etu zrobimy remonty cz�stkowe dróg, odno�nie
ul. Planetorza w Cisku nale�ałoby zacz�� od własno�ci drogi, czy nie jest to własno��
prywatna? Odno�nie przepustu k/starej stra�y było zapewnienie P. Soci�skiego,  �e utwardzi,
wi�cej   informacji nie potrafił udzieli�.
Radny Basista Leonard- k/szkoły w Roszowicach si� dziura i byłaby potrzeba zabezpieczenia
mostu.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e most k/szkoły w Roszowicach b�dzie przebudowany w
cało�ci.
Radny Blacha Anzelm – poinformował, �e w Miejscu Odrza�skim, mieszka emerytowana
nauczycielka, która uko�czyła wiek 70 lat, ostatnio jej stan zdrowia bardzo si� pogorszył, nie
ma si� ni� kto zaopiekoaw�, nie potrafi sobie sama nawet chleba posmarowa�, w rozmowie z
radnym wyraziła ch�� na pobyt w domu starców, prosił aby GOPS zaopiekował si� P.Hatys
emerytowan� nauczycielk� z Miejsca Odrza�skiego.
Pani Zygmunciak Kierownik GOPS Cisek zapewniła, �e zostanie tam wysłany pracownik
socjalny , GOPS zajmie si� spraw�.
Radny Ketzler- zapytał w sprawie modernizacji o�wietlenia drogowego oraz w sprawie
kanalizacji na terenie gminy.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�.
Radny Blacha Anzelm- zapytał w sprawie poci�tego autobusu „szatni” w Miejscu
Odrza�skim, poinformował, �e „został rozebrany  do reszty”?
Wójt Gminy Cisek poinformował, �e sprawa poci�cia autobusu została zgłoszona na policj�.
Radny Wurst Alojzy- planowana jest modernizacja o�wietlenia ulicznego, jak b�d� �wieci�
lampy? Obecne lampy uliczne maj� w�ski k�t padania �wiatła, przy wymianie �arówek nie
ma �adnego efektu.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie� informuj�c, �e zgodnie z ofert� lampy uliczne powinny mie�
szerszy kont padania, koszt modernizacji b�dzie pokryty z oszcz�dno�ci opłat za energi�
elektryczn�, je�eli po wymianie �arówki w lampie o�wietlenia ulicznego nie ma efektu,
nale�y zgłosi� do urz�du, b�dziemy interweniowa� z urz�du.
Radny Malik Jan – „punkt buraczany” w Dzielnicy?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- obecnie jest tam składowany gruz, b�dzie jeszcze
składowany kamie�, materiały te b�d� wykorzystane na budow� wałów na rzece Odrze,
poinformował, �e „punkt buraczany nie jest własno�ci� gminy?
Ad.10. Informacje-zapytania sołtysów:
Sołtys wsi Roszowice- w��e stra�ackie dla Roszowic, swoj� trosk� uzasadnił tym, �e
niedawno w Roszowicach wybuchł po�ar i mieszka�cy maj�c w��e stra�ackie mogliby
przyst�pi� do akcji,
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- „ Ochotnicze Stra�e Po�arne” to nie jest pospolite ruszenie,
jest dobrze je�eli mieszka�cy s� zainteresowani pomoc�, je�eli co� si� stanie /wypadek,
poszkodowani/ jest problem. Kiedy� mogli i�� wszyscy gasi� po�ar, obecnie nie. Stra�acy s�
przeszkoleni, umundurowani, ubezpieczeni i tylko oni mog� gasi� po�ar. Odno�nie po�aru w
Roszowicach , w pobli�u przebiegała linia energetyczna, gdyby kogo� pr�d poraził?



Sołtys Kurfeld Alfred- 1. zgłosił napraw� szyby na przystanku PKS w Bła�ejowicach 2.
Wentylacja w Gminnym O�rodku Kultury w Cisku ?
 Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- odno�nie szyb na przystankach  po zimie  wi�cej b�dzie
takich zgłosze�, zamówimy szyby, zrobimy przegl�d przystanków i we własnym zakresie
usterka zostanie wykonana. Odno�nie wentylacji, jest sprawna , z pewno�ci� nie została
zał�czono.
Sołtysi zgłosili zł� współprac� z „Rethmanem” z „Uwe-Eco” dobrze si� współpracowało,
obecna firma nieterminowo opró�nia  pojemniki segregowane głównie „plastiki” s� one
rozrzucane przez wiatr, cz�sto przyje�d�aj� wieczorem i pomijaj� kosze indywidualne.
Wójt Gminy Cisek wyja�nił, �e je�eli nie jest skuteczna interwencja w firmie interweniowa�
do urz�du.
Ad. 11 . Nie wpłyn�ły �adne wnioski ani interpelacje.
Ad.12. Pani Skarbnik M.Proba – zabrała głos w temacie funkcjonowania Gminnego O�rodka
Kultury  w Cisku, stwierdzaj�c �e była przekonana, �e aby raz  komisje popr� decyzj� urz�du,
z dzisiejszej dyskusji wynikało, �e znowu Urz�d robi wszystko �le, na posiedzeniach komisji
dyskusja była inna, zamierzeniem radnych było dokonanie zmian, a obecnie komisje wyra�aj�
zdanie inne i staj� w obronie GOK-u.
Radny Basista Leonard- do sprawy „bezpiecze�stwa stra�aków”, zapytał jak wyposa�ona jest
stra� Roszowice z Nieznaszynem? Jest umundurowanych 4 stra�aków i ci�gn� co...?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- OSP Nieznaszyn faktycznie na dzie� dzisiejszy nie ma czym
do po�aru dojecha�, systematycznie wyposa�amy jednostki OSP, postaramy si� zrobi� projekt
na zrobienie boksu gara�owego w Nieznaszynie i wyposa�enie tej stra�y w samochód
po�arniczy.
Sołtys Siembieda Czesław – zapytał w sprawie „interpelacji”, któr� zło�ył na dzisiejszej sesji?
Interpelacja stanowi zał�cznik 14 do protokółu. Nadmienił, �e obecnie najwi�kszym
problemem jest  ogrzanie budynku, palacz �ebrze pieni�dze. Na zebraniach wiejskich s�
„obiecywanki a pó�niej zostaje sam” stwierdził.
Odno�nie zagospodarowania budynku po byłej PSP w Steblowie odbyło si� 5 spotka� z
mieszka�cami, nawet w ostatni� niedziel� 30.01.05r odbyło si� spotkanie DFK w którym
Wójt uczestniczył, budynek jest do dyspozycji mieszka�ców: Sukowice, Steblów, Zakrzów,
nale�y doj�� do porozumienia, w innych wsiach �wietlice wiejskie działaj� i nie ma �adnych
problemów,  zasugerował  aby wzi��� przykład z działalno�ci wsi Roszowice i Bła�ejowice.
Sołtys Golenia Ryszard- zapytał o pieni�dze przyznawane z bud�etu gminy na działalno�� rad
sołeckich? Czy w tym roku równie� b�d�?
Wójt udzielił wyja�nie� ,�e „po staremu” sołectwa otrzymaj� .
Innych wniosków nie zgłoszono, porz�dek obrad XXVI Sesji został wyczerpany,
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek słowami  „Zamykam Obrady XXVI Sesji” zako�czył
obrady- godz.20.15.

Protokółowała: Małgorzata Siegmann
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