
Protokół
z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Cisek

z dnia 28 lutego 2005r- godz.14.00
Ad.1. Obrady XXVII Sesji Rady Gminy Cisek otworzył i prowadził Przewodnicz�cy Rady
Gminy Cisek . Powitał zebranych radnych, sołtysów, go�ci zaproszonych, oraz pracowników
urz�du gminy i pras�: NTO, Gazet� Lokaln�, Echo Gmin.
Sprawdził prawomocno�� obrad sesji na 15 radnych obecnych 11 / nieobecni : Przewo�nik A,
Bustrycka S. spó�nili si� Basista L. Walach K./. Lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do
protokółu. Obrady sesji prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.
Ad.2.Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek zapytał o uwagi wnioski do porz�dku obrad.
Radna Blana Lucja zgłosiła wniosek w sprawie wykre�lenia z porz�dku obrad pkt. 7f
dotycz�cego podj�cia uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Cisek, wniosek
zgłosiła w imieniu komisji gospodarczo-bud�etowej, a powodem zgłoszenia wniosku jest to,
�e radnym nie przedstawiono Skarbnika, jak równie� nie wpisano do projektu uchwały
proponowanej przez Wójta osoby na stanowisko Skarbnika Gminy.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie� zwracaj�c si� do radnych z powa�nym podej�ciem do sprawy,
poniewa� odwołuj�c Skarbnika Gminy w zwi�zku z przej�ciem na emerytur�, musimy
powoła� skarbnika, w przeciwnym  razie oznacza to parali� finansowy.
Wniosek radnej Lucji Blana poddano pod głosowanie:
Za przyj�ciem- 10 głosów,
Przeciw- 0 głosów,
Wstrzymało si� od głosowania –1 głos,
Wniosek radnej Blana Lucja został przyj�ty i wykre�lono z porz�dku obrad projekt uchwały
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Cisek,
Przewodnicz�cy Rady Gminy poinformował, �e na obrady dzisiejszej sesji nie przyjedzie dyr.
Zarz�du Dróg Powiatowych, po rozmowie telefonicznej ustalono, �e dojedzie pracownik
zarz�du dróg. W zwi�zku z t� zmian� przewodnicz�cy zaprosił telefonicznie przedstawicieli
Banku Gospodarki �ywno�ciowej K�dzierzyn-Ko�le w celu przedstawienia oferty usług
�wiadczonych przez bank.
Wójt Gminy Cisek nie wyraził zgody na uczestnictwo przedstawicieli banku w obradach
dzisiejszej sesji, poniewa� wcze�niej nie ustalono uczestnictwa, sesja rady działa na
podstawie okre�lonych przepisów, banki mog� swoje oferty przedstawia� na zebraniach
wiejskich, przedstawianie ofert banków nie jest zwi�zane z działalno�ci� rady.
Radca Prawny Maciej Paj�k udzielił wyja�nie�- je�eli banki pragn� przedstawi� ofert� usług,
dotycz�c� mieszka�ców mog� to zrobi� na obradach sesji uzgadniaj�c wcze�niej
uczestnictwo, niedawno  Bank Ochrony 	rodowiska był zaproszony na obrady Sesji Rady
Gminy Cisek, który równie� przedstawiał ofert�. Radca prawny był przeciwny stwierdzeniom
Wójta.
Wniosek Przewodnicz�cego Rady poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                           -3 głosy,
przeciw                                   - 2 głosy,
wstrzymało si� od głosowania- 6 głosów,
Wniosku nie przyj�to, w zwi�zku z czym nie wprowadzono do porz�dku obrad
przedstawienia oferty usług Banku Gospodarki �ywno�ciowej K�dzierzyn-Ko�le.
Innych zmian nie zgłoszono. Przyst�piono do realizacji porz�dku obrad, który po zmianach
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 XXVI Sesji Rady Gminy.



4. Informacja Zarz�du Dróg Powiatowych nt. stanu dróg powiatowych 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.  Podj�cie uchwał w sprawach:

a/  zmian w bud�ecie gminy na 2004r- projekt uchwały zostanie dor�czony przed sesj�,
b/  odwołania Skarbnika Gminy Cisek,
c/  zwrotu wydatków poniesionych na �wiadczenia przyznane w ramach zada�
     własnych gminy w odniesieniu do do�ywiania,
d/  zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu u�yteczno�ci publicznej-hali
     sportowej w Cisku,
e/  regulaminu na 2005r okre�laj�cego niektóre zasady wynagradzania za prac� oraz
     wysoko�� i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
     wynagrodzenia oraz nagród,
f/  ustalenia najni�szego wynagrodzenia oraz uzgodnienia warto�ci jednego punktu do
     ustalenia wynagrodze� pracowników publicznych przedszkoli, szkół podstawowych
     i publicznego gimnazjum nie b�d�cych nauczycielami,
g/  udzielania i rozmiaru zni�ek tygodniowego , obowi�zkowego wymiaru godzin zaj��
     nauczyciela b�d�cego dyrektorem placówki o�wiatowej lub pełni�cego inne
     stanowisko kierownicze w placówce o�wiatowej, przyznawania zwolnie� od
     obowi�zku realizacji zaj�� dla nauczycieli zatrudnionych w gminie Cisek,

8. Rozpatrzenie  wniosków K.Haronski zawartych w pismach  z dnia 28 i 30 XII.2004r.
9. Zmiana składu osobowego komisji rolnictwa, ochrony �rodowiska i porz�dku

publicznego,
10. Zapytania i o�wiadczenia radnych.
11 Informacje oraz zapytania sołtysów.
12. Odpowied� Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone  w okresie mi�dzy sesyjnym.
13. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji.
 Ad. 3. Przyst�piono do przyj�cia protokółu z obrad poprzednie XXVI Sesji Rady Gminy
Cisek.  Radni nie wnie�li �adnych uwag do protokółu, w zwi�zku z czym poddano pod
głosowanie jego przyj�cie.
za przyj�ciem                        - 11 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Protokół  z obrad poprzedniej sesji jednomy�lnie przyj�to przez rad�.
Ad. 4. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek ponownie udzielił wyja�nie�, �e Pan Kry� dyr.
Zarz�du Dróg Powiatowych zadzwonił i poinformował, �e nie mo�e uczestniczy� w obradach
naszej sesji. Ustalono, �e w zast�pstwie wy�le pracownika. Dojechał Pan Siemaszko inspektor
Zarz�du Dróg Powiatowych.
Udzielono głosu insp.Siemaszko, który na wst�pie poinformował, �e nie przygotował �adnej
informacji o pracach za 2004r wykonanych na terenie Gminy Cisek, jest zorientowany jakie
prace wykonano w 2004r oraz co b�dzie robione w 2005r, w dyskusji postara si� udzieli�
wyja�nie�. W 2005r ZDP planuje robi� :
1. Drog� od Cisku do Biadaczowa,
2. przepust w Podlesiu /kwiecie� 2005r/,
3. naprawy bie��ce-łatanie dziur, wykaszanie, wymiana zniszczonych znaków drogowych i

inne.

Poinformował, �e w bie��cym roku planowana jest reorganizacja Zarz�du Dróg
Powiatowych, od lipca br powstanie „nowy twór”, który przejmie zarz�dzanie drogami



powiatowymi. Zapewnił, �e obecny zarz�d planuje w I półroczu 2005r  zrobienie tych dwóch
inwestycji wymienionych wy�ej.
Przyst�piono do dyskusji, przewodnicz�cy rady wymienił prace, które miały by� wykonane w
2004r zgodnie z zapewnieniami dyrektora ZDP zło�onymi na XIX Sesji Rady Gminy Cisek
dnia 17 maja 2004r. Wyci�g z protokółu XIX sesji  stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu
niniejszej sesji. Zgodnie z notatkami zrobionymi na wyci�gu z protokółu XIX Sesji, P
Siemaszko na wi�kszo�� pyta� nie potrafił udzieli� odpowiedzi.
Radny Oleks Walter  zgłosił wniosek o zamkni�cie dyskusji w temacie dróg powiatowych,
poniewa� Pan insp.Siemaszko został dzisiaj telefonicznie skierowany na zast�pstwo,
„przyjechał w ostatniej chwili”, nie został poinformowany o zapewnieniach dyr. Krysia
zło�onych na sesji 17.05.2004r, stwierdził, �e nie sensu prowadzi� dalszej dyskusji.
Radnych interesował by bud�et ZDP  na 2005r przeznaczony na Cisek:
1. ile �rodków finansowych przeznaczono na drogi w mie�cie a ile na gmin� Cisek,
2. rozliczy� obietnice z 17 maja 2004r.
Gminy s� przez powiat po macoszemu traktowane, przez 2,5 roku robione jest odwodnienie
drogi k/nowego chodnika w Cisku-ul.Planetorza.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz zaproponował, aby kilka spraw przedyskutowa�,
wypunktowa� i Pan Siemaszko by je zabrał.
Radny Oleks Walter podtrzymuje swój wniosek.
Inspektor Siemaszko przeprosił, �e tak wyszło, ale dano mu za mało czasu na przygotowanie
dokumentów.
Radny Ketzler Alojzy- zaproponował aby zaprosi� zwierzchnika Zarz�du Dróg Powiatowych
–P.Starost�, skoro od zarz�du dróg nie mo�na uzyska� informacji.
Inspektor Siemaszko nadmienił, �e w Starostwie jest powołany Zarz�d Starostwa, zajmuj�cy
si� m.in. podziałem finansów na remonty dróg, w tym zarz�dzie nie ma przedstawiciela
Gminy Cisek.
Wniosek radnego Oleksa w sprawie zamkni�cia dyskusji o drogach ,poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem-                        12 głosów,
przeciw                                    -0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 1 głos,
Zamkni�to dyskusj� w sprawie stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Cisek,
podzi�kowano insp.Siemaszko.
Ad. 5. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci
w okresie od 31.01.2005r do 28.02.2005r. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 3 do
niniejszego protokółu. W zwi�zku z informacj� zawart� w sprawozdaniu przewodnicz�cego o
załatwieniu skargi P.Haronski , udzielono głosu Zast�pcy Przewodnicz�cego Rady
J.Malikowi, który odczytał tre�� uchwały z uzasadnieniem Nr XXVI/123/2005 w sprawie
rozpatrzenia skargi Konrada Haronski.
Radca prawny Maciej Paj�k udzielił wyja�nie�- o charakterze pisma mówi tre�� pisma, nie
zawsze pismo musi mie� okre�lenie „skarga na...”. Je�eli z tre�ci pisma  wynika, �e pisz�cy
skar�y si� tak jak w przypadku P.Haronski: brak odpowiedzi na jego pismo lub brak
odpowiedzi na rzekome kradzie�e wody, odszkodowanie za wodoci�g, bez wzgl�du jak
pisz�cy nazwie swoje pismo to jest „skarga”. Skarg� na Wójta Gminy rozpatruje komisja
rewizyjna, która  swoje stwierdzenia okre�la w stanowisku komisji.  Rada Gminy po
zapoznaniu si� ze stanowiskiem komisji rewizyjnej  przyjmuje stanowisko lub nie przyjmuje
podejmuj�c stosown� uchwał�.

Z-ca Przewodnicz�cego Rady J..Malik odczytał tre�� ponownej skargi z dnia 14.II.2005r na
pismo Wójta Gminy Cisek Nr Fn.3118/03/2005.



Radca Prawny M.Paj�k udzielił wyja�nie�- Pan Haronska ma pretensje,1.  Wpisania bł�dnej
daty w postanowieniu Nr Fn.3118/03/2005 ,2. Wpisania bł�dnego numeru domu, 3. Wpisania
bł�dnej kwoty IV raty 2004r podatku rolnego. Zgodnie z przepisami kodeksu post�powania
administracyjnego skarga b�dzie rozpatrywana przez Samorz�dowe Kolegium Odwoławcze
w Opolu.
Radny Alojzy Wurst- nie mo�emy si� doprosi� dyr. Zarz�du Dróg Powiatowych aby omówił
nam zakres prac na terenie Cisek, był obecny w ubiegłym roku na sesji naobiecywał nam i nic
z tych obiecanek nie jest zrobione, zaproponował aby na przyszł� sesj� zaprosi� Starost�
Powiatu K-Ko�le.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz stwierdził, �e pomysł jest dobry mo�naby wtedy
podyskutowa� nad sprawami innymi np. O�rodki Zdrowia.
Ad. 6 Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w okresie mi�dzy
sesyjnym tj. od 31 stycznia 2005r do 28 lutego 2005r:
� odbyło si� walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej, opłaty nie zmieniano- 10zł /ha oraz

od nieruchomo�ci,
� odbyło si� spotkanie z Agencj� Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tematem było

przekazanie nieodpłatne  na rzecz gminy budynków mieszkalnych w Steblowie po byłym
PGR wraz z lokatorami, Wójt nie wyraził zgody na przej�cie tych budynków poniewa� s�
przeznaczone do rozbiórki, wobec czego Agencja zaproponowała przej�cie lokatorów do
budynków b�d�cych własno�ci� gminy w zamian za dofinansowanie remontu  nawet do
70% warto�ci remontu, oferta korzystna dla gminy mo�naby wyremontowa� „dom
nauczyciela w Łanach”, poniewa� do przetargu nikt si� nie zgłosił.

� Poinformował  o opracowanym programie zagospodarowania odpadów,
� Poinformował o przetargu na sprzeda� nieruchomo�ci mienia komunalnego poło�onych

w:  Podlesiu, Bła�ejowicach, Łanach i Steblowie,
� Poinformował o wydanych decyzjach /204szt/ na budowe dalszego etapu wałów

przeciwpowodziowych
� Poinformował o wydanych zarz�dzeniach Wójta Gminy Cisek,
� Poinformował o spotkaniu w Starostwie Powiatowym na temat korzystania z funduszy

strukturalnych
Dyskusja:
Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa  zabezpieczyła 30 ha gruntów dla
rolników, dla kogo ? Kogo to dotyczy zapytał ?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie� – dotyczy to głównie rolników z Roszowickiego Lasu, z tej
wsi rolnicy b�d� musieli sprzeda�  swoje grunty na budow� wału, rolnicy s� poinformowani i
dla nich te grunty s� zabezpieczone. Agencja nie mo�e robi� zamiany gruntów. Pod budow�
wału nale�y sprzeda� grunty, a od agencji kupi�. Ceny sprzeda�y s� bardzo korzystne WZIR
płaci ok.20.000 zł/ ha.  Agencja sprzedaje po ni�szych cenach. Transakcja korzystna dla
rolników.
Sołtys Cisek Kazimiera Lewicka zapytała czy rolnicy mog� jeszcze pole uprawia�?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- tak mog� uprawia�, WZIR b�dzie indywidualnie ustalał
wej�cie na grunty oraz ich kupno.
Wurst Alojzy-wydane s� zezwolenia na budow� wału, czy ustalono wkomponowanie „�cie�ek
rowerowych” na koronie wału?

Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie� – decyzja lokalizacyjna nie okre�la dokładnie gdzie co?
I w jakim miejscu  ma by�, decyzja ogólnie okre�la zaprojektowanie wału, na tym etapie
projektu nie jest wyznaczony przebieg „�cie�ki rowerowej”.



Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz zapytał 1. czy  Pan Wójt czyni starania aby
planowany odcinek budowy wału zabezpieczył Cisek?2. Czy nie byłoby zasadne podjecie
stosownej uchwały na budow� obwodnicy?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�. Radni nie wnie�li �adnych zastrze�e� do wyja�nie� Wójta.
Sołtys wsi Kobylice Golenia Ryszard zapytał 1. Co ze zbiornikiem przeciwpowodziowym
Racibórz Dolny?2. Co z rolnikami, którzy ju� oddali pole pod budow� wału? Co ze „ �cie�k�
rowerow�”?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�-1. budowa zbiornika przeciwpowodziowego b�dzie
realizowana, decyzja lokalizacyjna jest sporz�dzona, je�eli wła�ciciele si� nie zgodz� b�d�
wywłaszczeni.2. Chodzi o rolników z Kobylic, Landzmierza, w  tym roku  wykup gruntów
b�dzie załatwiony do ko�ca, geodeta musie pomierzy� zaj�te grunty. Zapewnił, �e wykup
gruntów b�dzie sfinalizowany. 3. WZIR  „�cie�ki rowerowej” nie zrobi, gmina powinna
wykupi� grunty od inwestora, musimy na ten cel zaplanowa� finanse w bud�ecie gminy.
Radny Malik Jan zapytał- co z zatrudnieniem dyrektora Gminnego O�rodka Kultury w Cisku,
oraz czy  przeprowadzono inwentaryzacj�?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- do ko�ca lutego „p. o. dyr.” pełniła P.Balas termin ten
zostanie przedłu�ony do ko�ca maja 2005r.
Ad  7.Przyst�piono do podj�cia uchwał:
Udzielono głosu pani skarbnik, która omówiła zmiany do bud�etu gminy na 2005r. Zmiany
zostały przedstawione poszczególnymi działami rozdziałami i paragrafami. Przewodnicz�cy
komisji  gospodarczo-bud�etowej L. Basista poinformował, �e komisji zostały zmiany
przedstawione, komisja nie wnosi �adnych uwag do proponowanych zmian. Radni równie�
nie wnie�li �adnych uwag do przedstawionych zmian. Projekt uchwały poddano pod
głosowanie:
za przyj�ciem                       - 13 głosów,
przeciw                                  – 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXVII/124/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 lutego2005r w sprawie zmian
do bud�etu gminy na 2005r  została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 4 do
protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Marii Proba.
Wójt Gminy zabrał głos wyja�niaj�c, �e sprawa była nam wszystkim znana, Skarbnik Maria
Proba zwróciła si� z pismem o odwołanie jej ze stanowiska skarbnika z dniem 28 lutego
2005r w zwi�zku z przej�ciem na emerytur� , na dalsz� prac� nie wyraziła zgody, wi�c nale�y
to uszanowa�. Przez kilka miesi�cy jeszcze b�dzie aby wprowadzi� „nowego” Skarbnika.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz wyraził zadowolenie ze współpracy z obecn�
Pani� Skarbnik.
Radny Basista Leonard- podzi�kował P. Marii Proba za współprac�, nadmienił, �e od
pocz�tku jej pracy
w Urz�dzie miał okazj� współpracy, zawsze dochodził do koncensusu, odej�cie Pani Marysi
na emerytur� jest dla niego du�ym ciosem i mo�e nawet wstrzyma si� od głosu podczas
podejmowania uchwały o odwołaniu.
Pani Maria Proba- podzi�kowała za wyra�one w powy�szych wypowiedziach zaufanie oraz
za współprac�, prosiła o powa�ne podej�cie do głosowania poniewa� w przeciwnym razie
utrudni jej to przej�cie na emerytur�.

Je�eli zajdzie potrzeba udzielenia fachowej dorady do słu�y pomoc�. Obecnie stanowisko
Skarbnika Gminy wymaga wy�szego wykształcenia, ze wzgl�du na wiek nie uzupełniła
wykształcenia. Podzi�kowała za zrozumienie.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:



za przyj�ciem                      - 12 głosów,
przeciw                                   -0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania-1 głos,
Uchwała Nr XXVII/125/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2005r w sprawie
odwołania Skarbnika Gminy- Głównego Ksi�gowego Mari� Proba jednomy�lnie podj�to.
Uchwała stanowi zał�cznik nr 5          do protokółu sesji.
Wójt Gminy Cisek zło�ył �yczenia uznania dobrego pracownika samorz�dowego, wzorowej
postawy, �yczył wszystkiego dobrego na zasłu�onej emeryturze.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na
�wiadczenia przyznane w ramach zada� własnych gminy w zakresie do�ywiania w 2005r
Udzielono głosu Pani Kierownik Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej, która omówiła
projekt uchwały.
Radca Prawny Maciej Paj�k dodał do wypowiedzi P.Zygmunciak, �e omawiany projekt
uchwały jest taki jak uchwała pierwotna podejmowana w poprzednim roku. Wyja�nił radnym
sytuacje kiedy ucze� za posiłek płaci a kiedy si� nie płaci, wtedy gmina dopłaca. Uchwała jest
niezb�dna dla GOPS-u aby o�rodek mógł realizowa� swoje zadania.
 Radny Malik Jan – poinformował o uwadze komisji o�wiaty, aby w przyszło�ci uchwały
takie podejmowa� wcze�niej poniewa� dzieci uprawnione do tego typu do�ywania mogłyby
wcze�niej korzysta� z posiłku- „uczniowie uprawnieni przez 3 miesi�ce nie mogli korzysta�
”stwierdził.
Pani Kierownik Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej poinformowała, �e wyja�nie� udzieli
na posiedzeniu Komisji O�wiaty, Kultury Zdrowa  i Spraw Socjalnych.
Radny Oleks Walter zapytał ile dzieci b�dzie korzystało a do�ywiania?
Pani Kierownik GOPS-u udzieliła wyja�nie�, ok. 50 uczniów skorzysta z tej formy
do�ywiania.
Przewodnicz�cy rady Gminy Cisek odczytał tre�� projektu  uchwały. Radni nie wnie�li
innych pyta�. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
za przyj�ciem                       - 13 głosów,
przeciw                                    –0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXVII/ 126/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2005r  w sprawie zasad
zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach zada� własnych
gminy w zakresie do�ywiania w 2005r jednomy�lnie została podj�ta. Uchwała stanowi
zał�cznik nr 6 do protokółu.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu
u�yteczno�ci publicznej-hali sportowej w Cisku,
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz udzielił wyja�nie� dotycz�cych zmiany uchwały własnej
z dnia 03 grudnia 2004r Nr XXIV/108/2004. W my�l poprzedniej uchwały Szkoły
Podstawowe  wykonuj�c swoje statutowe zadania powinny płaci� za korzystanie z hali
sportowej. Obecny projekt uchwały zmienia to ustalenie i Szkoły Podstawowe nie b�d� płaci�
za korzystanie z hali gimnastycznej.
Radny Malik Jan zgłosił wniosek aby do uchwały wprowadzi� zwolnienie Klubu Sportowego
”Victoria” Cisek i Ludowe Kluby Sportowe z terenu gminy.

Radca Prawny udzielił wyja�nie�, �e jest to niezgodne z prawem, i pod tak� poprawk� si� nie
podpisze, poniewa� jest to „ukryta dotacja”, jest to uprzywilejowanie jednej jednostki, a co z
pozostałymi jednostkami po�ytku publicznego ?
Radny Oleks Walter- zasugerował, �e zrobił rozeznanie w o�ciennych gminach-Re�ska Wie�,
Bierawa, gdzie kluby sportowe korzystaj� bezpłatnie z sal gimnastycznych, byłoby to du�e



wsparcie finansowe dla klubów sportowych i stowarzyszenia „Victoria”. Nadmienił, �e
„Victoria” Cisek na 2005r nie otrzymała na bie��c� działalno�� nawet 50% dofinansowania.
Wójt Gminy Cisek- akty prawa miejscowego powinni�my podejmowa� zgodnie z
obowi�zuj�cym prawem o u�yteczno�ci publicznej, zapis proponowany przez radnego Malika
jest bezprawny. Utrzymanie hali sportowej jest kosztowne, prosił o powa�ne podej�cie do
sprawy i podj�cie uchwały zgodnie z omawianym projektem uchwały.
Radca Prawny zwrócił si� do radnego W.Oleksa z wyja�nieniem, �e w o�ciennych gminach
wcale nie jest tak dobrze, ma rozeznanie w tym temacie. Na przykładzie K�dzierzyna-Ko�la i
b�d�cych tam obiektów: hali sportowej i pływalni wyja�nił, miasto takiej uchwały nie
podejmowało, wszyscy płac� szkoły, kluby sportowe, inne gminy. Okre�lenie innych zasad
ni� w omawianym projekcie uchwały b�dzie bł�dem.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz zwrócił si� do radnego Malika z pytaniem
czy podtrzymuje wniosek? Czy wycofuje w zwi�zku z wytłumaczeniem?
Radny Malik Jan wycofał zgłoszony wniosek dotycz�cy nieodpłatnego korzystania z hali
sportowej klubów sportowych.
Radny Basista Leonard zapytał- je�eli kluby sportowe zapłac� za korzystanie z sali sportowej,
czy w inny sposób nie mo�naby tych poniesionych opłat wyegzekwowa� aby wróciły do
bud�etów klubów?
Radny Blacha Anzelm- zgłosił wniosek o zamkni�cie dyskusji w temacie opłat za
u�ytkowanie hali gimnastycznej, poniewa� wybudowali�my du�y kosztowny obiekt, na
utrzymanie obiektu nikt nie chce płaci�, zamierzeniem było, �e b�dzie to obiekt dochodowy ,
je�eli b�dzie bezpłatnie dla naszych jednostek to hala b�dzie zaj�ta i kiedy obiekt ma na
utrzymanie zarobi�, stwierdził „ przyjd�, zapła�”-  ka�dy powinien płaci� za korzystanie z
hali gimnastycznej.
Wniosek radnego Blachy w sprawie zamkni�cia dyskusji  poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                     - 12 głosów,
przeciw                                 - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowani-1 głos,
Innych uwag nie zgłoszono, projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z hali
sportowej poddano pod głosowanie :
za przyj�ciem                      - 10 głosów,
przeciw                                 - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowani-3 głosy,
Uchwała Nr XXVII/127/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2005r w sprawie  zasad
 i trybu korzystania z gminnego obiektu u�yteczno�ci publicznej-hali sportowej w Cisku,
wi�ksz� ilo�ci� głosów została przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 7 do protokółu.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie, regulaminu na 2005r okre�laj�cego niektóre
zasady wynagradzania za prac� oraz wysoko�� i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia za prac� . Udzielono głosu inspektorowi o�wiaty
P.Licznarowi, który omówił  projekt uchwały. Projekt uchwały był uzgadniany z :
Mi�dzyzakładow� Organizacj� Zwi�zkow� NSZZ „Solidarno��” Pracowników O�wiaty i
Wychowania w K�dzierzynie-Ko�lu oraz Kuratorium O�wiaty. Instytucje po omówieniu i
dokonanych poprawkach wyraziły pozytywn� opini� stanowi�c� zał�cznik nr 8-9 do
protokółu sesji.
Radny Jan Malik pełni�cy równie� funkcj� przewodnicz�cego komisji o�wiaty poinformował,
�e komisja omawiała projekt uchwały, dokonała autopoprawek w § 11 i § 25 projektu, poza
tym komisja nie wnosi �adnych uwag do omawianego projektu .
Radca Prawny udzielił wyja�nie� prawnych . Radni nie wnie�li �adnych uwag, wobec
powy�szego projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�cie                          - 13 głosów,



przeciw                                  – 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXVII/128/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2005 r w sprawie
regulaminu na 2005r okre�laj�cego niektóre zasady wynagradzania za prac� oraz wysoko�� i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia za prac�
została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 10 do protokółu.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie ustalenia najni�szego wynagrodzenia oraz
uzgodnienia warto�ci jednego punktu do   ustalenia wynagrodze� pracowników publicznych
przedszkoli, szkół podstawowych
i publicznego gimnazjum nie b�d�cych nauczycielami.
Udzielono głosu inspektorowi   o�wiaty P.Licznarowi, który omówił projekt uchwały.
Przewodnicz�cy Komisji O�wiaty Malik Jan poinformował, �e komisja nie wniosła �adnych
zastrze�e� do projektu uchwały.
Radca Prawny Maciej Paj�k wyja�nił ró�nice pomi�dzy pracownikami samorz�dowymi a
innymi pracownikami nie b�d�cymi nauczycielami.  W zaszłym roku była podj�ta uchwała
dotycz�ca ustalenia warto�ci jednego punktu... , przedszkola i szkoły nie s� jednostkami
samorz�dowymi a pracownicy nie b�d�cy nauczycielami nie s� pracownikami
samorz�dowymi . Podj�ta uchwała  uniemo�liwiała prawidłowe wypłacenie płac. W sprawie
wypłacania płac maja zastosowanie przepisy Ministra Edukacji. Omawiany projekt uchwały
jest niezgodny z prawem i pod nim radca si� nie podpisze i za uchylenie uchwały nie
odpowiada.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz stwierdził, �e uchwał� mo�na podj��
najwy�ej nadzór wojewody uchyli.
Wójt Gminy Cisek zaproponował, aby si� wstrzyma� z podejmowaniem uchwały, poniewa�
wyja�nimy niejasno�ci i mo�e by� podj�ta w terminie pó�niejszym np z moc� obowi�zuj�c�
od 01 marca 2005r.
Projekt  uchwały w sprawie ustalenia najni�szego wynagrodzenia oraz uzgodnienia warto�ci
jednego punktu do   ustalenia wynagrodze� pracowników publicznych przedszkoli, szkół
podstawowych  poddano pod głosowanie :
za przyj�ciem                         -2 głosy,
przeciw                                - 11 głosów,
wstrzymało si� od głosowani- 0 głosów,
Radni nie podj�li uchwały.
Przyst�piono do podj�cia uchwały   w  sprawie udzielania rozmiaru  zni�ek tygodniowego ,
obowi�zkowego wymiaru godzin zaj�� nauczyciela b�d�cego dyrektorem placówki
o�wiatowej lub pełni�cego inne stanowisko kierownicze w placówce o�wiatowej,
przyznawania zwolnie� od  obowi�zku realizacji zaj�� dla nauczycieli zatrudnionych w
gminie Cisek.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek odczytał tre�� projektu uchwały i udzielił głosu
inspektorowi o�wiaty, który omówił projekt .

Przewodnicz�cy komisji o�wiaty Malik Jan poinformował, �e komisja o�wiaty z projektem
uchwały si� zapoznała i komisja nie wnosi �adnych zastrze�e� do omawianego projektu.
Radni nie wnie�li �adnych pyta� do projektu uchwały, wobec czego został on poddany pod
głosowanie:
za przyj�ciem                      - 13 głosów,
przeciw                                   -0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów,
Uchwała Nr XXVII/129/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2005r w sprawie
udzielania rozmiaru  zni�ek tygodniowego , obowi�zkowego wymiaru godzin zaj��



nauczyciela b�d�cego dyrektorem placówki o�wiatowej lub pełni�cego inne stanowisko
kierownicze w placówce o�wiatowej, przyznawania zwolnie� od  obowi�zku realizacji zaj��
dla nauczycieli zatrudnionych w gminie Cisek została jednomy�lnie przez rad� podj�ta.
Uchwała stanowi zał�cznik nr 11 do protokółu.
Ad. 8. Rozpatrzenie  wniosków K.Haronski zawartych w pismach  z dnia 28 i 30 XII.2004r.
Udzielono głosu przewodnicz�cemu komisji rewizyjnej W.Oleksowi, który odczytał
stanowisko komisji w sprawie rozpatrzenia skargi zawartych w pismach z dnia 29 i 30
grudnia 2004r.Komisja rewizyjna uznaje skarg� za niezasadn�. Radni zgadzaj� si� ze
stanowiskiem komisji rewizyjnej i nie wnosz� �adnych pyta� do przedstawionego stanowiska.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał tre�� projektu uchwały, który
poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                        - 13 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXVII/130/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2005r w sprawie
rozpatrzenia skargi Pana Konrada Haronski została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała wraz ze
stanowiskiem komisji rewizyjnej stanowi zał�cznik nr 12 do protokółu.
Przyst�piono do rozpatrzenia pisma Pana Konrada Haronski w sprawie odwołania od decyzji
Uchwały Nr XXVI/123/ 2005r Rady Gminy Cisek z dnia 31 stycznia 2005r. Z-ca
Przewodnicz�cego Rady Gminy Malik Jan odczytał tre�� pisma. Pismo stanowi zał�cznik nr
13 do protokółu sesji.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz poinformował, �e pismo przekazał komisji
rewizyjnej, komisja rozmawiała z radc� prawnym w tej sprawie.
Radca Prawny Maciej Paj�k – skarga P. Haronski zawarta w pismach i podj�ta uchwał�
XXVI/123/2005 nie ma odwołania, zastanawiał si� do jakich przepisów prawnych
zakwalifikowa� pismo i stwierdził, �e tylko kodeks post�powania administracyjnego ma
zastosowanie art.239 „ pieniactwo”, Pan Haronska nic nowego nie wnosi do rozpatrzonej
skargi. Radni nie wnie�li �adnych uwag ani pyta� do wyja�nie�, swoje stanowisko okre�lone
w uchwale z dnia 31 stycznia 2005r podtrzymuj� w mocy. Przewodnicz�cy Rady Gminy
Paweł Ryborz odczytał tre�� projektu uchwały, który poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                       - 13głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXVII/131/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2005r w sprawie
stanowiska Rady Gminy Cisek wobec skargi Konrada Haronski z dnia 08 lutego 2005r została
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 14 do protokółu sesji.

Ad.9. Zmiany w składach osobowych komisji stałych rady.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz udzielił wyja�nie� odno�nie zmian w
komisji rolnictwa, ochrony �rodowiska i porz�dku publicznego. Radny Andrzej Przewo�nik
zgłaszał, �e nie b�dzie mógł uczestniczy� w pracach rady, komisja rolnictwa obecnie pracuje
w składzie 4-osobowym. Ze swej strony przewodnicz�cy zrobił rozeznanie Radny Leonard
Basista jest członkiem jednej komisji i wyraził zgod� na członkostwo w komisji rolnictwa.
Radni nie wnie�li �adnych uwag do przedstawionej propozycji. Projekt uchwały w sprawie
odwołania radnego Andrzeja Przewo�nika z komisji rolnictwa, ochrony �rodowiska
i porz�dku publicznego została poddana pod głosowanie:
za przyj�ciem                         - 12 głosów,
przeciw                                    -  0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 1 głos,



Uchwała XXVII/132/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2005r w sprawie zmian w
składzie osobowym komisji stałych rady -odwołania z komisji rolnictwa radnego Andrzeja
Przewo�nika została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 15 do protokółu
sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie  zmian w składzie osobowym komisji stałych
rady- powołanie w skład osobowy komisji rolnictwa, ochrony �rodowiska i porz�dku
publicznego radnego Leonarda Basist�. Radni nie wnie�li �adnych zastrze�e� do projektu
uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                  – 12 głosów,
przeciw                              - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania-1 głos,
Uchwała XXVII/133/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2005r w sprawie  zmian
w składzie osobowym komisji stałych rady- powołanie w skład osobowy komisji rolnictwa,
ochrony �rodowiska i porz�dku publicznego radnego Leonarda Basist�, została jednomy�lnie
podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 16 do protokółu sesji.
Przyst�piono do powołania przewodnicz�cego komisji rolnictwa, ochrony �rodowiska
i porz�dku publicznego. Na posiedzeniu komisji rolnictwa ustalono, �e przewodnicz�cym
zostanie Józef Kusze, który wyraził zgod�. Radni nie wnie�li �adnych uwag . Projekt uchwały
poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                        – 12 głosów,
przeciw                                     - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania  -1 głos,
Uchwała Nr XXVII / 134/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2005r w sprawie
powołania Przewodnicz�cego Komisji Rolnictwa Ochrony 	rodowiska i Porz�dku
Publicznego Józefa Kuszego została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 17
do protokółu sesji.
Zako�czono podejmowanie uchwał.
Ad. 10. Radny Oleks Walter-1.„parking w Cisku”, działka jest wyznaczona, zaproponował
aby utwardzi�, wyrówna� i mieszka�cy mogliby korzysta�. 2. GOK Cisek- komisja rewizyjna
analizowała, stan parkietu na sali „ woła o pomst� do nieba”, poinformował, �e dzisiaj w
GOK-u był fachowiec, który ogl�dał parkiet i stwierdził, �e mo�na tak� technologi�  mo�na
sobie zrobi� „parkiet w sypialni”, zaproponował, aby ponownie parkiet przeszlifowa� i na
nowo polakierowa� ,byłby to koszt ok. 5.000zł, obecnie woskowanie parkietu na 1 imprez�
kosztuje 300,- zł, stwierdził, �e parkiet jest �le zrobiony i trzeba go naprawi�, nadmienił, �e
mo�e był to bł�d popełniony przy renowacji parkietu w 2000r, lakier ma okre�lony okres
schni�cia, a wtedy "„czas naglił” bo GOK robił przygotowania do ksi�gi Ginesa w robieniu
klusek �laskich.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- 1. Wyrównanie + utwardzenie, zastanowimy si�  poniewa�
wiele naszych dróg nale�ałoby w ten sposób zrobi� .2. Parkiet w Gminnym O�rodku Kultury,
przed podj�ciem decyzji rozpatrywano kilka technologii, podj�cie decyzji było w gestii
dyrektora GOK-u, który zapewniał, �e zrobił rozeznanie w o�ciennych gminach i wybrał -
jego zdaniem technologi� dobr�, na ten cel zakupiono froterk�, Wójtowi trudno było udzieli�
jednoznacznej odpowiedzi, zapewnił, �e uzgodni z P.Balas pełni�c� p.o dyrektora,  je�eli
zajdzie potrzeba �ci�gniemy fachowca w celu oceny technologii i ewentualnej zmiany.
Ad.11. Informacje sołtysów.
Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka-1. czy Cukrownia „Cerekiew” ma umow� z nasz� gmin�
na korzystanie z dróg transportu rolnego, jak wiemy od tego roku cukrownia sama odbiera
buraki od producenta, drogi s� zniszczone , jeszcze 2 kampanie buraczane i nasze drogi b�d�
tragiczne dodała, zaproponowała aby Cukrownia  „Cerekiew” partycypowała w remontach
dróg gminnych.  2. Przepust przy „starej stra�y” w Cisku? 3.Monitowa� aby ZDP K-Ko�le



zaj�ł si� remontem mostu na Odrze.4. Remont ul.Planetorza, gdzie mieszkał P.Kaufman-
odcinek �lepej drogi.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- 1. Zniszczone drogi przez cukrowni� rozpatrzy komisja
rolnictwa, tylko musimy rozwa�y�, je�eli cukrownia dofinansuje do remontu drogi to zapłaci
rolnikowi mniej za odstawione buraki, kto na tym ucierpi? W przyszło�ci nale�ałoby
remontowa� drogi na standarcie odpowiedniej jako�ci.2. Przepust k/starej stra�y zostanie
sprawdzony. Remont ul.Planetorza k/Kofmann i Kramorz rozpatrzy komisja rolnictwa w
ramach mo�liwo�ci finansowych b�dzie zrobiona.3. Remont mostu mo�naby potraktowa�
jako interpelacj� radnych.
Sołtys wsi Kobylice Golenia Ryszard- do wypowiedzi Pani sołtys Kazimiery Lewickiej
odno�nie odbioru buraków cukrowych stwierdził, ze producentów buraka cukrowego jest
coraz mniej i problem mo�naby rozwi�za� składuj�c buraki przy drodze głównej.1. zapytał na
jakim etapie jest kanalizacja gminy?2. Na jakich zasadach działa spółka wodna, poniewa� w
trakcie dor�czania nakazów płatniczych niektórzy mieszka�cy wsi Kobylice monitowali, �e
nie otrzymali odpowiedzi  na pisma dot. spółki wodnej? 3. Jakim sposobem b�dzie robiony
remont drogi od wsi Biadaczów do ul.Bełk w Cisku?
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi-1. kanalizacja jest kosztown� inwestycj�, na któr� realizacj�
jednorazowo nie mamy pieni�dzy w bud�ecie. Jako przykład podał kwot� dokumentacji na
wie� Landzmierz, która wynosi 200.000zł. Kanalizacja b�dzie robiona etapami, ze strony
urz�du b�dziemy robi� starania o uzyskanie dotacji na ten cel.2. W sprawie spółki wodnej
chodzi o P.Niedziela, którzy odpowied� otrzymali. Na pytanie 3 odpowiedzi udzielił Ryborz
Paweł droga od Biadaczwa do ul. Bełk w Cisku b�dzie frezowana oraz �cina poboczy, prace
uzale�nione s� od �rodków finansowych.
Sołtys wsi Roszowicki Las Wilk Hubert- zabrał głos w sprawie od�nie�ania, tej zimy �adne
drogi gminne nie były od�nie�ane, na 4 samochody, które SUR Roszowicki Las posiada jest
sprawny 1 samochód, proponuje aby w przyszło�ci wyznaczy� rolnika z ka�dej wsi do
od�nie�ania dróg gminnych.
Wójt Gminy Alojzy Parys potwierdził, �e propozycja sołtysa jest do przyj�cia, jest
pozwolenie Wójta na tak� propozycj� od�nie�ania, wie� Dzielnica ju� to praktykuje,
prawdopodobnie SUR wygrał przetarg na od�nie�anie dróg powiatowych i wojewódzkich,
dlatego na drogi gminne nie starcza czasu. Zainteresowany rolnik mo�e  do Wójta si� zgłosi�
w celu ustalenia  zapłaty za od�nie�anie.
Innych pyta� nie zgłoszono.

Ad. 12.Wolne wnioski.
Wójt Gminy Cisek Alojzy Parys zabrał głos, zwracaj�c si� do radnych : odwołali�cie
skarbnika gminy natomiast nie powołali�cie skarbnika. Wybór skarbnika nie jest prost�
spraw�, jest to przykre, �e radni w ten sposób podeszli do sprawy bardzo wa�nej dla gminy.
Obecnie nie ma osoby odpowiedzialnej za finanse gminy, s� wypłaty pensji, s� opłaty stałe,
udzieliłem upowa�nienia pracownikowi ksi�gowo�ci.  Na obradach sesji zarzucono mi, �e
radni wcze�niej nie mieli przedstawionej kandydatki na skarbnika, ostatnio na posiedzenia
komisji nie proszono Wójta. Nie dokonanie powołania skarbnika jest spraw� bardzo
niezr�czn� tym bardziej, �e jeste�my w planie do kontroli przez Regionaln� Izb�
Obrachunkow�. Nikt z radnych nie zapytał o konsekwencje z niepowołaniem skarbnika, nie
powinni�my si� wzorowa� na złych przykładach.
Radny Basista Leonard – nadmienił, �e je�eli Wójt jest „potrzebny”  to komisja gospodarczo
– bud�etowa wzywa Wójta.
Radny Kusze Józef – stwierdził, �e kandydatka mogła by� przedstawiona.
Wójt Gminy Cisek – udzielił wyja�nie�, wiele osób które zło�yło ofert� podj�cia pracy w
naszym urz�dzie, prosiło o anoniomowo�� i jak Wójt miał si� zachowa�? Wzajemne zaufanie



musi by� z oby stron, zdaniem Wójta przedstawienie kandydatki na obradach dzisiejszej sesji
był odpowiednim momentem, kandydatka była zaproszona i była w urz�dzie. Wójt ze swej
strony zrobił rozeznanie aby była to osoba zaufana, odpowiedzialna, wykształcona i z
odpowiednim sta�em pracy w samorz�dzie oraz dyspozycyjna. Nadmienił, �e spotkanie z
kandydatk� na skarbnika si� odb�dzie o czym radni b�d� poinformowani, prosił o kulturalne
przeprowadzenie rozmowy.
Sołtys wsi Kobylice Golenia Ryszard- z wyborem dyr. Gminnego O�rodka Kultury w Cisku
te�  „poparzyli�my si�”.
Wójt Gminy wyja�nił, �e kandydat na dyr. Gminnego O�rodka Kultury miał poparcie naszych
radnych.
Innych wniosków nie zgłoszono, porz�dek obrad sesji został wyczerpany w zwi�zku z czym
Przewodnicz�cy Rady słowami „ Zamykam obrady XXVII Sesji Rady Gminy” zamkn�ł
obrady- godz. 19.45.

Protokółowała: Małgorzata Siegmann
Przewodnicz�cy

Rady Gminy Cisek
/-/\Paweł Ryborz


