
PROTOKÓŁ z XXVIII Sesji
Rady Gminy Cisek,

z dnia 21 marca 2005r-godz.14.00

Ad.1. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz słowami „ otwieram obrady
XXVIII” otworzył obrady, na wst�pie powitał zebranych radnych, sołtysów, go�ci
zaproszonych, redaktorów : NTO i  Echa Gmin. Sprawdził prawomocno�� obrad sesji: na 15
radnych obecnych 13/ nieobecni: Przewo�nik A, Hałas D. radny Kusze opu�cił obrady sesji
wcze�niej /. Lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do protokółu sesji.  Obrady sesji s�
prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.
Ad.2. Zapytał o uwagi do porz�dku obrad dzisiejszej sesji. Radni nie wnie�li �adnych uwag
do porz�dku obrad, wobec czego przyst�piono do jego realizacji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno�ci obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porz�dku obrad.
3. Przyj�cie protokółu z obrad poprzedniej XXVII Sesji Rady Gminy.
4. Omówienie problematyki dotycz�cej współpracy Starostwa Powiatowego w

K�dzierzynie-Ko�lu z Gmin� Cisek.
5. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z bie��cej działalno�ci.
6. Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy.
7.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym.
8.  Podj�cie uchwał w sprawach:

a/  zmian w bud�ecie gminy na 2004r- projekt uchwały zostanie dor�czony przed sesj�,
b/  powołania Skarbnika Gminy Cisek,
c/  ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
     uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

9.  Zapytania i o�wiadczenia radnych.
10. Informacje oraz zapytania sołtysów.
11.Odpowied� Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone  w okresie mi�dzy sesyjnym.
13. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji.
 Ad.3. Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz zapytał o uwagi do protokółu z obrad
poprzedniej XXVII Sesji, radni nie wnie�li  �adnych uwag do protokółu sesji . Przyj�cie
protokółu z obrad poprzedniej sesji poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                         – 13 głosów,
przeciw                                     - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów,
Protokół z obrad poprzedniej sesji został jednomy�lnie przez rad� przyj�ty.
Ad.4. Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Rady Powiatu P.BEKOWI, który podzi�kował za
zaproszenie, przeprosił  za nieobecno�� Starosty Józefa Gismana. Na dzisiejsz� sesj�
przygotował 2 tematy tzn. Drogi
i o�rodki zdrowia. Jako pierwsze omówił o�rodki zdrowia, tematem s� ogromne szpitale,
które nale�y utrzyma� wol� rady powiatu jest przekazanie o�rodków zdrowia gminom. Rada
Powiatu opracowała strategi� dotycz�c� przekazania o�rodków zdrowia. Zostały opracowane
projekty uchwał w sprawie przekazania o�rodków zdrowia, jednak�e projekty nie zostały
przyj�te przez notariusza, poniewa� nie mo�e by� zwarte w jednej uchwale „bezpłatne
przekazanie o�rodków zdrowia w zamian za wykupienie bada�” jedno drugiemu przeczy.
Obecny projekt nie mówi nic o opłatach, ale przed sporz�dzeniem aktu notarialnego powinno
by� spisane porozumienie o finansowaniu w utrzymaniu szpitala.
Temat dróg powiatowych- 7 lat temu podzielono drogi tak jak obecnie mamy : na drogi
krajowe,  wojewódzkie, powiatowe, gminne . Dlatego, �e jest 4 gospodarzy drogi mamy jakie
mamy, cz�sto dochodzi do spi�� i nieporozumie�.



Ostatnio na drogach niewiele zrobiono, ze wzgl�du na brak �rodków finansowych. Ze
wzgl�du na stan naszych dróg, �aden inwestor nie chce inwestowa�. Bez pieni�dzy niewiele
zrobimy. Powiat zorganizował FORUM  SAMORZADOWE, w którym uczestniczyły gminy,
miasto, zarz�d dróg, celem forum było wypracowanie wizji remontu-utrzymania dróg w
naszym powiecie. Drogi lokalne w mie�cie nie powinny mie� takiego podziału jaki jest.
Miasto robi starania o przejecie niektórych dróg. Rozmowy aby był jeden gospodarz dróg  s�
przeprowadzane. Miasto zamierza rozwi�za� obecny Zarz�d Dróg Powiatowych i powoła�
now� instytucj�, która b�dzie zajmowa� si� dokumentacj� dróg oraz nadzorem inwestycji na
drogach. Wymienił, �e zrobiono rondo w K�dzierzynie - Ko�lu. W  2006r rusza inwestycja
dojazd do autostrady, trwaj� prace planistyczne na remont mostu na Odrze. Tej zimy zlecono
od�nie�anie dróg „ siłom lokalnym za pieni�dze powiatu. Powiat zamierza szerzej si�gn�� po
pieni�dze unijne, prosił o współprac�.
D y s k u s j a :
PRG Cisek Paweł Ryborz- Powiat ma kryzys finansowy, ogólnie �yjemy w kryzysie
finansowym, wiele zada� scedowuje si� samorz�dy bez pieni�dzy, od�nie�anie dróg było
widoczne, uwa�a, �e przez zmiany sytuacja si� poprawi, radni na pewno skieruj� du�o pyta�
w dyskusji, szkoda, �e Pan Starosta nie przybył.
� Radny Wurst Alojzy- P. Dyrektor Zarz�du Dróg Powiatowych rok temu pi�knie

obiecywał remonty dróg i nic z tego nie wyszło, przekaza� gminom i b�dzie tak samo jak
ze szkołami, gminy nie s� w stanie utrzyma� dróg wi�c b�dzie tak samo jak ze szkołami,
drogi wymagaj� remontu a gminy nie maja pieni�dzy.

P.Bek udzielił wyja�nie�- Powiat stwierdził, �e dalej z drogami tak by� nie mo�e, je�eli
Zarz�d Dróg Powiatowych  si� nie sprawdził nale�y zmieni�, zostanie utworzone co� innego.
Pomoc finansowa z powiatu + pomoc z unii. Je�eli finansowo gminy nie daj� sobie rady to
komisja d/s dróg powinna skontaktowa� si� z komisj� d/s dróg w mie�cie. Przekazanie dróg
powinno odby� si� spisaniem odpowiedniego  porozumieniem. Powiat zaplanował 3mln
300zł na remont dróg w tym roku. Stan dokumentacji dróg jest słaby. Zimowe utrzymanie
dróg odbyło si� z kosztów miasta i si� sprawdziło. Je�eli komisja stwierdzi, �e remont drogi
jest robiony według  norm unijnych, wtedy tak� drog� przeka�emy gminie, spróbujemy si�
dogada� w tym temacie.
PRG Ryborz Paweł-jeste�my za przej�ciem dróg, ale niech za tym id� pieni�dze.
� Radny Wurst Alojzy-gdyby nie pieni�dze z unii to �adne drogi nie byłyby robione.
P.Bek- prosił o wypracowanie wspólnej strategii w temacie dróg.
� Radny Walter Oleks – w imieniu rady podzi�kował, �e P.Bek zago�cił na obradach naszej

sesji, chocia� lepiej byłoby aby kto� z Zarz�du Dróg nawet tego b�d�cego w likwidacji
był obecny. Powiat zamierza pozby� si� O�rodków Zdrowia, dróg, wszystko przeka�e
gminom, to mo�e my pozb�dziemy si� powiatu. Na ostatniej sesji w której uczestniczył
P.Siemaszko-inspektor, P.Oleks zadał konkretne pytanie „ile przeznacza si� finansów na
remont dróg w mie�cie a ile na remont dróg w gminach?” Powiat powinien co� kreowa�!
Stwierdził je�eli powiat pozbywa si� dróg to jest to kolejna „p�tla” dla gmin.

     O�rodki Zdrowia- kiedy były pod zarz�dem powiatu zapytał co zrobiono? Ile wydano na
     remonty tych budynków? Wszystkie pieni�dze ładujemy w szpitale w mie�cie a z
     O�rodkami Zdrowia rad�cie sobie sami. My wam O�rodki Zdrowia przeka�emy
      nieodpłatnie ale za spisaniem odpowiedniego porozumienia dotycz�cego
      współfinansowania szpitala. Prosz�  sobie w dokumentach O�rodka Zdrowia zobaczy�,
      kto ten budynek budował? I za jakie pieni�dze? Teraz gmina mo�e ten budynek otrzyma�
     na okre�lonych zasadach.
     Powiat jest równie� samorz�dem jak gmina i powinna obowi�zywa� zasada
gospodarowania wspólnym dobrem.
     Most na rzece Odrze-   niech komisja infrastruktury zobaczy nawierzchni� mostu na



     Odrze, kto przeje�d�a przez ten most to si� „chwyta za głow�” obecnie uzupełniaj�c
      brakuj�ce deski w nawierzchni przybito wystaj�ce „bele”, nie ma osoby kompetentnej
      sprawuj�cej nadzór nad remontami, jako radnego bardzo go boli „ �e samorz�d gminy
      traktowany jest per-noga”.
P.B�k udzielił wyja�nie�- nie odpowiada za nieobecno�� dyrektora Zarz�du Dróg
Powiatowych, tak samo w powiecie jak i w gminach brakuje �rodków finansowych. �yjemy
w powiecie, gdzie na słu�b� zdrowia brakuje pieni�dzy, wi�c dopóki system finansowania si�
nie zmieni musimy sobie wspólnie radzi�, obecnie lecznictwo w powiecie funkcjonuje
dobrze. Na dzie� dzisiejszy oczekuje si� inicjatyw – współfinansowania od samorz�dowców
Najłatwiej jest „rozhu�ta�  nastroje”. Odno�nie nawierzchni mostu wyja�nił, �e wszyscy
wiemy co jest przyczyn�, �e most ten wygl�da tak jak wygl�da. Powiat uwa�a, ze robot�
powinni wykonywa� fachowcy i dlatego planowane jest rozwi�zanie Zarz�du Dróg
Powiatowych. W sprawie braku odpowiedzi na ustalenia z sesji, która odbyła si� w maju
2004r zapewnił, �e do 17 maja 2005r b�dzie.
� Sołtys Kazimiera Lewicka- brak projektów w sprawie remontów dróg, „drzewa strasz�”,

łatanie dróg „ trzymaj bracie a ja id� po pieni�dze”. Powiat zaczyna robi� „spychologi�”,
rad�cie sobie sami a my b�dziemy czy�ci.

� Radny Basista Leonard- nie b�dzie atakował, dyskutujemy o pieni�dzach na remonty
dróg, a jego interesuje „ co koło drogi” s� rowy i kto ma remontowa� te rowy? Chocia�
si� ludzi zmieni to niewiele si� zmieni stwierdził , człowiek, który od niedawna obj�ł
funkcj� dyrektora ZDP jeszcze si� nie zd��ył zapozna� a ju� si� go zwalnia.

Słu�ba zdrowia- nie funkcjonuje dobrze, do specjalisty czeka si� po kilka miesi�cy, zanim
pacjent doczeka si� do „ kolejki” to umrze, proponuje aby oczekiwanie do specjalisty
skrócono do 3 dni.
� Radny Malik Jan- ponad 3 mln zł przeznacza si� na remonty dróg, czy z   tych pieni�dzy

zamierza si� co� wyremontowa� na terenie gminy Cisek ? Co z podj�ciem ostatecznej
decyzji dotycz�cej przekazania O�rodków Zdrowia gminom ? Panie doktorki s�
„bombardowane” pismami w temacie dostosowania budynków do norm unijnych. Podał
propozycj� aby radni powiatu cz��ciej spotykali si� z radnymi z gmin, informacja o
planowanych robotach oraz o dzielonych �rodkach finansowych byłaby dobr� form�
współpracy.

P.Bek- w sprawie O�rodków Zdrowia w ubiegłym roku Rada Powiatu podj�ła stosown�
uchwał� , obecnie sprawa jest u Notariusza i temat uwa�a si� za zamkni�ty.
Wójt Gminy Cisek – Rada Powiatu podj�ła uchwał� o nieodpłatnym przekazaniu O�rodków
Zdrowia usytuowanych na terenie naszej gminy, b�dzie sporz�dzony akt notarialny o
nieodpłatnym przekazaniu. S� przeprowadzane rozmowy w sprawie spisania porozumienia
pomi�dzy gmin� Cisek a Miastem K�dzierzyn-Ko�le, w temacie wykupienia bada�
specjalistycznych dla mieszka�ców Gminy Cisek na kwot� 151.000zł / wyceniona warto��
budynków O�r.Zdr./ w zamian za nieodpłatne przekazanie o�rodków. Proponowana kwota
przekracza mo�liwo�ci finansowe gminy. Gmina zwróciła si� z pro�b� o rozło�enie na raty
kwoty 151.000zł. Jedno jest pewne, �e Akt Notarialny nie b�dzie sporz�dzony przed
podpisaniem porozumienia. Porozumienie o którym mowa nie mo�e by� podpisane na ile� lat
do przodu. Gminie zale�y na prawidłowym funkcjonowaniu szpitala K-Ko�le. Kwestia
spisania porozumienia musi by� jeszcze omówiona.
Nie mamy recepty jak z tej sytuacji wyj��. Je�eli nie podpiszemy porozumienia nie b�dzie
przekazania O�rodków Zdrowia, nie zło�ymy równie� wniosku o dofinansowanie remontu
o�rodków i temat zwi�nie w pró�ni.
P.Bek – w imieniu Rady Powiatu taka decyzja zapadła i nic innego si� nie zrobi, 10.000zł na
remonty o�rodków, czy to jest du�o? Czy mało? Te pieni�dze nie wpłyn� do powiatu tylko na
słu�b� zdrowia. Je�eli Rada Gminy Cisek ma inny pomysł to Wójt Gminy powinien z



Zarz�dem Powiatu usi��� i uzgodni� ustalenia. Ka�dy próbuje dziur� w słu�bie zdrowia
wspomóc. Odno�nie dróg wyja�nił, �e jest �le, tak du�o pieni�dzy na remonty dróg w
bud�ecie jeszcze nie było, czy starczy? Trudne pytanie. Trzeba co� zmieni� skoro wszyscy
narzekaj� na Zarz�d Dróg Powiatowych. Zaproponował aby ustali� spotkanie w Starostwie
Powiatowym z Zarz�dem Dróg Powiatowych oraz przedstawicielami Gmin.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz  wyraził swoje zdanie n/t porozumienia –
d�entelme�skiego ustalenia, „słu�ba zdrowia nie ma pieni�dzy i dlatego gminy maj�
finansowa�”
Radca prawny Maciej Paj�k-przedstawił bieg wydarze� w sprawie przekazania obiektów
o�rodków zdrowia na podstawie podj�tych uchwał Rady Powiatu : XXI/169/2004 z
26.X.2004r , XXIV/190/2005 z 25.01.2005r, XXIV/193/2005 z dnia 25.01.2005r .
Rada Gminy Cisek  w 2000r podj�ła uchwał� o nieodpłatnej woli nabycia o�rodków zdrowia,
uchwała Rady Powiatu z 26.X.2004r  wyra�a zgod� na nieodpłatne przekazanie o�rodków
lecz zobowi�zuje do wykupienia bada� profilaktycznych za kwot� 151.000zł dla
mieszka�ców gminy z rozło�eniem terminu płatno�ci na 4 lata. Projekt porozumienia, o
którym jest mowa równie� zobowi�zuje do wykupienia bada�. Pieni�dze maj� by�
przekazane powiatowi. Radca prawny poinformował, �e w całej sprawie przekazania-nabycia
o�rodków zdrowia s� nie�cisło�ci. Notariusz nie spisze aktu notarialnego przy sprzecznych
��daniach. Wójt Gminy nie mo�e podpisywa� czego� czego nie ma, je�eli nie ma pieni�dzy,
bud�etu gminy nie uchwala si� z wyprzedzeniem 4 letnim. SP ZOZ w tym porozumieniu nie
wyst�puje, nie wiadomo czy SPZOZ przyjmie wykupione badania,
 Radca prawny jest od opiniowania projektów uchwał, jednak�e w tym temacie nie mo�e
stwierdzi� jaka jest wola powiatu, domniemywa, �e powiat przekazałby o�rodki zdrowia
nieodpłatnie, jednak�e oczekiwałby przed zawarciem aktu notarialnego wykupienia bada�
profilaktycznych dla mieszka�ców. Zadał pytanie dlaczego z O�rodkami zdrowia nie zawrze
si� takiego porozumienia? Zasugerował, �e porozumienie powinno by� zawarte na wsparcie
finansowe inwestycji SPZOZ, a SPZOZ zobowi��e si� do przeprowadzenia bada�. Je�eli
powiat nie okre�li dokładnie o co chodzi to radca prawny nie zaopiniuje projektu uchwały.
P.Bek- od woli rady gminy zale�y czy chcecie O�rodki Zdrowia czy nie, z K�dzierzynem-
Ko�le takie przekazanie zafunkcjonowało, z Re�sk� Wsi� równie�. Jako przewodnicz�cy rady
podpisze uchwał� o nieodpłatnym przekazaniu o�rodków. Zarz�d Powiatu z Wójtem
powinien ustali� zasady przekazania
jednak�e nale�y słu�b� zdrowia wspomóc.
� Sołtys wsi Bła�ejowice Kurfeld Alfred- problem jest szerszy, my jako opolszczyzna

jeste�my na szarym ko�cu, mo�emy do�wiadczy� tego na ka�dym kroku jako przykład
podał dofinansowanie inwestycji widzimy to jad�c w katowickie, inwestorzy uciekli od
nas, skoro nie potrafimy przyci�gn�� podatników to musimy sobie radzi� sami,
województwo na powiat, powiat na gminy.

� Radny Ketzler Alojzy-gmina budowała o�rodek zdrowia w Cisku, powiat otrzymał go w
spadku. Od 2 lat mówimy o przekazaniu nieodpłatnym, to, �e inni wykupili o�rodki
zdrowia nie interesuje nas, Cisek jest troch� inny i o swoje b�dzie walczy�. Je�eli
przedstawicieli powiatu zapraszamy i nie przyjad� to my mamy powiat tolerowa�?

PRG Paweł Ryborz- zaprosił na obrady dzisiejszej sesji Starost� Powiatu , widocznie co�
wa�nego zawa�yło na nieobecno�ci, bardzo prosił aby nasze „bol�czki” przekaza� radzie
powiatu. Gmina mo�e jakie� �rodki finansowe przekaza�, lecz nie tak jak jest obecnie na
zasadzie wzajemnego przymusu. Most na Odrze mógłby by� zrobiony w ramach
dofinansowania z Unii Europejskiej jest zdania, �e jeden most na Odrze to za mało, b�dzie
obwałowanie gminy a przez miasto woda si� wleje, cz�stsze spotkania byłyby bardzo
wskazane.



� Radny Basista Leonard- je�eli trzeba b�dzie sfinansowa� jak�� inwestycj� SPZOZ-u to
gmina sfinansuje, ale b�dzie to gmina , niech gmina nie b�dzie przymuszana  do
wykupienia bada�. Zgłosił wniosek o zamkni�cie dyskusji .

P.Bek- nie przypuszczał, �e ze strony radnych Cisek b�dzie „taki nalot”, niech zarz�d powiatu
si�dzie z rad� gminy i ustali co� konkretnego „wzajemne boksowanie nic nie da”, jak sobie
sami nie pomo�emy to nikt nam nie pomo�e, musimy wspólnie podj�� działania. Musimy
cz��ciej si� spotyka� aby pewne rzeczy omawia� a Zarz�d Dróg Powiatowych b�dzie musiał
si� rozliczy�.
� Radny Kusze Józef zabrał głos w sprawie wycinki drzew, je�eli zarz�d dróg nie mo�e

podoła� z wycink� drzew to powinien to uzgodni� z gmin�, w okresie zimowym rolnicy
zrobili by to we własnym zakresie.

Wniosek radnego Basisty poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                           -13 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów,
Wniosek radnego Basisty przyj�to jednomy�lnie i zako�czono dyskusj� w sprawie dróg i
o�rodków zdrowia. Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz podzi�kował
Przewodnicz�cemu Rady Powiatu P.Bekowi.
Ad.5. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z bie��cej działalno�ci.
Udzielono głosu Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR P.Oczosiowi, który przestawił
informacj� z bie��cej działalno�ci.
 P.Oczo� –omówił dofinansowanie rolnictwa z funduszy unii europejskiej:
- dopłaty dla rolników: poinformował, �e dopłaty te były wyrywkowo kontrolowane, 72

wnioski zostały wytypowane do kontroli, z których 62 wnioski posiadały bł�dy w
granicach 3% rolnicy ci nie b�d� karani, 6 wniosków do uzupełnienia , 2 wnioski
niezgodna powierzchnia.

W ramach przeprowadzonych kontroli sprawdzano:
- grunty rolne czy s� w dobrej kulturze,
- czy deklarowana powierzchnia jest zgodna z rzeczywisto�ci�,
- czy zasiewy s� zgodne ze zło�onym  wnioskiem,
Biuro Powiatowe Agencji RiM Rolnictwa otrzymało do wgl�du protokół z przeprowadzonej
kontroli z informacj� jakim sprz�tem mierzono powierzchni� gruntu w trakcie kontroli. W
skali całego kraju 5,5% wniosków było kontrolowanych. W wyniku przeprowadzonej kontroli
województwo opolskie wypadło �le, w zwi�zku z czym planowane jest w 11%
przeprowadzenie kontroli, nale�y rolników uczuli� aby wnioski w temacie dotacji wypełnia�
dokładnie oraz dzier�awy najlepiej sporz�dza� na pi�mie.
Zbli�amy si� do sporz�dzania nowych wniosków, biuro powiatowe otrzymało druki, ci którzy
ju� składali w tamtym roku otrzymaj� druki spersonalizowane. Biuro Powiatowe zapewni
obsług�, doradztwo, w sprawie wypełniania wniosków.
Dopłata s� dla faktycznych u�ytkowników gruntów, wiele dzier�awców nie walczyło o swoje
w ubiegłym roku. Wyja�nił spraw� przeklasyfikowania gruntów oraz renty strukturalne.
Poinformował  równie� o innych dotacjach gospodarstw ze �rodków unijnych.
Dyskusja:
� Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka-czy kontrolowane s� tylko wnioski �le wypełnione

czy równie� te dobrze wypełnione?
P.Oczo� – udzielił wyja�nie�, wnioski wytypowane do kontroli s� przekazywane do
Warszawy i biuro powiatowe otrzymuje protokół z kontroli do wgl�du. Biuro powiatowe nie
zajmuje si� kontrolami i dlatego jednoznacznie nie potrafił odpowiedzi.



� Sołtys wsi Kobylice Golenia Ryszard- na nakazach płatniczych jest areał
wyszczególniony, czy ten areał mo�na zmieni�? Jako przykład podał w nakazie
płatniczym jest powierzchnia 1,50 ha a po kontroli w terenie oka�e si�, �e jest 1,40ha.

Kierownik biura powiatowego wyja�nił- rolnik nie musi wnioskowa� o dotacj� na cały obszar
gospodarstwa, nale�y rozgraniczy� podatki a agencja, je�eli jest zgodne z ewidencj� gruntów
to jest dobrze i je�eli jest jeden wnioskuj�cy o dopłat�.
PRG Paweł Ryborz- cz�sto rolnicy maj� umow� ustne na dzier�aw�,  czy kontrola b�dzie
dotyczyła faktycznego u�ytkowania? Zwrócił si� do radcy prawnego o wyja�nienie prawne
powierzchni uj�tej w nakazie płatniczym a podanej w agencji do dopłat.
Kierownik Biura Powiatowego udzielił wyja�nie�- wypis z rejestru gruntów jest miarodajny,
kontrola na miejscu ustala czy przekroczenie powierzchni gruntów jest �wiadome czy te�
nie�wiadome.
Radca prawny udzielił wyja�nie�-nakaz płatniczy zawiera powierzchni� gruntów własnych
oraz dzier�awionych z Agencji Własno�ci Gruntów Rolnych natomiast nie zawiera gruntów
dzier�awionych na podstawie umów ustnych oraz pisemnych indywidualnych, nie ma
spójno�ci pomi�dzy przepisami podatkowymi a dopłat unijnych.
� Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka – dzier�awi pole od rolnika indywidualnego, który

nie wyraził zgody na sporz�dzenie umowy dzier�awy poniewa� w KRUS s� ubezpieczeni
domownicy.

Kierownik biura powiatowego wyja�nił, �e na dzie� dzisiejszy KRUS nie ma wgl�du do
dokumentów agencji, jednak�e jest stworzona „ baza danych” , która mo�e by� wykorzystana.
Innych pyta� nie zgłoszono, zako�czono dyskusj� w sprawie dofinansowania z unii.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz podzi�kował P.Oczosiowi za przekazanie
wyczerpuj�cej informacji o działalno�ci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ad.6. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek przedstawił informacj� ze swojej działalno�ci w
okresie mi�dzy sesyjnym tj. w okresie od 28 lutego do 21 marca 2005r . Sprawozdanie
stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji.
Z-ca przewodnicz�cego rady Jan Malik odczytał skarg� wniesion� przez mieszka�ców
Przewozu P.Kania i Foltys. Skarga została przekazana komisji rewizyjnej. Radni nie mieli
�adnych pyta� do sprawozdania przewodnicz�cego.
Ad.7.    Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w okresie mi�dzy
sesyjnym tj. od 28 lutego do 21 marca 2005r.
- uczczono minut� ciszy �mier� Edmunda Bili�skiego byłego Wójta Gminy,
- poinformował o poborze do wojska,
- poinformował o lustracji wsi Łany i Podlesie, które wst�piły do programu „Odnowa Wsi”,
- poinformował o zorganizowanych w naszej gminie warsztatach „Odnowy Wsi”, w/w wsie

opracowały wniosek o dofinansowanie do  Urz�du Marszałkowskiego,
- poinformował o zebraniach wiejskich, w których uczestniczył,
- poinformował o naradzie w Starostwie Powiatowym K-Ko�le której tematem było

zarz�dzanie kryzysowe,
- poinformował o zagro�eniu powodziowym w dniach 18,19,20 marca 2005r, zrobiono

lustracj� w terenie i ok.150 ha gruntów mieli�my zalane,
- poinformował o zło�eniu wniosku na dofinansowanie kanalizacji, dofinansowanie jest

zale�ne od puli pieni�dzy, nale�y cierpliwie czeka� na odpowied�,
- poinformował o zatrudnieniu z Powiatowego Urz�du Pracy pracownika, który b�dzie

zajmował si� wypełnianiem b�d� dorad� w wypełnianiu wniosków o dopłaty unijne,
- przedstawił informacj� dotycz�c� wysłanych oraz przyj�tych pism: wysłano-339 pism,

przyj�to-270 pism,
- przedstawił informacj� o zarejestrowanych podmiotach gospodarczych,
- przedstawił informacj� o wydanych dowodach osobistych oraz paszportach,



Radni nie mieli �adnych pyta� do przedstawionego sprawozdania Wójta Gminy.
Ad. 8. Podj�cie uchwał:
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy 2005r, zmiany omówił
Wójt Gminy Cisek. Radni nie wnie�li �adnych uwag do przedstawionych zmian.
Komisja gospodarczo- bud�etowa przed sesj� omawiała zmiany w bud�ecie gminy i
pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany w bud�ecie gminy 2005r.
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,
Uchwała Nr XXVIII/135/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005r została
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy. Kandydatka na
Skarbnika Gminy została radnym przedstawiona na wspólnym posiedzeniu komisji. Radni nie
wnie�li �adnych pyta� do projektu uchwały. Wójt Gminy Cisek poinformował, �e Pani
Skarbnik Alina Hanisz zostanie przyj�ta do pracy w urz�dzie z dniem 01 kwietnia 2005r.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                           - 12 głosów,
przeciw                                       - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania   - 0 głosów,
Uchwała Nr XXVIII/136/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005r w sprawie
powołania Skarbnika Gminy Cisek –Alin� Hanisz została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała
stanowi zał�cznik nr 4 do protokółu sesji.
Nowo wybrana P.Skarbnik Alina Hanisz podzi�kowała za dokonany wybór, za zaufanie,
zapewniaj�c, �e doceni to w swojej pracy.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz- zło�ył gratulacje przede wszystkim dobrej
współpracy.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Udzielono
głosu inspektorowi o�wiaty P.Licznarowi, który omówił projekt uchwały.
Dyskusja:
Przewodnicz�cy komisji o�wiaty Malik Jan- zło�ył informacj� z posiedzenia, na którym
omawiano projekt uchwały, komisja wysnuła nast�puj�ce wnioski:
1. Obawa czy rodzice wiedz� o takiej mo�liwo�ci otrzymania stypendium?
2. Sposób przyznawania proponowanych form pomocowych?
3. Komisja proponuje, aby w miar� potrzeb udziela� uczniom pomocy finansowej,
4. Komisja ubolewa, �e znowu za pó�no ukazały przepisy prawne.
PRG  Ryborz Paweł zapytał – do kiedy wnioski mo�na składa�? Wyraził niezadowolenie, �e
co� jest ustalone a nie ma �rodków finansowych ?
Inspektor o�wiaty P.Licznar udzielił wyja�nie�- pomoc ma by� udzielona dla ucznia, ma to
by� pomoc finansowa b�d� materialna, termin składania wniosków zgodnie z ustaw�  upłyn�ł
z dniem ostatniego stycznia, projekt wniosku był ogłoszony w internecie.
Radca Prawny Maciej Paj�k- ustawodawca jest w trudnej sytuacji poniewa� Dziennik Ustaw
został ogłoszony 16.12.2004r do urz�dów dotarł w styczniu 2005r lub pó�niej, ustawodawca
zobowi�zał si� do ustalenia regulaminu �wiadcze� w terminie do 31 marca 2005r, okre�lenie,
�e do 31 stycznia 2005r mo�na składa� wnioski jest trudne do realizacji i nie potrafił
jednoznacznie udzieli� odpowiedzi. Udzielenie pomocy materialnej uczniom jest zadaniem
własnym gminy, �rodki finansowe na ten cel s� zagwarantowane z bud�etu pa�stwa. Zadał
sobie pytanie, czy w projekcie uchwały nie zastrzec „ Wykonanie uchwały powierza si�



Wójtowi Gminy  pod warunkiem otrzymania subwencji”? Jednak�e stwierdził aby nie robi�
poprawki w projekcie uchwały.
Radny Basista Leonard- nie zgadza si� z terminami okre�lonymi w ustawie : do 31.01.2005r
składanie wniosków? Nie mamy w bud�ecie gminy pieni�dzy? Jako przewodnicz�cy komisji
gospodarczo-bud�etowej jest przeciwny podj�cia uchwały, poniewa� jest 21 marca 2005r,
dlaczego tak pó�no? Zajmujemy si� czym� co w grudniu było ogłoszone?
Radca Prawny M.Paj�k- podj�cie omawianej uchwały mie�ci si� w terminie, w ustawie nie
było mowy o opracowaniu regulaminu, kwestia sensowno�ci składania i przyznawania
stypendium  31stycznia-30 czerwca 2005r ? Je�eli ustawodawca, ustalił co� do tyłu to
napewno b�d� wydane przepisy inne wyja�niaj�ce, zapewnił, �e b�d�  mo�liwo�ci aby
stypendium przyzna�, Minister Finansów wie jak dotacj� obliczy�, je�eli nie podejmiemy
uchwały i stypendium nie przyznamy to dotacj� nale� zwróci�.
Radni nie wnie�li innych pyta�, zako�czono dyskusj�, projekt uchwały w sprawie    ustalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                       -  11 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania-1 głos,
Uchwała Nr XXVIII/137/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005r w sprawie
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy, wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi
zał�cznik  nr 5 do protokółu sesji.
Ad.9. Zapytania i o�wiadczenia radnych..
� Radny Blacha Anzelm- zapytał kto koordynuje prac� RETMONDIS-a, firmy

opró�niaj�cej kubły ze �mieciami, ostatnio kosze 8 dni stały przy drogach, ogólnie to �le
wywi�zuj� si� ze swych obowi�zków jako przykład podał, �e cz�sto kosze opró�niaj�
wieczorem, puste kubły s� rzucane, prosił aby zwróci� uwag� na prac� tej firmy,
mieszka�cy płac� za wywóz nieczysto�ci i ��daj� aby była dobrze wykonywana.

� Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka potwierdziła równie�, �e firma �le wywi�zuje si� ze
swoich obowi�zków i dodała, �e nieczysto�ci segregowane s� nie terminowo odbierane, w
Cisku ostatnio wogóle nie odbierali odpadów segregowanych.

Wójt Gminy Cisek wyja�nił, �e ostatnio warunki pogodowe nie sprzyjały, ale mimo to skarg
telefonicznych jest du�o na RETMONDIS i mo�na byłoby sporz�dzi� interpelacj� radnych.
� Radny Wurst Alojzy- czy zezwolenie na wycink� drzew wydaj� si� w godz. 20.00-2100,

w miejscowo�ci Steblów-Byczynice o tej porze słycha� odgłosy pracuj�cych pił, odgłosy
te dochodz� z okolicy Nieznaszyna-Kocha�ca, nadmienił, �e ostatnio du�o drzew jest
wycinanych a nie wida� nowych nasadze�.

Wójt gminy udzielił wyja�nie�, �e Kochaniec nale�y do Gminy Polska Cerekiew, je�eli kto�
ma zezwolenie na wycink� do przypuszczalnie nie wycina noc� oraz ka�dy kto otrzyma
decyzj� na wycink� ma obowi�zek posadzenia nowych drzew  lub  krzewów, zezwolenie na
wycink� drzew otrzymuje wła�ciciel działki.
� Radny Ketzler Alojzy- zapytał kto jest odpowiedzialny za zamkni�cie klap

przeciwpowodziowych? Po ostatnim wylewie Odry zalało w Cisku tzw. Kotliny, woda
stoi w tym miejscu do dzisiaj i nie mo�e dojecha� do swojego gospodarstwa.

� Radny Malik Jan – klapy przeciwpowodziowe co roku s� sprawdzane, remontowane,
wczoraj spacerował nad Odr� w Przewozie i stwierdził, �e tam równie� s� nieszczelne,
jest to robota „tandetna”,

Wójt Gminy wyja�nił- za klapy przeciwpowodziowe s� odpowiedzialne osoby, które
mieszkaj� najbli�ej, dwa razy w roku jest przegl�d tych klap i klapy te na pewno s� sprawne.
Nieszczelno�� klap przeciwpowodziowych nale�y zgłasza� nawet telefonicznie.



� Radny Oleks Walter- zaproponował aby zwróci� si� pismem do Zarz�du Dróg
Powiatowych, aby posprz�tano piasek „po zimie” szczególnie  k/ chodników, przy
prywatnych posesjach posprz�taj� mieszka�cy.

� Radny Basista Leonard- przypomniał, aby usun�� szkody wyrz�dzone w WDK
Nieznaszyn, szkody te zostały wyrz�dzone przez wnuka brata P.Basisty.

� Radna Bustrycka Sylwia – zgłosiła do remontu drog� powiatow� od Landzmierz-
Biadaczów do Landzmierza, na drodze tej s� po zimie liczne dziury szczególnie k/posesji
�ygadło.

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, w temacie dróg potrzeb jest du�o, b�dzie robiony przegl�d
dróg gminnych, powiatowych po zimie, jednak�e na wszystkie remonty nam nie starczy
poniewa� nie mamy �rodków finansowych w bud�ecie gminy.
Innych nie zgłoszono .
Ad. 10. Informacje oraz zapytania sołtysów.
� Sołtys wsi Przwóz Surzykiewicz Urszula- poinformowała,�e w Przewozie s� do remontu

wszystkie drogi, szczególnie ul.Lipowina,
� Sołtys wsi Roszowice Jan Gwó�d�-w miejscowo�ci Roszowice zawaliły si� ruiny

budynku, wła�cicielem posesji jest P. Król, czy gmina ma wpływ na indywidualnych
wła�cicieli w sprawie zabezpieczenia lub usuni�cia ruin?

Wójt Gminy wyja�nił, �e gmina nie ma prawa ingerowa� we własno�� prywatn�.
� Sołtys wsi Kobylice Golenia Ryszard- zapytał w temacie dróg, czy mało uci��liwe dziury

mogliby mieszka�cy we własnym zakresie usun��, tylko byłoby upowa�nienie potrzebne
na zakup frezowin lub innego?

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e mo�na zakupi� z funduszy Rady Sołeckiej.
� Sołtys wsi Miejsce Odrza�skie Zaremba Ryszard-zgłosił remont całej ulicy Spółdzielców

w Miejscu Odrza�skim,
� Sołtys  wsi Roszowicki Las Wilk Hubert- 1.ul.Planetorza wymaga remontu, szczególnie

du�e ubytki w poboczu s� k/domu stra�aka oraz k/posesji Wagner,2. Prosił o wyja�nienie
w sprawie rezygnacji z sołtystwa?

� Sołtys wsi Steblów Siembieda Czesław- zapytał, czy mógłby dla sołectwa zakupi� ok.40m
kr�gów w celu poł�czenia rowów, mieszka�cy Steblowa maj� pretensje,�e w Steblowie
nic si� nie robi, a w innych wsiach si� robi.

Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, �e we wszystkich wsiach jest problem z drogami.
Odno�nie rezygnacji z funkcji sołtysa, spraw� t� reguluje statut sołectwa. Kr�gi mo�na
zakupi� z funduszy Rady Sołeckiej, w bud�ecie gminy nie ma zaplanowanych na ten cel
pieni�dzy „ musimy mierzy� siły na zamiary”, wywód, �e w Steblowie nic si� nie robi a w
innych miejscowo�ciach si� robi nale�y uzasadni�. Jako sołtys powinien sołectwo zjednoczy�,
zintegrowa�, w s�siednich sołectwach tak funkcjonuje. Nie mo�na wydawa� pieni�dzy na co�
co nie jest uj�te w bud�ecie gminy.
� Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka- 1.prosiła aby w przegl�dzie dróg uczestniczył sołtys

danej wsi,2. Rozmawiała z P.Balas pełni�c� obecnie p.o.dyr.GOK-u, P.Balas miała
pretensje, �e nie jest zapraszana na posiedzenia komisji o�wiaty lub sesje w sprawach,
kiedy GOK jest omawiany.

Innych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 11. Nie wpłyn�ły �adne interpelacje.
Ad.12. Wolne wnioski :
Radny Oleks Walter- narzekamy na zniszczone drogi, niedawno jechał nowo zrobion� drog�
od mostu na Odrze w kierunku Roszowickiego Lasu, rolnicy orz� do samej drogi, wnioskuje
aby sprawdzi� drogi nowo-zrobione, czy rolnicy doceniaj� zrobienie nowych nawierzchni,
sprawdzi� kto orze do kraw�dzi drogi.



Przewodnicz�cy Rady Gminy zwrócił si� do redaktora NTO, aby wniosek radnego Oleksa
nagło�ni� w NTO, zrobi� zdj�cie, zamie�ci� w gazecie, b�dzie to równie� dowód do ukarania.
� Sołtys wsi Kobylice Golenia Ryszard- zabrał głos w temacie od�nie�ania, chocia� zima

si� sko�czyła, nale�ałoby temat od�nie�ania rozwi�za�, mieszka�cy nie s� zorientowani o
podziale dróg w naszym Pa�stwie i nie potrafi� zrozumie� dlaczego jad�cy pług jedne
drogi od�nie�a a inne nie chocia� przez nie przeje�d�a, zaproponował aby w przyszłym
roku temat od�nie�ania rozwi�za� we własnym zakresie

Wójt Gminy Cisek potwierdził pomysł, aby  w poszczególnych sołectwach wytypowa�
rolnika do od�nie�ania.
Innych pyta�, wniosków nie zgłoszono.
Wójt Gminy zło�ył wszystkim zebranym �yczenia wielkanocne.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz słowami” Zamykam obrady XXVIII Sesji Rady
Gminy Cisek” zako�czył obrady sesji- godz.18.45.

Protokółowała : Małgorzata Siegmann
Przewodnicz�cy

Rady Gminy Cisek
/-/ Paweł Ryborz


