
Protokół
z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia  25kwietnia 2005r- godz. 14.00

Ad.1 Obrady XXIX Sesji słowami „Otwieram obrady XXIX Sesji Rady Gminy Cisek”
otworzył i prowadził Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz. Na wst�pie powitał zebranych
radnych, sołtysów, pracowników urz�du oraz redaktorów: Echa Gmin, NTO i Gazety
Lokalnej. Sprawdził prawomocno�� obrad : na 15 radnych obecnych: 12 radnych / nieobecni;
A. Przewo�nik, A.Ketzler, S.Bustrycka/. Lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do protokółu
sesji.
Uczczono minut� ciszy �mier� papie�a.
Ad.2 Przewodnicz�cy Rady zapytał o uwagi i wnioski do porz�dku obrad.
Wójt Gminy Cisek  zgłosił wniosek do porz�dku obrad w sprawie uzupełnienia porz�dku
obrad o podj�cie uchwały dotycz�cej „ zmiany Uchwały Nr XXVII/128/2005 Rady Gminy
Cisek z dnia 28 lutego 2005r”. Wyja�nił, �e Pani Wojewoda Opolska zaskar�yła nasz�
uchwał� z dnia 28 lutego 2005r w sprawie regulaminu na 2005r okre�laj�cego niektóre zasady
wynagradzania za prac� oraz wysoko��  i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia oraz nagród, do S�du Administracyjnego.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz dodał do wypowiedzi Wójta Gminy, �e
szczegóły zostan� omówione przez radc� prawnego  przy omawianiu projektu uchwały i
poddał pod głosowanie zmian� porz�dku obrad poprzez dodanie pkt. 8 d „ zmiany Uchwały
Nr XXVII/128/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2005r”.
za przyj�ciem                          – 12 głosów,
przeciw                                    -    0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania   – 0 głosów,
Zmian�  porz�dku obrad  radni przyj�li jednomy�lnie, po zmianach porz�dek obrad
przedstawiał si� nast�puj�co”
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno�ci obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porz�dku obrad.
3. Przyj�cie protokółu z obrad poprzedniej XXVIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy.
5.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym.
6. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania bud�etu Gminy Cisek za

2004r
a /  przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii
      o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania bud�etu gminy za 2004r,

      b / Dyskusja nad zło�onym sprawozdaniem,
7. Absolutorium

a / przedstawienie protokółu i uchwały Komisji Rewizyjnej
b /  przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii
     o wniosku Komisji Rewizyjnej dotycz�cym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
c / dyskusja,
d / podj�cie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

8.  Podj�cie uchwał w sprawach:
a/  zmian w bud�ecie gminy na 2004r- projekt uchwały zostanie dor�czony przed sesj�,
b/  wieloletniego programu bada� profilaktycznych,
c/ ogłoszenia konkursu dla mieszka�ców gminy Cisek pod nazw� „ Najbardziej zadbana
   zagroda wiejska”,
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    d/   zmieniaj�ca Uchwał� Nr XXVII/128/2005 w sprawie regulaminu na 2005r
       okre�laj�cego
       niektóre zasady wynagradzania za prac� oraz wysoko��  i szczegółowe warunki
       przyznawania   nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród,
9.   Rozpatrzenie skarg na Wójta Gminy Cisek,
10. Przedstawienie sprawozdania z działalno�ci komisji problemowych rady oraz Komisji
      Rewizyjnej za okres od pa�dziernika 2004r do kwietnia 2005r
11. Zapytania i o�wiadczenia radnych.
12. Informacje oraz zapytania sołtysów.
13. Odpowied� Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone  w okresie mi�dzy sesyjnym.
14. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji.
Ad.3 Przyst�piono do przyj�cia protokółu z obrad poprzedniej sesji. Przewodnicz�cy Rady
Gminy Cisek Paweł Ryborz zapytał o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej sesji?
Radny Oleks Walter zgłosił jedn� uwag� do protokółu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy,
zmiana dotyczyła Ad.4 w tre�ci napisano „ Rada Miasta” a powinno by� „Rada Powiatu”,
innych uwag nie zgłoszono. Po dokonaniu autopoprawki przyj�cie protokółu poddano pod
głosowanie:
za przyj�ciem                           - 12 głosów ,
przeciw                                       - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania  – 0 głosów,
Protokół z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005r po dokonanej
autopoprawce przyj�to jednomy�lnie.
Ad.4 . Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym tj. od 21 marca 2005 do 25 kwietnia 2005r.
Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji.
Ad.5. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym.
- kompletowano wnioski z „Odnowy Wsi” na budow� szatni LZS w Łanach oraz na place

zabaw w miejscowo�ci Podlesie i Dzielnica,  inwestycje te wycenione s� na 514.000zł,
mo�na otrzyma� dofinansowanie w kwocie 411.000zł,

- poinformował o podj�tych działaniach w sprawie przej�cia o�rodków zdrowia oraz o
zamierzeniach przyst�pienia do programu SFOR, z którego mo�naby otrzyma�
dofinansowanie na modernizacj� O�rodka Zdrowia w Cisku,

- poinformował o mo�liwo�ci zło�enia wniosku o dofinansowanie remontu ogrzewania i
klatki schodowej w Gimnazjum Cisek z  kontraktu wojewódzkiego, wnioski mo�na
składa� w dnia 04-10 czerwca 2005r ,

- poinformował o wydanych widokówkach z poszczególnych sołectw w ramach promocji
gminy,

- poinformował o wydanych decyzjach, o wysłanych pismach z urz�du(508szt.) oraz o
przyj�tych pismach (408),

- poinformował  o przeprowadzonym  przetargu  na sprzeda� nieruchomo�ci rolnych
poło�onych w miejscowo�ci: Łany, Podlesie i Steblowie,

- nie doszedł do skutku przetarg na sprzeda�  nieruchomo�ci w Bła�ejowicach,
- poinformował, o przeprowadzonym przez Echo Gmin plebiscytu na najpopularniejszego

sołtysa gminy: z naszej gminy wygrali: sołtys wsi Miejsce Odrza�skie  Pan Ryszard
Zaremba i Przewóz Pani Urszula Surzykiewicz,

Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz zło�ył nagrodzonym sołtysom wyrazy uznania.
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Dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy.
Radny Leonard Basista-1.zabrał głos w sprawie wydanych widokówek, dlaczego widoki ze
wsi Nieznaszyn s� wzi�te ze starego folderu a nie z nowego? 2. nominowano 2 sołtysów, kto
zgłaszał sołtysów?
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Ryborz Paweł- udzielił wyja�nie�, wydany  nowy folder
jest mu znany i s� tam umieszczone zdj�cia nowe, prawdopodobnie w przypadku
Nieznaszyna jaki� fragment został ponownie uj�ty .
Sekretarz Gminy Jerzy Groeger- zapewnił, �e do folderu robione nowe zdj�cia.
Radny Basista Leonard- za��dał pój�cia do biura sekretarza aby sprawdzi� folder i
udowodni�, �e w przypadku  Nieznaszyna do folderu wzi�to zdj�cia ze starego folderu.
Radni stwierdzili, �e sprawdzenia zdj�� zgłoszonych przez Pana Basisty mo�na dokona� w
przerwie i prosili o dalsze kontynuowanie obrad.  Z sali padło równie� stwierdzenie, �e na
widokówce nie uwidoczniono zabudowa� radnego Basisty.
Zako�czono dyskusje nad sprawozdaniem Wójta Gminy

Ad. 6  Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz zapytał radnych czy jest potrzeba
omówienia sprawozdania z wykonania bud�etu   za 2004r ? Czy s� jakie� pytania do tematu
sprawozdania?   Sprawozdanie było omawiane na posiedzeniach komisji, w obecno�ci Pana
Wójta i Pani  Skarbnik, niejasno�ci na bie��co były wyja�niane, komisja rewizyjna równie�
kontrolowała wykonanie bud�etu.
Radni nie wnie�li �adnych pyta� jak równie� stwierdzili, �e nie ma potrzeby ponownego
omawiania sprawozdania z wykonania bud�etu za 2004r.
Udzielono głosu zast�pcy przewodnicz�cego rady- J..Malik, który odczytał Uchwał�  Nr
102/2005  Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy
z wykonania bud�etu Gminy za 2004r . Uchwała stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji.
D y s k u s j a:
Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji Gospodarczo-Bud�etowej L.Basista, który
przedstawił stanowisko komisji w tym temacie.  Komisja Gospodarczo- Bud�etowa
omawiaj�c wykonanie bud�etu polegała na stanowisku komisji rewizyjnej, która dogł�bnie
kontrolowała ten temat. W swojej wypowiedzi stwierdził, �e opinia komisji jest pozytywna co
nie oznacza, �e pieni�dze bud�etu s� dobrze wydatkowane. Wymienił co zdaniem komisji
gospodarczo-bud�etowej jest bł�dne:
- za du�o wydatkuje si� na pras� w urz�dzie, która jego zdaniem nie zawsze jest czytana,

„Agrochemia”, komu w urz�dzie takie czasopismo jest potrzebne? Stwierdził, �e kwota
4.000zł kwartalnie wydatkowana na pras� jest za wysoka.

- Wypłat� delegacji w kwocie ok.200zł miesi�cznie na dokształcanie, zapytał Wójta Gminy
czym Wójt si� sugerował wyra�aj�c zgod� na pokrycie kosztów dojazdu pracownikowi
dokształcaj�cemu si�? je�eli kto� z rodziców prosi o zwolnienie z opłaty „czesnego”, to
si� zastanawiamy czy udzieli� zwolnienia, robimy rozeznanie o sytuacji materialnej
rodziny. Sytuacja materialna tego pracownika jest dobra, to nie jest osoba biedna, za 200zł
radny Basista miałby zatankowany pełny bak  swojego samochodu, na którym zajechałby
4 razy do Opola i z powrotem, „ chyba, �e w tej delegacji jest kwota przeznaczona na
posiłek?”, w �adnych przepisach prawnych nie znalazł przepisu aby płaci� za prywatne
szkolenie si� ?,

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- je�eli chodzi o zakup prasy do urz�du , jest 8 pozycji zakupu
prasy, w tym najdro�sze s� dzienniki urz�dowe, monitory polskie, pozostałe  gazety s� du�o
ta�sze: rzeczpospolita, trybuna opolska, gazeta wyborcza, wspólnota, pracownicy z tej prasy
korzystaj�,  je�eli taka wola rady jest to z prenumeraty „ agrochemii” zrezygnujemy.
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Prenumerowana jest prasa najpotrzebniejsza i prasa ta jest ogólnodost�pna.
Odno�nie 200zł-pokrycie kosztów delegacji udzielił wyja�nie�, �e s� przepisy prawne na
pokrycie kosztów pracownikowi podnosz�cemu kwalifikacje, przyznaj�c pracownikowi
pokrycie kosztów dojazdu na studia docenił to, �e pracownik jest ch�tny na podnoszenie
swoich kwalifikacji, o�cienne gminy równie� praktykuj� tak� form� cz��ciowej
rekompensaty, przy ustalaniu zwrotu kosztów dojazdu nie brano pod uwag� sytuacji
materialnej pracownika.
Radny Malik Jan – w sprawie czasopism, zapytał czy nie mo�naby czasopism przekaza� do
czytelni szkolnej?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e czasopisma, które przez jaki� czas s� w sekretariacie na
stoliku s� niekompletne, poniewa�, s� z nich wycinane artykuły, które dor�czane s�
pracownikowi odpowiedzialnemu za temat opisywany w prasie.
Zako�czono dyskusj�.
Ad.7 Udzielono głosu przewodnicz�cemu Komisji Rewizyjnej W. Oleks, który odczytał
protokół komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania
bud�etu gminy za 2004r, oraz  uchwał� nr 1/2005 komisji rewizyjnej. Protokół oraz uchwała
komisji rewizyjnej stanowi� zał�czniki nr 3 i 4 do protokółu sesji.
Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej Walter Oleks- poinformował, �e komisja do niektórych
faktur wybranych wyrywkowo miała uwagi, wyszczególnił te faktury:
- opłaty za telefony dz.710 w Przewozie, Miejscu Odrza�skim i Nieznaszynie, wprawdzie

jest  tylko opłata stała  tzw. abonament, stanowiacy du�y wydatek w ci�gu roku,
racjonalne gospodarowanie obowi�zuje wszystkich. Mo�na by przej�� na abonament
preferencyjny,

- delegacja za podnoszenie kwalifikacji o której mówił P.Basista,
- dwie faktury z gimnazjum, poło�enie kostki brukowej i remont pokoju nauczycielskiego,

z umowy nie wynika jaki zakres i ile metrów, uwa�a �e faktura powinna by� dobrze
opisana i rozliczona,  na remont pokoju nauczycielskiego zu�yto 425 kg tynku ozdobnego,
54 l emulsji, w opisie brak metra�u pomieszczenia, komisji chodzi o dokładne
wytłumaczenie na jaki cel zakupiono materiały, dyrektorzy szkół znaj� si� na szkolnictwie
i nie musz� by� zorientowani w remontach, sprawy remontów powinny by� nadzorowane
przez dział inwestycji Urz�du Gminy.

D y s k u s j a:
Radni nie wnie�li �adnych pyta�.
Udzielono głosu z-cy przewodnicz�cego Rady Gminy J.Malik, który odczytał Uchwał� Nr
229/2005 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 kwietnia 2005r nt. opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Cisek za 2004r.
Opinia RIO stanowi zał�cznik nr 5 do protokółu sesji.
D y s k u s j a:
Radni nie wnie�li �adnych pyta�.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium, który poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                          - 12 głosów,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania – 0 głosów,
Uchwała Nr XXIX/ 138/ 2005 rady Gminy Cisek z dnia 25 kwietnia 2005r w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania bud�etu Gminy za 2004r została
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 6 do protokółu sesji.
Wójt Gminy zło�ył podzi�kowanie radnym.
Ogłoszono 15 min przerw�.
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Po przerwie udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany
poszczególnymi paragrafami, działami rozdziałami. Wójt Gminy dodał do wypowiedzi
P.Skarbnik, �e zmiana dotyczy remontu O�rodka Zdrowia w Cisku, planujemy zło�y�
wniosek na dofinansowanie z Urz�du Marszałkowskiego, w celu otrzymania dofinansowania
85% kosztów to musimy mie� w bud�ecie zabezpieczone  �rodki własne.
� Radny Basista Leonard- komisja gospodarczo-bud�etowa temat omawiała warunkowo

komisja si� zgadza z proponowanymi zmianami,
� Radny Walter Oleks- gimnazjum nie potrafi wytłumaczy� si� z niektórych faktur 2004r,

potwierdził, �e komisja gospodarczo-bud�etowa warunkowo zmiany akceptuje,
Wójt gminy udzielił wyja�nie�, ze inwestycje te b�d� nadzorowane i realizowane przez urz�d
je�eli �rodki finansowe b�d� przyznane..
� Radna Blana Lucja- zapytała w sprawie zakupu komputerów, ile? I na jakie stanowiska?,

zał. nr 1 do projektu uchwały,
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, �e zmiana jest  zwi�zana z podj�t� Uchwał� E-urz�d.
� Radna Walach Karina- zał.  nr 1 remont dróg, jakie drogi b�d� remontowane ?, co z

budow� budynku
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, je�eli otrzymamy dofinansowanie to planujemy zrobi� drog�
Roszowice-Łany,  natomiast budowa budynku wielofunkcyjnego planowana jest na 2006r.
� Radny Malik Jan zapytał, czy §1 dział 854 projektu okre�la stypendia dla uczni?
Wójt Gminy Cisek potwierdził, �e tak s� to pieni�dze przekazane z bud�etu pa�stwa na
stypendia dla uczni.
Innych pyta� nie zgłoszono.
Projekt uchwały po odczytaniu poddano pod głosowanie.
Za przyj�ciem                        - 12 głosów,
Przeciw                                     - 0 głosów,
Wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXIX/ 139/ 2005 Rady Gminy Cisek z dnia 25 kwietnia 2005r w sprawie zmian
do bud�etu gminy Cisek na 2005r została jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik
nr 7 do protokółu sesji.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, dotycz�cych wprowadzenia autopoprawki do projektu
uchwały, w § 2 jest „ 1. Zał�cznik Nr 5 do uchwały  Rady Gminy Nr XXV/2004 z dnia 29
grudnia 2004r otrzymuje brzmienie jak zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały „ a § 2 powinien
mie� brzmienie:
„ 1. Zał�cznik Nr 5 do uchwały  Rady Gminy Nr XXV/2004 z dnia 29 grudnia 2004r
       otrzymuje brzmienie jak zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zał�cznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Nr XXV/2004 z dnia 29 grudnia 2004r
      otrzymuje      brzmienie jak zał�cznik nr 2 do niniejszej uchwały”.
Radca Prawny Maciej Paj�k udzielił wyja�nie�, �e autopoprawka powinna by�
przegłosowana.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz poddał pod głosowanie w/w  autopoprawk�.
Za przyj�ciem                         –11 głosów,
Przeciw                                     - 0 głosów,
Wstrzymało si� od głosowania - 1 głos,
Wi�kszo�ci� głosów autopoprawk� do uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy przyj�to.
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Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego planu bada�
profilaktycznych dla mieszka�ców gminy Cisek.
Wójt Gminy omówił projekt uchwały, w której nale�y dokona� autopoprawki , zmieniono
tre�� § 2 –jest „ na sfinansowanie bada�, o których mowa w ust.1 przeznaczone zostan�
przeznaczone zostan� w poszczególnych latach okresu 2005-2007 nast�puj�ce kwoty”, a
powinno by� „na sfinansowanie bada�, o których mowa w ust.1 przeznaczone zostan�
przeznaczone zostan� w poszczególnych latach okresu 2005-2009 nast�puj�ce kwoty:
2005- 30.000zł,
2006- 30.000zł,
2007- 30.000zł,
2008- 30.000zł,
2009- 32.000zł,
tj. ł�cznie: 152.000zł,
W dalszej cz��ci projektu uchwały równie� nale�y zmieni� okres obj�tych lat na 2005-2009.
Innych zmian do projektu nie zgłoszono
Przewodnicz�cy Komisji O�wiaty Malik Jan poinformował, �e komisja upowa�niła Panie
lekarki do omówienia projektu uchwały i ustalenia jakie badania przeprowadzi� dla naszych
mieszka�ców.
Udzielono głosu Pani doktor O�rodka Zdrowia w Cisku Dorocie Łoteckiej, która w swojej
wypowiedzi nadmieniła, �e wspólnie z P.Terechow� s� zaniepokojone przej�ciem O�rodków
Zdrowia, je�eli gmina nie przejmie tych budynków, to nie b�dzie modernizacji tych
budynków. O�cienne gminy przej�ły budynki, modernizuj� je i podobne programy bada�
realizuj�. Gdyby zgodnie z omawianym projektem uchwały udało si� przebada� 1/3
mieszka�ców byłoby to du�o. Lekarki ze swej strony przygotowuj�, które roczniki i na jak�
chorob� przebada�. Dzieje si� bardzo  dobrze, �e dzieci korzystaj� z wyjazdu na basen, �e jest
zorganizowany aerobik w sali gimnastycznej, jest klub sportowy, nie nale�y utrudnia�
mieszka�com z korzystania z przeprowadzenia bada� profilaktycznych. Jako pierwsze na
pewno b�d� badania: mamografia u kobiet, prostata u m��czyzn, kolonoskopia, nast�pnie
wady postawy. Przeprowadzane badania b�d� konsultowane z Rad� Gminy, wszystko zale�y
od pieni�dzy dodała.
Przewodnicz�cy Komisji  Gospodarczo-Bud�etowej Basista Leonard przedstawił zdanie
komisji, komisja jak najbardziej inicjatyw� popiera.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały, nadmienił, �e Rada
Gminy dobrowolnie wykupuje badania. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Za przyj�ciem                        - 12 głosów,
Przeciw                                     -0 głosów,
Wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXIX/ 140/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 25 kwietnia 2005 w sprawie
wieloletniego programu bada� profilaktycznych została jednomy�lnie podj�ta.
Uchwała stanowi zał�cznik nr 8 do protokółu sesji.

Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu dla mieszka�ców gminy
Cisek  „Najbardziej zadbana zagroda wiejska”.
Przewodnicz�cy Komisji Rolnictwa  Józef Kusze przedstawił opini� komisji, która projekt
omawiała , komisja wniosła jedna zmian� 5-letni� karencj� dla uczestników którzy ju� brali
udział w konkursie. Zmian� wprowadzono w celu ograniczenia dla tych osób które ju� brały
udział, a zmobilizowa� tych którzy jeszcze nie brali udziału. Innych zmian nie wprowadzono.
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Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek odczytał projekt uchwały, który poddano pod
głosowanie:
za przyj�ciem                        – 12 głosów,
przeciw                                   -    0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania – 0 głosów,
Uchwała Nr XXIX/141/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 25 kwietnia 2005r w sprawie
ogłoszenia konkursu dla mieszka�ców gminy Cisek  „Najbardziej zadbana zagroda wiejska”,
została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 9 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały zmieniaj�cej Uchwał� Nr XXVII/128/2005 Rady Gminy
Cisek z dnia 28 lutego 2005r
Radca prawny Maciej Paj�k udzielił wyja�nie� – o niewa�no�ci uchwały decyduje Nadzór
Wojewody, w tym temacie przedstawił przepisy  prawne z ustawy o samorz�dzie gminnym,
je�eli terminy zgodnie z przedstawion� ustaw� zostan� przekroczone to wtedy zaskar�on�
uchwał� kieruje si� do s�du. Rada Gminy Cisek podj�ła Uchwał� XXIX/142/2005 dnia 28
lutego 2005r  w sprawie regulaminu na 2005r okre�laj�cego niektóre zasady wynagradzania
za prac� oraz wysoko�� i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia oraz nagród, która w terminie 7 dni jest wysyłana do Nadzoru Prawnego
Urz�du Wojewódzkiego. Po upływie 30 dni Pani Wojewoda stwierdziła, �e uchwała jest zła
wobec czego innej mo�liwo�ci nie ma jak tylko wniesienie skargi do s�du. Odczytał radnym
wszystkie uwagi, b�d�ce przedmiotem skargi. Poinformował, �e niezale�nie od podj�cia
uchwały zmieniaj�cej zostanie wniesione do s�du oddalenie od skargi. Zdaniem radcy
prawnego skarga ma w/w uchwał�  jest niezasadna.
Radny Basista Leonard – zapytał, czy jest konieczno�� uchylenia uchwały z dnia 28 lutego
2005r?
Radca Prawny udzielił wyja�nie�, �e takiej potrzeby nie ma poniewa� uchwała z 28
lutego2005r nie została uchylona.
Innych pyta� nie zgłoszono, wobec czego projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                        - 12 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów,

Uchwała Nr XXIX/142/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 25 kwietnia 2005r zmieniaj�ca
Uchwał� Nr XXVII/128/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2005r została
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 9 do protokółu sesji.
Ad. 9 Rozpatrzenie skargi P.Konrada Haronski.
Radnym skarga P.Haronski jest znana.
Radca Prawny udzielił wyja�nie� – P.Konrad Haronska odwołał si� od Uchwał Rady Gminy
Cisek Nr XXVII/130/2005 oraz XXVII/131/2005 z dnia 28 lutego 2005r, obydwa odwołania
nie wnosz� nic nowego do sprawy, wi�c zgodnie z przedstawionym projektem uchwały
skarg� mo�na rozpatrzy�.
Radni nie wnie�li �adnych uwag do projektu uchwały, w zwi�zku z czym projekt  uchwały
poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                       – 12 głosów,
przeciw                                   -  0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXIX/ 143/ 2005 Rady Gminy Cisek z dnia 25 kwietnia 2005r w sprawie
stanowiska Rady Gminy Cisek wobec skarg Konrada Haronski z dnia 04 marca 2005r została
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 10 do protokółu sesji.
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Nast�pnie rozpatrzono skarg� zło�ona przez P.Foltys – Kania na Dyr. Gminnego  Przedszkola
w Łanach.
Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji Rewizyjnej W.Oleksowi, który odczytał
protokół    komisji stanowi�cy zał�cznik nr 11 do niniejszego protokółu. Komisja rewizyjna
uznała skarg� za zasadn�.
Wójt Gminy Cisek- wyraził niezadowolenie z takiej oceny komisji, poniewa� je�eli dzieci
korzystały z nauki j.niemieckiego, religii, przygotowywanych posiłków, wyprawki itp.
powinny czesne płaci�. Konsekwencj� stanowiska komisji rewizyjnej oraz podj�cia uchwały
b�dzie, zwrot opłaty czesnego zarówno z przedszkola Łany jak i Cisek.
Radca prawny udzielił wyja�nie� do obaw Wójta- nie podziela wypowiedzi Wójta poniewa�:
komisja rewizyjna w swoim stanowisku uznała skarg� Panów Foltys – Kania za zasadn� ze
wzgl�du na brak uzupełnionych odpowiednich dokumentów. Je�eli uchwała zostanie podj�ta
zgodnie z projektem czesnego wraca� nie b�dziemy zapewnił. Rodzic musiałby udowodni�,
�e dziecko korzystało z zaj�� ponadprogramowych bez jego zgody, „ od tego stwierdzenia do
wypłaty czesnego jest długa droga”.
Radny Oleks Walter- komisja rewizyjna nie rozpatrywała tematu, czy płac� czesne, czy te�
nie, komisja stwierdziła, �e w dokumentach przedszkola jest brak dokumentu - o�wiadczenia
rodzica  wyra�aj�cego zgod� na nauczanie ponadprogramowe, gdyby taka deklaracja była w
dokumentach przedszkola wtedy skarga byłaby oddalona,   dlatego komisja w tym temacie
uznała skarg� za zasadn�.
Dyskusja: radni nie wnie�li �adnych pyta�. Projekt uchwały – uzna� skarg� za zasadn�
poddano pod głosowanie:
za przyj�cie                             - 9 głosów,
przeciw                                    - 1 głos,
wstrzymało si� od głosowania – 2 głosy,
Uchwała Nr XXIX / 144/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 25 kwietnia 2005r w sprawie
rozpatrzenia skargi Alojzego Foltysa i Witolda Kani wi�kszo�ci� głosów podj�to.
Uchwała stanowi zał�cznik nr 12 do niniejszego protokółu.
Ad.10. Sprawozdania z działalno�ci komisji za okres  od pa�dziernika 2004r do kwietnia
2005r przedstawili kolejno przewodnicz�cy komisji:
Malik Jan- komisja o�wiaty, sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 13 do niniejszego protokółu,
Basista Leonard- komisja gospodarczo- bud�etowa, brak sprawozdania na pi�mie,
poinformował o podwy�ce diet, które komisja pozytywnie zaopiniowała,
Kusze Józef- komisja rolnictwa, sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 14 do niniejszego
protokółu
Dyskusja do sprawozdania komisji rolnictwa:
Sołtys wsi Cisek Lewicka Kazimiera- co z remontem ul.Starowiejskiej i Olszowej w Cisky?
Sołtys wsi Roszowice Jan Gwó�d�- poinformował aby komisja sprawdziła droga k/boiska
k/szkoły w lewo, w Roszowicach, czy ta droga jest na gwarancji?
Kusze Józef udzielił wyja�nie�, �e komisja rolna ma zaplanowany objazd dróg.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz przypomniał sołtysom, �e nie omawiamy tematu
dróg lecz przedstawiono sprawozdanie z działalno�ci komisji rolnictwa.
Walter Oleks przedstawił sprawozdanie z działalno�ci komisji rewizyjnej, stanowi�ce
zał�cznik nr 15 do protokółu sesji.
Innych pyta� do przedstawionych sprawozda� nie zgłoszono.
Radny Basista Leonard zło�ył wniosek o wykre�lenie z porz�dku obrad pkt 11, 12, 13,14.
Radca prawny udzielił wyja�nie�, �e wniosek radnego Basisty jest niezgodny ze Statutem
Gminy i nie mo�na przyj�� takiego wniosku.
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Ad.11 Zapytania radnych..:
Radna Karina Walach- nie zgadza si� z opini� komisji rewizyjnej w sprawie przedszkola
Łany, jest mieszkank� Łan, praca nauczycielki przedszkola z Łan jest na wysokim  poziomie,
ocena komisji „ �e biurokracja jest �le prowadzona w przedszkolu w Łanach” jest bardzo
krzywdz�ca, informacja taka „idzie w eter”, przedszkole w łanach pracuje dobrze dodała.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz- komisja stwierdziła, �e formalno�ci nie zostały
dopełnione a nie, �e nauczyciele �le pracuj�.
Radny Walter Oleks- co z parkingiem w Cisku?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e parking nie jest uj�ty w bud�ecie gminy Cisek na 2005r,
je�eli przesuniemy �rodki bud�etowe „z dróg” to mo�naby wyrówna� i nawie� tłucznia,
jednak�e nie jest wskazane aby wywozi� tam nadal �mieci, ostatnio przywieziono tam
gał�zie, które prawdopodobnie s� z „Victorii’, musimy wspólnie o to dba�.
Radny Oleks Walter potwierdził, �e gał�zie s� z „Victorii”, ale zostan� spalone, potwierdził
propozycje Wójta, �e wystarczy wyrówna� i nawie� tłucznia..
Radny Alojzy Wurst- co ze stanem dróg powiatowych, kto z pracowników nadzoruje
współprac� z Zarz�dem Dróg Powiatowych ? gdzie id� pieni�dze z podatku drogowego?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e wnioski w sprawie dróg powiatowych s� wysyłane,
ogólnie na drogach jest du�o do zrobienia a wszystko zale�ne jest od finansów.
Radny Blacha Anzelm zapytał w sprawie bramy do OSP w Miejscu Odrza�skim?
Wójt Gminy Cisek- projekt  jest zrobiony zaplanujemy w bud�ecie gminy 2006r.
Ad.12 Zapytania sołtysów.
Sołtys wsi Bła�ejowice-1. w sprawie przedszkola w Łanach udzielił wyja�nie�, lekcje
j.niemieckiego nie odbywały si� poniewa� nie było nauczyciela tak samo nauka religii,
dlatego napisano pismo do rady gminy. 2. W sprawie drogi na tzw.Kopaniny, droga jest po
gwarancji i si� „rozlatuje”, mo�e remont jest  jeszcze na gwarancji dlatego informuje.3.
Bła�ejowice chciałoby wyczy�ci� przepusty i przyj�łoby do pomocy osoby, które maj� do
odpracowania kar�. 4. na przystanku PKS brakuje szyby.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- tzw. „skaza�cy”, musz� pracowa� pod opiek�, natomiast
b�dziemy mieli zatrudnione osoby z Urz�du Pracy, które mog� by� oddelegowane do tej
pracy.
Sołtys wsi Steblów- równie� w sprawie brakuj�cych szyb na przystanku PKS w Steblowie?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e szyby zostan� zamówione i we wszystkich wsiach
uzupełniane.
Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka- co z utwardzeniem na rowie melioracyjnym przy ul.
Kosmonautów w Cisku, od miesi�ca pa�dziernika zgłasza i nic nie jest zrobione,
prawdopodobnie koszt utwardzenia wynosi 700,-zł, stwierdzono, �e za drogo, zaproponowała
aby osoby odbywaj�ce kar� pod nadzorem konserwatora urz�du zrobili utwardzenie, zarz�d
GSW stwierdził, �e utwardzenie to powinno by� fachowo zrobione.
Ad 13. �adne interpelacje nie wpłyn�ły.
Ad.14. Wyczerpano porz�dek obrad, Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek słowami
„Zamykam obrady XXIX Sesji” zamkn�ł obrady- godz.18.15

Protokółowała: Małgorzata Siegmann

Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek
/-/ Paweł Ryborz


