
Protokół
z obrad XXX Sesji Rady Gminy Cisek

z dnia 30 maja 2005r,

Ad.1. Obrady XXX Sesji Rady Gminy Cisek otworzył słowami „ Otwieram obrady XXX
Sesji Rady Gminy Cisek” i prowadził Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz. Na wst�pie
powitał wszystkich zebranych: radnych, sołtysów, go�ci zaproszonych, pracowników urz�du i
redaktorów Echa Gmin, Gazety Lokalnej i NTO. Sprawdził prawomocno�� obrad sesji na 15
radnych obecnych 12 / nieobecni usprawiedliwieni : Bustrycka Sylwia, Kusze Józef,
Przewo�nik Andrzej /. Obrady sesji s� prawomocne zdolne do podejmowania uchwał. Lista
obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do protokółu sesji.
Ad.2. Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz zapytał o uwagi i wnioski do porz�dku
obrad dzisiejszej sesji. Radni nie wnie�li �adnych uwag, 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 XXIX Sesji Rady Gminy.
4. Prezentacja z pobytu grupy młodzie�y na warsztatach w Ham, w ramach projektu

FORUM-POLITIK.
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/  diet przysługuj�cym radnym Rady Gminy Cisek,
c/   wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru w drodze inkasa podatku i opłat od
     osób fizycznych,
d/ korekty do Uchwały Nr XXIX/142/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r zmieniaj�cej
    Uchwał� XXVII/128/2005,
e/  zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wod� �wiadczone
    dla Gminy Cisek przez Spółdzielnie Usług Rolniczych w Cisku z/s Roszowicki Las,
f/  zmiany Uchwały XXI/92/2004 z dnia 02 sierpnia 2004r w sprawie zatwierdzenia
    wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz�dze� wodoci�gowych,

8.  Rozpatrzenie odwołania i wniosku  Pana Konrada Haronski z dnia 06 maja 2005,
9. Zapytania i o�wiadczenia radnych.
10. Informacje oraz zapytania sołtysów.
11. Odpowied� Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone  w okresie mi�dzy sesyjnym.
12. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji.
 Ad.3. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz zapytał o uwagi do protokółu
 z obrad poprzedniej sesji. Radny Walter Oleks otrzymał do wgl�du protokóły z obrad sesji
 z 2005r . Radni nie wnie�li �adnych uwag do protokółu w zwi�zku z czym przyj�cie
protokółu poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                       – 11 głosów ,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 1 głos,
Wi�kszo�ci� głosów protokół przyj�to.
Ad. 4 Udzielono głosu go�ciom zaproszonym reprezentuj�cym gmin� w programie FORUM-
POLITIK. Jako pierwsza zabrała głos Pani Agnieszka Wantuła,  która zaprezentowała  i
omówiła program, w którym bior� udział grupy z Niemiec, Anglii, Austrii, Malty.



Program Forum –Politik jest programem dwuletnim w ramach, którego grupa robocza
składaj�ca si� z przedstawicieli młodzie�y b�dzie uczestniczyła w mi�dzynarodowych
warsztatach roboczych w/w pa�stwach, a nast�puj�cych miastach: Cisek, Ham, Bredford,
Innsbruck, Isla. Grupa młodzie�y reprezentuj�ca Cisek składa si� z :
� młodzie�y PTTK- szlaki turystyczne, regionalizm ,
� młodzie�y  Gimnazjum- prowadzenie sklepiku szkolnego,
� młodzie�y DFK- j�zyk i kultura niemiecka,
Ł�cznie z w/w pa�stwami, warsztaty stanowi� grup� ok.50 osób, na spotkaniu młodzie� ma
okazj� podszlifowania j�zyka, zaprezentowania swojego kraju. Forum-Polityk ma powi�zanie
z polityk� unii europejskiej, na spotkanie zaprasza si� polityka, z którym uczestnicy
warsztatów mog� dyskutowa�, zadawa� pytania. Robi si� starania aby stworzy� Młodzie�ow�
Rad� Gminy Cisek i stworzy� warunki do jej funkcjonowania. Funkcjonowanie warsztatów
FORUM-POLITIK finansowane jest z funduszy unijnych . Pani Wantuła przedstawiła koszt
jednego  uczestnika w warsztatach :
- 3x 200zł=    600zł, uczestnictwo/ 1 osoby w trzech warsztatach,
- 3x 600zł= 1.800zł przejazd na lotnisko,    -„-
- 3x 40EURO=120EURO ubezpieczenie,      -„-
Młodzie� sama wie co chce robi�, nale�y jej tylko stworzy� warunki. Nasza młodzie� jest
bardzo otwarta je�eli chodzi o zabaw�, je�eli trzeba zabra� głos w dyskusji przykładowo jak
miało to miejsce w Ham na spotkaniu z politykiem to nasza młodzie� jest zamkni�ta
stwierdziła Pani Wantuła.
Nad organizacj� warsztatów pracuje grupa naukowców.  Pobyt grupy w Ham został
przedstawiony multimedialnie . W obradach sesji uczestniczyły dwie przedstawicielki
młodzie�y, które opowiedziały prze�ycia z pobytu w Ham, spotkania s� bardzo integracyjne,
stwierdziły.
Radni nie wnie�li �adnych pyta� do przedstawionego projektu Forum-Politik.
Ad. 5 . Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci
w okresie mi�dzy sesyjnym, które stanowi zał�cznik nr 2 do niniejszego protokółu.
 Ad.6. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalno�ci w kresie mi�dzy sesyjnym tj. od 25 kwietnia 2005 do 30 maja 2005r:
- poinformował o sporz�dzeniu wniosku dotycz�cego dofinansowania remontu gimnazjum

z funduszy marszałkowskich,
- poinformował o przegl�dzie dróg na terenie gminy, wymienił drogi najbardziej

zniszczone, wymagaj�ce remontu,
- poinformował o zatrudnieniu bezrobotnych do prac interwencyjnych,
- 07 maja 2005r odbył si� festyn stra�acki w Nieznaszynie , organizatorem była wie�

Nieznaszyn,
-  w miejscowo�ci Kobylice jest do wzi�cia ziemia z odkrywki, mo�na własnym

transportem ziemi� sobie wzi��, załadunek gwarantuj� kopalnie.
- poinformował o organizowanych przetargach, wydanych zarz�dzeniach Wójta, wysłanych

z urz�du pismach oraz pismach które do urz�du wpłyn�ły,
D y s k u s j a:
Radny Basista Leonard- zapytał, kto uczestniczył w przegl�dzie dróg?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- pracownicy działu inwestycji wraz z Wójtem, w trakcie
przegl�du nie zlustrowano wszystkich dróg tylko te najwa�niejsze, komisja rolnictwa ma w
swoim planie przegl�d dróg i mo�e jecha�  w teren.

Sołtys Kazimiera Lewicka- 1. zapytała czy ul.Starowiejsk� w Cisku zakwalifikowano do
remontu? 2. Parking w Cisku? Zaproponowała aby zatrudni� bezrobotnego do wykoszenia



chaszczy, zasugerowała aby „małymi krokami i małymi �rodkami finansowymi ”
doprowadzi� do uporz�dkowania terenu pod parking.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�,1. wst�pnie ustalono ul.Lopowina-Przewóz nowy dywanik,
ul.Olszowa i ul.Nowa w Cisku nowy dywanik, sprawdzimy ile �rodków finansowych na ten
cel pójdzie: 50zł/m2 koszt dywanika, 25zł/m2 koszt utwardzenia.    2. Potwierdził, �e teren
parkingu zostanie wykoszony, wyrównany i ewentualnie nawieziony tłucze�.
Ad.7. Podj�cie uchwał;
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy na 2005r . Udzielono
głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami,
rozdziałami i paragrafami, po stronie dochodów i wydatków. Komisja gospodarczo-
bud�etowa pozytywnie zaopiniowała zmiany o czym poinformował jej przewodnicz�cy
Leonard Basista.
Radni nie wnie�li �adnych uwag do proponowanych zmian, wobec czego projekt uchwały
dotycz�cy zmian do bud�etu gminy poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                         – 12 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXX/ 145/ Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja 2005r w sprawie zmian  do
bud�etu gminy na 2005r została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 3 do
protokółu sesji.
Nast�pnie przyst�piono do omówienia projektu w sprawie diet przysługuj�cych radnym Rady
Gminy Cisek. Przewodnicz�cy zapytał o uwagi, wnioski do przedstawionego projektu. Radni
nie wnie�li �adnych uwag, projekt uchwały poddano pod głosowanie :
za przyj�ciem                          – 5 głosów,
przeciw                                     – 6 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 1 głos,
Uchwała w sprawie diet przysługuj�cych radnym nie została podj�ta.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru
w drodze inkasa podatku i opłat od osób fizycznych. Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�,
powodem zmiany poprzedniej uchwały dotycz�cej prowizji dla sołtysów jest rekompensata za
dor�czanie nakazów płatniczych. Projekt uchwały jest zgodny z prawem. Udzielono w tym
temacie głosu przewodnicz�cemu komisji gospodarczo- bud�etowej Leonardowi Basi�cie,
który stwierdził, �e w sprawie podwy�ki procentowej prowizji dla sołtysów zdania komisji
były podzielone tak samo stwierdził Anzelm Blacha z-ca przewodnicz�cego komisji
rolnictwa.
Radny Walter Oleks zabrał głos przedstawiaj�c dane liczbowe: podatników jest ok. 1740 x
5,50zł koszt listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru daje kwot� 9.570zł.
Proponuje aby przyzna� sołtysom prowizj� 5,3% od zainkasowanych nale�no�ci
podatkowych.
Projekt uchwały po odczytaniu poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                           - 8 głosów,
przeciw                                     – 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 4 głosy,
Uchwała Nr XXX/146/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja 2005r w sprawie
wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru w drodze inkasa podatku i opłat od osób
fizycznych  wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 4 do protokółu
sesji.

Przyst�piono do podj�cia uchwały zmieniaj�cej uchwał� nr XXIX/142/2005 z dnia 25
kwietnia 2005r zmieniaj�c� uchwał� nr  XXVII/128/2005 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 wynagradzania oraz nagród.
Udzielono głosu radcy prawnemu, który przedstawił kolejno, datami  bieg sprawy od 28
lutego 2005r z przypomnieniem usterek zakwestionowanych przez nadzór wojewody.
Proponuje aby przyj�� poprawki zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego PN.III.ASz-0912-
4-272/2005 dotycz�ce Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/142/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r.
Projekt uchwały zostanie w przerwie opracowany podczas przerwy.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy ceni opłat za usługi
zbiorowego zaopatrzenia w wod� �wiadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielni� Usług
Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie.
Do projektu uchwały prezes SUR doł�czył kalkulacj� dotycz�c� podwy�ki opłat za
dostarczon� wod�,
Wójt Gminy Cisek poinformował, �e od 2 lat podwy�ki nie było, proponuje si� zwy�k�
o 0,18zł , obecnie opłata wynosi 2,20zł/m3 a proponuje si� na 2,38zł/m3 + VAT, podwy�ka
8%. Udzielono głosu prezesowi Spółdzielni Usług Rolniczych P.Nagórza�skiemu, który
stwierdził, �e jest przygotowany do udzielania wyja�nie� w ramach dyskusji. Podwy�ka
zwi�zana jest z modernizacj� sieci wodoci�gowej przebiegaj�cej przez wie� Steblów.
Spółdzielnia ma kłopoty ze �ci�gni�ciem opłat za dostarczon� wod�, w skali całej gminy
zaległo�ci opiewaj� na kwot� ok.6.000zł, zaległo�ci te b�d� skierowane do komornika.
Podwy�ka obowi�zywa� b�dzie od 12 lipca 2005r.  Projekt uchwały był omawiany na
posiedzeniu komisji gospodarczo-bud�etowej i rolnictwa w zwi�zku z czym udzielono głosu
przewodnicz�cym tych komisji. Przewodnicz�cy komisji gospodarczo-bud�etowej Basista
Leonard poinformował, �e zdania członków komisji w temacie podwy�ki były podzielone
równie� z-ca komisji rolnictwa Blacha Anzelm potwierdził, �e zdania były podzielone i w
dzisiejszym głosowaniu decyzja zostanie podj�ta. Z sali padła propozycja aby przył�czy�
Roszowice do stacji Bła�ejowice.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e podł�czenie wsi Roszowice do stacji Bła�ejowice jest
planowane, zamierzeniami gminy jest odł�czenie si� od stacji uzdatniania wody z Zakrzowa,
poniewa� zakup wody z innego terenu jest finansowo kosztowny. Na modernizacj�
wodoci�gu mo�na pozyska� �rodki finansowe unijne. Inwestycja, któr� Pan Nagórza�ski
przedstawił, jest potrzebna poniewa� wodoci�g w Steblowie jest wyeksploatowany i cz�sto
wyst�puj� awarie.
Sołtys wsi Steblów Siembieda – zapytał o opłat� stał� za wodomierz?
Radca prawny udzielił wyja�nie�- opłata stała nie powinna by� kojarzona z konserwacj�
wodomierza, taryfa opłat za dostarczon� wod� mo�e by� jednoczłonowa lub dwuczłonowa.
Je�eli jest taryfa dwuczłonowa / opłata za dostarczon� wod� i opłata stała/  mniej si� płaci za
1m3 wody. Opłat� stał� nale�y gdzie� przyporz�dkowa� i w praktyce opłat� stał� ró�nicuje
si� przy pomocy wodomierza, przytoczył obowi�zuj�ce przepisy prawne w tym temacie.  Nie
podj�cie uchwały nie koliduje z dokonaniem  podwy�ki opłat , po upływie  40 dni podwy�ka
wchodzi w �ycie.
Radny Blacha Anzelm- stwierdził, �e opłata stała mo�e by� ustalona od innych usług a nie
koniecznie od wodomierza, wtedy nie byłoby problemu, je�eli opłata jest przypisana do
wodomierza b�dzie kojarzona z konserwacj� lub wymian� wodomierza. Innych pyta� nie
zgłoszono.

Projekt uchwały po odczytaniu poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                       - 11 głosów,
przeciw                                   – 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania -1 głos,



Uchwała Nr XXX/147/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja 2005r w sprawie
zatwierdzenia taryfy ceni opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wod� �wiadczone dla
Gminy Cisek przez Spółdzielni� Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie
wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 5 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zmiany  Uchwały XXI/92/2004 z dnia 02
sierpnia 2004r w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz�dze�
wodoci�gowych. Projekt uchwały omawiano na posiedzeniu komisji gospodarczo bud�etowej
i rolnictwa.  Radni nie wnie�li �adnych pyta� 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 XXX/ 148/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja 2005r w sprawie zmiany
Uchwały XXI/92/2004 z dnia 02 sierpnia 2004r w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urz�dze� wodoci�gowych została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała
stanowi zał�cznik nr 6 do protokółu sesji.
Ogłoszono 15 min przerw�.
Po przerwie wr�czono radnym projekt uchwały   zmieniaj�cej Uchwał� Nr XXIX/142/2005
Rady Gminy Cisek z dnia 25 kwietnia 2005r zmieniaj�ca uchwał� Nr XXVII/128/2005 z dnia
28 lutego 2005r w sprawie regulaminu na 2005 okre�laj�cego niektóre zasady wynagradzania
za prac� oraz wysoko�� i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia oraz nagród. Radni nie wnie�li �adnych pyta�, poniewa� wcze�niej radca
prawny udzielił wyja�nie�. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                       – 11 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 1 głosów,
Uchwała Nr XXX/149/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja 2005r zmieniaj�ca Uchwał�
Nr XXIX/142/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 25 kwietnia 2005r zmieniaj�ca uchwał� Nr
XXVII/128/2005 z dnia 28 lutego 2005r w sprawie regulaminu na 2005 okre�laj�cego
niektóre zasady wynagradzania za prac� oraz wysoko�� i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród, wi�kszo�ci� głosów została podj�ta.
Uchwała stanowi zał�cznik nr 7 do protokółu sesji.
Ad.8. W zwi�zku z otrzymanym odwołaniem od Uchwał Rady Gminy Cisek, które wpłyn�ły
od Pana Konrada Haronski.
Udzielono głosu z-cy przewodnicz�cego rady, który odczytał tre�� odwoła� P.Haronski
stanowi�ce zał�czniki  8 i 9 do niniejszego protokółu.
Radca prawny udzielił wyja�nie�- odwołanie jest form� ponowienia skargi. Pan Haronska
odwołaniami z dnia 06.05. 2005r nic nowego do skarg nie wprowadza,  odwołanie ma
charakter „ pieniaczy ” .Radni nie wnie�li �adnych pyta�, w zwi�zku z czym projekt uchwały
po odczytaniu poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                      – 12 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,

Uchwała Nr XXX/150/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja 2005r w sprawie stanowiska
Rady Gminy Cisek wobec skargi Konrada Haronski z dnia 06 maja 2005r, została
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 8 do protokółu sesji.
Ad.9. Blana Lucja- zgłosiła propozycj� aby zorganizowa� zbiórk� odpadów
wielogabarytowych, i na sesji czerwcowej poinformowa� o terminie.



Wójt Gminy Cisek – mo�naby na przełomie lipca-sierpnia, poniewa� nasi mieszka�cy
przyje�d�aj�cy z Niemiec równie� by skorzystali.
Rozwini�to dyskusj� na temat �mieci,  ogólnie stwierdzono, �e du�o nieczysto�ci jest
wyrzucanych do rowów, lasów itp.
Radca prawny poinformował, �e w temacie gospodarki odpadami zmieni� si� przepisy
prawne .
Radny Basista Leonard- zabrał głos w sprawie nie podj�tej uchwały dotycz�cej podwy�ki
diet. Je�eli radni nie zgadzali si� z podwy�k� kwotow� diet to mo�na było dokona�
zwi�kszenie ilo�ci posiedze�. Zło�ył ustn� rezygnacj� z członkstwa w komisji rolnej i
przewodniczenia komisji gospodarczo- bud�etowej.
Rada powołała , Rada odwoła stwierdził przewodnicz�cy Paweł Ryborz , na nast�pn� sesj�
przygotujemy projekt uchwały.
Radna Michalczyk Maria poinformowała o licznych ubytkach w nawierzchni drogi w
miejscowo�ci Roszowicki Las: na zakr�cie k/ OSP , k/posesji Wagner, Rosa, w Cisku  na
ul.Bełk,  w Roszowiczch k/posesji Schwan.
Wójt Gminy Cisek potwierdził, �e polega to na prawdzie, s� du�e ubytki w nawierzchni i
skierujemy pismo do Zarz�du Dróg Powiatowych.
Ad.10. Sołtys wsi Roszowice- poinformował, budynki po byłym PGR Zakrzów poło�one w
Roszowicach zagra�aj� bezpiecze�stwu, wr�cz „strasz�” stwierdził.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, �e budynki nie s� własno�ci� gminy, z informacji jest
wiadome, �e s� przeznaczone do sprzeda�y i transakcja ma zrealizowana po �niwach:
baza+20ha gruntu jest przeznaczona do sprzeda�y.
Sołtys wsi Przewóz Surzykiewicz Urszula- co z paliwem do kosiarek ? zapytała.
Wójt Gminy Cisek wyja�nił- przetarg na zakup paliwa został ogłoszony �aden oferent si� nie
zgłosił, b�dzie ogłoszony nast�pny przetarg, do chwili rozstrzygni�cia przetargu nie mo�na
realizowa� rachunków na zakup paliwa.
Sołtys Lewicka Kazimiera- poinformował o „zarwanym” chodniku k/posesji Scharf w Cisku,
Zakłady Energetyczne w tym rejonie co� robiły i nie usun�ły szkody po sobie. Podzi�kowała
za podj�cie uchwały  o podwy�ce prowizji.
Sołtys Siembieda Czesław – poinformował o wybrykach chuliga�skich szerz�cych si� w
Steblowie, zaproponował aby zaprosi� na obrady sesji prokuratora lub policj�.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, aby bezpo�rednio zgłasza� policji wybryki chuliga�skie.
Ad.  11.  Wpłyn�ła interpelacja radnego Ketzlera w sprawie ustalania terminów posiedze�
komisji, z wyprzedzeniem ok.7 dni.
Radca prawny udzielił wyja�nie�- statut gminy nie okre�la dokładnie terminu posiedze�
komisji, na przykładzie Rady Miasta K�dzierzyn –Ko�le, stwierdził, �e czasami komisje
spotykaj� si� z dnia na dzie�.
Przewodnicz�cy Rady poinformował odno�nie terminów posiedze� odbyło si� spotkanie z
przewodnicz�cymi komisji i ustalono wtedy termin 3 dniowy.
Ad.12. Radna wsi Łany Karina Walach- zapytała w spawie włócz�gostwa, na terenie Łan
pojawiaj� si� takie osoby s� wr�cz natr�tne.
Wójt Gminy wyja�nił, jedynie mo�na uczuli� naszych policjantów o wzmo�ony nadzór i
skontrolowanie podejrzanego delikwenta.
Radca prawny dodał do wypowiedzi Wójta- włócz�gostwo nie jest karalne, wyłudzanie jest
karalne.
Sołtys wsi Bła�ejowice Kurfeld Alfred – wyja�nił, aby młodzie�y udost�pnia� �wietlice
wiejskie, gdzie mog� skorzysta� z gier, w Bła�ejowicach jest to praktykowane i nie ma
problemu z młodzie��.
Radny Cisek Oleks  Walter- nadmienił aby dzielnicowi policji udost�pnili nr swoich tel.
komórkowych poniewa� w komisariatach s� trudnodost�pni.



Przedyskutowano spraw� obwodnicy w K�dzierzynie-Ko�lu.
Innych wniosków nie zgłoszono, porz�dek obrad wyczerpano, przewodnicz�cy rady słowami
„Zamykam obrady XXX Sesji Rady Gminy”- godz. 18.45
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