
Protokół z obrad XXXI Sesji
Rady Gminy Cisek

z dnia 27 czerwca 2005r

Ad.1. Obrady XXXI Sesji słowami „ Otwieram  obrady XXXI Sesji  Rady Gminy Cisek”
otworzył i prowadził Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz. Na wst�pie sprawdził
prawomocno�� obrad sesji na 15 radnych obecnych: 11, nieobecni: Anzelm Blacha, Sylwia
Bustrycka, Józef Kusze, Przewo�nik Andrzej. Obrady XXXI Sesji Rady Gminy prawomocne
i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do protokółu sesji.
Powitał wszystkich uczestników obrad: radnych, sołtysów, go�ci zaproszonych, redaktorów
Echa Gmin, NTO,Gazety Lokalnej.
Ad.2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków :
Radny Malik Jan zgłosił wniosek o wykre�leniu z porz�dku pkt 7e projektu uchwały w
sprawie zamiaru likwidacji Gminnego O�rodka Kultury w Cisku, odczytał tre�� projektu
uchwały. Komisja O�wiaty na swym posiedzeniu stwierdziła, �e rada nie powinni�my takiej
uchwały podejmowa�, poniewa� wydali�my du�o pieni�dzy z bud�etu gminy na remont tego
obiektu „ nie t�dy droga aby zlikwidowa� i znowu w powietrzu zawi�nie”.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz potwierdził, �e Komisja O�wiaty na swym
posiedzeniu projekt uchwały omawiała.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- działalno�� Gminnego O�rodka Kultury zamierzamy
zreorganizowa� a nie zlikwidowa�, ale taka jest procedura, aby podj�� jakiekolwiek działania
dot. przekształcenia to musi by� podj�ta uchwała o zamiarze likwidacji. Reforma, któr�
planujemy niczego nie przes�dza. Zamierzeniem zgodnie z projektem uchwały jest
zminimalizowanie kosztów utrzymania GOK-u, dyrektora zast�pi inspektor, ksi�gowo��
b�dzie w urz�dzie, Gminny O�rodek Kultury pozostanie biblioteki równie�.  Do ko�ca roku
GOK b�dzie pracował na obecnych zasadach. Od 2006r na nowych zasadach jak wy�ej.
Przewodnicz�cy Rady zaproponował , czy nie mo�na by było od razu podj�� uchwały o
reorganizacji GOK-u ?
Radca Prawny zabrał głos przypominaj�c radnym, �e ustawa o działalno�ci kulturalnej
obowi�zuje w tym temacie. Krzewienie kultury  jest obowi�zkowym zadaniem  gminy. Na
terenie Gminy Cisek przyj�to zasad� utworzenia Gminnego O�rodka Kultury. Wójt Gminy
przytoczył wnioski na temat dotychczasowego funkcjonowania GOK-u stwierdzaj�c, ze nie
spełnia on nało�onych wymogów, nie ma oczekiwanych efektów. Ustawowa procedura
likwidacji dopuszcza likwidacj� w dwu etapach: I etap –zamiar likwidacji, który nale�y
ogłosi� do publicznej wiadomo�ci, ogłoszenie daje mo�liwo�ci pozyskania �rodków
finansowych. II etap likwidacja, która jest w kompetencji rady.
Likwidacja nie oznacza likwidacji bibliotek, biblioteki b�d� funkcjonowa� dalej. Wójt Gminy
rozwa�ył równie� mo�liwo�� poł�czenia kultury fizycznej i sportu z działalno�ci� GOK-u, ale
takie poł�czenie jest sprzeczne z przepisami, byłoby trudno utworzy� zasady działania ,
reorganizacja taka została po przedyskutowaniu odrzucona. Nie mo�na równie� od razu
podj�� uchwały o reorganizacji.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz stwierdził, �e wniosek został zgłoszony
poniewa� radni maj� niedosyt informacji.
Radny Basista Leonard  zwrócił si� do radnego Malika z pro�ba o wycofanie wniosku.
Rady Malik Jan wniosku nie wycofał nadmienił, �e od miesi�ca marca temat GOK-u jest
omawiany i nie wyja�niony do ko�ca,   w zwi�zku z czym wniosek poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                          - 5 głosów,
przeciw                                   – 6 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 1 głos,



Na sesji jest obecnych 11 radnych, w wyniku głosowania oddano 12 głosów, powy�sze
głosowanie uznano jako niewa�ne i ponownie przyst�piono do głosowania:
za przyj�ciem                           - 5 głosów,
przeciw                                     - 5 głosów,
wstrzymało si� od głosowania – 1 głos,
W wyniku głosowania wniosek radnego Malika nie został przyj�ty.
Przewodnicz�cy Rady Ryborz Paweł zgłosił wniosek o wprowadzenie do porz�dku obrad
punktu dotycz�cego przyj�cia planu pracy komisji rewizyjnej na II półrocze 2005r, oraz
przedstawienie planów pracy stałych komisji rady. Wniosek poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                          - 11 głosów,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów,
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek Przewodnicz�cego Rady Pawła Ryborza
został jednomy�lnie przyj�ty.
Innych wniosków do porz�dku obrad nie zgłoszono. Przyst�piono do realizacji obrad sesji,
której porz�dek 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 XXX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wiceprzewodnicz�cego Rady Powiatu K�dzierzyn-Ko�le Reinholda Lepiorza

z działalno�ci Rady Powiatu.
5. Informacja Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Bruno Kosaka na temat działalno�ci

bie��cej Sejmiku.
6. Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy.
7.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym.
8.   Przedstawienie planów pracy stałych komisji rady i przyj�cie planu pracy komisji
      rewizyjnej .
9.  Podj�cie uchwał w sprawach:

a/  zmian w bud�ecie gminy na 2005 r- projekt uchwały zostanie dor�czony przed sesj�,
b/  diet przysługuj�cym radnym Rady Gminy Cisek,
c/   odwołania z Przewodnicz�cego Komisji Gospodarczo Bud�etowej radnego  Leonarda
Basist�.
d/ odwołania z członka Komisji Rolnictwa Ochrony �rodowiska i Porz�dku Publicznego
radnego Leonarda Basist�,
e/  likwidacji Gminnego O�rodka Kultury w Cisku,
f/  wyra�enia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wyst�pienia
z wnioskiem do trybunału konstytucyjnego

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. Przewodnicz�cy Rady zapytał o uwagi do protokółu z poprzedniej XXX Sesji Rady,
radni nie zgłosili �adnych uwag do protokółu, który nast�pnie poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                        – 11 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania – 0 głosów,
Protokół z obrad poprzedniej XXX sesji przyj�to jednomy�lnie.



Ad 4. Udzielono głosu Radnemu Powiatu Reinholdowi Lepiorzowi, który w skrócie omówił
działalno�� Rady Powiatu:
- przedstawił spraw� rezygnacji i ponownego wyboru Starosty Powiatu Józefa Gismana,
- przedstawił przekształcenie słu�by zdrowia na terenie K-Ko�la,
- przedstawił reorganizacj� szkół ponad podstawowych na terenie Powiatu,
- poinformował o zmianie Zarz�du Dróg Powiatowych na Wydział Dróg.
D y s k u s j a:
Radny Oleks Walter- 1/ zapytał o korzy�ci wynikaj�ce z konsorcjum ? 2/ stan dróg
powiatowych, dziury „ niby” s� zlikwidowane? Co z mostem na Odrze?
Radny Powiatu R.Lepiorz- udzielił wyja�nie� zaczynaj�c swoj� odpowied� od słów, �e Pan
Oleks nie słuchał informacji przedstawianej wcze�niej, w której Pan Lepiorz przytoczył
kwot� ok.840.000zł  oszcz�dno�ci wynikaj�ce z konsorcjum. Odno�nie dróg, zapewnił, �e po
reorganizacji ZDP powinno by� lepiej, ZDP miał własn� grup� remontow�. Odno�nie
remontu mostu na Odrze wyja�nił, �e nie ma �rodków finansowych na ten cel, remont mostu
wymaga wi�kszych �rodków finansowych.
Przewodnicz�cy Rady Ryborz Paweł- �rodki finansowe powinny by� dobrze wydatkowane,
ostatni remont mostu dał du�o do my�lenia, po upływie roku był w takim samym stanie jak
przed remontem,
Radny Powiatu R.Lepiorz- wyja�nił ,�e remont ostatni był robiony przez dyr.ZDP Kernera,
który na ten cel zaci�gn�ł kredyt w granicach 1,5-2 mln zł ,  obecnie komisja infrastruktury
naciska aby pieni�dze były wydatkowane na remonty dróg.
Rady Basista Leonard- w sprawie konsorcjum zapytał, oszcz�dno�ci maj� opiewa� na kwot�
840.000,- zł dyrektor ZOZ-u P. Majcher jest do�� przebiegłym fachowcem, ekonomiczne
wyliczenie... a co z pracownikami? Nie było powiedziane co z lud�mi.  Konsorcjum ma swój
statut, nikt do statutu nie ma wgl�du. Zapytał na czym wypracowano zysk? Czy na pacjentach
wypracowano zysk? Mieli�my w ostatnio w Polsce sytuacj� oszcz�dno�ci na pacjentach. Dyr.
Majcher ma poprawi� stan naszej słu�by zdrowia stwierdził. Do specjalistów s� kilku
miesi�czne kolejki. Radny Basista osobi�cie korzysta z usług lekarskich prywatnie. Spółki
„diabeł’ stworzył.
Radny Powiatu R.Lepiorz- wyja�nił,  z wypowiedzi Radnego Basisty wynika, �e bardzo nisko
ocenia ZOZ K�dzierzyn-Ko�le,   przyrównanie kozielskiego ZOZ-u do ZOZ-u w Łodzi jest
bardzo obra�liwe. W szpitalach brakuje lekarzy, piel�gniarek, nast�puje redukcja personelu
nie medycznego, robione s� przesuni�cia w etatach. Nikt z radnych nie zapytał o zadłu�enia
kozielskiego szpitala wiec poinformował, �e kozielski ZOZ nie ma �adnych zadłu�e�.
Bolesne s� kolejki do specjalistów, eliminacja tej sytuacji jest w gestii Narodowego Funduszu
Ochrony Zdrowia. Barak specjalistów jest bł�dem pa�stwa. Dyrektor ZOZ-u nic wi�cej zrobi�
nie mo�e . Chcieli�my demokracji wi�c j� mamy, �aden zakład pracy jak równie� szpital to
nie „CARITAS”
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz- podsumowuj�c dyskusj� stwierdził, NFOZ daje pewne
kwoty na ZOZ-y, wypracowany zysk jest  kwot� zaoszcz�dzonych �rodków finansowych, ale
tzw. „bol�czki” powinny by� zgłaszane dalej.
Radny Walter Oleks – w sprawie dróg zabrał głos, do 30.06.2005r istniał Zarz�d Dróg
Powiatowych od 01.07.2005r ma istnie� Wydział Dróg przy Starostwie Powiatowym:
- czy b�dzie inny dyrektor?
- co z planowaniem remontów dróg?
- co z pracownikami? Czy remonty dróg b�dzie wykonywała ekipa z zewn�trz, czy te� ta

sama ekipa byłego ZDP?



Radny Powiatu udzielił wyja�nie�- b�d� utworzone 2 małe ekipy, które b�d� działa� na
zasadach „pogotowia drogowego”, ma by� równie� zakupiony traktor do wykaszania
poboczy.
Radny Wurst Alojzy- przedstawił po reorganizacji sytuacj� szpitala w Głubczycach, na
oddziale gdzie jest 80 pacjentów w tym 60 le��cych kiedy� były zatrudnione 4 salowe
obecnie s� 2, zadał pytanie  jak te 2 salowe maj� zd��y� z prac� koło tych 60 le��cych
pacjentów, drugi bł�d reorganizacji to dowo�one z Ko�la jedzenie, jedzenie dowo�one jest o
ró�nych porach i niejednokrotnie zimne. Podobnie jest w szpitalu w Ko�lu na oddziale gdzie
kiedy� były 3 salowe obecnie jest 1, lekarz 1 na całe pi�tro, je�eli pacjent nie ma rodziny to
mo�e sobie le�e�. Zadał pytanie jak mo�na na pacjencie wypracowa� zysk?
Radny Powiatu R. Lepiorz - udzielił wyja�nie�, zatrudnienie w szpitalach jest takie jak w Unii
Europejskiej, je�eli jest dobre wyposa�enie techniczne oddziału to personelu zatrudnia si�
mniej, w odwrotnym przypadku zatrudnionych jest wi�cej piel�gniarek, szpitale l�ni�
czysto�ci�, kuchnia w szpitalu w Ko�lu jest nowoczesna, w zwi�zku z reorganizacj�
zwi�kszyła si� o 0,60zł dawka �ywieniowa w szpitalach, w �ywieniu zbiorowym jest to du�o.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz – prosił o racjonaln� gospodark� �rodkami finansowymi,
podzi�kował Radnemu Lepiorzowi za wyczerpuj�c� informacj�, zapytał radnych czy s�
jeszcze pytania do Pana Lepiorza? Radni nie mieli wi�cej pyta�, w zwi�zku z czym dyskusje
zako�czono.
Ogłoszono 5 min przerw�.
Ad. 5.  Udzielono głosu radnemu Sejmiku Samorz�dowego P.Brono Kosakowi, który
równie� przedstawił w skrócie sprawozdanie z działalno�ci sejmiku:
- w gestii utrzymania przez sejmik  jest 36 jednostek, które wymienił,
- gromadzenie �rodków finansowych,
- współpraca z zagranic�, aktualnie sejmik współpracuje z 9 pa�stwami,
- nawi�zywanie kontraktów wojewódzkich,
- opracowywanie planów rozwoju województwa
Radny Basista Leonard- du�o mówi si� o strategii województwa a woj.opolskie „jak stało tak
stoi” , dlaczego k/ autostrady nic si� nie robi?, dlaczego nie tworzy si� miejsc pracy? Taka
sytuacja oburza społecze�stwo dodał.
Radny Sejmiku udzielił wyja�nie�, ze równie� trapi� go te same w�tpliwo�ci, nale�ałoby
zajrze� do encyklopedii co oznacza słowo strategia „ jest to zmiana  ........................”, w
zwi�zku ze zmian� w pa�stwie nale� wprowadzi� zmiany w strategii  województwa a
reasumuj�c oznacza to, �e jest mniej pieni�dzy. Jako województwo mo�emy si� pochwali�
Uniwersytetem Opolskim, który ju� funkcjonuje 10 lat, tylko młodzie� która zdobywa
wykształcenie nie zawsze znajduje prac� i jest zmuszona wyjecha� z kraju. Ok.105 tysi�cy
ludzi z opolszczyzny pracuje za granic�, jest to ból opolszczyzny. Nasi robotnicy ciesz� si�
dobr� opini� na zachodzie, bo maj� godziwe wynagrodzenie.  Jako drugi przykład podał
budow� zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu nad jego budow� dyskutujemy ju� 50
lat „ je�eli kto� jest ubogi musi sobie kupowa� rzeczy drogie”.
Radny Wurst Alojzy- je�eli si� jedzie do Niemiec w okolicach Zgorzelca, wszystkie drogi
maj� wyznaczone miejsce dla rowerzystów, niedawno robiono chodnik w Poborszowie i
dlaczego nie zrobiono na tym odcinku drogi dla rowerzystów ? Drugi przykład, który
przedstawił dotyczył zakładu gastronomicznego „OAZA”, zakład ten pocz�tkowo zatrudnia
kilku pracowników, którzy pracowali od rana do nocy, obecnie ten zakład zatrudnia 10
pracowników, którzy pracuj� po 6 godzin, je�eli pracownik musi przepracowa� mniej godzin
jest wypocz�ty i ekonomicznie pracuje. Redukcja etatów ma swoje plusy i minusy.



Radny Sejmiku Kosak Bruno odno�nie �cie�ki rowerowej w Poborszowie nie udzielił
odpowiedzi, natomiast w temacie zatrudnienia obowi�zuje rachunek ekonomiczny, który musi
„gra�”. W naszym województwie je�eli chodzi o zatrudnienie to zeszli�my do granic
wytrzymało�ci stwierdził.
Wójt Gminy zwrócił si� z pro�b� do radego Kosaka o wsparcie przy weryfikacji wniosków,
które zostały do Urz�du Marszałkowskiego zło�one:
Kanalizacja wsi Kobylice, droga Lipowina Przewóz, O�rodki Zdrowia, Odnowa Wsi,
Gimnazjum Cisek.
Innych pyta� nie było, zako�czono dyskusj�.
Ad. 6. Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci
w okresie mi�dzysesyjnym tj. od 28czerwca 2005r do 24 lipca 2005r . Sprawozdanie stanowi
zał�cznik nr 2 do protokółu sesji.
D y s k u s j a:
Radna Blana Lucja- zaproponowała, aby Przewodnicz�cy Rady uzgadniał z radnymi
zapraszanie go�ci na sesj�, poniewa� dzisiejsza dyskusja trwała 3 godz. a radnych temat nie
interesował.
Radca Prawny udzielił wyja�nie�, Statut Gminy okre�la „�e po zasi�gni�ciu opinii Wójta
Gminy” w przeciwnym razie musiałaby by� wprowadzona zmiana do statutu gminy.
Ad.7. Wójt Gminy Cisek Alojzy Parys przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w
okresie mi�dzysesyjnym tj. od 28czerwca 2005r do 24 lipca 2005r.:
- podpisano umow� na przej�cie O�rodków Zdrowia dnia 18.06.2005r,
- poinformował o zawodach OSP, wymienił nagrodzone jednostki,
- poinformował o wyje�dzie delegacji do Gminy partnerskiej Korperich, która planowana

jest w dniach 15-17 czerwca 2005r ,  Korperich obchodzi 100lecie stra�y po�arnej,
- poinformował o odbytych przetargach, wysłanych pismach ( 450szt.) i przyj�tych pismach

(339szt.),
- przedstawił tre�� wydanych zarz�dze� Wójta za okres sprawozdawczy
Radni nie wnie�li �adnych pyta� do przedstawionego sprawozdania.
Ad.8. Przewodnicz�cy  komisji gospodarczo-bud�etowej Leonard Basista przedstawił plan
pracy na II półrocze 2005r, który stanowi zał�cznik nr 3 do niniejszego protokółu.
Członek komisji rolnictwa, ochrony �rodowiska i porz�dku publicznego Hałas Diter
przedstawił plan pracy na II półrocze 2005r, stanowi�cy zał�cznik nr 4 do niniejszego
protokółu.
Przewodnicz�cy komisji o�wiaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych Malik Jan przedstawił
plan pracy na II półrocze stanowi�cy zał�cznik nr 5 do niniejszego protokółu.
Nast�pnie udzielono głosu przewodnicz�cemu komisji rewizyjnej Waltrowi Oleksowi, który
przedstawił plan pracy komisji rewizyjnej.
Radca prawny wniósł zastrze�enie do pkt 3 przypominaj�c, �e OSP jest finansowane z
bud�etu gminy i pkt 3 powinien mie� brzmienie „Kontrola wydatków na działalno�� OSP w
Gminie za okres 2005r” , temat pkt3 zawarty zał�czniku do projektu uchwały ma brzmienie
„Kontrola wydatków na działalno�� OSP w Gminie i realizacja zada� statutowych”, ale�y
dokona� autopoprawki.
Dokonano autopoprawki i  uchwał� w sprawie przyj�cia planu pracy komisji rewizyjnej
poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                           – 11 głosów,
przeciw                                        -0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania   –0 głosów,



Uchwała Nr XXXI/151/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 27 czerwca 2005r w sprawie
przyj�cia planu pracy komisji rewizyjnej na II półrocze 2005r została jednomy�lnie podj�ta.
Uchwała stanowi zał�cznik nr 6  do protokółu sesji.
Ad.9. Podj�cie uchwał:
Jako pierwsz� proponowane zmiany w bud�ecie gminy omówił Wójt Gminy Cisek.
Przewodnicz�cy komisji gospodarczo-bud�etowej Leonard Basista poinformował, �e komisja
zmiany omawiała i nie wnosi �adnych uwag do proponowanych zmian.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                          - 11 głosów,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXXI/152/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 27 czerwca 2005r w sprawie zmian
do bud�etu gminy została jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 7  do
protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie diet przysługuj�cych radnym Rady Gminy
Cisek.
Radny Leonard Basista- plany pracy zostały przedstawione, zamierzeniem radnego jest
zwi�kszenie ilo�ci posiedze� w ka�dej komisji, a nie kwotowa podwy�ka diet.
Dyskusja:
Radny Oleks Walter- zwi�kszenie ilo�ci posiedze� to znaczy zwi�kszenie wydatków z
bud�etu gminy, zapytał czy wypada pod koniec kadencji dokonywa� zmian maj�cych wpływ
na wydatki finansowe? Proponuje aby do ko�ca kadencji nie robi� �adnych podwy�ek diet.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz- wytłumaczył dlaczego projekt uchwały znalazł si� w
porz�dku obrad, mianowicie aby zmobilizowa� radnych do uczestnictwa w posiedzeniach
komisji, był taki okres, �e komisja rewizyjna nie potrafiła si� zebra� na ustalony termin, poza
tym ostatnia podwy�ka diet była w 2001r.
Radny Oleks Walter- wytłumaczył, powodem, kiedy komisja rewizyjna nie potrafiła si�
zebra� nie były diety lecz cz�sty wyjazd jednego członka za prac� a jeden członek cz�sto był
nieobecny, absolutnie powodem nie były diety.
Wurst Alojzy- dodał do wypowiedzi radnego Oleksa, decyduj�c si� na radnego powinni�my
sobie zdawa� spraw�, �e jest to po�wi�cenie swojego czasu jak i kosztów dojazdu,
rekompensata któr� otrzymujemy jest dobra i nie ma potrzeby robienia podwy�ek.
Radny Ketzler Alojzy- równie� potwierdził, �e nie ma potrzeby podwy�szania diet,
zamierzamy likwidowa� Gminny O�rodek Kultury ze wzgl�dów finansowych, a my sobie
zwi�kszamy ilo�� posiedze� co jest zwi�zane ze zwi�kszeniem wydatków z bud�etu gminy,
zadajmy sobie pytanie ile pracowali�my społecznie za darmo?
Innych uwag nie zgłoszono, w zwi�zku z czym projekt uchwały w sprawie diet
przysługuj�cych radnym poddano pod głosowanie :
za  przyj�ciem                        - 2 głosy,
przeciw                                   - 6 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 3 głosy,
Uchwała w sprawie diet przysługuj�cych radnym nie została podj�ta.
W zwi�zku z niepodj�ciem uchwały dotycz�cej zwi�kszenia ilo�ci posiedze� komisji, Radny
basista Leonard podtrzymuje swój wniosek zgłoszony na poprzedniej XXX Sesji w sprawie
rezygnacji z przewodnictwa komisji gospodarczo- bud�etowej.
Projekt uchwały w sprawie odwołania Radnego Leonarda Basisty z przewodnicz�cego
komisji gospodarczo- bud�etowej poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                          – 1 głos,
przeciw                                     - 9 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 1 głos,



Uchwała w sprawie odwołania radnego Leonarda Basisty z przewodnicz�cego komisji
gospodarczo-bud�etowej nie została podj�ta.
Radca Prawny Maciej Paj�k udzielił wyja�nie�- sytuacja, która zaistniała nie ma dokładnego
okre�lenia przepisami prawa, rezygnacja z mandatu radnego ma okre�lon� procedur�
„stwierdzenie wyga�ni�cia mandatu radnego”.  Radny Basista Leonard na poprzedniej sesji
zło�ył oficjalna rezygnacj� z przewodniczenia komisji gospodarczo- bud�etowej. Głosowanie
oceniło inaczej, zgodnie z przeprowadzonym głosowaniem Radny Basista Leonard nie został
odwołany z przewodnicz�cego komisji gospodarczo-bud�etowej.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Ryborz Paweł zapytał radnego Basisty czy podtrzymuje swoj�
rezygnacj� z członkstwa w komisji rolnictwa.   Radny Basista odpowiedział, �e zmienia
zdanie i pozostaje alej członkiem komisji rolnictwa, ochrony �rodowiska i porz�dku
publicznego.
Radca Prawny Maciej Paj�k wyja�nił, ze zgodnie z przygotowanym projektem uchwały
zgłoszon� na poprzedniej sesji rezygnacj� nale�y przegłosowa�. Przyst�piono do głosowania
projektu uchwały w sprawie odwołania radnego Leopnarda Basisty z członka Komisji
Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i Porz�dku Publicznego:
za przyj�ciem                            - 1 głos,
przeciw                                       -3 głosy,
wstrzymało si� od głosowania   - 7 głosów,
Uchwała nie została podj�ta, i Radny Basista Leonard jest dalej członkiem komisji rolnictwa.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego O�rodka Kultury
w Cisku.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz zapytał o uwagi inne ni� zgłoszone na wst�pie
do omawianego projektu uchwały.
Radny Walter Oleks- zapytał czy radni mog� otrzyma� informacj� ile kosztuje utrzymanie
Gminnego O�rodka Kultury ł�cznie z bibliotekami, w dyskusji, która miała miejsce na
pocz�tku sesji nie przedstawiono cyfr, prosił aby radnym na�wietlono wynik finansowy, realia
ekonomiczne bo radni nie wiedz�. Na posiedzeniu komisji gospodarczo-bud�etowej
ujawniono „ r�bek tajemnicy” dotycz�cy wydzier�awienia kuchni GOK-u, w swojej
wypowiedzi był przeciwny wydzier�awieniu kuchni „ tyle z bud�etu gminy wydano pieni�dzy
a teraz gotowy obiekt przekazuje si� na prywatn� działalno��”, zapytał co ze �wietlic� dla
młodzie�y oczekuj�cej na autobus.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- danych cyfrowych na dzisiejszej sesji nie przedstawi
poniewa� nie s� one przygotowane, po rozmowie z Pani� Skarbnik stwierdzono, �e przyznane
z bud�etu gminy 80.000zł nie wystarcz� do półrocza na bie��c� działalno�� GOK-u.
Działalno�� Gminnego O�rodka Kultury nie musi funkcjonowa� pod przykrywk� GOK-u.
Biblioteki musimy finansowa� z bud�etu gminy. Budynek jest wyremontowany i musimy
pomy�le� o wypracowaniu jakichkolwiek dochodów. Je�eli przedstawionego projektu
uchwały nie podejmiemy to na 2006r musimy zaplanowa� wi�cej pieni�dzy na
funkcjonowanie tej placówki. Przedstawionym projektem uchwały nie zamierzamy
likwidowa� GOK-u lecz zreorganizowa�, w celu zmniejszenia wydatków na personel tam
pracuj�cy: zamiast dyrektora planuje zatrudni� si� inspektora ds. kultury, ksi�gowo�� byłaby
prowadzona w Urz�dzie Gminy.
�wietlica w GOK-u była czynna i wszyscy wiemy jak� cieszyła si� frekwencj� i wszyscy
wiemy co tam si� działo, stwierdził aby spróbowano t� młodzie� dłu�ej przetrzyma� w
�wietlicy Gimnazjum poniewa� s� tam pod opiek� nauczyciela.
Radca Prawny Maciej Paj�k, który z racji pracy w urz�dzie czuje si� jak mieszkaniec Gminy
Cisek,  byłoby dobrze przedstawienie radnym informacji finansowej GOK-u, jednak�e
wiemy, �e od chwili remontu w GOK-u nie było �adnej działalno�ci, je�eli kultura nie zarobi
na swoj� działalno�� to gmina musi dotowa�, nawet je�eli ta działalno�� sprowadza si�



działalno�ci gastronomicznej i „nie ma co głowy chowa� w piasek”. Ze swojej praktyki radca
prawny jest zorientowany ile gmina s�siednia wydaje z bud�etu gminy na działalno��
kulturaln�. Wójt Gminy bardzo cz�sto pyta radcy w sprawie utrzymania GOK-u, trzeba w tym
temacie podj�� m�sk� decyzj�: funkcjonowanie GOK-u było formalne ale obecnie jest
niebezpieczne- dyscyplina finansów publicznych.
Radny Oleks Walter- dyskutujemy nad zmian� funkcjonowania GOK-u i a� si� prosi
przedstawienie nowej formy funkcjonowania.
Wójt Gminy Cisek udzielił odpowiedzi- nad now� form� funkcjonowania GOK-u b�dziemy
dyskutowa� po podj�ciu uchwały, poniewa� omawiany projekt jest tylko uchwał� intencyjn�,
b�dziemy wszyscy decydowa� o dalszym funkcjonowaniu tego obiektu.
Radny Basista Leonard zgłosił wniosek o zako�czenie dyskusji.
Radny Ketzler Alojzy jest przeciwny.
Wniosek Radnego Basisty poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                          - 2 głosy,
przeciw                                    - 7 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 2 głosy,
Wniosek Radnego Basisty nie został przyj�ty w zwi�zku z czym kontynuowano dyskusj�
dalej.
Radny Ketzler Alojzy- przypomniał, �e 2 lata temu był przeciwnikiem zadaniom, które
nadano dla GOK-u, na remont wydano 800.000zł, strategia była zła, kuchnia miała cz��ciowo
współfinansowa�  kultur�, wnioski nasuwaj� si� same, 30.000zł  na promocj� gminy w ten
sposób zmobilizowa� nasze instytucje do pracy, był przeciwny remontowi zaplecza
kuchennego, miały by� zrobione pracownie na koła zainteresowa�, obecnie jest
wyremontowane zaplecze kuchenne i dalej nic si� nie dzieje, proponuje je�eli zmienimy
Statut Gminy to zaplanowa� zmiany w Statucie GOK-u.
Radca Prawny Maciej Paj�k- w instytucji GOK-u obecnie musi by� zatrudniony dyrektor z
odpowiednimi zarobkami, musi by� zatrudniona ksi�gowa z odpowiednimi kwalifikacjami i
zarobkami, do Statutu GOK-u mo�na wprowadzi� zakaz prowadzenia gastronomii ale co
dalej ?
Wójt Gminy Cisek- SANEPID zausterkował działalno�� poprzedniej kuchni, toalety, sala,
obiekt kwalifikował si� do zamkni�cia dlatego zdecydowano si� na remont, na który
wydali�my 800.000zł, nie wiadomo jaki byłby finał, gdyby nie przeprowadzono remontu.
Omawianym projektem uchwały jest próba przeprowadzenia reorganizacji w GOK-u, je�eli
rada zdecyduje inaczej mo�emy pozosta� z zatrudnieniem jaki jest obecnie tzn. dyrektor
GOK-u, ksi�gowa. Podj�cie przedstawionego projektu do niczego rady nie zobowi�zuje.

Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz w skrócie podsumował dyskusj�:
- po reorganizacji nie b�dzie dyrektyora GOK-u tylko inspektor,
-       -„-                 nie b�dzie ksi�gowej, ksi�gowo�� prowadzona w Urz�dzie Gminy,
- sprz�taczka,
- palacz,
- dzisiaj Gminnego O�rodka Kultury nie likwidujemy tylko „otwieramy furtk�” do dalszych

działa�
Proponuje aby projekt uchwały dot. zamiaru likwidacji GOK-u przyj��.
Radna Blana Lucja – podzi�kowała radnym, �e wniosek Radnego Basisty dotycz�cy
zamkni�cia dyskusji w temacie GOK-u nie został przyj�ty, nadmieniła, �e radni słuchali przez
3 godziny wypowiedzi zaproszonych go�ci i równie� nie zgłosili wniosku o zamkni�cie
dyskusji, temat GOK-u jest wa�ny , skoro komisja o�wiaty zło�yła wniosek o wykre�lenie z
porz�dku obrad podj�cia uchwały intencyjnej nale�y to uszanowa�, dla radnej zamiar
likwidacji kojarzy si� z likwidacj� PSP Steblów.



Radna Michalczyk Maria- jest zdziwiona dlaczego jest taki po�piech, dlaczego na dzisiejszej
sesji uchwała ma by� podj�ta, prosiła o rozło�enie tematu w czasie, uwa�a, �e sprawa
funkcjonowania GOK-u jest tematem wa�nym i nale�y powa�nie podej�� do sprawy.
Przewodnicz�cy Rady Ryborz Paweł ponownie przypomniał, �e zamiar likwidacji GOK-u da
nam czas na wypracowanie reorganizacji GOK-u.
Radny Walter Oleks- zapytał, czy na sali sportowej jest potrzebny kierownik? W innych
gminach tego nie ma,  w Ko�lu tak funkcjonuje,  na sali s� nauczyciele w-f lub konserwator,
zaproponował aby kierownika sali zatrudni� w GOK-u,
Wójt Gminy Cisek przypomniał radnym, �e sala sportowa jest czynna równie� po godz.15.00
i kto w tym czasie b�dzie sprawował nadzór?
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz- zgłosił wniosek  o zamkni�cie dyskusji w sprawie
GOK-u.
Wniosek Przewodnicz�cego poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                           -3 głosy,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 8 głosów,
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyj�ty. Projekt uchwały  w
sprawie zamiaru likwidacji GOK-u poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                          - 4 głosy,
przeciw                                     - 5 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 2 głosy,
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji GOK-u nie została podj�ta.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie wyra�enia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej
w Kluczborku w sprawie wyst�pienia do trybunału konstytucyjnego.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz zapytał czy projekt uchwały jest zrozumiały. Radni
stwierdzili, �e nie ma potrzeby omawiania, wobec czego projekt uchwały poddano pod
głosowanie:
za przyj�ciem                        - 11 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,

Uchwała Nr XXXI/153/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 27 czerwca 2005r w sprawie
wyra�enia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wyst�pienia
z wnioskiem do trybunału konstytucyjnego została jednomy�lnie przez rad� podj�ta. Uchwała
stanowi zał�cznik nr 8 do protokółu sesji.
Ad.10. Rani nie zgłosili �adnych zapyta�.
Ad.11. Sołtysi zgłosili uzupełnienie brakuj�cych szyb na przystankach PKS, oraz zapytali co
z zakupem paliwa do kosiarek?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- b�dzie zrobiony przegl�d przystanków i wszystkie brakuj�ce
szyby zamówimy i zostan� uzupełnione, natomiast odno�nie zakupu paliwa do kosiarek
kilkakrotnie był ogłaszany przetarg i nikt do przetargu si� nie zgłosił, a bez przetargu nie
mo�emy realizowa� zakupu.
Sołtys Lewicka Kazimiera- zgłosiła uszkodzenie chodnika k/posesji Scharf  w Cisku przez
Zakłady Energetyczne, jak równie� zgłosiła napraw� linii telef. k/posesji Kopiec na
ul.Kosmonautów.
Sołtys Rudek Helena – zgłosiła opró�nienie pojemników do segregacji w miejscowo�ci
Sukowice.
Sołtys Gwó�d� Jan – zgłosił wyrównanie nawierzchni na drodze wojewódzkiej .



Ad.12. Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz poinformował o podpisaniu  ustawy o
mniejszo�ciach narodowych, która umo�liwi wprowadzenie dwuj�zycznych nazw
miejscowo�ci, oraz obsług� petentów w urz�dach w j.niemieckim.
Radny Oleks Walter zaproponował aby nie sprzedawa� samochodu z GOK-u, pomy�le� nad
wykorzystaniem samochodu w urz�dzie.
Wójt Gminy Cisek wyja�nił, �e propozycja zostanie przedyskutowana, na dzie� dzisiejszy
planowano samochód GOK-u sprzeda�.
Innych wniosków nie zgłoszono, porz�dek obrad wyczerpano.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz słowami „ zamykam obrady XXXI Sesji”
zako�czył obrady sesji- godz. 19.45.

Protokółowała: Małgorzata Siegmann
Przewodnicz�cy

Rady Gminy Cisek
/-/ Paweł Ryborz


