
Protokół
z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 25 lipca 2005r

Ad.1. Obrady XXXII Sesji słowami „ Otwieram  obrady XXXII Sesji  Rady Gminy
Cisek” otworzył i prowadził Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz. Na wst�pie
sprawdził prawomocno�� obrad sesji na 15 radnych obecnych 10,nieobecni: Hałas Diter,
Kusze Józef, Michalczyk Maria, Przewo�nik Andrzej, Walach Karina
Obrady XXXII 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-laureatów konkursu „Najbardziej zadbana zagroda
wiejska”, redaktorów Echa Gmin, NTO, Gazety Lokalnej.
Ad. 2 . Nie zgłoszono �adnych wniosków do porz�dku obrad. Porz�dek obrad 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 XXXI Sesji Rady Gminy.
4. Rozstrzygni�cie konkursu „Najbardziej zadbana zagroda wiejska” – wr�czenie nagród.
5. Sprawozdanie z pobytu delegacji Gminy Cisek w partnerskiej Gminie Korperich.
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 2005 r- projekt uchwały zostanie dor�czony przed sesj�,
b/  o zamiarze  likwidacji Gminnego O�rodka Kultury w Cisku,
c/  uchwalenia gminnego Programu Ochrony �rodowiska wraz z Gminnym Planem
Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek

9. Stan  realizacji wniosków pokontrolnych komisji rewizyjnej za okres od stycznia 2004 do
      czerwca 2005r.
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. Do protokółu z obrad poprzedniej sesji radni nie wnie�li �adnych uwag, wobec czego
został poddany pod głosowanie:
za przyj�ciem                         – 10 głosów,
przeciw                                     - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów,
Ad.4. Udzielono głosu Sekretarzowi Gminy Cisek J.Groeger, który odczytał protokół oceny
konkursu najbardziej zadbana zagroda wiejska .Protokół stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu
sesji. Przedstawił kryteria oceny konkursu. Nast�pnie poszczególne zagrody przedstawiono
multimedialnie.   Wójt Gminy wr�czył uznaniowe dyplomy oraz nagrody, wr�czaj�c wyraził
podziw dla nagrodzonych zagród, oraz �yczył dalszego „rozkwitu” w tych posesjach.
Ad.5. Wójt Gminy Cisek przedstawił sprawozdanie z pobytu w partnerskiej Gminie
Korperich. W delegacji tej uczestniczyło 8 osób w tym 4 stra�aków i 4 pracowników urz�du.
Wymienił osoby, wchodz�ce w skład delegacji   
Ad. 6.    Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci
w okresie miedzy sesyjnym, które stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu sesji.
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Ad.7 Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w okresie od 27 czerwca
2005r do 25 lipca 2005r :
- ogłoszono przetarg na dowóz dzieci do szkół, przetarg odb�dzie si� 08.08 2005r,
- podpisano umow� na remont Domu Spotka� w Dzielnicy na kwot� 36.029zł,
- podpisano umow� na remont Gimnazjum w Cisku na kwot� 61.727zł,
- przedstawił koncepcj� budowy przydomowych  oczyszczalni �cieków, komisja rolnictwa

równie� omawiała ofert� dr Czecha dotycz�c� budowy małych przydomowych
oczyszczalni �cieków, oferta stanowi zał�cznik do protokółu komisji rolnictwa,

- poinformował o zaproszeniu w dniach 19-21.08.2005r do partnerskiej Gminy Breitungen,
prosił o zgłoszenie si� ch�tnych na wyjazd,

- poinformował o wydanych  zarz�dzeniach (3szt), zezwoleniach na sprzeda� napoi
alkoholowych( 39szt.), wydanych decyzjach administracyjnych ( 62szt.),

 dyskusja nad sprawozdaniem Wójta:
Radny Blacha Anzelm- wyraził swoje zadowolenie z oferty kanalizacji +oczyszczalni
�cieków  przydomowych, jest zainteresowany budow� takiej oczyszczalni, temat był
omawiany równie� na komisji rolnictwa, której jest członkiem i po posiedzeniu komisji
pojechali zobaczy� taka oczyszczalni� funkcjonuj�c� w Lubieszowie. Oczyszczalnia taka
biologicznie przerabia �cieki, jest ona szczególnie dobra na  terenie gdzie nie ma szans
podł�czenia do oczyszczalni zbiorowej. Proponuje aby nakłoni� mieszka�ców południowej
cz��ci gminy, Pan Blacha zamierza na swojej posesji wybudowa� tak� oczyszczalni�.
Sołtys wsi Cisek Lewicka Kazimiera- koszt takiej kanalizacji 4.000zł, czy musi by� szambo?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, 4.000zł jest wydatkiem budowy oczyszczalni i nie ma ju�
opłaty eksploatacyjnej, szambo mo�e by� wykorzystane jako odstojnik.
Rady Malik Jan – zapytał w sprawie projektu uchwały dotycz�cego przyj�cia planów GPO� i
odpadów, w tych planach proponuje si� budow� oczyszczalni? Dzisiaj powinni�my
zdecydowa� co wybieramy?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- ró�nica polega na tym, �e oczyszczalnie biologiczne byłyby
w ka�dej wsi, natomiast w innym przypadku byłyby dwie na terenie gminy. Przyj�cie
Gminnego Planu Ochrony �rodowiska i Odpadami niczego nie przes�dza. Zgodnie z
projektem uchwały przyjmujemy plany uzgodnione i dopuszczalne.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz podsumowuj�c dyskusj� dodał, na przykładzie
wsi Kobylice widzimy jak długo trwa zrobienie kanalizacji, głównym problemem s� finanse.
Radny Basista Leonard- zapytał w sprawie przetargu na Dom Spotka� w  Dzielnicy?  Kiedy
b�dzie przetarg na WDK Nieznaszyn?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- kosztorys prac wykonano na kwot� 49.000zł, natomiast po
przetargu okazał si�, �e wykonawca wykona te prace remontowe za kwot� 36.000zł, wobec
czego pozostan� �rodki finansowe w kwocie: 14.000zł, które zostan� przeznaczone na
zrobienie elewacji w tym budynku. Je�eli chodzi o WDK Nieznaszyn to w kolejno�ci s� takie
wsie jak Dzielnica, Przewóz, nast�pnie Nieznaszyn pod warunkiem, �e starczy �rodków
finansowych w bud�ecie gminy.
Innych pyta� nie zgłoszono, zako�czono dyskusj� nad sprawozdaniem Wójta.
Ad.8. Podjecie uchwał:
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy na 2005r, udzielono w
tym temacie głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która poszczególnymi działami rozdziałami
omówiła zmiany do bud�etu gminy. Poinformowała o bł�dzie pisarskim jaki si� wkradł do
projektu uchwały, przytoczyła jak powinien brzmie� § 1 pkt 2 a) dział 756 „ Dochody od osób
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prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej,
oraz wydatki zwi�zane z ich poborem.” Radni dokonali autopoprawki i nie wnie�li �adnych
uwag ani pyta�.
Przewodnicz�cy komisji gospodarczo- bud�etowej Basista Leonard, poinformował, ze zmiany
zostały przedstawione komisji, komisja gospodarczo-bud�etowa pozytywnie przyjmuje
zmiany.
Rady Malik Jan odczytał protokół ze spotkania przewodnicz�cych komisji w temacie
Gminnego O�rodka Kultury.
Innych pyta� nie zgłoszono, wobec czego projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                         –10 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXXII/154/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 25 lipca 2005r w sprawie zmian do
bud�etu gminy na 2005r została jednomy�lnie podj�ta przez rad�. Uchwała stanowi zał�cznik
nr 4 do protokółu sesji.
Nast�pnie przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego
O�rodka Kultury w Cisku.   Udzielono głosu przewodnicz�cemu komisji o�wiaty, który
odczytał protokół komisji o�wiaty w temacie reorganizacji GOK-u. Protokół stanowi
zał�cznik nr 5 do niniejszego protokółu.
Wójt Gminy Cisek udzielił informacji , �e likwidowa�  działalno�ci Gminnego Kultury nie
b�dziemy, dokonamy tylko reorganizacji maj�cej na celu zminimalizowanie kosztów
utrzymania tego obiektu. Aby dokona� reorganizacji musi by� podj�ta uchwała o zamiarze
likwidacji, zgodnie z przepisami prawa. Podejmuj�c uchwał� b�dziemy mieli pół roku na
wypracowanie planu działalno�ci GOK-u, zmiany statutu, planowane jest prowadzenie
ksi�gowo�ci GOK-u w Urz�dzie Gminy, zamiast dyrektora zostanie zatrudniony inspektor
kultury. Wpływy z działalno�ci GOK-u b�d� wpłacane do kasy urz�du.
Radny Malik Jan dodał do wypowiedzi Wójta Gminy, zamiaru likwidacji GOK-u nie nale�
uto�samia� z likwidacja obiektu, zgodnie z przedstawionym projektem planowana jest
reorganizacja maj�ca na celu zminimalizowanie kosztów utrzymania tego obiektu, obecnie s�
wydatki a nie ma efektów.
Radny Blacha Anzelm – zapytał o pracowników, półroczny okres a co z pracownikami?
Udzielono głosu Radcy Prawnemu, który przedstawił kolejno�� reorganizacji GOK-u,
zgodnie z przepisami, karencja półroczna jest na pozyskanie �rodków, nale�y da� szans�
cho�by potencjalnym sponsorom. Uchwał� w sprawie zamiaru likwidacji GOK-u nale�y
poda� do publicznej wiadomo�ci, podj�cie uchwały nie przes�dza likwidacji, na podj�cie
decyzji jest pół roku. Je�eli obecna forma działalno�ci GOK-u jest nieracjonalna to gmina
mo�e bezpo�rednio realizowa� zadania kulturalne. Dopuszczalne jest równie� prowadzenie
działalno�ci kulturalnej przez inne jednostki. Prowadzenie działalno�ci kulturalnej jest
obowi�zkowym zadaniem gminy. Padło stwierdzenie czy nie poł�czy� działalno�ci sportowej
z kulturaln�, wi�c radca wyja�nił, �e takie poł�czenie jest niezgodne z przepisami.
Innych pyta� nie zgłoszono, projekt uchwały poddano pod głosowanie.
za przyj�ciem                          - 8 głosów,
przeciw                                    – 2 głosy,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów ,
Uchwała Nr XXXII/155/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 25 lipca 2005r w sprawie zamiaru
likwidacji Gminnego O�rodka Kultury w Cisku wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała
stanowi zał�cznik nr 5 do protokółu sesji.
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Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony
�rodowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek.
Programy były wyło�one do wgl�du od 15 marca 2005r oraz zostały skserowane i radni mogli
sobie wzi�� do przeczytania i wnie�� ewentualne poprawki.
Dyskusja:
Radny Ketzler Alojzy- stwierdził, �e w planie brak „Le�nego Dworu”, plan jest zrobiony
pobie�nie, proponuje aby na terenie Gminy Cisek  zrobi� inwentaryzacj� w tej sprawie i
wtedy wyjdzie do mamy a czego nie mamy.
Pani Podgórna Beata Projektant w zakresie ochrony �rodowiska udzieliła wyja�nie�- walory
przyrodnicze zawarte w omawianym planie s� równie�  zawarte w Studium Uwarunkowa�
Gminy, nie było mo�liwo�ci przeprowadzenia inwentaryzacji, poniewa� inwentaryzacja
byłaby zwi�zana z nowymi pomiarami wód, zanieczyszcze� powietrza itp.  Nic nie stoi na
przeszkodzie aby inwentaryzacj� przeprowadzi� i ewentualne zmiany wprowadzi� do planu.
Wójt Gminy poinformował, �e małe laski s� uj�te:  Bła�ejowice, Miejsce Odrza�skie, lasek w
Le�nym Dworze jest pomini�ty. Ustalono, �e Aleja Topolowa i lasek w Le�nym Dworze
zostan� do planu wprowadzone.
Radny Ketzler Alojzy- zapytał co z odpadami z eternitu?
Pani Podgórna wyja�niła-na dzie� dzisiejszy plan wojewódzki okre�la do kiedy azbest ma
„znikn��” z naszych zabudowa� jest ustalony rok 2032. Koszty zmian ka�dy musi pokry�
sam.
Radny Malik Jan- zabezpieczenie przeciwpowodziowe? Str. 80,81planu , czy miejscowo��
Landzmierz ma by� polderem zalewowym? Co znaczy budowa kanału ulgi w Przewozie?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- polder Landzmierz jest nieaktualne i zostanie z planu
wykre�lone, natomiast budowa kanału ulgi w Przewozie chodzi o potok Dzielniczka grunty na
tzw. Hajkowie. Plan zostanie skorygowany.
Radny  Wurst Alojzy- zapytał  w sprawie eternitu, gdzie na dzie� dzisiejszy mo�na ten
materiał budowlany przekaza�?
Pani Podgórna wyja�niła, �e s� adresy firm, które zajmuj� si� utylizacj� eternitu, na dzie�
dzisiejszy utylizacja eternitu jest odpłatna, je�eli gmina b�dzie nadzorowa� utylizacj�
materiałów szkodliwych i opracuje harmonogram wywozu eternitu to mo�e ubiega� si�
dofinansowanie.
Radny Wurst Alojzy – je�eli odbiór eternitu b�dzie odpłatnie to b�dzie wyrzucany byle gdzie,
na dzikie wysypiska ...
Pani Podgórna wyja�niła, �e w 2008r b�dzie robiony raport gminy co w tym temacie robiono
Sekretarz Gminy Groeger Jerzy dodał do dyskusji, �e wyrzucanie eternitu „byle gdzie”
powinno by� karalne.
Wójt Gminy Cisek stwierdził, �e zostanie zrobione rozeznanie ile eternitu jest na naszej
gminie, w biurze ds. geodezji i obrotu nieruchomo�ciami s� adresy firm zajmuj�cych si�
utylizacj� materiałów szkodliwych.
Sołtys wsi Roszowicki Las Wilk Hubert- poinformował, �e K�dzierzyn-Ko�le zach�ca swoich
podatników na zmian� pokry� eternitowych i daje na ten cel dofinansowanie w kwocie
ok.4.000zł.
Radca Prawny Maciej Paj�k wyja�nił, �e miasto operuje wi�kszym Funduszem Ochrony
�rodowiska i dlatego wprowadzono współfinansowanie do zmiany pokry� dachowych
eternitowych, dofinansowanie wynika tylko z rozmiaru FO� , a Gmina Cisek na cały rok ma
6.000zł FO�.
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Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz podsumowuj�c dyskusj� spytał czy oprócz
zmian : Le�ny Dwór i polder Landzmierz s� inne propozycje. Innych zmian nie zgłoszono.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony �rodowiska wraz
z  Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                     – 10 głosów,
przeciw                                 - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania – 0 głosów,
Uchwała Nr  XXXII/156/2005r Rady Gminy Cisek z dnia 25 lipca 2005r w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Ochrony �rodowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki
Odpadami dla Gminy Cisek została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 6 do
niniejszego protokółu.
Ad.9 Stan  realizacji wniosków pokontrolnych komisji rewizyjnej za okres od stycznia 2004
do  czerwca 2005r. Wnioski komisji stanowi� zał�cznik nr 7 do protokółu sesji.
Przewodnicz�cy komisji rewizyjnej Oleks Walter odczytał wszystkie wnioski.
Odno�nie Gminnego O�rodka Kultury Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- parkiet b�dzie robiony
w ramach gwarancji firma dokona zmiany, mo�e nawet zostanie pomalowany lakierem.
Dlaczego obecnie parkiet nie spełnia swojej roli? Trudno jest stwierdzi�, poniewa�, w trakcie
remontu GOK-u „goniły nas terminy”, GOK przygotowywał si� do rekordu Ginesa w
robieniu klusek �l�skich, pod parkiet zrobiono now� wylewk�, mo�e za wcze�nie poło�ono
parkiet? Radny Oleks Walter stwierdził, gdzie był inspektor nadzoru ? dlaczego podpisał, �e
wilgotno�� wylewki jest odpowiednia. W sprawie nieszczelnego   szamba Wójt Gminy
wyja�nił - zamierzamy robi� kanalizacj�, polega na prawdzie, �e do szamba GOK-u s�
przelewy z szamba z przedszkola, banku i o�rodka zdrowia, domu policjanta,  aby to zmieni�
nale�ałoby zrobi� wiele wykopów, jaki byłby efekt? Stanowi�cy wydatek z bud�etu gminy.
Przewodnicz�cy komisji rewizyjnej stwierdził, �e mo�naby szambo wypompowa� i
dochodz�ce rury zakołkowa�, wtedy byłoby wiadomo z jakich budynków �cieki dochodz�.
Nast�pnie Rady Walter Oleks zaustwrkował pkt1 wyst�pienia pokontrolnego „ Zobowi�za�
Dyrektora P.Gimnazjum w Cisku do niezwłocznego rozliczenia materiałów
wyszczególnionych w fakturze 3/11/2004..” Pani dyrektor dokonał pisemnego wyja�nienia,
jednak�e dla komisji rewizyjnej wytłumaczenie jest niewystarczajace. Po wakacjach komisja
pójdzie do Gimnazjum i pouczy jak powinno wygl�da� rozliczenie materiałów budowlanych .
Dyrektorzy szkół maj� do dyspozycji �rodki finansowe, ale nie musz� si� zna� na remontach .
Ogólnie stwierdził Pan Oleks du�o pieni�dzy jest wydatkowanych na nadzory budowlane.
Nast�pnym problemem, nurtuj�cym komisj� rewizyjn� było �ci�galno�� nale�no�ci
podatkowych, która zdaniem komisji ma tendencje wzrostowe, mimo i� tytułów
wykonawczych  wysyłanych jest du�o to �ci�galno�� jest niska.
Wójt Gminy Cisek potwierdził, �e na bie��co wysyłane s� upomnienia, nast�pnie wystawiane
s� tytuły egzekucyjne, jednak�e nie zawsze egzekucja jest skuteczna.
Przewodnicz�cy komisji rewizyjnej Walter Oleks poinformował, o kontroli inwestycji GOK-u
i sali gimnastycznej, protokół jest przekazany Wójtowi.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek zapytał o uwagi do omawianych wniosków.
Radni nie zgłosili  �adnych wniosków.
Ad. 10. Zapytania radnych.
Radny Blacha Anzelm- zapytał w sprawie bramy dla OSP Miejsce Odrza�skie?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e brak �rodków finansowych w bud�ecie gminy.
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Radny Wurst Alojzy- zapytał w 300.000zł kredytu z przeznaczeniem na remont dróg? mija
lipiec a na drogach nic nie zrobiono, klejono dziury na drogach powiatowych a dziury s�
wi�ksze ni� były.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- 300.000zł kredytu b�dzie stanowi� �rodki własne na
uzupełnienie dofinansowania Urz�du Marszałkowskiego, pieni�dze te s� przeznaczone na
remont ul. Górnej w Łanach. Inaczej tych pieni�dzy przeznaczy� nie mo�na.
Radny Basista Leonard- poinformował, �e w Roszowicach ul.Płonia s� podwójne nr działek,
konkretnie podał nazwisko Morcinek.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- informacja zostanie sprawdzona, je�eli tak, to nale�y
sprostowa� operat ulic.
Radny Basista Leonard chciały wyja�nienie odno�nie nr ulic w Roszowicach ul.Płonia na
pi�nie, oraz zapytał w sprawie remontu drogi od posesji Kostka do Bartuzelski? Od powodzi o
ul. Płonia zapomniano.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- remont dróg „krótkich” musimy robi� we własnym zakresie,
po wcze�niejszym zaplanowaniu w bud�ecie gminy, nie ma dofinansowania z zewn�trz.
�rodków finansowych mamy mniej i prosz� w ten sposób mieszka�com wytłumaczy�.
Radny Oleks Walter- w sprawie dróg gminnych, je�eli b�dziemy remonty dróg z roku na rok
odkłada� to koszty wzrosn�, zapytał, czy w posiadaniu urz�du  jest kosztorys remontu dróg
gminnych? W bud�ecie gminy mamy zaplanowanych 50.000zł, mo�na by z innych działów
przesun�� i zrobi� rocznie chocia� jedn� drog� gminn�. Jest wszystko dobrze je�eli nie
dojdzie do wypadku.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�-   planowane jest łatanie dziur w Cisku na ul. Starowiejskiej,
ul. Olszowa i Planetorza, wszystkich dróg gminnych z naszym bud�etem nie zrobimy, na
łatanie dziur mo�emy przeznaczy� 100.000zł w tym roku. Odno�nie kosztorysu na remont
dróg wyja�nił, �e urz�d nie posiada takiego dokumentu, poniewa� kolejno�� jest nast�puj�ca :
wybiera si� firm�, która nast�pnie sporz�dza kosztorys lub zleca opracowanie kosztorysu.
Temat dróg na terenie naszej gminy jest fatalny.
Innych zapyta� nie zgłoszono.
Ad. 11.Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka-1.  4 wrze�nia 2005r s� w Cisku do�ynki, nowy
chodnik  na ul. Planetorza zarasta traw�, wnioskuje aby mieszka�ców poinformowa� o
wyczyszczeniu, poniewa� wygl�da to brzydko.2. w sprawie wyci�cia suchych drzew przy
drogach powiatowych, drzewa s� poznaczone do wycinki od kilku lat, drzewa te s� suche i
zagra�aj� bezpiecze�stwu na drogach, zaproponowała, czy tej wycinki nie mo�na by zrobi�
systemem gospodarczym, tzn. zleci� wycink� w zamian za drzewo.3. parking w Cisku? Kiedy
b�dzie robiony, planowany jest pokaz firm na hali sportowej a nie ma miejsca na parkowanie.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- odno�nie wycinki drzew, propozycja jak� podała Pani
Lewicka była z ZDP uzgadniana, zarz�d miał zabezpieczy� wycink�, zarz�d nie wyraził
zgody na taki układ. Odno�nie chodnika wła�ciciel ma obowi�zek usun�� błoto z chodnika
oraz �nieg ale czy ma obowi�zek usuni�cia chwastów nie jest wiadome. 3. Na parking nie
mamy �rodków finansowych, nawet na nawiezienie tłucznia.
Sołtys wsi Landzmierz Bustrycka Sylwia- zapytała w sprawie do�ynek gminnych w tym
roku?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- do�ynki gminne miały odby� si� w Łanach, ale szatnia nie
b�dzie jeszcze zrobiona.
Sołtysi zaproponowali aby wzorem lat poprzednich nie robi� do�ynek gminnych tylko
wiejskie, przeznaczy� na ten cel pieni�dze z do�ynek wiejskich.
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Wójt Gminy stwierdził, �e propozycja sołtysów zostanie rozwa�ona i pieni�dze z bud�etu
gminy zaplanowane na ten cel mog� by� przeznaczone na poszczególne sołectwa.
Sołtys wsi Dzielnica Galar Jerzy zaprosił wszystkich zebranych na obchody 777lat istnienia
wsi Dzielnica, które odb�d� si� 30-31 lipca br.
Sołtys wsi Roszowicki Las Wilk Hubert-1. zgłosił, �e firma Remondis nie odbiera terminowo
�mieci segregowanych poza tym w Roszowickim Lesie w pojemnikach do segregowania jest
wszystko, mieszka�cy nie przestrzegaj� zasad segregacji, proponuje aby pracownik urz�du
sprawdził, kto z tej miejscowo�ci ma umow� z Remondisem na wywóz nieczysto�ci.2. Zgłosił
pop�kany mostek k.posesji �wientek w Roszowickim Lesie.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- przy sporz�dzaniu  umów Roszowicki Las �mieci nie miał,
tzn. spisano wtedy bardzo mało umów, pozostałe wsie prawie w 90% maj� spisane umowy na
wywóz nieczysto�ci.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz stwierdził,  na pewno nie jest to wina sołtysa, �e
mieszka�cy wsi Roszowicki Las nie maj� nawi�zanych umów z Remondisem na wywóz
nieczysto�ci.
Radca Prawny Maciej Paj�k- w sprawie wywozu nieczysto�ci udzielił wyja�nie�- w
najbli�szym czasie zmieni si� ustawa o gospodarce odpadami, w my�l nowej ustawy Wójt
b�dzie miał prawo do wszcz�cia post�powania egzekucyjnego lub nało�enia kary przeciw
mieszka�com którzy nie b�d� tych przepisów przestrzega� i nie b�d� �mieci odprowadza� na
wysypisko. Odpadów nie mo�na wyrzuca� do dziur czy lejów po bombach  mimo i� jest si�
wła�cicielem działki. Zgodnie z przepisami nowej ustawy Wójt Gminy b�dzie mógł decyzj�
interweniowa� w temacie gospodarki odpadami.
Sołtys wsi Steblów Siembieda Czesław- 1.zgłosił zaniedban� posesje w Steblowie ul.
Byczynicka obej�cie od kilku lat jest nie wykoszone, budynki ze staro�ci si� przewracaj�, jest
to miejsce dla lisów i innych szkodników.2.  Nast�pnie poruszył temat poboczy przy
wszystkich drogach przebiegaj�cych przez nasz� gmin�, oraz ponowił spraw� zrobienia
bariery na mostki k/ nowej szkoły w Steblowie, od 3 lat zgłasza i bez echa. 3. Remont ul.
Bocznej w Steblowie coraz wi�kszy lej robi na tej ulicy spływaj�ca woda, prosił o uj�cie
remontu tej ulicy w bud�ecie gminy 2006r, oraz ponownie zgłosił utwardzenie drogi na tzw
Górnym Dworze w Steblowie
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- nieruchomo�� jest własno�ci� Skarbu Pa�stwa, s� równie�
spadkobiercy zabudowa�, którzy nie mog� mi�dzy sob� si� dogada�. Gmina  nie mo�e
interweniowa� w tej sprawie. Odno�nie dróg poinformował, cz��ciowo mo�liwo�� byłaby po
zaci�gni�ciu kredytu w kwocie: ok.100.000zł.
Sołtys wsi Bła�ejowice Kurfeld Alfred- potok Dzielniczka, zgłosił usuni�cie chwastów,
poniewa� przez zachwaszczenie znowu ulega zamuleniu, a �adnych ulew nie było. Melioracji
nie interesuje wycinka dzikich krzewów i chwastów, to jest przyczyn�, �e rowy, potoki
szybciej ulegaj� zamuleniu. Zgłosił równie� remont drogi k/ posesji Janik.
Sołtys wsi Roszowice Gwó�d� Jan- zgłosił remont mostku k/szkoły w Roszowicach, oraz
wyrównanie kolein na drodze wojewódzkiej Roszowice – Dzielnica.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- jest zezwolenie ZDP na budow� nowego mostku w tym
rejonie. �cinka garbów na drodze Roszowice - Dzielnica, zostanie wystosowane pismo.
Zako�czono dyskusj� do punktu 11.
Ad.12. 	adne interpelacje nie wpłyn�ły do biura rady.
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Ad.13. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji.
Radny wsi Miejsce Odrza�skie  Blacha Anzelm – zgłosił wniosek w sprawie usług
wykonywanych przez firm� Remondis, co czwartek s� wywo�one odpady ,mieszka�cy
ustawiaj� kubły przy swoich posesjach, jednak�e ostatnio w/w firma pó�no przyje�d�a ok.23
godz. w nocy, te opró�nione kubły s� przy drodze do rana, niejednokrotnie te puste kubły s�
na drodze, nie wiadomo czy pracownicy firmy je rzucaj� czy te� młodzie� lub zło�liwcy,
le��ce kubły stanowi� zagro�enie dla u�ytkowników drogi. Pro�ba dla REMONDISA aby
wcze�niej zabierał odpady.
Radny wsi Steblów Wurst Alojzy- zaproponował aby zaprosi� Starost� Powiatu lub dyrektora
ZDP na obrady sesji aby ponownie dokona� ustale� w temacie dróg.
Radny wsi Nieznaszyn Basista Leonard podzi�kował władzom Gminy za remont kaplicy w
Nieznaszynie.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz podzi�kował za zaproszenie do Dzielnicy.
Wójt Gminy przedstawił szczegółow� informacj� imprezy w Dzielnicy dn.30-31 lipca 2005r.
Porz�dek obrad wyczerpano, �yczono sobie udanych urlopów. Przewodnicz�cy Rady Gminy
słowami „ zamykam obrady XXXII Sesji Rady Gminy” zamkn�ł obrady- godz.19.10.
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