
Protokół
z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Cisek

z dnia 30 sierpnia 2005r- godz.9.00

Ad.1. Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Cisek słowami „Otwieram obrady XXXIII Sesji „
otworzył i prowadził Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz. Na wst�pie powitał zebranych
radnych oraz sprawdził prawomocno�� obrad sesji: na 15 radnych obecnych 11/ nieobecni
usprawiedliwieni: Bustrycka Sylwia, Ketzler Aljzy, Michalczyk Maria, Przewo�nik Andrzej/.
Lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do protokółu sesji.Obrady sesji prawomocne i zdolne
do podejmowania uchwał. Poinformował radnych
o celowo�ci obrad dzisiejszej sesji. Obrady sesji zostały ustalone w trybie  pilnym w zwi�zku
z pismem Wójta Gminy skierowanym do przewodnicz�cego rady dotycz�cym przesuni�cia
�rodków finansowych na zadania realizowane w ramach S.P.O działania 2.3 „ Odnowa Wsi”.
1. DRW-I-60511/97/05 na dofinansowanie realizacji projektu pn. Zagospodarowanie placu

rekreacyjno – sportowego we wsi Dzielnica
2. DRW-I-60511/98/05 na dofinansowanie realizacji projektu pn. Remont i modernizacja

wiejskiego budynku wielofunkcyjnego (szatnia) w Łanach,
3. DRW-I-60511/99/05 na dofinansowanie realizacji projektu pn Zagospodarowanie placu

rekreacyjno - sportowego we wsi Podlesie.
Pismo Wójta Gminy Cisek Alojzego Parysa stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji.
Przedstawił porz�dek obrad i zapytał o uwagi :
1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocno�ci obrad.
2. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie gminy na 2005r:

a/ przedstawienie i omówienie projektu uchwały,
b/ dyskusja,

3.  Zapytania i o�wiadczenia radnych.
4.  Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji.
Radni nie wnie�li �adnych uwag do porz�dku obrad sesji, w zwi�zku z czym przyst�piono do
jego realizacji.
Ad.2. Udzielono głosu Wójtowi  Gminy, który kwotowo wymienił ile na poszczególne
zadanie potrzebnych jest �rodków własnych:
a/ na zagospodarowanie placu rekreacyjno –sportowego w Dzielnicy potrzebnych jest
     10.000,-zł,
b/ na remont i modernizacj� wiejskiego budynku wielofunkcyjnego w Łanach potrzebnych
     jest 57.000,-zł,
c/ na zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego we wsi Podlesie potrzebna jest
     kwota: 11.500,-zł.
Wyliczenie powy�szych kwot stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu sesji.
Wójt Gminy poinformował, �e potrzebne �rodki bud�etowe w kwocie 78.500zł  mo�na
przenie�� z gospodarki komunalnej-remont O�rodków Zdrowia, poniewa� na dzie� dzisiejszy
remont nie jest rozpocz�ty i do ko�ca roku pieni�dze te nie b�d� w cało�ci na tym paragrafie
wykorzystane.
Nast�pnie przedstawiono zmian� w bud�ecie gminy zwi�zan� z zakupem samochodu
stra�ackiego dla OSP Roszowicki Las
Zwi�kszono dochody o kwot� 13.100zł / 5600zł darowizna z Niemiec+1.600zł wkład R.Lasu,
+4.000zł Rady Sołeckie, 1.900zł z zakupów bie��cych na zakupy bie��ce –sprz�t p.po�/
Radni nie wnie�li �adnych uwag do proponowanych zmian.
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Dyskusja:
� Radny Basista Leonard – „je�eli si� chce to  si� pieni�dze w bud�ecie znajd�” rozpocz�ł

swoj� wypowied�, zapytał dlaczego nie mo�na wygospodarowa� z bud�etu kwoty
ok.9.000zł na Wiejski Dom Kultury w Nieznaszynie- pomalowanie elewacji budynku i
zrobienie parkingu przed budynkiem, lub dlaczego nie planuje si� zrobienia parkingu w
Ciskunna zakupionej działce?

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- je�eli mówi si� o realizacji bud�etu gminy to mo�na
realizowa� zadania, które w tym bud�ecie s� uj�te. WDK Nieznaszyn –elewacja+ parking w
bud�ecie 2005r uj�te nie były, nast�pny budynek do remontu , który b�dzie w bud�ecie gminy
zaplanowany jest �wietlica Roszowicki Las. To co było konieczne do zrobienia w WDK
Nieznaszyn zrobione zostało, natomiast na roboty wymienione wy�ej zostan� pieni�dze
zaplanowane „tylko troch� cierpliwo�ci”, parkin w Cisku równie� w bud�ecie zaplanowany
nie jest.
� Radny Oleks Walter- stwierdził, nale�y si� stara� o dofinansowanie z zewn�trz i je�eli to

dofinansowanie jest nale�y zapewni� �rodki finansowe własne tok post�powania jest
zrozumiały, jednak�e sprawa parkingu na zebraniach wiejskich si� przewija, zapytał czy
na parking w Cisku jest zrobiona dokumentacja, czy wiadomo ile kosztowa� mo�e
zrobienie parkingu w Cisku k/gimnazjum.

Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- je�eli zadanie jest uj�te w bud�ecie gminy to mo�na
zleci� zrobienie dokumentacji w przeciwnym razie dokumentacji robi� nie mo�na. Na
remonty dróg, z których mógłby by� zrobiony parking musieliby�my zaci�gn�� kredyt.
� Radny Oleks Walter zapytał w sprawie remontu placu przed GOK-iem w Cisku?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- na plac przed Gminnym O�rodkiem Kultury jest
zrobiona dokumentacja i zadanie b�dzie realizowane z kredytu.
� Radny Oleks Walter stwierdził, �e jest wrzesie� nast�pnie minie pa�dziernik, listopad
      i stwierdzeniem Wójta b�dzie, �e nie zd��ymy przed zim� zrobi� i �rodki finansowe
      przesuniemy na cel inny.
Wójt Gminy Cisek- przypomniał Panu Oleksowi, �e wła�nie nie zrobienie placu k/GOK-u do
tej pory jest decyzj� radnego, poniewa� ilekro� mówiono  o w/w placu   radny był  przeciwny.
� Radny Walter Oleks- zapytał w sprawie kanalizacji na terenie gminy? Gminy o�cienne

Bierawa i Polska Cerekiew kanalizacj� robi�, nasi mieszka�cy „blu�ni�”,
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, obecnie jest zrobiony ruroci�g Kobylice,
 w najbli�szym czasie b�dziemy omawia� wykonanie bud�etu za I półrocze 2005r, kanalizacja
gminy zwi�zana jest z finansami.
� Radna Walach Karina- podzi�kowała, �e mimo trudno�ci finansowych robi si� starania
      o dofinansowania te trzy zadania wymienione wy�ej : Podlesie, Łany i Dzielnica s�
      wspaniał� inicjatyw�, nale�y tak post�powa� i dlatego dzi�kuje w imieniu mieszka�ców .
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek zach�cił członków komisji do realizacji swoich planów
pracy, poinformował, �e obrady nast�pnej sesji b�d� 19 wrze�nia 2005r.
Zako�czono dyskusj� i poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian do
bud�etu gminy 2005r poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                        - 11 głosów,
przeciw                                   – 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXXIII/157/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 30 sierpnia 2005r w sprawie zmian
do bud�etu gminy na 2005r została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 4 do
protokółu sesji.
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Ad.3. Radny Basista Leonard- zapytał w sprawie organizacji szkół w roku szkolnym
2005/2006, czy gmina opiniowała plany organizacyjne? Poniewa� skierowano do niego
skarg� dotycz�c� szkoły w Łanach mianowicie kl.IV ma liczy� ponad 30 uczni w tym s�
uczniowie powtarzaj�cy 3- krotnie klas� maj�cych zł� opini�, prosił aby komisja o�wiaty
zaj�ła si� t� spraw�. Wyraził równie� niezadowolenie, poniewa� komisja gospodarczo-
bud�etowa planowała si� spotka� w sierpniu a sprawozdanie z wykonania bud�etu gminy za I
półrocze  nie było zrobione, w zwi�zku z czym wyraził obawy, �e komisja nie zd��y
zrealizowa� planu pracy II półrocza 2005r.
� Radny Malik Jan przewodnicz�cy komisji o�wiaty- temat planów organizacyjnych szkół

b�dzie zrealizowany we wrze�niu w zwi�zku z dłu�sz� nieobecno�ci� inspektora o�wiaty
w pracy, zapewnił �e na wrze�niowej sesji b�d� udzielone wyja�nienia. Do ko�ca maja br
dyrektorzy  szkół przedkładali plany organizacyjne na 2005/2006r Wójtowi Gminy a
nast�pnie były one zaopiniowane przez kuratora o�wiaty.

Pani Skarbnik Alina Hanisz wytłumaczyła, �e termin sporz�dzenia informacji w sprawie
wykonania bud�etu gminy za I półrocze 2005r był do 31 sierpnia 2005r czyli termin był
dotrzymany.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz poinformował, �e termin sesji przypada za 2
tygodnie i komisje powinny w tym czasie omówi� informacj� z wykonania bud�etu gminy.
� Radna Blana Lucja- odno�nie tematu  kanalizacji poruszanego wcze�niej przypomniała

radnym, o projekcie P.Czecha o ogrodowej czyszczalni �cieków, omawianej na sesji
lipcowej.

Wójt Gminy Cisek- kanalizacja tradycyjna robiona przez o�cienne gminy zwi�zana jest
opłatami eksploatacyjnymi, natomiast ogrodowa przydomowa oczyszczalnia takich opłat nie
ma, i nie wywozimy wody. Je�eli jest potrzeba to temat mo�na poruszy� na nast�pnej sesji,
nic na przeszkodzie nie stoi aby Dr Andrzeja Czecha zaprosi� na obrady.
� Radna Walach Karina- poinformowała, �e znikn�ł nasz herb od strony Bierawy.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- �e herb został skradziony przez złomiarzy, zostało to
zgłoszone na policj�.
Innych zapyta� nie zgłoszono.
Ad. 4. Radny Kusze Józef zgłosił wniosek o zamkni�cie obrad sesji, pozostali radni równie�
tego samego zdania, wobec czego Wójt Gminy podzi�kował za powa�ne podej�cie do sprawy
i przybycie na obrady dzisiejszej sesji.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz słowami „ Zamykam Obrady XXXIII
Sesji rady Gminy Cisek” zako�czył obrady- godz. 10.

Protokółowała Małgorzata Siegmann

   Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek
  /-/ Paweł Ryborz




