
Protokół
z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy

z dnia 19 wrze�nia 2005r- godz.13.00

Ad.1. Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Cisek otworzył słowami „ Otwieram obrady
XXXIV Sesji Rady Gminy Cisek” i prowadził Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz. Na
wst�pie powitał wszystkich zebranych: radnych, sołtysów,  pracowników urz�du oraz
redaktorów: Gazety Lokalnej i Echa Gmin. Sprawdził prawomocno�� obrad sesji na 15
radnych obecnych 10 / nieobecni usprawiedliwieni :   Przewo�nik Andrzej, Michalczyk
Maria, Ketzler Alojzy, Bustrycka Sylwia, Kusze Józef  /. Obrady sesji s� prawomocne zdolne
do podejmowania uchwał. Lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do protokółu sesji.
Ad.2 Wójt Gminy zło�ył wniosek  w sprawie wykre�lenia z porz�dku obrad projektu uchwały
przyst�pienia do zwi�zku mi�dzygminnego pn. „ Czysty Region Południe”, poniewa� projekt
tej uchwały powinien najpierw by� wysłany do Wojewody Opolskiej, a nie został wysłany, w
zwi�zku z czym na dzisiejszej sesji uchwała nie mo�e by� podj�ta.
Wniosek Wójta Gminy poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                         – 10 głosów,
przeciw                                     - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów,
Wniosek Wójta Gminy został przyj�ty jednomy�lnie i podj�cie uchwały w sprawie
przyst�pienia do zwi�zku mi�dzygminnego pn. „ Czysty Region Południe” wykre�lono z
porz�dku obrad. Innych uwag nie zgłoszono. Wobec powy�szego przyst�piono do realizacji
porz�dku obrad sesji, który po zmianach przedstawia si� nast�puj�co.

Porz�dek obrad przewiduje :
1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocno�ci obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porz�dku obrad.
3. Przyj�cie protokółu z obrad poprzednich  XXXII i XXXIII Sesji Rady Gminy. .
4. Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym.
6. Informacja na temat realizacji bud�etu gminy na I półrocze 2005r

a/ przedstawienie opinii RIO ,
b/ przedstawienie opinii komisji problemowych na w/w temat,
c/ dyskusja,

7. Podj�cie uchwał w sprawach:
a/  zmian w bud�ecie gminy na 2005 r- projekt uchwały zostanie dor�czony przed sesj�,
b/  zezwolenia na u�ywanie nazwy  „KOBYLICE” w słowno-graficznym znaku
     towarowym przez Warsztat Stolarski Eksport-Import Andrzeja Pawlika w marce
     produktu „ AP Kobylice” i  „Andrzej Pawlik Kobylice”,
c/  dzier�awy gruntu mienia komunalnego Gminy Cisek poło�onego w Łanach przy
      ul. Zawodzie z przeznaczeniem na ustawienie szafy telefonicznej,
d/  ustalenia najni�szego wynagrodzenia oraz uzgodnienia warto�ci jednego do ustalenia
     wynagrodze� pracowników publicznych przedszkoli, szkół podstawowych
      i publicznego gimnazjum nie b�d�cych nauczycielami,

8. Informacja na temat funkcjonowania placówek o�wiatowych/ PSP i Gimnazjum/ w roku
szkolnym 2005-2006 na terenie Gminy Cisek,

9.  Zapytania i o�wiadczenia radnych.
10. Informacje oraz zapytania sołtysów.
11. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji.



Ad.3. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek zapytał o uwagi, wnioski do protokółów z obrad
poprzednich sesji tj. XXXII i XXXIII. Radni nie wnie�li �adnych uwag do protokółów wi�c
przyj�cie protokółów poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                         - 10 głosów,
przeciw                                     -0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów,
Protokóły zostały jednomy�lnie przyj�te.
Ad.4. Przewodnicz�cy Rady Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w
okresie mi�dzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji
Ad.5. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w okresie
mi�dzysesyjnym:
- poinformował o remontach szkół,
- -„- -„-              o naradzie z dyrektorami szkół,
- poinformował o sesji nadzwyczajnej, która odbyła si� 31.08.2005r w zwi�zku z

otrzymaniem dotacji z Urz�du Marszałkowskiego na dofinansowanie zada�: Podlesie
,Łany, Przewóz.

- Poinformował o swoim  wyje�dzie do miasteczka SAND ALBAN poło�onego w
Niemczech , celem wyjazdu było zobaczenie funkcjonuj�cej tam sali gimnastycznej, która
ogrzewana jest energi� słoneczn� i nie wymaga dogrzewania, podobn� sal� planuje si�
wybudowa� przy PSP Łany,

- Poinformował o zakupie z Niemiec samochodu po�arniczego dla OSP Roszowicki Las,
- Rozstrzygni�to przetarg na dostaw� paliwa, negocjacje doprowadziły do tego, �e

Spółdzielnia Usług Rolniczych b�dzie naszym dostawc� paliwa,
- Poinformował o przetargu na adaptacj� klas lekcyjnych na mieszkania mieszcz�cych si� w

Starej Szkole w Steblowie , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
dofinansuje 70% adaptacji, poniewa� b�d� tam mieszka� lokatorzy z Agencji,

- w okresie mi�dzysesyjnym  wydano 9 Zarz�dze� Wójta,
- wysłano 671 pism,
- wydano ponad 700 pism,
- przedstawił informacje o programie „LIDER” w ramach, którego odb�dzie si� szkolenie
      w Urz�dzie Gminy Cisek n/t „Rozwój usług turystycznych”, zaprosił radnych do udziału
      w szkoleniu.
Dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy:
Radny Hałas Diter – zapytał, co z obecnym samochodem b�d�cym na stanie OSP Roszowicki
Las ?
Wójt Gminy Cisek udzielił odpowiedzi, ze b�dzie wyzłomowany, nie nadaje si� do dalszej
eksploatacji.
Radny Oleks Walter – za��dał wgl�du do protokółów wyzłomowania i przekazania
samochodów.
Wójt  Gminy Cisek wyraził zgod� na wgl�d do protokółów, poinformował, �e miasto SAND
ALBAN miałoby równie� do przekazania samochód do wywozu �mieci i samochód „włóko”-
za darmo, propozycja ta została przekazana Prezesowi SUR Roszowicki Las.
Zako�czono dyskusj� nad sprawozdaniem Wójta.
Ad. 6. Informacja z wykonania bud�etu za I półrocze 2005r.
Z-ca Przewodnicz�cego Rady Malik Jan –odczytał Opini� Regionalnej Izby Obrachunkowej
Nr 359/2005z dnia 06 wrze�nia 2005 w sprawie pozytywnej opinii n/ przedło�onej przez
Wójta Gminy informacji z przebiegu wykonania bud�etu gminy za I półrocze 2005r. Opinia
stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu sesji.



Udzielono głosu Przewodnicz�cemu komisji gospodarczo-bud�etowej Leonardowi Basi�cie,
który przedstawił pozytywn� opini� komisji nt wykonania bud�etu gminy za I półrocze 2005.
Wymienił jednak kilka uwag, nurtuj�cych komisj�:
1. poprawi� �ci�galno�� podatków i opłat, poniewa� wykonanie dochodów wynosi 37%,,
2. wydatki poniesione na działalno�� „ Izb Rolniczych” – nie wida� efektów pracy Izb

Rolniczych, brak informacji z działalno�ci,
3. zbyt du�o wydatkuje si� z bud�etu na wyjazdy słu�bowe,
4. dlaczego z działu „ Rady Gminy” został zakupiony sprz�t nagła�niaj�cy oraz dlaczego

zapłacono „wpis do skargi”?
5. PEFRON opłata roczna 15.000zł za przekroczenie etatów w gminie, poniewa� do

zatrudnienia wliczono zatrudnienie pracowników interwencyjnych, komisja proponuje
aby sprz�taczki zatrudni� na umow� – zlecenie,

6.  Opłata poniesiona na ZG�O w Opolu, s� gminy, które z tego zwi�zku wyst�piły
stwierdził Radny Basista, na szkoleniach prowadzonych przez P.Tomalika był i stwierdził,
�e s� to szkolenia wyuczone i nieinteresuj�ce, zapytał o korzy�ci dla gminy z tytułu
przynale�no�ci do ZG�O,

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�:
1. Niewykonanie dochodów spowodowane jest tym, �e nie sprzedali�my byłego „Domu

Nauczyciela” w miejscowo�ci Łany,
2. Opłaty poniesione na działalno�� „Izb Rolniczych” wynosz� 2% od wpłat podatku rolnego

ł�cznie z odsetkami, opłata jest okre�lona przepisami prawa.  Izby Rolnicze wydaj�
biuletyn, który mo�na kupi�,  nie ma takiego obowi�zku aby „Izby” składały gminie
informacje ze swojej działalno�ci,

3. W wydatkach „podró�e słu�bowe” s� uj�te szkolenia z „Odnowy wsi”,
4. Zestaw nagła�niaj�cy zapłacono z działu „Rady Gminy”, poniewa� mo�e on by� równie�

wykorzystany na obrady sesji, sprz�t jest dobrej jako�ci, przeno�ny, zasilany
akumulatorem, odno�nie „ wpisu za skarg�”, radni podj�li stosowane uchwały zgodnie z
którymi wpis za skarg� opłacono, za realizacj� bud�etu gminy odpowiedzialny jest Wójt
Gminy i Wójt Gminy b�dzie rozliczany,

5. Opłata na PEFRON jest okre�lona przepisami prawa, obowi�zek płacenia tej opłaty z
bud�etu gminy  nast�pił z chwil� zatrudnienia bezrobotnych, je�eli zatrudniliby�my osob�
niepełnosprawn� wtedy nie musieliby�my tej opłaty płaci�, sprz�taczek nie mo�na
zatrudni� na umow�-zlecenie,

6.    Zwi�zek Gmin �l�ska Opolskiego zrzesza gminy opolszczyzny, jako Gmina mamy do
kogo si� zwróci� z problemem, zwi�zek opiniuje mas� ustaw,  byłoby złem zrezygnowa�
z przynale�no�ci do zwi�zku.

Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji Rewizyjnej- Waltra Oleksa, który przedstawił
informacj� z kontroli wykonania bud�etu gminy za I półrocze 2005r.   Komisja w trakcie
kontroli wyrywkowo sprawdziła kilka działów.
Placówki O�wiatowe: PSP Landzmierz, PSP Roszowicki Las, PSP Łany rozliczanie
wydatków, opisywanie faktur komisja oceniła pozytywnie. Komisja Rewizyjna w trakcie
kontroli odwiedziła te placówki.
Odmienne zdanie zostało wyra�one o Gimnazjum Cisek, gdzie przewodnicz�cy komisji
stwierdził, komisja rewizyjna została �le potraktowana. Pani dyrektor wr�cz była obra�ona z
odwiedzin Komisji Rewizyjnej. Zdaniem Przewodnicz�cego  Komisji do wykonywania
jakichkolwiek prac remontowych, konserwacyjnych, dyrektorzy placówek o�wiatowych
powinni pozbiera� kilka ofert wykonawców i wybra� ofert� najkorzystniejsz�.



W sprawdzanych dokumentach gimnazjum takich ofert nie było. Przedstawił mi�dzy innymi
faktury, które komisja zausterkowała:
� opis faktury Firmy Usługowo-Handlowej Ryszard Bajda, za przewóz grupy młodzie�y

polsko-niemieckiej przebywaj�cej w ramach wymiany młodzie�y w Gimnazjum, w opisie
faktury s� wymienione miejscowo�ci Cisek-Kraków, Cisek –Wrocław, w opisie faktury
jest brak kilometrów, ogólnie brak dokładnego opisu,

� faktura za wykonanie przej�cia z kostki brukowej wystawiona przez Firm� Handlowo-
Usługow� Zygfryda Dapa- brak umowy lub zlecenia,

Komisja Rewizyjna b�dzie zmierzała do uzupełnienia nieprawidłowo�ci w opisach
rachunków,
Wyrywkowo sprawdzono równie� rachunki z działu „Profilaktyka Rozwi�zywania
Problemów Alkoholowych”. Komisja zausterkowała rachunek nr 533/2005 wystawiony przez
Przedsi�biorstwo Handlowo-Usługowo COLO opiewaj�cy na kwot� 700,-zł- zakup nagród na
turniej organizowany przez mi�dzynarodowe stowarzyszenie policjantów-dnia 23.04.2005r
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- stowarzyszenie policjantów zwróciło si� z pro�b� o
dofinansowanie nadmieniaj�c, �e turniej zwi�zany  jest z profilaktyk� antyalkoholow�,
jednoznacznie nie potrafił udzieli� odpowiedzi,  lecz zapewnił, �e podanie policji  zostanie
sprawdzone . Je�eli chodzi o uwagi skierowane pod adresem Gimnazjum, to na obrady sesji
zaprosimy Pani� dyrektor lub na posiedzenie komisji i Pani dyrektor sama udzieli wyja�nie�.
Radny Malik Jan- w sprawie faktur z gimnazjum zapytał, dlaczego pracownicy Urz�du
Gminy nie zwrócili uwagi, �e faktura jest �le opisana, je�eli praca jest wykonana to dyrektor
potwierdza wykonanie prac  opisuje faktur� do zapłaty, zapytał członków komisji:
Czy komisja kwestionuje celowo�� wydatków? Czy komisja stwierdza, �e wydatki poniesione
na remonty w Gimnazjum były zawy�one?
 Pani Skarbnik Alina Hanisz wyja�niła, �e pracownik urz�du sprawdza wydatek
merytoryczny, czy wydatek jest zasadny, natomiast opis rachunku jest pomocniczy w skrócie
przedstawia cel wydatku.
Radny Walter Oleks – potwierdził, �e komisja nie kwestionuje wydatku pod wzgl�dem
merytorycznym .Dla przykładu podał, �e nie wszystkie faktury s� �le opisywane np. zakup
wykładziny targowej na sal� gimnastyczn�, jest umowa, opis, wszystkie zał�czniki pod
rachunek s� doł�czone. Ponownie wrócił do zasad opisywania rachunków:
� faktura 15638 z HYPERNOWA na kwot� 203,78zł- „Zakupione towary przekazano jako

podarunki dla opiekunów grupy niemieckiej, pozostałe na �niadanie , przebywaj�cej w
gimnazjum w czasie 29.06.-06.06.2005r, zdaniem przewodnicz�cego komisji opis faktury
powinien brzmie� „ poz. 1,2,6- towar zakupiono z przeznaczeniem na podarunki dla
opiekunów dla opiekunów grupy niemieckiej....poz.3,4,5 towar zakupiono na �niadanie
dla opiekunów ....”.

� faktura 12/2/05 Firmy Handlowo-Usługowej Zygfryda Dapa wykonanie balustrad
ochronnych przed Gimnazjum na kwot� 1.709,99zł- brak zlecenia, odbioru, gwarancji jest
tylko faktura.

� Faktura  14/2/05 Firmy Handlowo-Usługowej Zygfryda Dapa  wykonanie przej�cia z
kostki brukowej na powierzchni 17,5m2 wydano 1.122,40zł, podobnie jak wy�ej brak
dokumentu zlecenia, brak odbioru, brak gwarancji, Radny Walter Oleks dodał, �e w
pozostałych placówkach o�wiatowych takie dokumenty były i dyrekcja Gimnazjum nie
powinna mie� powodów aby si� obra�a�.

� Faktura nr 3/11/2004 Firmy MAGREM na kwot� 3.115,22zł, odczytał wytłumaczenie
dyrekcji Gimnazjum jaki przedstawiono komisji, komisja rewizyjna ��da rozliczenia
zakupionego materiału oraz powierzchni malowanej, tynkowanej.



Radny Walter Oleks poinformował, �e protokół z kontroli realizacji bud�etu za I półrocze
2005r zostanie przez komisj� sporz�dzony, zausterkowane faktury b�d� zał�cznikami do
protokółu komisji.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz zapytał, czy s� jeszcze jakie� uwagi? Innych uwag nie
zgłoszono. Informacja z wykonania bud�etu gminy za I półrocze 2005r nie jest przyjmowana
uchwał�, w zwi�zku z czym zako�czono pkt 6.
Ogłoszono 15 min. Przerw�.
Ad.7. Przyst�piono do podj�cia uchwał:
 Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz Skarbnikowi Gminy, która omówiła zmiany do bud�etu
gminy na 2005r. Zmiany omówiła poszczególnymi działami, rozdziałami, paragrafami. Radni
nie wnie�li �adnych uwag do proponowanych zmian. Komisja gospodarczo- bud�etowa
równie� pozytywnie przyj�ła zmiany w bud�ecie gminy. Projekt uchwały w sprawie zmian do
bud�etu gminy Cisek na 2005r poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                       – 10 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów,
Uchwała  Nr XXXIV/158/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 19 wrze�nia 2005r w sprawie
zmian do bud�etu gminy na 2005r została jednomy�lnie podj�ta . Uchwała została
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 4 do protokółu sesji.

Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zezwolenia na u�ywanie nazwy „KOBYLICE”
w słowno-graficznym znaku towarowym przez Warsztat Stolarski Eksport-Import Andrzeja
Pawlika w marce produktu „AP Kobylice” i Andrzej Pawlik Kobylice”.
Radny Leonard Basista zapytał czy z tego tytułu wpłyn� �rodki finansowe do gminy?
Sekretarz Gminy Jerzy Groeger- wyja�nił, �e zezwolenie jest tylko promocj� gminy, �adne
�rodki finansowe z tego tytułu nie wpłyn� do bud�etu, podobnie ma miasto Zakłady Azotowe
równie� reklamuj� K�dzierzyn-Ko�le. 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 XXXIV/159/2005r Rady Gminy Cisek z dnia 19 wrze�nia 2005r w sprawie
zezwolenia na u�ywanie nazwy „KOBYLICE”w słowno-graficznym znaku towarowym przez
Warsztat Stolarski Eksport-Import Andrzeja Pawlika w marce produktu „AP Kobylice” i
Andrzej Pawlik Kobylice” została jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 5 do
protokółu sesji.

Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie wyra�enia zgody na odst�pienie od obowi�zku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzier�awy gruntu stanowi�cego mienie komunalne
gminy.
Wójt Gminy wyja�nił celowo�� podj�cia uchwały, mianowicie przepisy prawa wymagaj�
podj�cia uchwały je�eli dzier�awa b�dzie powy�ej lat 3. Dzier�awc� ma by�
Telekomunikacja Polska S.A., przedmiotem działki  ma by� cz��� działki nr 1339 m3 na
której ma by� ustawiona szafa telefoniczna ONU.
Radni nie wnie�li �adnych uwag, projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                          - 10 głosów,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów,



Uchwała Nr XXXIV/160/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 19 wrze�nia 2005r w sprawie
wyra�enia zgody na odst�pienie od obowi�zku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzier�awy gruntu stanowi�cego mienie komunalne gminy została jednomy�lnie przyj�ta.
Uchwała stanowi zał�cznik nr 6 do protokółu sesji.

Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie ustalenia najni�szego wynagrodzenia oraz
uzgodnienia warto�ci jednego do ustalenia  wynagrodze� pracowników publicznych
przedszkoli, szkół podstawowych i publicznego gimnazjum nie b�d�cych nauczycielami.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie� o celowo�ci podj�cia uchwały.
Dyskusja:
Radny Walter Oleks zapytał 700,-zł wynosi najni�sze wynagrodzenie to ile wynosi
wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach obsługi szkolnej?
Poporoszono pracownika zajmuj�cego si� naliczaniem wynagrodzenia Pani� Teres�
Kondziela, która zgodnie z Dz.U. z 04 sierpnia 2005r wyja�niła punkty wynagrodze�.
Radny Walter Oleks zapytał co jeszcze dochodzi do płac pracowników obsługi?
Pani Teresa  Kondziela wyja�niła- punkty+700,-zł+wysługa lat= płaca brutto, netto wychodzi
ok.700,-zł.
Innych pyta� nie zgłoszono, projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                       – 10 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania-0głosów,
Uchwała Nr XXXIV/ 161/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 19 wrze�nia 2005r w sprawie
ustalenia najni�szego wynagrodzenia oraz uzgodnienia warto�ci jednego do ustalenia
wynagrodze� pracowników publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i publicznego
gimnazjum nie b�d�cych nauczycielami została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi
zał�cznik nr 7 do protokółu sesji.
Ad.8. Udzielono głosu przewodnicz�cemu komisji o�wiaty J.Malik, który przedstawił
informacj� nt. funkcjonowania placówek o�wiatowych, protokół z posiedzenia komisji
stanowi zał�cznik nr 8  do protokółu sesji.
Dyskusja:
Radny Jan Malik stwierdził-�e przy naszych placówkach o�wiatowych nie ma kuchni wraz
stołówkami.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- w PSP Łany stołówka wraz z kuchni� mo�na uzna� za
stosowne, je�eli chodzi o PSP Roszowicki Las, PSP Landzmierz czy Gimnazjum Cisek
nale�ałoby si� zastanowi� czy nie urz�dzi� kuchni z klas zb�dnych. Podał propozycj� czy nie
zrobi� kuchni w PSP Łany aby tam przygotowywano posiłki dla wszystkich szkół. Nad
funkcjonowaniem szkół : w Landzmierzu czy Roszowickim Lesie b�dziemy si� jeszcze
zastanawia� czy nie zlikwidowa� w zwi�zku z ni�em demograficznym.
Radny Malik Jan nadmienił, �e zamierzeniem komisji było wykorzystanie kuchni z PSP Łany
do przygotowywania posiłków dla pozostałych szkół, na spotkaniach z rodzicami mo�naby
uzgodni�.
Radny Walter Oleks- potwierdził PSP Łany mogłoby by�, lecz przypomniał radnym, �e jest
Gminny O�rodek Kultury, który mógłby posiłki przygotowywa�, s� idealne warunki  do
wykorzystania, je�eli chodzi o ni� demograficzny do tematu musimy wróci� na nast�pnych
sesjach.



Radna Karina Walach- potwierdziła, �e uruchomienie do�ywiania w szkołach jest bardzo
dobrym pomysłem, tam gdzie pracuje jest uruchomiona stołówka z której korzysta 100 dzieci,
potwierdziła, �e du�o dzieci jest głodnych, oboj�tnie czy kuchnia b�dzie w GOK-u, czy w
szkole, ale pomysł powinien by� realizowany.
Radny Leonard Basista- 1. Podtrzymuje swoj� propozycj� aby w Łanach stworzy� 2 oddziały
w kl.IV PSP Łany, gdzie jest 27 uczni, prosił aby plan organizacyjny szkół dostarczy�
przewodnicz�cemu.
Radna Lucja Blana- poinformowała, �e w PSP Długomiłowice s� oddziały licz�ce 33 uczni,
jej córka do takiej klasy ucz�szcza, i 27 dzieci w oddziale to nie jest za du�o, czy nie
mo�naby tych uczni powtarzaj�cych klas� do szkoły specjalnej?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- utworzenie drugiego oddziału wi��e si� z wydatkami
60% z bud�etu gminy, subwencja jest przydzielana na ucznia, ogólnie jako gmina du�o
wydajemy �rodków finansowych na utrzymanie szkół.
Radny Jan  Malik z zawodu nauczyciel wyja�nił, je�eli rodzic nie wyrazi zgody to nie mo�na
ucznia umie�ci� w szkole specjalnej, skierowanie do poradni uzgadniane jest z rodzicem i
nauczycielem.
Radny Anzelm Blacha zapytał o odpłatno�� za posiłki w szkole?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- je�eli jest rodzina o bardzo niskich dochodach to posiłki s�
darmowe, obowi�zuje równie� cz��ciowa dopłata i pełna odpłatno�� za posiłki.
Odno�nie pro�by radnego Basisty w sprawie dostarczenia planów organizacyjnych szkół,
Wójt nadmienił, �e plany organizacyjne szkół s� ilo�ciowo du�e, ze wzgl�du na oszcz�dno��
papieru, zaproponował aby radny uzgodnił z inspektorem o�wiaty.
Ad.9.Radny Leonard Basista w imieniu mieszka�ców wsi Nieznaszyn wyraził
niezadowolenie, �e Wójt Gminy nie uczestniczył w do�ynkach wiejskich w Nieznaszynie,
mogła w zast�pstwie by� osoba upowa�niona przez Wójta.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, ze w tym czasie przebywał w delegacji w Niemczech, a
zast�pcy Wójta na etacie nie mamy.
Radny Norbert Mikliss – zapytał czy konserwator zatrudniony w Gminie nie mógłby
wykasza� trawy przy wszystkich obiektach mienia komunalnego? Na ul.Zawodzie w Łanach
prowadzona jest obcinka gał�zi, zapytał czy nie mo�naby tych drzew wyci�� bezrobotni
mogliby dokona� wycinki tych drzew?
Wójt Gminy Cisek – zostały  zakupione  kosiarki dla sołectw, aby we własnym zakresie
wykasza� traw�, konserwator wykasza traw� wokół szkół przedszkoli, GOK-u. Do obcinki
drzew na ul. Zawodzie pracowników  interwencyjnych mo�naby oddelegowa�.
Radny Malik Jan zapytał o remont drogi Przewóz ul.Lipowina.?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- je�eli otrzymamy dofinansowanie z Urz�du
marszałkowskiego to planujemy remont na rok 2005-2006, na dzie� dzisiejszy s� w bud�ecie
�rodki własne zabezpieczone.
Ad. 10 Zapytania sołtysów,
Sołtys wsi Kazimiera Lewicka- 1.wycinano drzewa uschni�te w Cisku ale na krzy�ówce ul.
Planetorza ze Starowiejsk� nie wyci�to drzewo zostało pomini�te, prosiła aby Wójt Gminy
interweniował. 2.Plac przed GOK-iem w Cisku? Parking przy ul.Planetorza k/ sali
gimnastycznej?
Wójt Gminy Cisek –1. w sprawie wycinki drzew, zostało wysłane pismo do Starosty Powiatu,
lecz zostanie to sprawdzone.2. Plac przed GOK-im b�dzie zrobiony z „Odnowy Wsi”,
poniewa� nie posiadamy �rodków własnych na ten cel. 3. Na zrobienie parkingu k/ sali
gimnastycznej nie mamy �rodków finansowych, je�eli zostałyby jakie� pieni�dze z działu
„remonty dróg” to mogliby�my „parking” utwardzi�.



Sołtys Jan Gwó�d� – 1.zapytał dlaczego REMONDIS nie opró�nia koszy z przystanków PKS
CONNEX? 2. Co z budynkami po byłym PGR, budynki zostały rozkradzione, gro��
niebezpiecze�stwem  oraz „szpec�”?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- REMONDIS ma odbiera� �mieci z przystanków
autobusowych, zostanie to sprawdzone, natomiast budynki po byłym PGR-rze s� własno�ci�
ARiMR i s� robione starania aby budynki te zagospodarowa� jednak�e na dzie� dzisiejszy nie
ma w tym temacie �adnego ogłoszenia- zgłoszenie sołtysa moznaby potraktowa� jako
interpelacj� .
Sołtys Czesław Siembieda zaproponował aby do rozbiórki doda� budynki po byłym PGR ze
Steblowa-Byczynice, poniewa� te budynki te� s� niezagospodarowane, gro��
niebezpiecze�stwem, mi�dzy innymi na placu tym s� niezabezpieczone silosy.
Sołtys wsi Bła�ejowice Alfred Kurfeld- droga od przystanku do tzw.Kopaniny po remoncie
ponownie zniszczona. Wie� zrobiłaby to sama tylko zakupi� asfald lub grys, obecnie byłby to
koszt ok.500zł po zimie b�dzie gorzej, dziury zrobi� si� wi�ksze.
Sołtys Hubert Wilk- droga ul.Kraszewskiego k/posesji Weingard jest zniszczona, pas drogi
ok.10m długo�ci nale�ałoby pilnie wyremontowa�.
Ad.11. Radny Jan Malik przypomniał radnym o dniu edukacji w pa�dzierniku, zło�ył w
imieniu rady podzi�kowanie za prac� dyrektorom szkół, placówki szkolne mamy ładne
zadbane, komisja o�wiaty jest podbudowana i zachwycona wygl�dem i funkcjonowaniem
placówek szkolnych na terenie gminy Cisek.
Innych zapyta�, wniosków nie zgłoszono.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz słowami „ Zamykam Obrady XXXIV
Sesji Rady Gminy Cisek” zamkn�ł obrady- godz. 16.45

Protokółowała Małgorzata Siegmann.
Przewodnicz�cy

Rady Gminy Cisek
/-/ Paweł Ryborz


