
Protokół
z obrad XXXV Sesji Rady Gminy

z dnia 07 pa�dziernika 2005r-godz.15.00

Ad.1. Obrady XXXV Sesji Rady Gminy Cisek otworzył słowami „ Otwieram obrady XXXV
Sesji Rady Gminy Cisek” i prowadził Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz. Na wst�pie
powitał wszystkich zebranych: radnych,  pracowników urz�du.Sprawdził prawomocno��
obrad sesji na 15 radnych obecnych 11 / nieobecni usprawiedliwieni :   Przewo�nik Andrzej,
Michalczyk Maria, Ketzler Alojzy, Mikliss Norbert /. Obrady sesji s� prawomocne zdolne do
podejmowania uchwał. Lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do protokółu sesji.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz przedstawił radnym pismo Wójta Gminy
dotycz�ce zwołania nadzwyczajnej sesji. Pismo Wójta Gminy stanowi zał�cznik nr 2 do
protokółu sesji. Zło�ył wniosek w sprawie wprowadzenia do porz�dku obrad „ wolne
wnioski”. Zmian� poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                         - 11 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania -0 głosów,
Zmiana została jednomy�lnie przez radnych  przyj�ta.  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. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie gminy na 2005r:

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

3.   Informacja n/t analizy o�wiadcze� maj�tkowych radnych RG Cisek za rok 2004.
4. Wolne wnioski zako�czenie obrad sesji.

Ad.2. Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi
zmianami rozdziałami i paragrafami.
Dyskusja:
Anzelm Blacha - zapytał o kwot� 73.000zł co to s� za pieni�dze? Czy Gimnazjum zd��y
inwestycj� do ko�ca roku wykona�?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- jest to kwota dotacji, któr� otrzymamy z Urz�du
Marszałkowskiego, natomiast ½ cz��� �rodków zapewniamy w swoim bud�ecie. Do ko�ca
2005r prace musz� by� zako�czone. Pani dyrektor Gimnazjum jest poinformowana o tym
fakcie i prace modernizacyjne nie b�d� kolidowa� z nauk� młodzie�y, prace do ko�ca tego
roku b�d� zako�czone.
Radna Karina  Walach zapytała o planowane inwestycje w Łanach, których dofinansowanie
było okre�lone terminem do ko�ca bie��cego roku?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, informuj�c, ze termin wykonania inwestycji w Łanach został
przesuni�ty do ko�ca maja 2006r.
Radny Jan Malik zapytał o remont drogi Lipowina-Przewóz,?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�-brak �rodków finansowych na remont tej bardzo zniszczonej
drogi.
Innych pyta� nie zgłoszono w zwi�zku z czym projekt uchwały w sprawie zmian do bud�etu
gminy na 2005r poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                       - 11 głosów,
przeciw                                   -0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów,



Uchwała Nr XXXV/162/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 07 pa�dziernika 2005r w sprawie
zmian do bud�etu Gminy Cisek na 2005 r została jednomy�lnie przez rad� podj�ta. Uchwała
stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu sesji.

Ad.3. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek na podstawie pism:
-PN.I.PJ.1145-1/38/05 Wojewody Opolskiej,
-PD I B-412/263/05 Urz�du Skarbowego K-Ko�le,
 przedstawił informacj� na temat zło�onych o�wiadcze� maj�tkowych za 2004r. Pisma
stanowi� zał�czniki nr 4 i 5 do protokółu sesji.
Dyskusja:
Radny Leonard Basista- zaproponował aby do Urz�du Skarbowego wystosowa� pismo w
sprawie pkt 6 „ nie wpisanie w o�wiadczeniu dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym
za 2004r”, emerytury – renty s� przez Urz�d Skarbowy rozliczane dlaczego dokumenty te
ponownie powiela� stwierdził?
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz udzielił wyja�nie� informuj�c, �e przepisy ustawy
reguluj� problem.
Sekretarz Gminy Jerzy Groeger przeczytał art.24 lit.h ustawy o samorz�dzie gminnym,
mówi�cym o ujawnieniu swoich dochodów w o�wiadczeniu  maj�tkowym.
Innych uwag nie zgłoszono.
Ad. 4. Radny Leonard Basista- zapytał w spawie zamontowania „kraty” w WDK
Nieznaszyn? Kiedy b�dzie robiona elewacja budynku WDK?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, �e w najbli�szym czasie w WDK Nieznaszyn nie
b�dzie nic robione, poniewa� brak �rodków bud�etowych na 2005r. Elewacja jest wa�na ale
zostanie zrobiona w terminie pó�niejszym, na dzie� dzisiejszy w budynku tym mog� odbywa�
si� zebrania, imprezy itp. Musimy robi� to co mamy zaplanowane i na co otrzymamy
dofinansowanie: OSP Roszowicki Las-zaplecze,  Przewóz-plac zabaw. Odno�nie „kraty”
wyja�nił, �e wykonawca okazał si� niesłownym, zostanie to wyja�nione.
Radny Anzelm Blacha- zapytał w sprawie remizy OSP w Miejscu Odrza�skim?oraz
poinformował, �e dach na domu nauczyciela w Miejscu Odrza�skim został naprawiony.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- w tym roku nie ma szans na jakiekolwiek roboty w OSP
Miejsce Odrza�skie, na przyszły rok zaplanujemy zrobienie kosztorysu, z działu OSP został
w tym roku zrobiony zakup samochodu.
Radny Wurst Alojzy- zabrał głos w sprawie dróg, pobocza nie wykoszone, rowy przydro�ne
nie wyczyszczone i jest plaga myszy, które maj� gdzie si� trzyma�, proponuje aby na
najbli�sz� sesj� zaprosi� osob� kompetentn� z byłego Zarz�du Dróg Powiatowych. Je�eli
rowy nie s� wyczyszczone nawet raz na 3 lata, to myszy maj� gdzie wegetowa�.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e Okr�gowa Stacja Ochrony Ro�lin wysyła komunikaty w
teren, rolnik powinien sam sobie pomóc. Rady sołeckie mogłyby sobie kupi� „laski” do
zakładania trutki na myszy, tak� lask� mogliby si� dzieli�.
Radni zdecydowali, aby „lask�” do trutki na myszy nie kupowa�, poniewa� z
kolczykownicami była kłótnia we wsiach, je�eli rolnik jest zainteresowany powinien sobie
sam kupi�.
Przewodnicz�cy Rady poinformował o szkoleniu dla radnych w Zwi�zku Gmin �l�ska
Opolskiego nt. „Wydatki gminy na szkoły gminne i przedszkola w latach 2002-2004. Skutki
ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorz�du terytorialnego dla
bud�etu gminy”.



Radni stwierdzili, �e nie skorzystaj� ze szkolenia.
Przewodnicz�cy rady Gminy Paweł Ryborz poinformował o opracowywaniu statutu
młodzie�y w ramach programu FORUM-POLITIK, projekt statutu opracuje Pani Wantuła,
która jest koordynatorem grupy młodzie�y w/w programu.
Przewodnicz�cy komisji o�wiaty Jan Malik- stwierdził, �e komisja o�wiaty spotka si� z grup�
młodzie�y jeszcze przed nast�pn� sesj�, tylko obecnie komisja ma problem z frekwencj�,
poniewa� 3 członków komisji nie uczestniczy w posiedzeniach.
Innych wniosków nie zgłoszono, w zwi�zku z czym Przewodnicz�cy Rady słowami
„Zamykam obrady XXXV Sesji Rady Gminy” zako�czył obrady sesji- godz. 16.00

Protokółowała : Małgorzata Siegmann
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