
Protokół
z XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 27 pa�dziernika 2005r – godz.15.00.

Ad.1. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz słowami „ otwieram obrady
XXXVI” otworzył obrady, na wst�pie powitał zebranych radnych, sołtysów, go�ci
zaproszonych, redaktorów :Gazety Lokalnej i  Echa Gmin. Sprawdził prawomocno�� obrad
sesji: na 15 radnych obecnych 9 / nieobecni: Blana Lucja, Przewo�nik A, Hałas D, Ketzler A,
Michalczyk M., Mikliss N./. Lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do protokółu sesji.
Obrady sesji s� prawomocna i zdolne do podejmowania uchwał.
Ad.2. Zapytał o uwagi do porz�dku obrad dzisiejszej sesji. Przewodnicz�cy Rady zgłosił
wniosek o wykre�lenie z porz�dku obrad pkt 7 c „podj�cia uchwały w sprawie powołania
Młodzie�owej Rady Gminy Cisek”. Opracowany projekt uchwały wraz z zał�cznikami: Statut
MRG oraz Ordynacja Wyborcza MRG po przekonsultowaniu stwierdzono, �e jest niezgodny
z przepisami, projekt uchwały nale�y jeszcze dopracowa�, w zwi�zku z czym nie mo�na
podejmowa� uchwały na dzisiejszej sesji.
Pani Agnieszka Wantuła- nauczycielka Gimnazjum Cisek oraz opiekun grupy młodzie�y
FORUM-POLITIK równie� potwierdziła wypowied� radnego P.Ryborza, uchwała wraz z
zał�cznikami powinna by� dopracowana i wnioskuje o wykre�lenie jej z porz�dku obrad sesji.
Wniosek poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                        - 9 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymał si� od głosowania- 0 głosów,
Wniosek w sprawie wykre�lenia z porz�dku obrad projektu uchwały w sprawie powołania
Młodzie�owej Rady Gminy przyj�to jednomy�lnie.
Innych uwag nie zgłoszono. Wykre�lono z porz�dku obrad pkt 7 c. Po dokonaniu
autopoprawki porz�dek obrad przedstawiał 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 poprzednich  XXXIV i XXXV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Kierownika Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w K�dzierzynie-

Ko�lu Arkadiusza Krysia n/t stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Cisek oraz mostu
na rz. Odrze.

5. Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym.
7.  Podj�cie uchwał w sprawach:

 a/  zmian w bud�ecie gminy na 2005 r- projekt uchwały zostanie dor�czony przed sesj�,
 b/   regulaminu na 2006r okre�laj�cego niektóre zasady wynagradzania za prac� oraz
       wysoko�� i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
       wynagrodzenia oraz nagród.

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



Ad.3. Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz zapytał o uwagi, wnioski do protokółów
z obrad sesji poprzednich XXXIV i XXXV.
Radni nie zgłosili �adnych uwag do protokółów, w zwi�zku z czym przyj�cie tych
protokółów poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                           -9 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów,
Protokóły przyj�to jednomy�lnie.

Ad. 4. Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz udzielił głosu Kierownikowi Infrastruktury
Drogowej Starostwa Powiatowego P.Krysiowi. Przypomniał, �e zaproszenie Pana Krysia a
obrady sesji było inicjatyw� radnych oraz sołtysów, poniewa� stan naszych dróg jest w
bardzo złym stanie, jak równie� most na Odrze ł�cz�cy Gmin� Cisek z Gmin� Bierawa jest w
stanie fatalnym.
Arkadiusz Kry� – na wst�pie poinformował o reorganizacji Zarz�du Dróg Powiatowych, od
01 lipca 2005r  utworzono Wydział Infrastruktury Dróg Starostwa Powiatowego w
K�dzierzynie-Ko�lu, zmian� dokonano ze wzgl�dów oszcz�dno�ciowych.  Zamierzeniem
wydziału infrastruktury jest organizowanie przetargów na prace drogowe, we własnym
zakresie b�d� wykonywane tylko drobne remonty. Przedstawił obecne zatrudnienie : 11
pracowników w tym 6 pracowników umysłowych 5 pracowników fizycznych. Wymienił
drogi, którymi zarz�dzał ZDP a obecnie Wydział Infrastruktury, na terenie Gminy Cisek jest
to 33km dróg.
Wymienił prace, które wykonano na drogach w 2004-2005r:
- remont przepustu w Podlesiu,
- łatanie dziur,
- najwi�cej problemu stwarza nam most na Odrze, poniewa� jest ona w bardzo złym  stanie,

nawierzchnia drewniana   w zwi�zku z nat��eniem ruchu jest zniszczona, nadmienił, �e
most ten był zrobiony w 1985r  jako most wojskowy, którego �ywotno�� była okre�lona
na 6miesi�cy do 3 lat , a słu�y nam ju� tyle lat. Corocznie jest robiony cz��ciowy remont
pokładu drewnianego, aktualnie ogłoszony jest przetarg na  wzmocnienie nawierzchni
mostu, który odb�dzie si� po �wi�cie „wszystkich �wi�tych”. Zlecona jest równie�
ekspertyza stanu technicznego mostu wraz z dokładnymi pomiarami, która do ko�ca roku
ma by� zrobiona. Zamierzeniem jest zrobienie nawierzchni asfaltowej na mo�cie
Ograniczenia ci��aru mało kto przestrzega, w tej kwestii proszono policj� aby
kontrolowała przeje�d�aj�ce pojazdy, jednak�e nie zdało to egzaminu poniewa� policja
twierdzi, �e nie posiadaj� przyrz�du do mierzenia ci��aru załadowanego pojazdu.

Planowane jest w najbli�szym czasie:
- skanalizowanie rozjazdu Cisek ul.Bełk –ul.Planetorza,
- remont kraw�dzi jezdni na zakr�tach na drogach Landzmierz-Cisek-Roszowicki Las,
- zrobienie chodnika przy  ul. Mickiewicza w Cisku,
- odwodnienie i uzupełnienie chodnika przy ul.Planetorza od Gimnazjum do ul.Zacisze

w Cisku,
- zakup ci�gnika wraz z kosiark� do koszenia „całego” pobocza oraz do pogł�biania rowów,
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz prosił o dokładniejsze wyja�nienie remontu
zakr�tów Biadaczów, Landzmierz, Cisek ,Roszowicki Las, poniewa� P.Siemaszko, który był
w zast�pstwie na XXVII sesji w dniu 28.02.2005r. poinformował, �e ZDP zło�ył wniosek o
dofinansowanie z Urz�du Marszałkowskiego?



P. Kry�- potwierdził, �e faktycznie  zostały zło�one 4 wnioski do Urz�du Marszałkowskiego
na dofinansowanie remontów dróg pozytywnie, mi�dzy innymi był wniosek na remont drogi
Biadaczów - Cisek zmiana nawierzchni, czyszczenie rowów planowany koszt 1 mln
400tys.zł, o konkretnych danych nie jest zorientowany, wniosek prawdopodobnie rozpatrzono
pozytywnie, je�eli �rodki finansowe na konto wpłyn� to droga b�dzie robiona.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz zanim udzielił głosu do dyskusji sołtysom, radnym
powitał redaktora �cia�skiego z Gazety Lokalnej.
D y s k u s j a:
Radny Leonard Basista- odniósł si� do sesji z dnia 17.05.2004r , droga wjazdowa  do
Nieznaszyna nawierzchnia została zrobiona, natomiast rów, przepust nie zostały zrobione, ju�
min�ło półtora roku i nikt si� pokazał w tej sprawie.
Pan Kry� udzielił wyja�nie�- w zwi�zku ze zmian� organizacyjn� Zarz�du Dróg Powiatowych
pewne remonty zostały odło�one w czasie, lecz b�d� one realizowane w 2006r, w ramach
posiadanych �rodków finansowych.
Przewodnicz�cy Paweł Ryborz  zacytował wypowied� radnego Basisty z 17.05.2004r „ droga
od Steblowa do Niznaszyna posypana grysem.....zrobienie studzienki oraz wyczyszczenie
przepustu pod drog� w Nieznaszynie”,
Pan Kry�- zostanie to uwzgl�dnione w planie , nawierzchnia w ramach gwarancji została
zmieniona.
Radny Walter Oleks- 1. zapytał w sprawie odwodnienia i uzupełnienia chodnika przy
ul.Planetorza od Gimnazjum do ul. Zacisze w Cisku, sprawa jest od kilku lat załatwiana i nic
si� nie dzieje, było zapewnienie, �e do 15.08.2004r, rozumie, �e głównym problemem były
sprawy reorganizacji zarz�du, lecz Pan Kry� zapewniał doko�czenie tej cz��ci chodnika
nawet na łamach prasy, prosił o konkretn� dat� zrobienia tej cz��ci chodnika?
2. po dniu 01.11.2005 firma przyst�puje do remontu mostu na Odrze, kiedy remont b�dzie
uko�czony? 3. Temat poboczy nie jest nowy, na niektórych odcinkach dróg pobocze jest
wy�sze o 20 cm nad drog�, nieodwodnienie drogi powoduje, �e woda zalega na drogach, w
zimie nast�puje rozmra�anie nawierzchni drogi, co powoduje niszczenie nawierzchni ,
wi�ksze nakłady na remont dróg, czy  planuje si� �cink� nadmiaru poboczy? 4.  Obecnie s�
przygotowania do uchwalenia bud�etu na przyszły rok 2006r, ile planuje si� �rodków
bud�etowych na remont dróg na poszczególne gminy wiejskie nale��ce do powiatu
k�dzierzy�sko- kozielskiego?
Pan Kry� udzielił wyja�nie�- 1.potwierdził, �e faktycznie planowane było uzupełnienie tej
cz��ci chodnika do 15.08.2004r, brak �rodków finansowych spowodował po�lizg, konkretnej
daty nie potrafił poda� poniewa� po uchwaleniu bud�etu b�dzie wiadomo czy na ten cel
zostały przyznane �rodki finansowe. 2. Poinformował, �e nie b�dzie to nowa nawierzchnia
mostu, b�dzie zrobiony tylko cz��ciowy remont nawierzchni, zabezpieczenie aby most
„wytrzymał” jakie� 2 lata, prace b�d� zako�czone do ko�ca ego roku.3.Potwierdził, �e
faktycznie pobocza s� zawy�one, na przyszły rok zaplanowano do �cinki poboczy 16
odcinków  dróg, jest zorientowany, �e potrzeba byłaby wi�ksza , planuje si� zakup sprz�tu do
�cinki poboczy. 4. 60km dróg przypada na miasto, które planuje si� przekaza� dla  miasta na
utrzymanie, tym sposobem wi�cej �rodków finansowych przypadałoby na gminy wiejskie,  w
2004r na gminy wiejskie przeznaczono 3.000 mln zł.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz- zaproponował, aby pytanie  radnego Oleksa dotycz�ce
konkretnej daty doko�czenia chodnika przy ul.Planetorza potraktowa� jako interpelacj�,
wtedy na pi�mie P.Kry� otrzymałby pytanie, i na pi�mie udzieliłby odpowiedzi.
P. Kry� potwierdził tak� form� załatwienia tematu.



Radny Malik Jan- 1. zapytał ,jaki cel miała reorganizacja Zarz�du Dróg
Powiatowych?2.wyraził niezadowolenie ze stanu mostu na Odrze, osobi�cie miał okazj�
mija� si� na mo�cie ze samochodem ci��arowym, przejazd ten przyrównał do „trz�sienia
ziemi”. 3. Co słycha� z budow� mostu Przewóz- Dziergowice? 4 Co z rowami przy drogach
stanowi�cych obecnie skupisko myszy?
P.Kry� udzielił wyja�nie�- głównym celem były oszcz�dno�ci, jako przykład podał
oszcz�dno�ci płacowe w ZDP zatrudnionych było 21  pracowników, obecnie jest 11
pracowników. Na wszelkiego rodzaje remonty s� organizowane przetargi,   zatrudnionych 5
pracowników fizycznych wykonuje tylko drobne prace remontowe. 2. ze wzgl�dów
finansowych  most remontowany cz��ciowo, jest zło�ony wniosek o dofinansowanie z
funduszy europejskich,   w okresie 5-6 lat trzeba b�dzie dokona� przebudowy całego mostu,
koszt takiej przebudowy ok. 20.000mln.zł, du�ym obci��eniem dla mostu jest
nieprzestrzeganie ograniczenia ci��aru, ekspertyza, o której wcze�niej mówił okre�li stan
techniczny mostu na Odrze.
Wójt Gminy udzielił wyja�nie� w sprawie mostu Przewóz – Dziergowice, jest to zadanie
Zarz�du Dróg Wojewódzkich  przewidziane do realizacji  w planach strategicznych i planach
zabezpieczenia gmin przed powodzi�  Cisek-Bierawa i Przewóz – Dziergowice,
P.Kry� udzielił wyja�nie� odno�nie wypowiedzi 4 radnego Malika – planowany jest zakup
traktora jak wcze�niej było wspomniane i zarz�d dróg zajmie si� poboczami, rowami, oraz
dokładniejszym wykaszaniem traw.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz do sprawy remontu mostu, zapytał czy s� starania o
dofinansowanie kapitalnego remontu mostu, czy w tej kwestii nie byłoby potrzebne wsparcie
o�ciennych gmin, powiatu aby szybciej brakuj�ce �rodki finansowe pozyska�, na dzie�
dzisiejszy wykonywane s� tylko  remonty cz�stkowe z braku pieni�dzy na ten cel.
P.Kry� udzielił wyja�nie�- ZDP starał o pozyskanie �rodków finansowych na zmian�
konstrukcji mostu, koszt przebudowy  był bardzo wysoki.
Radny Wurst Alojzy- od poprzedniego roku na drogach powiatowych nie zrobiono nic, jest
jeszcze gorzej ni� było, „opowiada bajki” P. Kry� stwierdził radny, �cinka poboczy miała by�
robiona na tych odcinkach dróg, gdzie woda zalega, natomiast nie zrobiono nic, 1 ci�gnik
problemu nie załatwi, droga Steblów - Roszowice si� sypie i nikt si� tam nie pokazał. Jest
koniec roku i Pan nie wie ile pieni�dzy wydano na remont dróg? Ile zaplanowano na remont
dróg? S� to „bajki” które opowiada si� przedszkolakom. Dlaczego jesieni� robi si� remonty
dróg? S� to pieni�dze wyrzucone w błoto stwierdził. Remonty dróg mimo wszystko powinny
by� wykonywane w okresie letnim.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek – przyznanie  �rodków finansowych czy jest zale�ne od
P.Krysia, czy te� od innych czynników zewn�trznych? Jaka kwota była przyznana na ten rok,
prosił o informacje na pi�mie? W odniesieniu do wypowiedzi radnego Wursta przyznał, �e
remonty s� robione w jesieni a nie latem, jako przykład podał  remont mostu.
P.Kry� udzielił wyja�nie�- �e przyznanie �rodków finansowych nie jest zale�ne od P.Krysia,
Rada Powiatu decyduje o przyznawaniu �rodków finansowych. Na ten rok przyznano 3 mln
400tys.zł –�cinka poboczy, od�nie�anie, drobne remonty, wykaszanie, itp. Odno�nie
opó�nionych terminów remontów nadmienił, �e gdyby były pieni�dze roboty wykonywano by
w lecie, przetargi równie� przesuwaj� termin remontów.
Radny Wurst Alojzy – kontrola pojazdów wo��cych buraki cukrowe, samochody je�d��
przeładowane, obłocone, w wyniku czego nasze drogi s� dewastowane, szczególnie jest to
widoczne na w�skich wiejskich drogach, na poboczach liczne dziury, za taki stan rzeczy
kierowcy powinni by� karani.

P.Kry� udzielił wyja�nie�- karalno�� kierowców, tona�u jest w gestii policji, rozmawiał z
Policj� i otrzymał odpowied�, �e nie ma wolnych policjantów i temat si� zamkn�ł.



Sołtys wsi Steblów Siembieda- zgłosił napraw� przepustu k/posesji Sierpina w Steblowie,
Radny Powiatu Lepiorz Reinhold- podobne problemy wyst�puj� na terenie całego powiatu,
niektóre drogi ł�cz� dwie gminy i jak ustali�, który remont jest wa�niejszy? �cinka poboczy
jest wa�na, ale równie wa�ne odmulenie rowów przydro�nych. W roku bie��cym i w
poprzednich latach cz��� subwencji drogowej przeznaczono na potrzeby o�wiaty, obecnie
sprawy wyja�niono i ustalono aby subwencja na remont dróg nie była zabierana na inne cele.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz- wyraził zadowolenie, �e istnieje solidarno�� pomi�dzy
członkami rady powiatu i pracownikami.
Sołtys wsi Cisek  Kazimiera Lewicka- od 5 lat toczyła si� walka radnych, sołtysów dotycz�ca
wycinki uszkodzonych, suchych drzew przy drogach powiatowych, w tym roku dokonano
licznych wycinek chorych drzew, pomini�to jednak 1 drzewo w Cisku , które równie� było
zaznaczone do wycinki , w kierunku Roszowickiego Lasu na ul. Planetorza w Cisku za
Gimnazjum tam wcze�niej wyci�to 2 drzewa po których zostały wystaj�ce pnie o
wys.ok.0,5m, zagra�aj�ce bezpiecze�stwu, pracownicy, którzy dokonywali wycinki w tym
roku, �e tego nie zauwa�yli i nie sfrezowali, takie wystaj�ce pnie stanowi� zagro�enie
podobne jak drzewo. Uwa�a, �e powinien by� zrobiony komisyjny odbiór czy konsultacja
wyci�tych drzew, w skład komisji powinni wchodzi� sołtys, pracownik urz�du i wydziału
infrastruktury.2.  Nast�pnie ubytki w nawierzchni jezdni, w Cisku w centrum wsi s� takie
dziury, �e niebezpiecznie jecha� rowerem. 3. Malowanie pasów na pewno wiosn� b�dzie
robione, czy nie byłoby mo�liwo�ci zrobienia pasów k/ ko�cioła w Cisku, jak si� wychodzi
si� z ko�cioła jest bardzo niebezpiecznie a pasy byłyby ostrze�eniem dla kierowców.
Przewodnicz�cy Rady odczytał wypowied� Pani Lewickiej z dn.17.05.2004r, która brzmiała
nast�puj�co:”1. ustawienie znaków „uwaga bydło”...jest zrobione, 2. Odno�nie poboczy
przekazała informacj�, któr� zauwa�yła w okolicach Korfantowa, pobocza s� tam utwardzane
frezowinami,3.łatanie dziur.. niejednokrotnie wyrzucane pieni�dze, 4. Na krzy�ówce ul.
Chopina i Mickiewicza jest zarwany przepust, oraz zgłosiła wycink� krzewów zasłaniaj�cych
wyjazd z ul. Chopina na Mickiewicza.”
P.Kry� udzielił wyja�nie�- przepust nie jest zrobiony, krzewy równie� nie zostały wyci�te,
faktycznie jedno drzewo k/ ul. Starowiejskiej zostało pomini�te, b�dzie po „wszystkich
�wi�tych „ b�dzie wyci�te, przej�cie k/ ko�cioła nale�ałoby zło�y� wniosek do wydziału
infrastruktury, poniewa� samowolnie nie mo�na pasów na jezdni malowa�, pozostałe uwagi
zostały zanotowane.
Wurst- zgłosił do sfrezowania dwie drogi z Roszowic tzw. Dzielnicka Górka i z Cisek do
Sukowic, drogi te s� nierówne, zaproponował aby P.Kry� przejechał sobie tymi drogami, było
to obiecane i nie zrobiono, prosił aby w tym roku na pewno zrobiono.
P.Kry� udzielił wyja�nie�, �e tzw. Dzilnicka Górka jest drog� wojewódzk� a Sukowice b�dzie
zrobione podobnie jest w Landzmierzu, zapewniła, �e �cinka nawierzchni b�dzie zrobiona.
Sołtys wsi Podlesie Krystyna Grygiel- zapytała w sprawie odtworzenia rowu Podlesie-
Dzielnica ?
P Kry� udzielił wyja�nie�- przez kilka lat nie odtwarzano rowów, wi�c roboty takie zostan�
uwzgl�dnione w przyszłorocznym planie, nie okre�lił kiedy b�dzie zrobione.
Wójt Gminy dodał do wypowiedzi, �e ci�gnik wraz z głowic� zostanie zakupiony i mo�e
przyspieszy to odtwarzanie rowów.
Sołtys wsi Roszowicki Las Hubert Wilk-czy most na Odrze w czasie remontu b�dzie
zamkni�ty?

P.Kry� udzielił wyja�nie�- połowa mostu b�dzie przejezdna, poniewa� b�dzie robiony
cz�stkowy remont.
Radny Malik Jan- zaproponował aby teraz na zim� „dziur nie łata�” poniewa� jest to
bezsensem, a odło�y� te prace do wiosny.



P.Kry� udzielił wyja�nie�- jest odpowiedni sprz�t do „łatania dziur”, który czy�ci dziury,
wycina itp. Corocznie jest ok. 1000 dziur do łatania, na które przeznaczone jest ok.
1.500mln.zł (200zł/m2), nie okre�lił mo�liwo�ci przesuni�cia na  nast�pny rok.
Wójt Gminy Cisek zapytał – jak wydział infrastruktury dróg jest przygotowany do zimy? Z
do�wiadczenia jest Wójtowi wiadome, �e nie zawsze przygotowanie do zimy jest takie jak
powinno, czy sprz�towo powiat jest przygotowany, wiemy jak to wygl�da na naszej gminie,
gdzie s� drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, czy od�nie�ania nie mogłaby robi� jedna
firma  jako przykład podał czy od�nie�ania nie mógłby wykonywa� Zarz�d Dróg
Wojewódzkich na terenie gminy, obecnie wygl�dało od�nie�anie w ten sposób, �e ka�dy
od�nie�ał swoje drogi, chocia� przez inne przeje�d�ał z podniesionym pługiem. Wójt miał
gor�c� pro�b� aby skoordynowa� problem, i aby usługi były wykonywane ekonomicznie,
powinni�my nieprzyjemnych sytuacji unikn��. Mamy do�wiadczenia po wichurach,
zawiejach i innych. K-Ko�le-Biadaczów, Roszowice - drogi wojewódzkie, na jaki� wspólnych
zebraniach uzgodni�.
P.Kry� udzielił wyja�nie�- były powa�ne zastrze�enia do firmy REMONDIS, firma nie
wykonywała nale�ycie usług, usługi dopiero si� poprawiły pod koniec sezonu zimowego po
�ci�gni�ciu dodatkowego sprz�tu z Gliwic. Pan Nagórza�ski- SUR Cisek  w ramach tej firmy
jest upowa�niony do zimowego utrzymania dróg. Na komisjach infrastruktury temat jest
rozwa�any, mo�naby porozumienie spisa� z Zarz�dem Dróg Wojewódzkich.
Sołtys wsi Bła�ejowice Alfred Kurfeld- jak si� ju� robi jaki� remont na drodze wojewódzkiej
czy powiatowej, jak si� ju� ładuje jaki� materiał, grys czy co� innego nigdy nie mo�na
nawierzchni uzupełni� dobrze, albo jest za du�o, albo za mało, rzadko kiedy jest dobrze,
sołtys nie mo�e zrozumie� naszych remontów dróg.
P.Kry� udzielił wyja�nie�- musimy wszyscy zwraca� uwag� na wykonywane prace, przy
odbiorach remontów b�dzie si� zwraca� wi�ksz� uwag�.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz- potwierdził, �e nadzorowanie wykonywanych prac na
drogach jest bardzo istotne.
Radny Walter Oleks- dodał do zimowego utrzymania dróg, zarz�dcy dróg powiatowych i
wojewódzkich mog� si� dogada� na zasadach „ ty mi utrzymujesz taki odcinek  drogi a ja
tamten”.
P.Kry�- drogi wojewódzkie posiadaj� wi�cej �rodków finansowych, decyzja nale�y w gestii
Rady Powiatu i Starostwa.
Innych pyta� nie zgłoszono, przewodnicz�cy podzi�kował P.Krysiowi.
Przewodnicz�cy Rady Gminy  poinformował, �e w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy
liczna delegacja nauczycieli  z Publicznego Gimnazjum w Cisku: M. Głomb,R.Sprczy�ska,
D.Kania, L.Mikulski w zwi�zku z protokółem komisji rewizyjnej oraz z wnioskami
pokontrolnymi komisji. Chc�c umo�liwi� mo�liwo�� wyja�nienia nieporozumie�
przewodnicz�cy pozwolił w pkt.10 udzieli� głosu nauczycielom  gimnazjum.
Ogłoszono 10 min przerw�.
Ad.5. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w
okresie mi�dzysesyjnym tj. od 19 wrze�nia 2005r do 27 pa�dziernika 2005r. Sprawozdanie
stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji. Odczytał równie� protokół komisji rewizyjnej oraz
wyst�pienie pokontrolne.

Ad.6.Wójt Gminy Cisek Alojzy Parys przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w
okresie mi�dzysesyjnym tj od 19 wrze�nia 2005r do 27 pa�dziernika 2005r :
- poinformował o przeprowadzonych przetargach:
-  na zakupienie oleju opałowego – przetarg został rozstrzygni�ty dzisiaj,
-  zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Dzielnicy, wygrała firma SAMBUD,

za cen� 70.000zł,



- zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Podlesiu., wygrała firma
BANDURSKI z Ku�ni Raciborskiej  79.801zł,

- przetarg na dostaw� opału, w�gla, flotu itp., wygrała firma TERMO-BUD z Wodzisławia
�l�skiego, cena brutto- 33.375zł,

- ogłoszono przetarg na remont domu spotka� w Przewozie,który równie� nie został
rozstrzygni�ty,

-  07 listopada br odb�dzie si� przetarg na remont klatki schodowej w Gimnazjum Cisku,
- 14 listopada br odb�dzie si� przetarg na remont i modernizacje szatni w Łanach,
- zostały podpisane umowy z Wojewod� Opolskim- kontrakty na remont Gimnazjum

„Polepszenie bazy dydaktyczno o�wiatowej  w Publicznym Gimnazjum w Cisku”,
- podpisano umowy z Urz�dem Marszałkowskim na : plac Podlesie, Dzielnica i Łany,
- ogłoszono przetarg na sprzeda� nieruchomo�ci rolnych : działka Miejscu Odrza�ski

i Bła�ejowicach,  w wyniku przetargu dnia 27 wrze�nia br. sprzedano działk� roln�
w Miejscu Odrza�skim za kwot� 8.150zł , natomiast na Bła�ejowice nie było ch�tnych,

- na poprzedniej sesji tj.19.09.2005r Wójt poinformował o pobycie w SAND ALBAN
poło�onego w Niemczech sk�d otrzymali�my wóz stra�acki, a teraz 2 samochody
MERCEDESY rok prod.1979, przystosowane do  czyszczenia kanalizacji i do wywozu
kontenerów na �mieci, samochody zostały nabyte nieodpłatnie, s� ju� na miejscu, robi si�
czynno�ci zwi�zane z zarejestrowaniem, samochody znajduj� si� w Spółdzielni Usług
Rolniczych w Roszowickim Lesie,

- skompletowano wszystkie wnioski do Fundacji Rozwoju �l�ska dotycz�ce domów
spotka�,

- 568 pism wpłyn�ło do Urz�du, wysłano ok.1000 wysłano,
- 5 działalno�ci gospodarczych wykre�lono,
- 2 działalno�ci gospodarcze dokonały zmiany,
- poinformował, �e wymienione przetargi musz� by� rozliczone do ko�ca 2005r,
 dyskusja:
Radny Malik Jan- dlaczego przetargi s� tak pó�no ogłaszane? Co z Przewozem-domem
spotka�?
Wójt Gminy udzielił wyja�ni�- podał przykład z ogłoszeniem przetargu na dostaw� oleju
opałowego, który przez pół roku ogłaszano, powodem było, �e  �aden oferent si� nie zgłosił,
ceny paliwa s� zmienne,  a  wygrywaj�c przetarg ceny jest niezmienna. Firmy nie chc�
ryzykowa�.  Na zakup opału wpłyn�ły tylko dwie oferty i to z firm z Wodzisławia, z naszych
przewo�ników nikt do przetargu nie startował. Pieni�dze przyznano pó�no, a procedury
przetargowej pomin�� nie mo�emy i dlatego opó�nione s� prace.
Radny Blacha Anzelm - cena na olej?
Wójt Gminy Cisek - cena oleju opałowego wg ceny koncernu pomniejszona o 3grosze, rynek
paliwowy nie jest u nas ciekawy,  jako drugi przykład podał remont klatki schodowej w
Gimnazjum nikt nie pobrał specyfikacji, jest niedobrze, „gmin� goni� terminy”, a istniej�ce
firmy nie s� zainteresowane prac�.

Sołtys wsi Steblów Czesław Siembieda – kiedy �wietlica w Steblowie otrzyma
dofinansowanie na remont?
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�-  w przyszłym 2006 roku  b�dzie dofinansowanie na �wietlic�
w Steblowie, wniosek został zło�ony, pula �rodków finansowych na ten rok została
wykorzystana.

Ad.7. Podj�cie uchwał:



Ustalono, �e zmiany przedstawione w projekcie uchwały s� zrozumiałe i nie ma potrzeby
omawiania, komisja gospodarczo-bud�etowa równie� pozytywnie zmiany przyj�ła, w
zwi�zku z czym projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyj�ciem                           - 9 głosów,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXXVI/163/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 27 pa�dziernika 2005r w sprawie
zmian do bud�etu Gminy na 2005r została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik
nr 3 do protokółu sesji.
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie regulaminu na 2006r okre�laj�cego niektóre
zasady wynagradzania za prac� oraz wysoko�� i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków do  wynagrodzenia oraz nagród. Komisja O�wiaty Rady Gminy
Cisek , jak równie� zwi�zki zawodowe nauczycieli projekt uchwały uzgadniały. Radni nie
wnie�li �adnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod
głosowanie:
za przyj�ciem                          – 9 głosów,
przeciw                                     - 0 głosów,
wstrzymało si� od głosowania -0 głosów,
Uchwała Nr XXXVI/164/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 27 pa�dziernika 2005r w sprawie
regulaminu na 2006r okre�laj�cego niektóre zasady wynagradzania za prac� oraz wysoko��
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do  wynagrodzenia oraz nagród
została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 4 do protokółu sesji.
Zako�czono podejmowanie uchwał.

Ad. 8. Interpelacje ,zapytania i o�wiadczenia  radnych:
Radny Malik Jan- coraz trudniej jest si� zebra� radnym, na sesjach, na posiedzeniach komisji
prosił  o dyscyplin� w�ród radnych.
Radna Walach Karina- ka�dy radny, ma jeszcze inne zaj�cia, i nie  �yje si� tylko prac� rady,
sesje odbywały  si� w poniedziałki, ka�dy ma tak zaplanowane, dzisiejsza sesja jest w
czwartek      i wytłumaczyła na swoim przykładzie, �e czwartek ma w pracy bardzo zaj�ty, nie
uchyla si� od prac w radzie, ale prosiła o wyrozumiało��, bo oprócz rady jest praca, dom i
inne obowi�zki.
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz nie podzielał wypowiedzi P.Walach - poniedziałek jest
podobny, s� spó�nienia, a zrobiono teraz sesj� w czwartek poniewa� 30 pa�dziernika
poniedziałek jest dniem przed �wi�tem” wszystkich �wi�tych” i ka�demu spieszyło by si� na
groby swoich bliskich. Poinformował, �e jako przewodnicz�cy  stara si� prac� rady
wkomponowa� w codzienne obowi�zki radnych, aby nikomu nie  komplikowa� planów.

Ad. 9.  Informacje i zapytania sołtysów.
Sołtys wsi Steblów Czesław Siembieda-w sprawie artykułu ukazanego w gazecie lokalnej,
zapytał o spisan� umow� pomi�dzy ARMR a Wójtem Gminy, ludzie ze Steblowa si� buntuj�
dlaczego nie uzgodniono z mieszka�cami, wypowied� uzasadnił, �e mieszka�cy planuj� t�
�wietlic� zrobi� w „starej” szkole, poniewa� z usytuowanie �wietlicy w „nowej” szkole było
złym pomysłem, współpraca si� �le układa. Agencja mieszkania mogła zrobi� w zamku.
Odno�nie �wietlicy dodał, Zakrzów si� wycofał, Mniejszo�� Niemiecka nic nie robi, Steblów
sprz�ta społecznie (KGW), przed podj�ciem ostatecznej decyzji o wyborze miejsca na
�wietlic� sołtys zrobił referendum w którym 34 rodzin podpisało si� za �wietlic� w „starej
szkole”. Wi�kszo�� mieszka�ców jest za szkoł� „star�”, która ma 2 sale lekcyjne wolne, które
wystarczyłyby na �wietlic�, klasy s� ogrzewane,



Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- wymienił wszystkie spotkania mieszka�ców, które
odbyły si� w temacie zagospodarowania szkół w Steblowie, ze spotka� wynikła decyzja, �e
ma to by� budynek „nowej szkoły” i dla wsi: Steblów, Zakrzów i Sukowice. Zło�ono wniosek
do Fundacji Rozwoju  �l�ska Opolskiego w sprawie  dofinansowania remontu adaptacji
pomieszcze� na cele �wietlicy, pomieszczenia kuchennego i innych. Na remont mieszka�
ARMR dofinansowuje kwot� 45.000zł, uchwała została podj�ta, trwaj� przygotowania do
przetargu, decyzji zmienia� nie b�dziemy. Wie� Steblów co dwa tygodnie zmienia decyzj�
odno�nie �wietlicy.
Radny wsi Steblów Wurst Alojzy- na samym pocz�tku Sołtysowi nie pasowała �wietlica
w  „nowej” szkole, co jest powodem? Nie wie, czy to, �e nie mo�e dogada� si� z mniejszo�ci�
niemieck�?  zrobił referendum w�ród mieszka�ców, którzy nie byli na ani jednym zebraniu
w tej sprawie. Wi�kszo�� mieszka�ców Steblowa jest za „now�” szkoł�, poniewa� w „starej”
szkole s� ju� mieszkania, gdzie mieszkaj� lokatorzy, poniewa�  w piwnicy tego budynku na
okr�gło stoi woda, lokatorzy nie �ycz� sobie hałasów za �cian� w godzinach pó�nych. Na
placu k/ „starej” szkoły je�eli jest rok mokry równie� na okr�gło stoi woda. Je�eli
zdecydowano przeznaczy� na �wietlic� budynek „nowej” szkoły to tak ma zosta�, poza tym
wokół budynku jest boisko, z którego mo�na korzysta�. Podał pod rozwag� propozycj�
sołtysa Siembiedy, je�eli sprzedano by budynek  „nowej” szkoły to w nast�pnej kolejno�ci
sprzedano by boisko, lub zabroni si� korzystania  z boiska. Ostatnio wsie Sukowice i Steblów
organizowały do�ynki, było du�o ludzi pogoda dopisała, zadał pytanie: gdzie w „starej”
szkole pomie�ciliby si� Ci ludzie? Zabawa odbywała si� do godz. 2 nad ranem, co
powiedzieliby lokatorzy? Wiadomo, �e pieni�dzy jest za mało, na adaptacj� budynku, ale
wi�kszo�� mieszka�ców jest jednak za �wietlic� w „nowej” szkole. Po co mamy wpa�� w
konflikt z s�siadami.
Rozpocz�to kłótni� .
Wójt Gminy po raz kolejny przypomniał, �e zebrania wiejskie w tym temacie były i nic
zmienia� nie b�dziemy.
Przewodnicz�cy Rady Gminy zwrócił uwag� na porz�dek obrad sesji. Pewne, zasady,
ustalenia musz� by� przestrzegane.
Sołtys Siembieda Czesław zrezygnował z opieki na budynkiem „nowej”szkoły.
Sołtys wsi Cisek Lewicka Kazimiera- podzi�kowała za połatane dziury na ul.Nowej,
rozmawiała z kierownikiem , który prace nadzorował i zaproponował Pani sołtys, �e mo�naby
na całej ulicy poło�y�   „mikrodywanik” na , poniewa� jest ona za bardzo zniszczona, łatanie
tych dziur niewiele da,   a poło�enie takiego mikrodywaniku  „ byłby na jaki� czas spokój
z jedn� ulic�”. Propozycja ta jest uj�ta w podaniu do projektu bud�etu na 2006r.

Wójt Gminy- Przewóz- byłaby szansa zorganizowania betonu i zalania dziur na Lipowinie,
ale droga musiałaby by� zamkni�ta? 30.11.2005r termin?
Ustalono, �e sołtysi Roszowic i Przewozu b�d� w kontakcie z Wójtem i propozycja Wójta
została pozytywnie przyj�ta.
Sołtys wsi Nieznaszyna Ritra Moskwa-1. czy krata w Nieznaszynie b�dzie zrobiona? 2.Pimo
w sprawie lampy o�wietleniowej w Nieznaszynie,  gdzie mieszka Pani sołtys? 3. Do�ynki
wi�kszo�� sołtysów otrzymało dowód wpłaty na opłacenie ZAIK-su? Na do�ynkach nie
pobiera si� opłaty wst�pu i co z tym robi�?
Wójt Gminy Cisek- 1.b�dzie zrobiona, zrobi to firma, która wygrała przetarg na zrobienie
placu rekreacyjno- sportowego w Dzielnicy.2. Koszt monta�u takiej lampy wynosi 2.000zł,
jest brak �rodków finansowych na dzie� dzisiejszy niemo�liwe do zrobienia. 3. ZAIKS- jest
to opłata na stowarzyszenie artystów, opłat� powinien uiszcza� zespół, który na do�ynkach
gra, sołtys nie powinien podpisywa� �adnej deklaracji przy podpisywaniu umowy, sekretarz



gminy pomagał rozwi�za� taki problem Pani sołtys z Przewozu, Roszowickiemu Lasu, pismo
było odmowne, jednak�e radca prawna doradził aby pismo odwołuj�ce podtrzymywa�.
Sołtys wsi Bła�ejowice- 1.szkoda, �e nie znalazło si� paru groszy na załatanie kilku dziur
w Bła�ejowicach? Po zimie b�d� wi�ksze, jest to �rodek wsi. 2. Młodzie� chciałaby „bilarda”
do �wietlicy? Sołtys potwierdził, �e młodzie� ze �wietlicy korzysta, nie chodz� wtedy do
baru, zakupienie bilarda byłoby bardzo potrzebne. Poinformował, �e na drodze tzw.Kopaniny
nic si� nie dzieje, a miały by� usuni�te usterki w ramach gwarancji.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- 1. Na remont dróg brak �rodków finansowych,
natomiast na „bilard” zło�y� podanie.
Sołtys wsi Miejsce Odrza�skie Zaremba  Ryszard– potrzebowałby 2 wozy odpadów lub grys
na drogi polne.
Wójt Gminy Cisek wyja�nił, �e mo�na  bezpłatnie otrzyma� z Kobylic z kopalni kruszywa.
Poruszono spraw� ekologicznych pieców, do których gmina nie robi refundacji.
Innych wniosków ni zgłoszono.

Ad.10. Zgodnie z wcze�niejsz� informacja, dotycz�c� uczestniczenia w obradach sesji
delegacji gimnazjum w zwi�zku z protokółem komisji rewizyjnej i wnioskami pokontrolnymi
tej�e komisji . Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek umo�liwił dyrekcji gimnazjum udzielenia
wyja�nie� spornego tematu, który równie� ukazał si� na łamach lokalnej prasy.
Jako pierwsza zabrała głos P.dyr. Gimnazjum Maria Głomb, która przestawiła spotkanie z
komisj� rewizyjn�:
1. Pani dyr. została zaproszona na posiedzenie komisji do Urz�du Gminy , gdzie została
przedstawiona jedna zausterkowana faktura wystawiona przez firm� remontowo- budowlan�
MAGREM, na kwot� ok.3.000zł, komisja zapytała co w ramach tej faktury zostało zrobione,
wi�c Pani dyrektor wyja�niła: pokój nauczycielski i klasa przej�ciowa, dlaczego w pokoju
nauczycielskim poło�ono „ tynki” a nie wymalowa� zwykł� farb� ? dlatego, �e firma
MAGREM,    obiecała , �e w ramach wolnych terminów, poło�y tynk i robocizna b�dzie
„gratis”, wi�c Pani dyrektor zdecydowała, skoro robocizna nie zostanie policzona to mo�e na
ten cel zakupi� „ tynk” i dro�sz� farb�.  Szkoła jest „organizmem �ywym”, codziennie tyle
osób przebywa ok. 300 osób, wszystkim wiadomo jak młodzie� si� zachowuje, wi�c musi by�
co� trwałego.

2.Niestety takie wytłumaczenie ni wystarczyło, wiec po raz drugi zostały�my zaproszone, w
zast�pstwie na komisj� przyszła Pani Wice-dyrektor R. Sperczy�ska. Komisja za��dała aby
przedstawi� kosztorys na remont pokoju nauczycielskiego i klasy przej�ciowej, to była
faktura na materiały, wi�c po co kosztorys ? stwierdziła P.Głomb, ale skoro komisja
potrzebuje Pani wice-dyrektor dopilnowała, �e kosztorys został zrobiony i dostarczony
komisji,
3. Pani dyrektor poraz trzeci została wezwana na posiedzenie komisji rewizyjnej i oczywi�cie
znowu został przedstawiony rachunek firmy MAGREM, zarzut był nast�puj�cy, �e z
kosztorysu nic nie wynika, kazano udzieli� wyja�nie�, Pani dyrektor nie była zorientowana w
wydruku komputerowym kosztorysu, nie było danych ile metrów zostało zrobionych z
zakupionych materiałów.
4. Jak czwarty  raz została zausterkowana faktura MAGREMU, to Pani dyrektor napisała
wyja�nienie, �e zaprosi pracownika MAGREMU, aby udzielił stosownych wyja�nie�,
wyja�nienie pisemne jest w dokumentach komisji rewizyjnej. Pani dyrektor nie uznaje aby
wyja�nienie to było czym� obra�liwym. Pracownik MAGREMU sporz�dzał kosztorys i
faktur� i jest w stanie udzieli� wyja�nie� komisji rewizyjnej. Pan Przewodnicz�cy Rady
uwa�a, �e zło�one o�wiadczenie było zachowaniem uszczypliwym ze strony Pani dyrektor.



13 wrze�nia br komisja rewizyjna pojawiła si� w Gimnazjum, o przyj�ciu komisji do szkoły
na godz.10.00 Pani dyrektor dowiedziała si� o 8.00 rano,  w tym dniu było nieobecnych 3
nauczycieli. Komisja Rewizyjna przyszła punkt 10.00, zajrzała do sekretariatu i stwierdziła,
�e Pani dyrektor powinna oczekiwa� w sekretariacie, a skoro nie oczekiwałam to komisja „
obróciła si� na pi�cie i poszła”, nie dano nawet szans na wytłumaczenie. Ka�da kontrola jest
uzgadniana, ka�dy kontroluj�cy pyta Pani dyrektor „jak ma zaplanowane lekcje?”, bo na tym
polega praca w szkole, ka�dy dzie� jest inny. Je�eli nauczyciel jest nieobecny, i nie jest
zaplanowane zast�pstwo , to P. dyrektor musi zast�pi�, dzieci nie mog� by� bez opieki.
Komisja nie raczyła poczeka� i pojechała, po jakim� czasie ponownie komisja wróciła i
została przyj�ta przez pani� dyrektor, zaproponowała kaw�, rozmowa nie była miła, poniewa�
nie mogłaby� miła, ze wzgl�du pojawienia si� spornej faktury MAGREMU. Znowu si�
okazało, �e wynikły niejasno�ci.
19 wrze�nia br- obrady sesji, gdzie mi�dzy innymi. poruszano sprawy gimnazjum, które nie
były tematem  porz�dku obrad. Dziennikarz zadzwonił do Pani dyrektor do domu i kazał
ustosunkowa� si� do zarzutów, jakie padły pod adresem Pani dyrektor na sesji. Nadmienił, �e
na sesji był przedstawiony  cały plik rachunków, �e co� si� nie zgadza? Pani dyrektor na
wszystkich spotkaniach z komisj� rewizyjn� miała zausterkowany tylko jeden rachunek
wystawiony przez firm� MAGREM. Wiadomo�� ta była dla Pani dyrektor du�ym
zaskoczeniem, poniewa� o wiadomo�ciach  z sesji  musiała dowiedzie� si� od dziennikarza.
Uwa�a , �e takie post�powanie Komisji Rewizyjnej, było „absurdalnym atakiem” na dyrektor
gimnazjum.
Po rozmowie z dziennikarzem miała do prasy �al, lecz po czasie zrozumiała, �e dziennikarz
napisał w artykule to co słyszał, a skoro takie stwierdzenia były na sesji przedstawione wi�c
zostały podane do publicznej wiadomo�ci. Od tego momentu �ycie Pani dyrektor si�
zmieniło, pierwszym telefonem był telefon z kuratorium, niedawno placówka była
kontrolowana, nie stwierdzono �adnych uchybie�, Pani dyrektor otrzymała ocen�
wyró�niaj�c�. Osi�gni�cia szkoły zostały wyró�nione, wi�c po tych artykułach ��dano
wyja�nie�.

 Nast�pnie rodzina, uczniowie, rodzice uczniów, jak Pani dyrektor ma uczy�  o uczciwo�ci ,
skoro sama jest zawikłana w niejasno�ci finansowe, post�powanie komisji rewizyjnej
przyrównała do podrywania autorytetu, stwierdziła, �e komisja rewizyjna nie przestrzegała
regulaminu kontroli w kilku punktach punktach: 1. Po kontroli przedstawia si� dyrektorowi
kontrolowanej jednostki protokół, 2. dyrektor zapoznaje si� z protokółem i podpisuje protokół
lub nie zgadza si� z protokółem i pisze odwołanie, w omawianej sytuacji wszystko było
odwrotnie, omawiana była tylko jedna faktura MAGREMU, natomiast od dziennikarza Pani
dyrektor dowiaduje si� jaka jest, bo tak została na sesji podsumowana przez komisj�
rewizyjn�. Pani dyrektor �ałuje, �e nieobecna jest Radna Blana Luci członek komisji
rewizyjnej , poniewa� b�d�c na kontroli w gimnazjum zachowywała si� sympatycznie, miło,
przyjemnie, jednak�e na sesji dnia 19.09.2005r wyraziła zdanie inne, Pani dyrektor wyraziła
niezadowolenie twierdz�c „ jak mo�na zachowywa� si� na dwa ró�ne sposoby i w ró�nych
�rodowiskach” .
Nast�pnie Pani dyrektor miała spotkanie z rodzicami, którym musiała udzieli� wyja�nie� w
sprawie ukazanych artykułów „ musiała rodzicom spojrze� w oczy”. Po dwóch tygodniach od
daty sesji Pani dyrektor otrzymała protokół komisji rewizyjnej, z którego wynikało „ jakie
zarzuty ma komisja rewizyjna pod adresem Pani dyrektor”.  Po trzech tygodniach od dnia
sesji nie była przygotowana na odsłuchanie ta�my z obrad XXXIV Sesji, no ale odsłuchała.
Po odsłuchaniu komentarza Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej, stwierdziła, �e
wykorzystywanie funkcji społecznych do „ tego aby komu� doło�y�” jest nie etyczne,



niemoralne i niezgodne z prawem. Wiadomo�� rozeszła si� na całe województwo,
„zniesławienie” taki był cel, aby poderwa� autorytet, o�mieszy�. Pani dyrektor na terenie
Gminy Cisek pracuje ponad 20 lat, tyle lat pracowała na swój autorytet, na swoj� opini�, a
teraz jeden człowiek,  jedna komisja potrafiła zepsu� wypracowany autorytet, opini�. Gdyby
były powa�ne uchybienia, to dzisiejszej rozmowy nie byłoby. Odczytała zarzuty komisji
rewizyjnej. Protokół komisji rewizyjnej stanowi zał�cznik do protokółu.
1. Zarzuty do faktury 90/2005, kwota brutto 1.669zł, wystawiona przez Bajda Ryszard,

komisja zausterkowała: brak km, brak zamówienia, brak ceny jednostkowej  za 1 km,
wytłumaczyła, �e umowa ustna jest równie � obowi�zuj�ca jak ka�da umowa pisemna,
gimnazjum zamawia du�o usług komunikacyjnych, Pani dyrektor telefonicznie ustala
usług�, w praktyce wygl�da to w ten sposób, �e dzwoni si� do kilku przewo�ników pyta
si� o cen� za kilometr i wybiera si� najta�szego przewo�nika,  po otrzymaniu tego
protokółu Pani dyrektor zwróciła si� z pro�b� do P.Bajdy o uzupełnienie opisu faktury, ale
otrzymała odpowieds� odmown� z wytłumaczeniem” tyle lat usługi przewozowe
wykonuj� a Cisek sobie co� wymy�lił”, jednak�e po dłu�szej interwencji zostały km
uzupełnione i wyja�nienie dostarczono do Urz�du Gminy.

2. Faktura Firmy Dapa 14/2/2005 –1.122,40, przej�cie z kostki brukowej, zausterkowano:
brak zlecenia , brak protokółu odbioru, brak piecz�tek, brak podpisów, Pani dyrektor
udzieliła wyja�nie�, je�eli praca jest �le wykonana, faktura jest niezgodna,  wtedy faktura
zapłacona nie jest, je�eli buduje si� inwestycj� du��, tak jak to było w przypadku hali
sportowej, odbiór, gwarancja musi by� i jako dyrektor jest zorientowana w tych
dokumentach, ale je�eli jest usługa na 1.122zł ? przyznaje, �e bł�dem było brak piecz�tek
i podpisów na kosztorysie, które zostały uzupełnione i dostarczone do Urz�du Gminy,

3. Odczytała pozostałe usterki komisji rewizyjnej i wyja�niła, �e była w stanie dokumenty
wyja�niaj�ce przedło�y�, jednak�e nikt ich nie ��dał, ka�de wezwanie na komisj�
rewizyjn� było w sprawie faktury firmy MAGREM,

4. W przypadku faktur firmy budowlanej Dapa- firma ta malowała elewacj� budynku, przy
tym wykonała chodnik, który nie był przedmiotem umowy-przetargu, ustnie zostało
uzgodnione, �e skoro firma jest to ma przej�cie wybrukowa�,

5. Wyja�niła faktur� Nr 15638 Hipernova, gdzie komisja zausterkowała opis, który rzekomo
nie odzwierciedlał towarów przeznaczonych na posiłek i na prezenty. Pani dyrektor uwa�a
za zb�dne przepisywanie faktury z pierwszej strony na  drug�, Pani dyrektor udzieliła
wyja�nie�: opis faktury dokonany przez gimnazjum „ drugostronnie wymienione art.
przeznaczono na posiłek oraz upominki dla go�ci..”, skoro komisja uwa�a, �e obrazki
zostały zjedzone a art. spo�ywcze jako upominki, je�eli była jedna rzecz była
niematerialna to wiadomo, �e to był upominek, zapytała jaki to był bł�d? Komisji
chodziło o jak najwi�ksz� ilo�� zarzutów, wi�c zausterkowano omawian� faktur�.

6. Faktura  Vat Nr 48/04/2005, Jan Pietruszko, linie sportowe- komisja rewizyjna
stwierdziła: nie udost�pniono zlecenia, kalkulacji, oferty  usługa ta była wykonana w
kwietniu, dotyczyła wykonania linii sportowych na hali sportowej, wyja�niła, nikt tego
wyja�nienia nie ��dał wcze�niej, zajmował si� tym poprzedni kierownik sali, wszystkie
zlecenia wykonane przez poprzedniego kierownika zostały z komputera wydrukowane i
znajduj� si� w dokumentach gimnazjum,

7. Delegacja 6/2005 wystawiona dla Pani R.Sperczy�skiej- o wydaniu słu�bowego wyjazdu
decyduje dyrektor, na ten cel s� zaplanowane pieni�dze w bud�ecie, Pani dyrektor musi
tak gospodarowa� aby starczyło na cały rok, na odwrocie delegacji opisuje si�  skrótowo,
wszyscy wiemy ile jest miejsca do opisu, nauczyciele wiedz�, �e na samochód prywatny
otrzymuje si� delegacj� w szczególnych przypadkach, je�eli jad� dwie osoby, je�eli trzeba
przywie� jakie� materiały, kierownik hali je�dzi bardzo du�o własnym samochodem,
zaopatruje gimnazjum w ró�ne materiały i dlaczego nie ma otrzyma� rekompensaty za



paliwo? Jaki to jest zarzut? Po to jest  dyrektorem, �e pewne decyzje  ma prawo
podejmowa� sama. Nie nadu�ywa si� wydawania delegacji na samochody prywatne.

Nast�pnie Pani dyrektor M.Głomb udzieliła wyja�nie� do wyst�pienia pokontrolnego Komisji
Rewizyjnej, stanowi�cego zał�cznik do niniejszego protokółu. Wyst�pienie pokontrolne
zawiera te same zarzuty co protokół mimo i� wyja�nienia zostały dostarczone do biura rady.
Pani dyrektor zastanawiała si� co było powodem takiej „nagonki na gimnazjum”, pomimo i�
gimnazjum s�siaduje z LKS Victoria, którego P.Oleks jest prezesem. Stwierdziła, �e do tej
pory wszelkie �yczenia Prezesa Klubu Sportowego  były spełniane, bo rzekomo powinno si�
współpracowa�, tylko ta współpraca była jednostronna , przytoczyła kilka przykładów:
wykaszanie boiska- konserwator szkoły,  wysprz�tanie parkingu  przed klubem, bo
nauczyciele tam parkowali swoje samochody- konserwator,  zakup trawy, na któr� nie
wyraziła zgody – ciekawe jak komisja rewizyjna oceniłaby taki rachunek zakupu trawy
wysianej na boisku LKS Victoria Cisek?
Hala sportowa- poprzedni kierownik jako� Panu Oleksowi „pasował”, ale obecny „ nie bardzo
pasuje, nie zasłu�ył na łaski P.Oleksa”, przewidywała, �e z hal� sportow� b�dzie wi�cej
obowi�zków, ale nie przewidziała, �e b�dzie wi�cej problemów. Nie jest win� Pani dyrektor,
�e za korzystanie z hali sportowej si� płaci. Przecie� uchwały podejmuje Rada Gminy, a
ustalenia przeciwko dyrektorowi si� obróciły. Po dwóch tygodniach od zatrudnienia
kierownika hali ukazały si� artykuły w prasie: nie odpowiednie wykształcenie, zatrudnione
przez znajomo�ci- rodzina Przewodnicz�cego Rady Gminy. Co takie okre�lenie znaczy? Czy
rodziny radnych, dzieci, nie mog� pracowa� na terenie gminy? O kwalifikacjach kierownika ?
dziennikarz nie przyszedł do Pani dyrektor zapyta� si�.  Przypuszczała, �e takie informacje
mogły by� udzielone przez Prezesa Klubu, sprawdziła te informacje.

 Za zatrudnienie kierownika Hali Sportowej odpowiada Pani dyrektor, odno�nie kwalifikacji
kierownika zasi�gn�ła opinii zwierzchniej instytucji w Opolu. Kierownik hali sportowej ma
kwalifikacje wystarczaj�ce do zarz�dzania hal�- kierownik gospodarczy. W ka�dej w�tpliwej
sytuacji Pani dyrektor zasi�ga informacji w Opolu. Zdj�cie Pana kierownika na pierwszej
stronie NTO, oczywi�cie nazwisko Pani dyrektor równie�, ta  „nagonka” trwa od dłu�szego
czasu. Pewnych rzeczy ju� nie da si� ju� cofn��, ale jest zmuszona aby si� broni�,
wyst�pieniem dzisiejszym chciałaby radnym wytłumaczy� na czym polega owy spór i
dlaczego protokół komisji rewizyjnej jest taki a nie inny, dlaczego pojawiaj� si� artykuły w
prasie . Czuje si� zobowi�zana aby wytłumaczy� �rodowisku, z którym jest zwi�zana. Za
artykułami,  aferami prasowymi zawsze stoi P.Oleks: stra� po�arna, ksi�dz, hala sportowa,
teraz gimnazjum. Pracujemy  w takim gronie, �e powinni�my współpracowa�, wspiera� a nie
wzajemnie niszczy�. Je�eli chodzi o uczciwo�� to ka�dy mierzy swoj� miar� : proponuje
sprawdzi� rachunki OPEX-su, firmy buduj�cej hal� sportow�, jak OPEX pracował na pewno
brakuje w fakturach roboczo-godzin, farby, bo one cudem przechodziły na boisko, Pani�
dyrektor podejrzewa si� o nieuczciwo��? Do tej pory milczała, ale skoro Pani� dyrektor
uderza si� znienacka i pod nieobecno��? Je�eli faktury byłyby �le opisane to Urz�d Gminy
pierwszy faktur� by wycofał, były kontrole RIO, do Warszawy wysyła si� sprawozdania, i
�adna kontrola nie stwierdziła złego opisywania faktur, b�d� niegospodarno�ci. Tym
protokółem podwa�ono równie� autorytet instytucji kontrolnych  wymienionych wy�ej.
Zwróciła si� do komisji z pro�b� o przedstawienie przepisu prawnego tłumacz�cego
opisywanie faktur. Takiego przepisu nie ma, jest w tym jako dyrektor zorientowana mimo i�
opisywanie jest 1/1000 spraw, które wykonuje.  Je�eli chodzi o sprawy finansowe to
gimnazjum dysponowało bud�etem wi�kszym, poniewa� pozyskiwali pieni�dze sponsorów.
Atak skierowany pod adresem gimnazjum zrobiono  z pomini�ciem wszelkich praw. Jak
mo�na na Sesji Rady Gminy przedstawia� cał� list� zarzutów pod adresem Gimnazjum, a
Pani dyrektor przez wszystkie spotkania z komisj� przedstawiano tylko jeden zausterkowany



rachunek. O sponsorach mo�emy zapomnie� ju�, poniewa� nagonka komisji rewizyjnej
spowodowała, �e wszyscy sponsorzy si� odsun�li. Od tej pory nie b�dzie �adnej nadwy�ki
finansowej w bud�ecie gimnazjum. Zadała Panu Olesowi pytanie: dlaczego tak nienawidzi
ludzi?
Udzielono głosu Pani Wice dyr. R. Sperczy�skiej- feralny rachunek firmy MAGREM ,
dotyczy firmy m��a P.Sperczy�skiej, czuje si� bardzo pokrzywdzona „jakby m�� ukradł”,
poniewa� niejednokrotnie drobne remonty w gimnazjum  były robione na jej pro�b�. Na
posiedzeniu komisji rewizyjnej usłyszała opini�, �e omawianej fakturze w zakupie farby jest
ukryta robocizna? Inaczej mo�naby powiedzie�, �e firma MAGREM jest złodziejem i kłamc�
„ czy firma ukradła 2-3 kg tynku?”stwierdziła, Pani Sperczy�ska, wi�c wyja�nia, �e firma
MGREM wło�yła wiele wysiłku, pieni�dzy w usługi remontowe gimnazjum. Sporny remont
pomieszcze� robiono przez 4 dni, które pracownikom trzeba było zapłaci�? Komisja
Rewizyjna przy okazji tej kontroli zarzuciła Gimnazjum nie gospodarno�� w wydawaniu
�rodków finansowych. Przedstawiła �rodki finansowe, które gimnazjum pozyskało w 2006r:
1. Wyremontowanie dwóch sal ok.6.000zł,
2. W ramach partnerstwa szkół z Ham-Niemcy i Cisek wymiana uczni, gimnazjum nie

ponosi opłaty za noclegi, poniewa� rodziny zabieraj� uczni, natomiast opiekunowie
zajmuj� mieszkanie Pani Wantułowej, która na okres pobytu go�ci z Niemiec
wyprowadza si� do rodziców jest to oszcz�dno��  ok. 1.000zł noclegi.

3. Wyrównywano teren wokół gimnazjum  faktura opiewała na 5.000zł, dyrekcja gimnazjum
interweniowała, po negocjacjach otrzymano faktur� na 2.000zł, czyli zaoszcz�dzono
3.000zł,

4. W ka�dej sytuacji rozliczania faktur dyrekcja gimnazjum negocjuje, i na ogół zyskuje
ok.100-200zł oszcz�dno�ci na fakturze.

5. „Szkoła Marze�”- gimnazjum zyskało 82 tysi�cy złotych,
6. Sumuj�c te oszcz�dno�ci to otrzymujemy  100 tysi�cy złotych, które gimnazjum

pozyskało, i zadała pytanie „czy to jest niefrasobliwe wydawanie pieni�dzy?”
Zdaniem Pani Sperczy�skiej niefrasobliwe wydatkowanie �rodków finansowych z bud�etu
gminy jest na boisku Victorii Cisek, z którego nie mo�e nikt korzysta� poza zawodnikami
Victorii. Dzieci z boiska s� przeganiane, nawet nie mog� popatrze� na boisko, w tym roku
gimnazjum nie korzystało z boiska. W poprzednich latach  id�c na boisko w ramach zaj�� w-f
zastawali  zapi�te ła�cuchami płotki, zapi�te na kłódk� bramki, było to podwa�anie autorytetu
nauczycieli. Poruszane przez komisj� rewizyjn� sprawy s� atakiem na rodzin� Sperczy�skich,
poniewa� Pan Sperczy�ski sponsoruje gimnazjum, ale ju� przestał sponsorowa�. Był w tej
sprawie zło�y� wyja�nienia u Wójta Gminy Cisek
Przewodnicz�cy Rady zapytał czy kto� z przedstawicieli gimnazjum zamierza zabra� głos?
Nikt nie zabrał głosu, Pani Sperczy�ska zło�yła pisemny proterst na r�ce Przewodnicz�cego
Rady Gminy Pawła Ryborza, który protest odczytał. Protest stanowi zał�cznik nr 5 do
protokółu sesji.
Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji Rewizyjnej Waltrowi Oleksowi:
1. Insynuacje w stron� dyrekcji gimnazjum ?, nie potrafił zrozumie� stwierdzenia, które

ukazało si� na forum prasy „ �e s� to  prywatne rozgrywki ? Przez przypadek w czasie
badania bud�etu gminy za 2004r  w r�ce komisji wpadła faktura firmy MAGREM na
zakupione materiały, wi�c co stało na przeszkodzie aby dokładnie t� faktur� sprawdzi�?
Stwierdził, �e do dnia dzisiejszego ta faktura nie jest rzetelnie  wyja�niona, ile metrów
tynków zrobiono, ile pomalowano.  Bo 1.1 te okre�lone metry podane w kosztorysie w
zakresie malowania tynków „ ozdobnych” , ni jak si� nie maj� do przedstawionego
obmiaru przedstawionego przez Pani� dyrektor, na spotkaniu 13 wrze�nia br komisja
udowodniła ró�nice wynikaj�ce z rozliczenia materiałów budowlanych omawianej
faktury, w granicach 5-10 metrów. Na tej komisji był �wiadkiem Przewodnicz�cy



Komisji Bud�etowo-Gospodarczej, poniewa� komisja nie mo�e rozliczy� zu�ytych
materiałów ilo�� m2 x norma zu�ycia materiałów, proste zdaniem P.Oleksa. Na bazie tego
przedstawionego obmiaru, który komisja otrzymała 13.09.br powstały ró�nice: pomi�dzy
kosztorysem -228m2  a pomiarami wykonanymi przez gimnazjum, 120m2 x norma  jest
ró�nica , komisja przyj�ła norm� wy�sz�  3kg na m2, ró�nica wynosi 65 kg, zapytał jak
Panie Dyrektorki z gimnazjum mog� pos�dza� komisj� rewizyjn� o stronniczo��, o
nagonk�? Skoro komisja ��da tylko prostego wyliczenia,  m2x norma ,�eby komisji si�
zgadzało, a na dzie� sesji komisji si� nie zgadza zakupiony materiał.

2. 11.10.2005r jest nast�pne  wytłumaczenie stanowi�ce zał�cznik nr.... do protokółu sesji,
które przeczy poprzedniemu wytłumaczeniu: gdyby uwzgl�dni� wyja�nienie drugie
Gimnazjum to wychodzi ró�nica wi�ksza stwierdził P.Oleks. Powtórzył jeszcze raz
wyliczenie: ilo��  �cian gładkich x norma jest zu�ycie. Sprawa za długo si� wlecze
stwierdził. Na pierwszym spotkaniu z komisj� rewizyjn� była Pani Dyrektor M.Głomb, na
drugim spotkaniu była P. Sperczy�ska.  Przyjazd do Gimnazjum była ustalona godzina
10.00  tak przekazało biuro rady i nikt z członków komisji rewizyjnej si� nie obra�ał, w
mi�dzy czasie komisja pojechała do pozostałych szkół Gminy Cisek, komisja wróciła.

Pani dyrektor M. Głomb- dodała, �e był komentarz „ powinna nas Pani oczekiwa�”. Oleks
zapytał, czy Pani dyrektor była �wiadkiem rozmowy? Przewodnicz�cy Rady zwrócił uwag�
aby nie prowadzi� polemiki, atmosfera jest napi�ta, nie powinno doj�� do kłótni. Prosił o
powstrzymanie emocji.
Pan Oleks dalej kontynuował – komisja zamierza doj�� do prawdy, jedno wytłumaczenie
ró�ni si� od poprzedniego , s� to proste elementy, �eby nie mo�na było zrobi� jednego
obmiaru?  Jak komisja ma interpretowa� : kosztorys który si� pokazał na �yczenie komisji jest
kosztorysem inwestorskim, a w wyja�nieniu gimnazjum pisze, �e jest to kosztorys
powykonawczy, je�li jest to  kosztorys powykonawczy to powinien on by� potwierdzony
przez jedn� i drug� stron� i on powinien w sposób prawidłowy odzwierciedla� ilo��
faktycznie wykonanych ilo�ci robót . Zarzut jest do komisji, �e komisja ma trudno�ci z
odczytaniem, akurat Pan Oleks na kosztorysach si� zna, potrafi kosztorysy czyta� wie co w
danej rubryce jest i nale�ało rozliczenie zrobi� tak jak komisja sobie �yczyła, prosto na kartce:
tyle  zakupiono materiału, tyle jest  metrów x norma jest zu�ycie. Zapytał dlaczego w ten
sposób do dnia dzisiejszego nie mo�na tego załatwi�?
W zwi�zku z tym, �e ostatnio komisja rewizyjna badała realizacj� bud�etu za I półrocze
2005r,  wydatki na o�wiat�  w pierwszym półroczu w stosunku do wydatków w całej gminie
kształtuj� si� prawie na poziomie 56%. Komisja stwierdziła, �e nale�y si� przyjrze� troch�
wydatkom o�wiaty. W z tym podj�to decyzj� wyjazdu w teren do placówek szkolnych, w celu
sprawdzenia  dokumentów. Komisja była w Landzmierzu, w Łanach, gdzie wyrywkowo
sprawdzono dokumenty i do faktur były doł�czone takie dokumenty jak: zamówienia,
umowy, odbiory, zgłoszenia do odbiorów. Wrócił do protokółu z sesji z dnia 19 wrze�nia br ,
„ 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”. Sprostował okre�lenie „�le” -niektóre faktury w sposób niewła�ciwy
opisano, dla osób z zewn�trz opis byłby niezrozumiały jako przykład podał: faktura na
przewóz dzieci, je�eli wystawiaj�cy faktur� nie napisze trasy to opisuj�cy powinien napisa�  –
ile kilometrów, jaka cena jednostkowa? Słynna Hipernowa –nie jest to wielka kwota, „masło
ma�lane” stwierdził , odczytał opis „zakupione towary przekazano jako podarunki  dla grupy
niemieckiej, pozostałe towary na �niadanie dla przebywaj�cej gruby niemieckiej, komisja nie
kwestionowała opisu merytorycznie wydatków, tylko �eby te opisy były w miar� jak by�
powinny, �e np.  faktury nie wynika kiedy była wycieczka i gdzie, bez podania kilometrów.



Dalej: nagonka była, to dlaczego, je�li tak oszcz�dnie si� gospodaruje,  nie zakupiono towaru
bezpo�rednio  w hurtowni  tylko poprzez firm�? Poza tym ceny które s� podane w fakturze po
zrobieniu rozeznania na rynku pozostawił bez komentarza. Komisja skupiła si� tylko na
malowaniu i zrobieniu tynku, bo komisji podpadła zakupiona ilo�� 425 kg tynku? Komisja
stwierdziła, �e faktur� nale�y prze�wietli�. To nie jest �adna „nagonka” komisji, czy ma
zwi�zek z hala spotrow�, z kierownikiem hali, prosił aby takich zarzutów nie mówi�
poniewa� dla Pana Oleksa jest niesławienne, z �adnymi artykułami z prasy nie miał ni�
wspólnego, je�eli dyrekcja jest odmiennego zdania to prosił aby udowodni�. Po tej sesji 19
wrze�nia br równie� do Pana Oleksa dzwonił redaktor gazety lokalnej P.�cia�ski, który nie
uzyskał od Pana Oleksa  �adnej informacji, dzwonił równie� redaktor NTO P.Baran n/t
przedstawionych na sesji faktur i równie� nie uzyskał �adnej informacji, P.Oleks
odpowiedział tylko, �e b�dzie napisany protokół , z którym prasa mo�e si� zapozna�. Takie
były rozmowy z redaktorami prasy. Na temat OPEX-su-wyja�nił, jak OPEX budował hal�
sportow�, w tym samym czasie budowano podjazd przy ko�ciele w Cisku i Pan Oleks poszedł
do kierownika OPEX-su z pro�b� o odsprzedanie troch� stali, na odsprzedanie  stali jest w
posiadaniu Pana Oleksa faktura, która mo�e pokaza�. Na temat hali sportowej, zima si�
sko�czyła, w lutym Victoria, zako�czyła korzystanie z hali, zmiana kierownika nast�piła w
maju, wi�c o czym rozmawiamy, od marca w ogóle si� z hali nie korzysta, bo była pi�kna
pogoda, i nie ma potrzeby korzystania z sali, co nie bardzo słu�y dzieciom, je�eli je�li cały
czas  w hali, a obiekt który jest cały czas otwarty jest niewykorzystany,  to �e boisko jest
zamykane jest tylko ze wzgl�du na bezpiecze�stwo, w kraju jest kilka wyroków
,nadinspektorów obiektów, gdzie dzieci si� „powieszały na bramki” nawet były �miertelne
wypadki, trwałe kalectwa i dlatego obiekt jest zamykany, bo Pan Oleks jako społecznik nie
ma zamiaru tłumaczy� si� do Prokuratora, by� os�dzany przez S�d. Były imprezy
organizowane w okresie letnim dla dzieci, tak jak robi to Gimnazjum , tak robił to klub –co
dwa tygodnie, imprezy, turnieje  dla niezrzeszonych i zrzeszonych. Prosił aby pod adresem
Pana Oleksa nie mie� jakichkolwiek aluzji czy  pretensji. Nie ma si� za co obra�a�, nale�y
wyja�ni� te sprawy zausterkowane w fakturach, porozlicza�. Komisja jednoznacznie w
protokóle okre�liła, komisja  tylko zwróciła uwag� na opisywanie niektórych faktur, i równie�
komisja stwierdziła, �e nie wszystkie faktury s� złe. Komisja potrafiła wybra� co jest �le a co
jest dobrze. Nie jest przekonany czy na wszystkie zarzuty odpowiedział, z sali padła
odpowied� , �e tak odpowiedziano na wszystkie zarzuty. Pan Oleks stwierdził, �e nie ma
zamiaru z nikim „zadziera�” ani  „podkłada� nóg”, w tej społeczno�ci powinni�my �y� w
zgodzie, współpracowa�, ale je�li s� jakie� sprawy do wyja�nienia to powinny by� szybko,
jednoznacznie wyja�nione. Pani dyrektor Gimnazjum dodała, „ wyja�nienia prosto w oczy”.
W. Oleks-  Pani dyrektor była Pani na spotkaniu z komisj� , ale Pani dyrektor mówiła o
informacji podanej do wiadomo�ci  na sesji 19.09.2005r, na któr� Pani dyrektor nie
poproszono, czy to nie jest pomówienie? Pan Oleks  potwierdził, �e na sesji 19.09.05r była
zło�ona tylko informacja , a 13.10.2005r Oleks tłumaczył prosto : m2  tynków gładkich,
ozdobnych  x norma jest zu�ycie, rozpisany materiał i zamykamy temat. Kolejne pismo,
wyja�nienie, jest ró�nica pomi�dzy obmiarem kosztorysowym a wyja�nieniem Gimnazjum.
Basista- słuchaj�c wypowiedzi  wszystkich na dzisiejszej sesji ,stwierdził, �e  atakowanie
Pana Oleksa jest atakiem na cał� rade. Basista ceni trud szkoły wi�c prosił aby doceni� trud
radnych, zadał pytanie czy bud�et gimnazjum jest własny? Czy te� s� to �rodki  bud�etu
gminy, straszenie, �e sponsorów nie b�dzie, jest nie na miejscu, je�eli ja fachowca zamawiam
to metra� musi pasowa� ,wytoczono wojn� przeciwko radzie, czy chcecie j� mie�?  i to jest
bardzo smutne, nie spodziewał si� takiego obrotu sprawy.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz- od samego pocz�tku sprawy próbował
temat załagodzi�, ale si� nie udało, dlatego na obradach dzisiejszej sesji pozwala, wr�cz
zach�cał wszystkich zainteresowanych do dyskusji, do zło�enia wyja�nie�.



Malik – zdecydował si� na zabranie głosu, du�o zła zrobił artykuł Pana �cia�skiego, który
temat wyolbrzymił, na sesji 19.09.2005r była spokojna dyskusja, zachowanie redaktorów było
ciekawe, wszystkie gazety zjawiły si� na obrady sesji mimo i� godzina sesji była
wcze�niejsz13.00, a na ogół sesje s� o godz. 14.00, zjawienie si� redaktorów punktualnie
przypuszczalnie było powodem poruszenia  tematu gimnazjum, stwierdził, �e  do takiej
sytuacji  jaka miała miejsce dzisiaj nie powinno doj��. Dyrektorzy szkół dobrze gospodaruj�
finansami szkół, robi� starania aby finanse rozs�dnie wykorzysta� „ nie szastaj� pieni�dzmi”.
Na co dzie� prac� szkół widzi, poniewa� jest nauczycielem, oraz członkiem komisji o�wiaty.
Szukaj� oszcz�dno�ci „ nie szastaj� pieni�dzmi”. Uwa�a, �e nie ma potrzeby „kruszy� kopii”,
nie powinno doj�� do korespondencji pomi�dzy dyr. Gimnazjum a Komisj� Rewizyjn�,
wyja�nie� powinna udzieli� ksi�gowo��.

Radny Malik jest odmiennego zdania ni� Pan Basista, wyja�nienia Gimnazjum nie s� atakiem
na Rad� Gminy Cisek. Powinni�my sobie poda� r�ce, poniewa� zło�one przez Gimnazjum
wyja�nienie nie jest �adnym atakiem, ani wojn� przeciwko Radzie.
Radny Walter Oleks- sesja 19.09.05r, czy zdaniem Malika, ze strony Oleksa był to atak,
nagonka  ?
Rady Malik Jan ponownie wyja�nił, po odsłuchaniu dyskusji, po przemy�leniu, doszedł do
wniosku, �e media tak spraw� sprzeczki  nagło�niły, a było to nie potrzebne, mo�na było si�
dogada�, wyja�ni�.
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek udzielił głosu Panu �cia�skiemu?
Redaktor �cia�ski- je�eli ma przeprosi� to za co? Zapytał czy w artykule była napisana
nieprawda? Je�eli tak, to si� z tego wytłumaczy, przeprosi.  Mo�e tytuł, był zbyt dosadny ?
Miał prawo taki tytuł nada�. Padł cie� podejrze� na sprawy finansowe. Je�eli była nieprawda
to chciałby j� usłysze�.
Pani dyrektor M. Głomb nie chciała ju� zabiera� głosu.
Udzielono głosu Pani Sperczy�skiej- która dodała jeszcze wyja�nienie do kosztorysu, firma
MAGREM wyremontowała pomieszczenia klasowe , faktyczne zu�ycie materiałów uj�to w
fakturze, padł zarzut dlaczego bezpo�rednio z hurtowni nie robi si� zakupów materiałów
budowlanych, a to dlatego, �e firma ma rabaty du�e (Firma R	fix), pisz�c kosztorys
powykonawczy  mo�e to był bł�d, nie powinni�my si� rozlicza�,  kosztorys robiono po czasie
na pro�b� P. Sperczy�skiej, MAGREM tego kosztorysu nawet nie chciał zrobi� poniewa�
odpowied� była taka 4 pracowników przez dwa tygodnie wykonywało remont , za robocizn�
nie zapłacono, faktycznie kosztorys  opiewał na kwot� ponad 9.000zł a szkoła zapłaciła
3.000zł .  Zadała P Oleksowi pytanie czy Pan Oleks zakupuj�c materiały na remont boiska
robi pó�niej kosztorys wykonawczy, z tyłu na fakturze Pan opisuje? Szkoła ten sporny
rachunek opisała „  Zakupione materiały  wykorzystano do remontu pomieszcze� szkolnych”.
Obie Panie dyr.: Sperczy�ska i Głomb potwierdziły, �e opis rachunku jest zgodny, taki opis
powinien wystarczy�.
Radny Oleks Walter- mi�dzy kosztorysem a zakupionym materiałem s� ró�nice,  faktury
Victorii  s� opisywane na zakup farby, paliwa, do faktur kosztorys doł�czany nie jest, bo nie
ma takiej potrzeby, komisja rewizyjna nie ��dała kosztorysu, komisja ��dała tylko
rozliczenia. Pani Sperczy�ska dodała, �e jak była na posiedzeniu komisji rewizyjnej składa�
wyja�nienia, to komisja stwierdziła, �e najlepiej jakby pod t� faktur� zał�czony był kosztorys,
wi�c „dla �wi�tego spokoju” na pro�b� P.Sperczy�skiej kosztorys zrobiono i dostarczono. Nie
wracajmy do tego stwierdziła Pani Sperczy�ka.
Wójt Gminy Cisek A.Parys- „cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co
posiadacie” tworzymy wszyscy jedn� społeczno��, wspólnie dla naszej gminy pracujemy i
wszelkie nieporozumienia  powinny by� wyja�niane, sumienne, rzetelne. Mamy
do�wiadczenia, �e opinia prasy jest w pewnych sytuacjach obiektywna, rzetelna. Przykładem



tego jest co si� stało na wrze�niowej sesji, �e przekazane informacje lakoniczne, ogólne,
przyj�ły taki obrót sprawy. Jako Gmina jeste�my postrzegani na zewn�trz, to co si� stało dało
cie� na obraz całej gminy. Sam tytuł mówi za siebie, cieszy Wójta opinia wielu osób
odwiedzaj�cych nasz� gmin� podziwia nasze wspólne osi�gni�cia, to co mamy, jak u nas
wygl�da, powinni�my si� z tego  cieszy�, jest to zasługa nas mieszka�ców, nie zawsze si�
układa, jest przysłowie „ostatni ptak, który w swoje gniazdo .....”.Starajmy si� tak post�powa�
aby małe elementy nie rozwi�zywa� drastycznie, obecne nagło�nienie „odbiło nam si�
czkawk�”. Wyja�nił, ze uchybieniem nie s� zarzuty komisji rewizyjnej, poniewa� s� to
drobne, małe rzeczy, nie potrzebnie przybrało to rozmiar sprawy jaki jest.

 Na temat pracy gimnazjum Wójt jest zorientowany, wyniki kontroli s� dobre, jest
systematyczny nadzór, gminy, kuratora, szkoły nie s� zostawione „sam sobie, robi� co im si�
podoba” i nie ma podejrze� budz�cych jakiekolwiek w�tpliwo�ci. Starajmy si� pracowa� aby
nas postrzegano dobrze, stwórzmy dobry wizerunek.
Przewodnicz�cy Rady P.Ryborz- równie� wyci�gn�ł wniosek, i b�dzie zmierzał do tego aby
kierownik kontrolowanej jednostki jak najpr�dzej otrzymał protokół. B�dzie zwracał uwag�
na plany pracy, potwierdził, �e nie dojdzie do takiej sytuacji jaka miała miejsce.
Pani dyr. Głomb- we wnioskach pokontrolnych s� te same zarzuty co w protokóle, a przecie�
do ka�dego wniosku udzieliła wyja�nie�? Do ka�dego punktu doniosła dokumenty?
Oleks- je�eli uzupełniono dokumenty, to dobrze, wyst�pienie pokontrolne napisano
07.10.2005r a dzisiaj jest 27.10.2005r , komisja rewizyjna wyst�pieniem pokontrolnym
zako�czyła temat.
Pani Dyrektor podzi�kowała za wysłuchanie, zaprosiła do gimnazjum zobaczy� te „słynne
tynki”, to, �e jest „niego�cinna” było pomówieniem, rachunek ten jest tak słynny, �e warto
zobaczy� pomieszczenia remontowane przez MAGREM.
Zako�czono dyskusj� w temacie gimnazjum.
Radny Blacha Anzelm zapytał w sprawie neostrady do wsi Miejsce Odrza�skie?
Wójt Gminy Cisek wyja�nił, osoby zaiteresowane maj� si� skontaktowa� z Urz�dem Gminy.
Radny Basista Leonard- zgłosił napraw� ul.Płonia .
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e jest to droga powiatowa.
Stwierdzono na zako�czenie czy nie warto byłoby podj�� uchwały Rady Gminy  w sprawie
remontów dróg  i bezpiecze�stwa.
Innych wniosków nie zgłoszono w zwi�zku z czym Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek
słowami „ Zamykam Obrady XXXVI  Sesji Rady Gminy Cisek” zamkn�ł obrady.
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