
 
Protokół z obrad XXXVII  
Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 05 grudnia 2005r- godz.14.00 
 
 
 
Ad.1 Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Cisek słowami  „Otwieram Obrady XXXVII Sesji” 
otworzył i prowadził Przewodnicz�cy Paweł Ryborz. Na wst�pie sprawdził prawomocno�� 
obrad na 15 radnych obecnych 9 radnych ( nieobecni: Basista L, Bystrycka S, Ketzler A, 
Kusze Józef, Michalczyk M, Przewo�nik , Walach K. 0,15 min spó�nienie). Powitał 
zebranych radnych, sołtysów, go�ci zaproszonych, redaktorów :Gazety Lokalnej i  Echa 
Gmin.  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 Gminy 
Cisek  zgłosił wniosek w sprawie wykre�lenia z porz�dku obrad pkt 9g– projekt uchwały 
dotycz�cy powołania Młodzie�owej Rady Gminy. Wniosek Przewodnicz�cego Rady poddano 
pod głosowanie : 
za przyj�ciem                          – 8 głosów, 
przeciw                                      - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
Wniosek Przewodnicz�cego Rady jednomy�lnie przyj�to i wykre�lono z porz�dku obrad 
XXXVII Sesji, projekt uchwały w sprawie powołania Młodzie�owej Rady Gminy. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Ryborz Paweł zgłosił wniosek 2  
W zwi�zku z pismem Pani Wojewody Opolskiej Pani El�biety Rutkowskiej z dnia 23 
listopada 2005r  PN.III-BS-0912-4-540/05 informuj�cym o wszcz�ciu post�powania  
nadzorczego wobec uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXXVI/164/2005.-regulamin 
wynagradzania nauczycieli. Zast�pca Przewodnicz�cego Malik Jan odczytał pismo 
Wojewody. Ustalono aby projekt uchwały zmieniaj�cej Uchwał� Rady Gminy Cisek Nr 
XXXVI/164/2005r  z dnia 27 pa�dziernika 2005 w sprawie regulaminu okre�laj�cego niektóre 
zasady wynagradzania za prac� oraz wysoko�� i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2006 wprowadzi� do 
porz�dku obrad dzisiejszej sesji. 
Wniosek poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                          – 8 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
Wniosek Przewodnicz�cego Rady Gminy Cisek dotycz�cy wniesienia do porz�dku obrad 
projektu uchwały zmieniaj�cej Uchwał� Rady Gminy Cisek Nr XXXVI/164/2005r  z dnia 27 
pa�dziernika 2005 w sprawie regulaminu okre�laj�cego niektóre zasady wynagradzania za 
prac� oraz wysoko�� i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia oraz nagród w roku 2006 radni przyj�li jednomy�lnie. 
Pismo Wojewody Opolskiej stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz udzielił wyja�nie� do porz�dku obrad-  pkt 
9 f , s� dwa projekty uchwał: 1. W sprawie utworzenia Zwi�zku Mi�dzygminnego „ Czysty 
Region”, 2. W sprawie przyj�cia Statutu  Zwi�zku Mi�dzygminnego „Czysty Region”.  
Uchwał� pierwsz� b�dziemy podejmowa� natomiast uchwały drugiej dotycz�cej Statutu nie 
b�dziemy przyjmowa�, poniewa� otrzymali�my pismo z Urz�du Miasta K�dzierzyn-Ko�le 
Wydział �rodowiska i Infrastruktury, informuj�ce, �e tre�� Statutu, która zawarta jest            
 



w projekcie została zaskar�ona do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego. Pismo 
Prezydenta Miasta zostało odczytane i stanowi zał�cznik nr 3 do niniejszego protokółu sesji. 
Radca Prawny Maciej Paj�k udzielił wyja�nie�- Gmina Cisek i gminy o�cienne s� 
zainteresowane przyst�pieniem do zwi�zku mi�dzygminnego „Czysty Region”. Gmina 
K�dzierzyn-Ko�le kompletuje dokumenty i zaj�ła si� opracowywaniem projektów uchwał. 
Niektóre Gminy zd��yły projekty uchwał w tym temacie podj�� i Nadzór Wojewody 
Opolskiego zakwestionował uchwał� w sprawie przyj�cia Statutu Zwi�zku Mi�dzygminnego 
„Czysty Region”. Statut budzi w�tpliwo�ci Wojewody Opolskiego, a poniewa� nie 
dotrzymano 30 dniowego terminu wszcz�cia post�powania, spraw� nale�ało przekaza� do 
S�du Administracyjnego. Dlatego jest pismo Prezydenta Miasta K�dzierzyn-Ko�le 
informuj�ce, aby rady gmin, które nie podj�ły uchwały do chwili wyja�nienia usterek 
uchwały nie podejmowały. W porz�dku obrad jest tylko uj�ty projekt uchwały utworzenia 
Zwi�zku Mi�dzygminnego „Czysty Regin”, wi�c nie było potrzeby robienia zmiany w 
porz�dku obrad.  
Innych wniosków nie zgłoszono, przyst�piono do realizacji porz�dku obrad, który po 
zmianach przedstawia si� nast�puj�co:  
1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocno�ci obrad. 
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porz�dku obrad. 
3. Przyj�cie protokółu z obrad  XXXVI Sesji Rady Gminy.  
4. Wr�czenie odznacze� za zasługi dla obronno�ci kraju dla Wójta Gminy Cisek oraz 

inspektora Mirosława Ciepielewskiego. 
5. Informacja Dyrektora Anatola Majchera n / t prywatyzacji SP ZOZ w K�dzierzynie-

Ko�lu. 
6. Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy. 
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzy sesyjnym. 
8. Informacja n/t miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kobylice      

( godz. 17.00) 
9.  Podj�cie uchwał w sprawach: 

a/   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru poło�onego       
      w granicach udokumentowanego zło�a kruszywa naturalnego „Kobylice”   
      zlokalizowanego w sołectwie Kobylice. 

      b/   zmian w bud�ecie gminy na 2005 r- projekt uchwały zostanie dor�czony przed sesj�,    
      c/   ustalenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci na terenie Gminy Cisek oraz    

      zwolnie� w tym podatku, 
d/   okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych na terenie Gminy   
      Cisek, 
e/   zmiany wzorów deklaracji na podatek od nieruchomo�ci, na podatek rolny i na   
      podatek  le�ny w Gminie Cisek, 
f/   utworzenia Zwi�zku Mi�dzygminnego  „Czysty Region” 

      g/  zmieniaj�cej Uchwał� Rady Gminy Cisek Nr XXXVI/164/2005r  z dnia 27       
           pa�dziernika 2005 w sprawie regulaminu okre�laj�cego niektóre zasady wynagradzania  
            za prac� oraz wysoko�� i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków  
           do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2006, 
8.    Zapytania i o�wiadczenia radnych. 
9.    Informacje oraz zapytania sołtysów. 
10.Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji. 
 
 



Radny Oleks Walter – zgłosił wniosek aby nagra� z Sesji XXXVI z dnia 27  pa�dziernika 
2005 (sprawa gimnazjum) nie kasowa�, aby pewne rzeczy w razie potrzeby mo�na było 
odsłucha�, okre�lił termin- do 31.03.2006r. 
Radca prawny Maciej Paj�k udzielił wyja�nie�-  wniosek nale�y przegłosowa�, nale�ałoby 
zrobi� zmian� w Statucie Gminy nadmienił. 
Wniosek radnego Oleksa poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                          - 7 głosów, 
przeciw                                     - 1 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głos, 
Ad.3. Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz zapytał o uwagi do protokółu z obrad sesji 
poprzedniej. Radni nie zgłosili �adnych uwag wobec czego przyj�cie protokółu poddano pod 
głosowanie: 
za przyj�ciem                          - 7 głosów, 
przeciw                                      -0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania –1 głos, 
Wi�kszo�ci� głosów, protokół z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Cisek został przyj�ty. 
Ad.4.Zgodnie z pismem ZK.II.BZ.5244-9/2005 wr�czono odznaczenia Panu Wójtowi Gminy 
Cisek Alojzemu Parysowi oraz inspektorowi Obrony Cywilnej Panu Mirosławowi 
Ciepielewskiemu. Wr�czenia odznacze� „Srebrny medal za zasługi dla obronno�ci kraju” 
dokonał Dyrektor Wydziału Zarz�dzenia Kryzysowego P. Jan Burniak. Pismo Opolskiego 
Urz�du Wojewódzkiego oraz wyci�g z decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 165/Kadr z 
dnia 07.10.2005 zostały odczytane i stanowi� zał�cznik nr 3 i 4 do protokółu sesji. 
Odznaczeni zło�yli podzi�kowanie.  
Ad. 5.  Zgodnie z porz�dkiem obrad udzielono głosu Dyrektorowi SP ZOZ K�dzierzyn-Ko�le 
Panu Anatolowi Majcherowi, który przedstawił tre�� Rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 
22 czerwca 2005r. Udzielił wszelkich wyja�nie� zwi�zanych z przekształceniem SP ZOZ w 
Spółk� kapitałow� ( akcyjn�). Poinformował, �e szpital  nie jest zadłu�ony, wi�c jest 
odpowiedni moment do przekształce�. Rozporz�dzenie Ministra  Zdrowia oraz dokumenty 
zwi�zane z przekształceniem stanowi� zał�czniki 4,5,6 do protokółu sesji. 
D y s k u s j a : 
Malik Jan- wypowied� dyrektora Majchera przekonała go do wprowadzenia zmian i 
stworzenia spółki kapitałowej, lecz innego zdania jest lekarz B.Górniak, który twierdzi, �e 
P.Majcher spieszy si� z utworzeniem spółki, ile w tym jest prawdy, prosił o wytłumaczenie.   
Dyrektor Majcher Anatol- wyja�nił, Pan Górniak jest równie� radnym powiatu i zadaniem 
radnego jest równie� dba� o finanse powiatu, je�eli tak nie post�puje to ma odwag� przed 
wyborcami, czy szybko czy wolne? Wymienił wszystkie plusy jakie przyniesie 
przekształcenie szpitala w spółk� kapitałow�, wymienił �wiadczenia niegwarantowane. 
Stwierdził, �e warunki dobrego leczenia nale�y stworzy�. Wymienił zadłu�enia szpitali 
innych, za zadłu�enia szpitali nikt nie chce odpowiada�. Udzielił wyja�nie� zgodnie z 
zał�cznikiem „ co oznacza wypowied� remont oddziału” 
Radny Powiatu P.Reinhold Lepiorz- dodał do wypowiedzi P.Majchera, po powodzi dokonano 
remontu szpitala, cz�sto pada zarzut, �e remontuje si� co� co było remontowane, wszystkich 
zarzutów nie b�dzie wymieniał, zwolennicy zastoju b�d� krytykowa� zmiany, bez 
wprowadzania zmian b�dziemy „ drepta� w miejscu”, a fachow� pomoc medyczn� b�dziemy 
otrzymywa� daleko od domu. Je�eli nie zatrzymamy naszego dobrego personelu, to odejdzie, 
nasz personel słu�by zdrowia cieszy si� dobr� opini� w terenie. Na zako�czenie swojej 
wypowiedzi dodał, �e rada powiatu  zmiany zaakceptuje pozytywnie. 
 

 



 
Sołtys wsi Kobylice Ryszard Golenia- 1. Od dwóch lat k/ szpitala jest brzydki parking, 
wystaj� pniaki po �ci�tych drzewach, co w tej sprawie ZOZ mo�e zrobi�? 2. Jako mieszkaniec 
Kobylic zapytał w sprawie swoich mieszka�ców, którzy na ogół do Ko�la je�d�� rowerami, 
k/ZOZ-u był parking dla rowerów, którego obecnie nie ma, mieszka�cy dalej w tym miejscu 
stawiaj� swoje rowery, które od pewnego czasu s� odcinane i rzucane, Stra� Miejska do tego 
incydentu si� nie przyznaje, mo�e wyrzucaniem rowerów zajmuj� si� słu�by szpitala? 
Młodzie� szkolna równie� na tym parkingu rowery stawiała. Zapytał, czy nie byłoby 
zrobienia k/ szpitala parkingu dla rowerzystów/ 
Dyr. Majcher udzielił wyja�nie�- z parkingiem dla rowerzystów ZOZ nie ma nic wspólnego, 
dla pojazdów jest zrobiony parking k/szpitala, dla odwiedzaj�cych i pacjentów szpitala, jego 
koszt wynosił ok.600.000zł. do zada� SP ZOZ-u  nie nale�y robienie parkingów, je�eli ZOZ 
b�dzie robił parkingi to b�dzie miał mniej pieni�dzy na leczenie. Je�eli na terenie szpitala ma 
by� taki parking to zaprosił do wspólnych ustale�, dofinansowania, a teren zostanie 
wydzielony przez przed dyrektora. 
Pani Sołtys Lewicka Kazimiera –Pan dyrektor  mało powiedział o oddziałach 
specjalistycznych, czy zmniejsz� si� kolejki do specjalistów? Co si� w tym temacie robi?          
Dyr. Majcher udzielił wyja�nie�-  wymienił poradnie specjalistyczne na terenie K�dzierzyna-
Ko�la, prosił o zapoznanie si� z reform� szpitala stanowi�c� zał�cznik do protokółu,  w 
składanym zapotrzebowaniu do NFOZ-u  podawana jest długo�� kolejki, je�eli płatnika da 
dodatkowe �rodki finansowe to kolejki si� zmniejsz�,  nadmienił, �e w naszym ZOZ-zie 
zwi�ksza si� ilo�� pacjentów z zewn�trz. Zawieraj�c kontrakt ZOZ ma na uwadze kolejki.  
Zach�cił aby radni, sołtysi informowali swoich wyborców, aby korzystali z telefonów 
rejestruj�c si� do specjalistów, pacjent otrzyma telefonicznie informacj� o rejestracji, 
zaoszcz�dzi si� w ten sposób wzajemnych nerwów. 
Ad.6. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalno�ci, które stanowi zał�cznik nr 5  do protokółu sesji. 
Radni nie wnie�li �adnych pyta� do sprawozdania  przewodnicz�cego. 
Radny Powiatu Marek Pi�tek poinformował, �e most na rzece Odrze jest uj�ty do remontu i 
b�dzie remontowany, ekspertyza jest robiona. 
Ad.7. Wójt Gminy Cisek przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci: 
- zło�ył informacj� o przeprowadzonych przetargach: 
� remont szatni w Łanach, 
� adaptacja klas na mieszkania w Starej Szkole w Steblowie, 
� remont klatki schodowej w Gimnazjum w Cisku, 
- uko�czono plac zabaw w Dzielnicy, 
- zaktualizowano wniosek na kanalizacj�, 
- zakupiono piec do nowej szkoły w Steblowie (4.000zł), 
- zło�ono wniosek na remont nowej szkoły w Steblowie, prawdopodobnie otrzymamy ma 

ten cel 50.000zł, 
- zło�ono wniosek na remont domu stra�aka w Roszowickim Lesie, 
- w �wietlicy w Roszowicach wymieniono 3 okna, 
- do urz�du wpłyn�ły 473 pisma, 
- wysłano 756 pism, 
- zarejestrowano 3 działalno�ci gospodarcze, 
- wydano 4 zarz�dzenia Wójta Gminy, 
- Wydano 2 koncesje na sprzeda� napoi alkoholowych, 
Radna Sukowic Blana Lucja podzi�kowała za zakup pieca do �wietlicy Steblowskiej 
mieszcz�cej si� w budynku po  byłej PSP. 
 



Radny Wurst Alojzy zapytał czy przy adaptacji mieszka� w „starym” budynku PSP Steblów, 
planuje si� wymian� rynien? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e nie, adaptacja obejmuje tylko prace remontowe w �rodku 
budynku. 
Radny Blacha Anzelm – zapytał  w sprawie OSP Miejsce Odrza�skie? 
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, remont OSP Miejsce Odrza�skie jest uj�ty w bud�ecie 
gminy 2006r, kosztorys zostanie zrobiony. 
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
został odczytany. Wójt Gminy Cisek przedstawił celowo�� podj�cia uchwały. Główny 
projektant planu: mgr. in�. arch. Zemaryalai Rafik- Pracownia Urbanistyczno-
Architektoniczna Twaróg Mały z Fili� w Gliwicach, ze wzgl�du na warunki pogodowe nie 
przybył na obrady sesji. Radni nie wnie�li �adnych uwag do projektu uchwały.   
Ad.9.Przyst�piono do podj�cia uchwał: 
Odczytano projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru poło�onego   w granicach udokumentowanego zło�a kruszywa 
naturalnego „Kobylice”   zlokalizowanego w sołectwie Kobylice. 
Radni nie wnie�li �adnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, w zwi�zku z czym 
projekt poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                          – 9 głosów, 
przeciw                                    -  0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
Uchwała Nr XXXVII/165/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 05 grudnia 2005r w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru poło�onego            
w granicach udokumentowanego zło�a kruszywa naturalnego „Kobylice”  zlokalizowanego w 
sołectwie Kobylice została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 6  do 
protokółu sesji. 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy 2005r, w tym temacie 
udzielono głosu Pani Skarbnik Gminy, która omówiła zmiany poszczególnymi działami 
rozdziałami, paragrafami. Omówiła równie� zał�czniki do uchwały. 
Dyskusja: 
Radny Walter Oleks- członek komisji gospodarczo-bud�etowej poinformował, �e komisja 
omawiała zmiany na posiedzeniu komisji, zmiany przyj�to pozytywnie, jedynie w dział 921-
GOK Cisek prosił aby przygotowa� rozliczenie finansowe tej placówki ł�cznie z 
bibliotekami. 
Pani Skarbnik udzieliła wyja�nie�- w roku bie��cym GOK Cisek otrzymał nast�puj�ce 
dotacje: 100.000zł, 10.000zł, 20.000zł i dzisiaj 10.000zł, dofinansowanie GOK-u wystarcza 
na bie��c� działalno��, opłaty, pensje pracowników. 
Wójt Gminy dodał do wypowiedzi P.Skarbnik- b�dzie uchwała o zamiarze likwidacji GOK-u, 
wtedy, zostanie sporz�dzone rozliczenie finansowe, o którym radni zostan� poinformowani, 
na dzie� dzisiejszy zdecydowano dofinansowa� bie��c� działalno��. 
Innych uwag nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  
za przyj�ciem                          - 9 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów, 
Uchwała Nr XXXVII/166/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 05 grudnia 2005r w sprawie 
zmian do bud�etu gminy na 2005r została jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik 
nr 7 do protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od 
nieruchomo�ci na terenie Gminy Cisek oraz   zwolnie� w tym podatku.  



Propozycje stawek oraz projekt uchwały omawiano na wszystkich komisjach, w zwi�zku z 
czym nie było �adnych pyta� i projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                           - 9 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
Uchwała Nr XXXVII/167/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 05 grudnia 2005r w sprawie 
ustalenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci na terenie Gminy Cisek oraz   
zwolnie� w tym podatku została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 8 do 
protokółu sesji.  
Przyst�piono do podj�cia uchwały  w sprawie podatku od posiadanych �rodków 
transportowych. 
Wójt Gminy zabrał głos wyja�niaj�c, �e dokonano zmian do projektu uchwały, który radni 
otrzymali, dokładniejszych wyja�nie� udzielił radca prawny. 
W zwi�zku z otrzyman� informacja regionalnej Izby Obrachunkowej, nale�y dopisa� 
przyczepy, naczepy 4 osiowe i wi�cej –mniej ni� 36 ton: 
maksymalnie                      - 1.936zł, 
propozycja Wójta Gminy   - 1.900zł, 
II wiersz powy�ej 36 ton: 
maksymalnie                      - 2.505,15zł, 
propozycja Wójta               - 2.500zł, 
zał�cznik nr 6: mniej ni� 36 T i wł�cznie, 
maksymalnie                      - 1.531,54zł, 
propozycja Wójta Gminy   - 1.500zł, 
kolejne wiersze: powy�ej 36T i mniej ni�. 
Dla obydwu wierszy ustalono stawk� 1.900zł, 
Na zako�czenie swojej wypowiedzi dodał, �e dla Gminy Cisek, powy�sze propozycje stawek 
s� bezprzedmiotowe poniewa� Gmina Cisek takich pojazdów nie posiada. 
Radni nie wnie�li �adnych pyta� do projektu uchwały oraz proponowanych zmian. Projekt 
uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                           -  9 głosów, 
przeciw                                      - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania – 0 głosów, 
Uchwała Nr XXXVII/ 168/ 2005 Rady Gminy Cisek z dnia 05 grudnia 2005r w sprawie 
okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych na terenie Gminy  Cisek, 
została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 9 do protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zmiany wzorów deklaracji na podatek od 
nieruchomo�ci, na podatek rolny i na podatek  le�ny w Gminie Cisek.  
Radca prawny udzielił wyja�nie�, �e zmian dotyczy tylko zaokr�gle� do pełnych złotych i 
dlatego musimy podj�� uchwał� zmieniaj�c�. Radni nie wnie�li �adnych pyta�. Projekt 
uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                          - 9 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
 
 
Uchwała Nr XXXVII/169/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 05 grudnia 2005r zmieniaj�ca 
uchwał� Rady Gminy Cisek Nr XIII/54/2003 z dnia 08 grudnia 2003 roku w sprawie 
okre�lenia wzorów informacji o nieruchomo�ciach i obiektach budowlanych, o gruntach i o 



lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomo�ci, podatek rolny i podatek le�ny w gminie 
Cisek została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 10 do protokółu sesji. 
Opłaty podatku rolnego utrzymano zgodnie z cen� 1 q �yta- 27,88zł, ogłoszon� przez Główny 
Urz�d Statystyczny Rozporz�dzeniem z dnia 17.10.2005r. Opłaty podatku przedstawiaj� si� 
nast�puj�co:  
Podatek rolny zgodnie z Rozporz�dzeniem GUS (podatek płacony przez rolników) 
wynosi 27,88zł x 2,5q= 69,70zł/z 1 ha przeliczeniowego.( w 2005r wynosił 94,175zł/z ha 
przel.) 
Podatek od nieruchomo�ci zgodnie z Rozporz�dzeniem GUS (podatek płacony przez 
podatników podatku od nieruchomo�ci posiadaj�cych do 1 ha u�ytków rolnych) wynosi: 
5 q �yta x 27,88zł =139,40zł za 1 ha u�ytków rolnych ( w 2005r było 188,25 zł). 
Dla podatników posiadaj�cych grunty niesklasyfikowane, ustalono stawk� wg gruntów 
pozostałych tj. 0,13 zł/ za 1 m2 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie przyst�pienia do Zwi�zku Mi�dzygminnego 
„Czysty Region”. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie� w sprawie potrzeby przyst�pienia do Zwi�zku, poniewa� 
nasze wysypisko �mieci w Ci��kowicach niedługo si� sko�czy, a odprowadzenie  
nieczysto�ci komunalnych nale�y do zada� gminy, dlatego wspólnie z gminami o�ciennymi 
grupujemy si� w zwi�zek „Czysty Region”.  
Radca prawny dodał do wypowiedzi Wójta Gminy, od niedawna obowi�zuj� nowe przepisy 
unieszkodliwiania odpadów, je�eli Gminy nie utworz� zwi�zku to odpady b�d� wywo�one na 
wyznaczone miejsce, nawet odległe, a gmina b�dzie pokrywała koszt wywozu. Fundusze Unii 
Europejskiej b�d� przydzielane zwi�zkom a nie gminom. Sprawami utworzenia zwi�zku 
zajmuje si� Urz�d Miasta K�dzierzyn-Ko�le. 
Radni nie wnie�li �adnych uwag, wniosków projektu uchwały. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                          – 9 głosów, 
przeciw                                      - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
Uchwała Nr XXXVII/170/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 05 grudnia 2005r w sprawie 
przyst�pienia do Zwi�zku Mi�dzygminnego „Czysty Region” została jednomy�lnie podj�ta. 
Uchwała stanowi zał�cznik nr 11 do protokółu sesji. 
Przyst�piono do podj�cia uchwały zmieniaj�cej Uchwał� Rady Gminy Cisek Nr 
XXXVI/164/2005r  z dnia 27pa�dziernika 2005 w sprawie regulaminu okre�laj�cego niektóre 
zasady wynagradzania za prac� oraz wysoko�� i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków  do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2006r. 
Radca Prawny udzielił wyja�nie�, �e przedstawionym projekcie uchwały dostosowano si� do 
zastrze�e� Nadzoru Wojewody. Radni nie wnie�li �adnych uwag, projekt uchwały poddano 
pod głosowanie: 
za przyj�ciem                         – 9 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 

 
Uchwała Nr XXXVII/171/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 05 grudnia 2005r zmieniaj�ca 
Uchwał� Rady Gminy Cisek Nr XXXVI/164/2005r  z dnia 27pa�dziernika 2005 w sprawie 
regulaminu okre�laj�cego niektóre zasady wynagradzania za prac� oraz wysoko�� i 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków  do wynagrodzenia oraz nagród 
w roku 2006r. została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 12 do protokółu 
sesji. 
Wszystkie planowane uchwały zostały podj�te. 



Ad.9. Radny Wurst Alojzy – zapytał ,co z modernizacj� o�wietlenia na terenie gminy, o 
której Wójt informował? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie� – po dokonaniu sonda�y stwierdzono, �e firma nie jest 
miarodajna. 
Radny Mikliss Norbert- ul. Zawodzie jest systematycznie za�miecana? 

Przedyskutowano spraw� za�miecania  ogólnie, nale�ałoby zgłosi� konkretnie kto za�mieca, 
kto wywozi �mieci nr pojazdu, społecze�stwo powinno zgłasza�. Wójt Gminy ma prawo 
wyda� decyzj� o usuni�ciu  nieczysto�ci. Wła�ciciel jest odpowiedzialny za posesj� nie ma  
wytłumaczenia, �e kto�? Za�mieca..  
Ad.10. Omówiono sprawy:  
� parkingu w Cisku, 
� nierówno�ci na drodze w kierunku Dzielnicy, 

 
Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka zło�yła podzi�kowanie wsi Cisek na r�ce Pana Wójta 
Gminy . Zło�ono sobie �yczenia �wi�teczne. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek słowami „Zamykam  obrady XXXVII Sesji Rady Gminy 
Cisek” zamkn�ł obrady-19.15 
 
Protokółowała : Małgorzata Siegmann 

Przewodnicz�cy 
Rady Gminy Cisek 

/-/Paweł Ryborz 


