
Protokół 
 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 28 grudnia 2005r – godz.9.30. 
 
Ad.1. Obrady XXXVIII Sesji słowami  „Otwieram obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy 
Cisek” otworzył Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz. Sprawdził prawomocno�� obrad na 15 
radnych, obecnych 10 radnych (nieobecni: Bustrycka Sylwia, Hałas Diter, Ketzler Alojzy, 
Michalczyk Maria, Przewo�nik Andrzej, radny Malik Jan- spó�nił si� 1godz.). Obrady 
XXXVIII Sesji Rady Gminy Cisek s� prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. W 
cz��ci roboczej Sesji uczestniczyli tylko radni. Lista Obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do 
protokółu sesji. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał pismo przewodnicz�cego komisji 
rewizyjnej,  w sprawie zmian  w składzie osobowym komisji, poniewa� od pewnego czasu, 
komisja nie mo�e si� zebra� i w zwi�zku z czym nie mo�na zrealizowa� planu pracy danego 
półrocza. Poddano pod rozwag� propozycj�: wykre�li� ze składu osobowego komisji 
rewizyjnej radn� Sylwi� Bustryck� i w miejsce to powoła� radnego Anzelma Blach�. Radni 
nie wnie�li �adnych uwag do proponowanych zmian. Poddano pod głosowanie wniosek w 
sprawie wykre�lenia ze składu osobowego komisji rewizyjnej Sylwii Bustrycjkiej: 
za przyj�ciem                           - 9 głosów,  
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
Wniosek jednomy�lnie przyj�to. 
Poddano pod głosowanie wniosek w  sprawie powołania w skład komisji rewizyjnej Anzelma 
Blach�, który wyraził zgod�. 
za przyj�ciem                           - 7 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 2 głosy, 
Wniosek jednomy�lnie przyj�to. 
W przerwie przygotowano projekty uchwał : w sprawie zmian w składzie osobowym             
w komisjach stałych rady. 
Porz�dek obrad XXXVIII Sesji po zmianach przedstawiał si� nast�puj�co. 
� Sprawy proceduralne, 
� Informacje, komunikaty przewodnicz�cego rady. 
� Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzysesyjnym. 
� Przyj�cie uchwał w sprawach: zmian w bud�ecie gminy 2005r,  uchwalenia bud�etu na 

2006r, powołania Młodzie�owej Rady Gminy, zmian w składzie osobowym komisji 
rewizyjnej, 

� Zapytania i o�wiadczenia radnych, 
� Wolne wnioski i zako�czenie obrad XXXVIII Sesji. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek zapytał o uwagi, wnioski do protokółu z obrad 
poprzedniej sesji. Radni nie wnie�li �adnych uwag do protokółu z obrad poprzedniej sesji. 
Przyj�cie protokółu poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           - 9 głosów, 
przeciw                                     - 0  głosów,  
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów,         
Protokół z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Cisek  z dnia 05 grudnia 2005r został 
jednomy�lnie przyj�ty.  
Ad.2. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w 
okresie mi�dzy sesyjnym . Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji. 
 



Ad.3. Wójt Gminy Cisek przedstawił, krótkie sprawozdanie ze swojej działalno�ci w okresie 
mi�dzysesyjnym i za 2005r. 
Ad.4. Podj�cie uchwał:  
W zwi�zku i� na obrady sesji przybyła młodzie� gimnazjalna i opiekunowie w sprawie 
podj�cia uchwały o powołaniu Młodzie�owej Rady Kultury, zdecydowano, �e projekt 
uchwały b�dzie przedstawiony jako pierwszy. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz, przedstawił w skrócie informacj� o 
celowo�ci powołania Młodzie�owej Rady Gminy, nadmienił, �e projekt uchwały był ju� 2 
razy uj�ty w porz�dku obrad, jednak�e był nie dopracowany i dlatego dzisiaj po raz 3 po 
dokonanych zmianach zdecydujemy o podj�ciu uchwały. 
Radca prawny Maciej Paj�k – potwierdził, �e inicjatywa zatwierdzenia  uchwały wyszła od 
młodzie�y, Młodzie�owa Rada Gminy b�dzie miała  charakter  konsultacyjny, nie ma 
potrzeby tworzenia prezydium MRG. 
Radna Lucja Blana – wyraziła zadowolenie, z faktu, �e młodzie� chce współpracowa� z Rad� 
Gminy, zaproponowała, aby projekt uchwały podda� pod głosowanie.  
Uczennica Gimnazjum Katarzyna Zorembik –zapewniła, ma nadziej�, �e ze strony młodzie�y 
współpraca b�dzie układała si� pomy�lnie. 
Ucze� Gimnazjum Łukasz Stania- skoro Młodzie�owa Rada Gminy ma charakter 
konsultacyjny to jak dalej współpraca b�dzie si� układa�? 
Radny Anzelm Blacha- wyja�nił, �e Rada Gminy b�dzie uwzgl�dnia� propozycje 
Młodzie�owej Rady Gminy. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz- jest to 3 podej�cie do podj�cia uchwały, 
prosił aby zgodnie z projektem uchwał� podj��, w trakcie realizacji mo�na w statucie zmiany 
zrobi�. Je�eli Młodzie�owa Rada Gminy zostanie powołana, b�dzie si� rozwijała, a w 
przyszło�ci jej członkowie mog� kandydowa� do Rady Gminy. Młodzie�owa Rada Gminy 
b�dzie miała uprawnienia do dawania propozycji nawet bud�etu gminy. Przewodnicz�cy 
zaproponował aby zmieni� § 3 statutu MRG w obecnym omawianym projekcie statutu  §3 
statutu brzmi „Czynne i bierne prawo wyborcze Rady przysługuje wszystkim mieszka�com 
Gminy, którzy w dniu wyborów do Rady pobieraj� nauk� w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych, a jednocze�nie nie uko�czyli 21 roku �ycia.” Przewodnicz�cy Paweł 
Ryborz wnioskuje aby § 3 otrzymał brzmienie „  Czynne i bierne prawo wyborcze do Rady 
przysługuje wszystkim mieszka�com Gminy, którzy w dniu wyborów do Rady uko�czyli 13 
lat i nie przekroczyli 21 lat”. 
Swój wniosek uzasadnił tym, �e obecny zapis pozbawia kandydowania do MRG młodzie�y 
nie ucz�cej si�. Z chwil� przerwania nauki ten zapis pozbawia naszych młodych mieszka�ców 
czynnego i biernego uczestnictwa w MRG. 
Dyskusja: 
Radna Karina Walach- podtrzymuje zapis aby do MRG nale�ała młodzie� ucz�ca si�, 
poniewa� je�eli ucze� ko�czy swoj� edukacj� w wieku 18 lat, to nie b�dzie chciał udziela� si� 
w MRG. 
Radny Anzelm Blacha stwierdził aby si� nie rozdrabnia� „�ycie poka�e”, a wtedy 
wprowadzimy zmiany. 
Radny Malik Jan przybył na obrady sesji -godz. 10.30.      
Pani Agnieszka Wantuła- koordynator MRG, nadmieniła, �e na roboczo temat wieku, nauki, 
młodzie�y omawiano jak równie� temat prezydium MRG, ustalono „detale” b�d� na bie��co 
w statucie zmieniane. 
Zako�czono dyskusj�: 
Wniosek Przewodnicz�cego Rady w sprawie zmiany § 3 Statutu MRG poddano pod 
głosowanie: 
za przyj�ciem                            -8 głosów, 



przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania -2 głosy. 
Wi�kszo�ci� głosów wniosek został przyj�ty i § 3 Statutu MRG otrzymuje brzmienie „  
Czynne i bierne prawo wyborcze do Rady przysługuje wszystkim mieszka�com Gminy, 
którzy w dniu wyborów do Rady uko�czyli 13 lat i nie przekroczyli 21 lat”. Po dokonaniu 
autopoprawki projekt uchwały w sprawie powołania Młodzie�owej Rady Gminy poddano pod 
głosowanie:  
za przyj�ciem                         – 9 głosów, 
przeciw                                    - 0  głosów, 
wstrzymało si� od głosowania -1głos, 
Uchwała Nr XXXVIII/172/ 2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 grudnia 2005r w sprawie 
powołania Młodzie�owej Rady Gminy Cisek wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała 
stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu sesji 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy na 2005r. Udzielono 
głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami 
rozdziałami, paragrafami. 
Komisja gospodarczo-bud�etowa pozytywnie zaakceptowała przedstawione zmiany. Radni 
nie zgłosili �adnych uwag do proponowanych zmian. Projekt uchwały poddano pod 
głosowanie:  
za przyj�ciem                         – 10 głosów, 
przeciw                                      - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
Uchwała Nr XXXVIII/173/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 grudnia 2005r w sprawie 
zmian do bud�etu Gminy na 2005r została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik 
nr 4 do protokółu sesji.   
 
Przyst�piono do podj�cia Uchwały w sprawie przyj�cia bud�etu na 2006r. Zast�pca 
przewodnicz�cego rady Malik Jan odczytał tre�� Uchwały 434/2005 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu z dnia 05 grudnia 2005r  w sprawie opinii  o przedło�onym przez 
Wójta Gminy projekcie bud�etu gminy na 2006r. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 
jest pozytywna i stanowi zał�cznik  do niniejszego protokółu. 
Wójt Gminy Cisek Alojzy Parys zgłosił autopoprawk� do projektu bud�etu dotycz�c� działu 
010- Rolnictwo  i Łowiectwo. W dziale tym dodano budow�   dwóch dróg transportu rolnego 
: Bła�ejowice - Poni�cice  i Cisek- Landzmierz. Poinformował, �e na drogi te jest zrobiony 
projekt inwestycyjny oraz wniosek o dofinansowanie     z Terenowego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych . Na ten cel zostanie równie� zaci�gni�ty kredyt. Przedstawił kwotowo 
zmiany: 
- budowa drogi transportu rolnego Bła�ejowice –Poni�cice 138.000zł, 
- budowa drogi transportu rolnego Cisek –Landzmierz           77.000zł, 

 
Poinformował równie� o zmianie zał�cznika nr 5 do projektu uchwały, remont O�rodka 
Zdrowia w Cisku, który był uj�ty jako inwestycja wieloletnia a zmieniamy na inwestycj� do 
realizacji w 2006r.  
Radni dokonali autopoprawki w projekcie bud�etu na 2006r. 
Rada wyraziła zgod� na zwi�kszenie zaci�gni�cia kredytu z kwoty 200.000zł na 680.000zł. 
Nie zgłoszono �adnych pyta� do zgłoszonych autoporawek ( dróg i O�rodka Zdrowia w 
Cisku). 
Komisje o�wiaty i komisja rolnictwa na wspólnym posiedzeniu dnia 12 grudnia 2005r 
omawiały projekt bud�etu na 2006r i nie wniosły �adnych uwag, wniosków do projektu. 



Udzielono głosu Przewodnicz�cemu komisji gospodarczo- bud�etowej Leonardowi Basi�cie, 
który przedstawił wnioski komisji dotycz�ce autopoprawek projektu bud�etu na 2006r: 
- zdj�� z działu 750 rozdział 75022 Rady Gmin  10.000zł, 
- zdj�� z działu  750 rozdział 750023 Administracja 10.000zł, 
- zdj�� z działu 801 rozdział 80101 O�wiata i wychowanie 20.000zł, 
- zdj�� z działu 921 rozdział 92109 Kultura i Ochrona  Dziedzictwa 20.000zł. 
Zdj�te z w/w działów bud�etowych 60.000zł przeznaczy� na : 
- doło�y� do działu 700 rozdział 70005 Gospodarka Komunalna 30.000zł, 
- doło�y� do działu 926 rozdział 92605 Kultura Fizyczna i Sport 30.000zł 
dyskusja :   
Wójt Gminy Cisek – w cz��ci negatywnie przyj�ł wnioski komisji,  nie jest za zdj�ciem z 
rozdziału 75022 Rada Gminy 10.000zł, poniewa� w tym dziale s� zaplanowane wydatki 
obsług� Rady oraz  na podpisane partnerstwa z Gm. Breitungen i Korperich w Niemczech, w 
2005r delegacje z naszej gminy były Niemczech w 2006r czekaj� nas rewizyty. Był 
przeciwny zmniejszeniu wydatków w rozdziale 750023 Administracja, o kwot� 10.000zł, 
poniewa� utrzymanie urz�du jest z roku na rok dro�sze: opłata za energi� elektryczn�,  zakup 
materiałów biurowych, wysyłka poczty i inne. Pozytywnie zaakceptował zmniejszenie 
wydatków z rozdziału 80101 O�wiata i Wychowanie o kwot� 20.000zł.-wydatki bie��ce, 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Negatywnie ustosunkował si� do zdj�cia 20.000zł z 
rozdziału 92109 dofinansowanie Gminnego O�rodka Kultury w Cisku, poniewa�  w dziale 
tym s� uj�te biblioteki publiczne, na które musz� by� zaplanowane �rodki finansowe, w 
styczniu 2006r planowana jest reorganizacja Gminnego O�rodka Kultury, wi�c b�dziemy 
dokładnie weryfikowa� wydatki tego obiektu. 
Radny Wurst Alojzy- przez cały rok weryfikowali�my wydatki bud�etu gminy, przyj�li�my 
uchwał� o powołaniu Młodzie�owej Rady Gminy, dla której równie� b�d� potrzebne 
materiały biurowe. Jest przeciwny zwi�kszenia wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka 
Komunalna, poniewa� „ kto dokłada do budynków mieszkalnych prywatnych?”. 
Wnioski komisji gospodarczo-bud�etowej poddano pod głosowanie: 
Zdj�cie 10.000zł z działu 750 rozdział  75022 Rada Gminy, 
za przyj�ciem                          - 8 głosów, 
przeciw                                     - 2 głosy, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
Wi�kszo�ci� głosów wniosek komisji gospodarczo- bud�etowej w sprawie zdj�cia z działu 
750 rozdział 75022 Rady Gmin 10.000zł został przez rad� przyj�ty. 
 
Poddano pod głosowanie wniosek drugi: 
Zdj�cie z działu  750 rozdział 750023 Administracja 10.000zł, 
za przyj�ciem                           - 7 głosów, 
przeciw                                       -1 głos, 
wstrzymało si� od głosowania  - 2 głosy, 
Wi�kszo�ci� głosów wniosek komisji gospodarczo-bud�etowej w sprawie zdj�cia z działu. 
750 rozdział 750023 Administracja kwoty 10.000zł został przez rad� przyj�ty. 
 
Poddano pod głosowanie wniosek trzeci: 
Zdj�cie z działu 921 rozdział 92109  Kultura i Ochrona dziedzictwa kwoty 20.000zł, 
za przyj�ciem                            - 7 głosów, 
przeciw                                       - 2 głosy, 
wstrzymało si� od głosowania  - 1 głos, 
Wi�kszo�ci� głosów wniosek komisji gospodarczo-bud�etowej w sprawie zdj�cia z działu 
921 rozdział 92109 Kultura i Ochrona dziedzictwa kwoty 20.000zł został przez rad� przyj�ty. 



Poddano pod głosowanie wydatkowanie zdj�tych �rodków finansowych 
zaproponowanych przez  komisj� gospodarczo-bud�etow�:  
Zdj�te z działu 801-80101  O�wiata i wychowanie 20.000zł i 10.000zł z działu 750-75022 
Rady Gmin przeznaczy� na dział.700-70005 Gospodarka Komunalna,  
za przyj�ciem – 8 głosów, 
przeciw-?, 
wstrzymało si� od głosowania-?, 
Powtórzono głosowanie: 
za przyj�ciem                         - 9 głosów, 
przeciw                                    -0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania -1 głos, 
Wi�kszo�ci� głosów wniosek komisji gospodarczej w sprawie zwi�kszenia wydatków               
o kwot� 30.000zł w dziale 700  Gospodarka Komunalna został przyj�ty przez rad�. 
 
Zwi�kszenie wydatków o kwot� 30.000zł w dziale  926-92605  Kultura Fizyczna i Sport: 
za przyj�ciem                          - 7 głosów, 
przeciw                                      -0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 3 głosy, 
Wi�kszo�ci� głosów wniosek komisji gospodarczej w sprawie zwi�kszenia wydatków            
o kwot� 30.000zł w dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport został przyj�ty przez rad�. 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
Ogłoszono 15 min przerw�. 
Po dokonaniu przegłosowanych autopoprawek do bud�etu gminy  na 2006r, projekt uchwały 
w sprawie przyj�cia bud�etu gminy na 2006r poddano pod głosowanie :  
za przyj�ciem                        - 10 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
Uchwała Nr XXXVIII/ 174/2005 z dnia 28 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia bud�etu 
gminy Cisek na 2006r został jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 5 do 
niniejszego protokółu.   
 
Odczytano uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Cisek.  Głosowanie w sprawie przyj�cia uchwał, odbyło si� na pocz�tku obrad sesji.  
Uchwała Nr XXXVIII/175/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 grudnia 2005r – odwołanie ze 
składu osobowego radnej Sylwii Bustryckiej. Uchwała stanowi zał�cznik nr 6 do niniejszego 
protokółu. 
Uchwała Nr XXXVIII/176/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 grudnia 2005r – powołanie w 
skład osobowy radnego Anzelma Blach�. Uchwała stanowi zał�cznik nr 7 do protokółu sesji. 
Zako�czono podejmowanie uchwał. 
 
Ad.5,6. Radni nie zgłosili �adnych interpelacji, wniosków ani zapyta�. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz słowami „ Zamykam Obrady XXXVIII 
Sesji Rady Gminy” zamkn�ł obrady- godz.12.30 
 
Protokółowała: Małgorzata Siegmann  

Przewodnicz�cy 
Rady Gminy Cisek 
/-/ Paweł Ryborz 


