
Protokół z obrad XXXIX Sesji 
Rady Gminy Cisek 

z dnia 30 stycznia 2006r- godz.14.00 
 
Ad.1. Obrady XXXIX Sesji słowami  „Otwieram obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Cisek” 
otworzył Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz. Sprawdził prawomocno�� obrad na 15 
radnych, obecnych 11 radnych (nieobecni: Bustrycka Sylwia, Michalczyk Maria, Przewo�nik 
Andrzej, Mikliss Norbert). Obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Cisek s� prawomocne i zdolne 
do podejmowania uchwał.  Lista Obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do protokółu sesji. Powitał 
wszystkich zebranych; radnych, sołtysów, pracowników urz�du ,redaktora „Echa Gmin”, 
P.Joann� Balas p.o. dyr.GOK-u. 
Przewodnicz�cy Rady przedstawił tre�� pisma Naczelnego S�du Administracyjnego 
informuj�cego o fakcie, �e Wójt Gminy Cisek został pozbawiony mandatu Wójta. Odp[is 
wyroku stanowi zał�cznik do protokółu.  
Ad.2. Przewodnicz�cy Rady zapytał o uwagi, wnioski do porz�dku obrad. 
Radny Malik Jan- wnioskował o wykre�lenie z porz�dku obrad pkt-u 6b” podj�cie uchwały w 
sprawie likwidacji Gminnego O�rodka Kultury w Cisku”, poniewa� radni nie otrzymali na 
pi�mie propozycji o dalszej działalno�ci kulturalnej w tym budynku. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz- udzielił wyja�nie�, �e zgodnie z wcze�niejszymi 
wypowiedziami Wójta Gminy, GOK Cisek nie jest likwidowany tylko reorganizowany , w 
budynku tym działalno�� kulturalna  dalej b�dzie prowadzona. W temacie tym odbyło si� 
posiedzenie komisji o�wiaty, w którym uczestniczył Sekretarz Gminy, obowi�zkiem 
przewodnicz�cego było wprowadzenie do porz�dku obrad omawianego projektu uchwały. 
Przypomniał radnym, �e projektem uchwały 6b zwi�zany jest pkt 6c „utworzenia Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Cisku,”  Zwrócił si� do P.Alojzego Parysa, aby jeszcze raz radnym 
temat GOK-u przypomnie�.  
Udzielono głosu Alojzemu Parysowi – przesłank� Wójta Gminy nie było likwidacja 
Gminnego O�rodka Kultury  jedynej placówki kulturalnej na terenie gminy lecz reorganizacja 
tej placówki. Wspólnie musimy si� zastanowi� nad działalno�ci� kuluraln�, zamierzeniem  
Wójta było zminimalizowanie kosztów funkcjonowania : zamiast dyrektora- inspektor ds. 
kultury, ksi�gowo�� prowadzi� w UG Cisek. Wynagrodzenie dyrektora jest znacznie wy�sze 
ni� inspektora. Zamierzeniem likwidacji jest obni�enie kosztów funkcjonowania GOKu. 
Oszcz�dno�ci na etatach, przeznaczone zostan� na działalno�� kulturaln�.   Budynek GOK-u 
zostanie, nikt przecie� nie zamyka działalno�ci. Je�eli projekt uchwały wykre�limy                  
z porz�dku obrad to �adnych zmian nie b�dzie, zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora 
GOK. Natomiast je�eli uchwała zostanie podj�ta koszty funkcjonowania zmniejsz� si�.      
PRG Paweł Ryborz- podzi�kował P.Parysowi za wyja�nienie , zdj�cie projektu uchwały z 
porz�dku obrad omawianej uchwały przes�dza dalsze funkcjonowanie tej placówki na par� 
miesi�cy. 
Radny Malik Jan- zabrał głos w imieniu komisji o�wiaty, na sesji w lipcu 2005r, kiedy to 
podejmowali�my uchwał� intencyjn�, Pan Wójt zadeklarował przedstawienie koncepcji 
dalszego funkcjonowania GOK-u. Skierował nast�puj�ce pytania: Jak kultura b�dzie 
funkcjonowa�?  Co GOK jako obiektem? Co z zapleczem kuchennym wyposa�onym za 
kwot� 500.000,-zł? 
Pan Alojzy Parys- budynek zostanie, zaplecze kuchenne równie�, przeprowadzono generalny 
remont obiektu w celu sprawnego dalszego funkcjonowania. Nikt obiektu nie zamknie na 
klucz. Inspektor ds. kultury b�dzie miał swoj� siedzib� w GOK-u, ksi�gowo�� b�dzie 
prowadzona w urz�dzie. 
Udzielono głosu Radcy Prawnemu Maciejowi Paj�kowi- na podstawie art.37ust.2  Statutu 
Gminy Cisek wniosek formalny poddaje si� pod głosowanie, wniosek został zgłoszony 



i nale�y podda� go pod głosowanie, konsekwencj� głosowania b�dzie wykre�lenie lub 
pozostawienie 6c- „ utworzenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Cisku”, te dwa projekty 
uchwał s� ze sob� powi�zane. 
Wniosek radnego Malika w sprawie wykre�lenia z porz�dku obrad pkt 6 podp.b,c  „likwidacji 
Gminnego O�rodka Kultury” i „ utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cisku” poddano 
pod głosowanie: 
za przyj�ciem                          - 5 głosów, 
przeciw                                    - 6 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania -0 głosów, 
Wniosek radnego Malika nie został przyj�ty przez rad�. 
Radny Basista Leonard zgłosił wniosek w sprawie wykre�lenia z porz�dku obrad pkt 6 podp. 
d  „rekomendowania Premierowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydata na stanowisko 
osoby pełni�cej funkcj� Wójta”, swój wniosek uzasadnił zmianami nad jakimi pracuje Sejm, 
zmieniono ordynacj� wyborcz� do samorz�dów i zmieniono ustaw� o powołaniu i wyborze 
Wójta, projekty zmian przedstawione zostały Senatowi RP, Senat wniósł tylko jedn� 
poprawk� do wymienionych wy�ej projektów – �e Rada Gminy podejmuje uchwał� 
decyduj�c� , „czy wybory uzupełniaj�ce na Wójta Gminy maj� si� odby� czy te� nie”. To jest 
jedyna poprawka wniesiona przez Senat RP. Projekty zmian czekaj� na podpis Prezydenta.    
Stwierdził, �e „po�piech jest niekonieczny, dlatego wnioskuje o wykre�lenie z porz�dku obrad 
pkt 6 d,  a je�eli taka potrzeba zajdzie to w trybie natychmiastowym sesj� zwołamy stwierdził 
na zako�czenie swojej wypowiedzi. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz  nadmienił, �e Pan Basista Leonard zgłosił 
wniosek w imieniu komisji gospodarczo-bud�etowej, ustalony na dzisiejszym posiedzeniu. 
Udzielono głosu Radcy Prawnemu Maciejowi Paj�kowi, który stwierdził, �e jest to najgorszy 
problem w praktyce zawodowej prawnika, �e musi zabiera� głos  na temat „ co jeszcze 
prawem nie jest i  nie wiadomo czy prawem b�dzie”, poniewa� zmiany nie s� podpisane przez 
Prezydenta, istotnie, zmiany s� mu znane lecz nie weszły jeszcze w �ycie. 
Udzielił wyja�nie� do obowi�zuj�cych przepisów w sprawie powołania osoby pełni�cej 
funkcj� Wójta Gminy oraz do proponowanych zmian przepisów. Sejm RP podj�ł trzy 
propozycje zmian do dwóch ustaw: do samorz�dów , województwa i ordynacj� wyborcz�.    
Stan prawny obecny: 
-art.28 d ustawy o samorz�dzie gminnym ust 1 „ w przypadku wyga�ni�cia mandatu Wójta 
przed upływem kadencji przeprowadza si� wybory przedterminowe na zasadach okre�lonych 
w ustawie o bezpo�rednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta oraz ustawie-Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów..” – kadencja  ko�czy si� 19 pa�dziernika 2006r, 
-art.28d ustawy o samorz�dzie ust 2 „ Wyborów nie przeprowadza si�, je�eli data wyborów 
przedterminoych  miałaby przypa�� w okresie 6 miesi�cy przed zako�czeniem kadencji 
Wójta”, 
Zadał pytanie kiedy miałaby przypada� data wyborów przedterminowych, skoro mandat 
Wójta wygasł 12 stycznia 2006r? zgodnie z w/w przepisami prawa. 
Art.26 ust 1 ustawy  Ordynacja Wyborcza -„ W razie konieczno�ci przeprowadzenia 
wyborów danej rady przed upływem kadencji z przyczyn okre�lonych w ustawach, wybory 
zarz�dza si� i przeprowadza si� w przeci�gu 60 dni, od daty wyst�pienia tej przyczyny przepis 
art. 25 stosuje si� odpowiednio z tym, �e w kalendarzu wyborczym terminy wykonania 
czynno�ci wyborczych mog� by� krótsze od przewidzianych w ustawie”. Przepis mówi          
o kadencji Rady, ale cytowany  art.28d ustawy o samorz�dzie gminnym mówi�cy                   
o przedterminowych wyborach Wójta, odsyła do przestrzegania ustawy –ordynacja wyborcza 
do rad gmin, a wi�c termin 60 dni od daty wyga�ni�cia kadencji rady odnosi si� równie� do 
wyga�ni�cia mandatu Wójta. Termin zaczyna si� od daty wyst�pienia przyczyny czyli w 
przypadku Gminy Cisek jest to data 12 stycznia 2006r- 60 dni 12 marca 2006r. Według wy�ej 



przedstawionych przepisów prawnych do 12 marca 2006r nale�ałoby przeprowadzi� wybory 
przedterminowe. Zadał pytanie czy data 12 marca 2006 przypada do okresu 6 miesi�cy przed 
upływem kadencji rady? Kadencja Rady upływa 19 pa�dziernika 2006r. Termin wyborów 
przypadał by w terminie dłu�szym ni� okre�lone 6 miesi�cy ( 19 kwietnia 2006-termin 6 
mies.). Rada w tej sytuacji nie ma �adnej kompetencji , wybory nale�ałoby przeprowadzi�. 
Odniósł si� do zmian wprowadzonych przez Parlament: wiedz� na ten temat radca zasi�gn�ł   
z internetu, która na dzie� dzisiejszy jest nie miarodajna i osobi�cie niech�tnie powołuje si� 
na wiedz�  z internetu, która nie jest podpisana przez prezydenta. 
Art. 28d ust 2 ustawy o samorz�dzie gminnym ten przepis po nowelizacji  otrzymałby 
brzmienie „ wyborów przedterminwych nie przeprowadza si� je�eli data wyborów miałaby 
przypa�� w okresie 6 miesi�cy przed zako�czeniem kadencji wójta” , po kropce jest zdanie 
drugie „ wyborów przedterminowych nie przeprowadza si� tak�e wtedy, je�eli data wyborów 
miałaby przypa�� w okresie dłu�szym ni� 6 miesi�cy a krótszym ni� 12 miesi�cy przed 
zako�czeniem kadencji Wójta i Rada w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wyga�ni�cia 
mandatu Wójta, podejmie uchwał� o nie przeprowadzaniu wyborów”. Wydaje si�, �e 
ustawodawca utrzymał przepis mówi�cy o nieprzeprowadzaniu przedterminowych wyborów 
je�eli termin przypadałby na  okres 6 miesi�cy przed zako�czeniem kadencji Wójta, ale dodał, 
�e wyborów przedterminowych nie przeprowadza si� równie�, je�eli data wyborów 
przedterminowych  przypadałaby w okresie mi�dzy dat� 12 miesi�cy i 6 miesi�cy, 
dodatkowym  wymogiem jest podj�cie uchwały przez Rad� o rezygnacji z przeprowadzenia 
przedterminowych  wyborów na Wójta. Uchwały tej nie mo�na podj�� w dowolnym terminie, 
tylko tak jak ustawodawca okre�la w terminie 30 dni od wyga�ni�cia mandatu Wójta. Tak 
mówi przepis prawny, póki co nie wszedł jeszcze w �ycie.     
Powstaje teraz pytanie czy ten nowy przepis b�dzie miał zastosowanie do sytuacji jaka 
powstała w Cisku? Czy Rada Gminy Cisek po wej�ciu w �ycie powy�szego przepisu prawa 
b�dzie mogła z tego przepisu skorzysta�? Zdaniem Radcy Prawnego Macieja Paj�ka jest 
wiele w�tpliwo�ci: 
- Rada Gminy Cisek nigdy nie podj�ła Uchwały stwierdzaj�cej wyga�ni�cia mandatu Wójta 

Gminy Cisek, przypomniał, �e wyga�ni�cie mandatu Wójta nast�piło w wyniku 
zarz�dzenia zast�pczego Wojewody,  12 stycznia 2006 zarz�dzenie uprawomocniło si�, 
dzisiaj jest 30.01.2006r, cytowane przepisy nie weszły w �ycie i nie wiemy kiedy wejd�, 
dzisiaj uchwały podj�� nie mo�emy, 

Wprowadzono równie� zmiany do Ordynacji Wyborczej do rad gmin, powiatów, sejmików- 
przepis nowelizacyjny  art. 26 ust 1 otrzymał brzmienie  „ W razie konieczno�ci 
przeprowadzenia wyborów w danej gminie przed upływem kadencji z przyczyn okre�lonych 
w ustawach, wybory zarz�dza si� i przeprowadza w ci�gu 90 dni od daty wyst�pienia tej 
przyczyny”. Przeliczono : 12.01.06 r jest dat� wyga�ni�cia mandatu Wójta, 90 dni – przypada 
na 12 kwietnia 2006r, jak si� ma data 12.04.2006 do 19.10.2006r zako�czenia kadencji? 
Kwiecie� jest terminem 6 miesi�cy do wyga�ni�cia mandatu wójta, bez uchwały Rady Gminy 
w sprawie rezygnacji z przeprowadzenia wyborów, czy Rada Gminy mo�e uchwał� podj��? 
wyja�niono wcze�niej. Cytowane nowelizacje nie zostały jeszcze podpisane przez Prezydenta 
RP. 
Reasumuj�c swoj� wypowied� stwierdził niezale�nie czy wybory uzupełniaj�ce musz� si� 
odby� czy te� nie ,w �wietle znowelizowanej ustawy, niezale�nie od tego, które przepisy 
prawne b�d� obowi�zywały, to na czas nieobecno�ci Wójta Gminy, Premier musi wyznaczy� 
osob� w zast�pstwie osob� pełni�c� funkcj� Wójta do czasu wyborów. Ustawa o samorz�dzie 
gminny mówi�ca o kompetencji Premiera co do wyznaczenia osoby pełni�cej funkcj� Wójta  
jest lakoniczny i brzmi „ w przypadku wyga�ni�cia mandatu Wójta przed upływem kadencji , 
jego funkcj� pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów”. Nie ma okre�lonej 
�adnej procedury wyznaczenia tej osoby.  Je�eli rada odst�puje od wyznaczenia Premierowi 



osoby pełni�cej funkcj� Wójta , to co to oznacza: projekt uchwały znajduj�cy si� w porz�dku 
obrad nie został wprowadzony przypadkowo, ten projekt oparty jest na praktyce ju� 
istniej�cej, z której to  praktyki wygl�da to w ten sposób, �e Rada Gminy wyznacza osob� 
sprawdzon� ze swojej społeczno�ci lokalnej. W interesie Gminy powinno by� aby najszybciej 
wyznaczy� osob� pełni�c� funkcj� Wójta Gminy. Je�eli Rada Gminy Cisek nie wyznaczy 
osoby to procedura si� wydłu�y a Premier tak� osob� wyznaczy.  
Rzecznik Praw Obywatelskich przy okazji zaskar�enia do trybunału konstytucyjnego zupełnie 
innej ustawy, wyraził pewien pogl�d prawny do sytuacji w Gminie Warszawa, gdzie 
Prezydent Miasta został wybrany na stanowisko Prezydenta RP. Sytuacja wykazuj�ca silne 
podobie�stwa do Gminy Cisek. Do dzisiaj równie� nie ma wybranego Prezydenta Warszawy. 
Na przykładzie Warszawy Rzecznik Praw Obywatelskich prof.COL- wyraził pogl�d „ 
wszystkie decyzje administracyjne podj�te przez osob�, któr� Prezydent Warszawy Lech 
Kaczy�ski zanim zrezygnował z mandatu Prezydenta Warszawy upowa�nił do wydawania 
takich decyzji,  wszystkie o�wiadczenia woli zło�one przez gmin� przez takie osoby s� 
niewa�ne.   
Radca prawny Maciej Paj�k nie zgadza si� z takim pogl�dem, jednak�e autorytet prawny taki 
pogl�d wyraził. Je�eli pogl�d prof. Cola zostanie podzielony przez organy wymiaru  
sprawiedliwo�ci- S�dy, Organy Odwoławcze, mo�e wyst�pi� bardzo powa�ny problem. 
Przedstawił sytuacj� Gminy Cisek: 
- od 12 stycznia 2006r nie ma Wójta Gminy, 
- na dzisiejszy dzie� nie ma osoby wyznaczonej przez Premiera RP osoby pełni�cej funkcj�    

Wójta Gminy, 
- Gmina musi wydawa� decyzje administracyjne, zawiera� umowy, 
-  Wójt Gminy w trakcie pełnienia swoich obowi�zków upowa�nił pewne osoby do 

wydawania decyzji administracyjnych , jak równie� do zaci�gania zobowi�za� w jego 
imieniu, 

-   według orzecznictwa Rzecznika Praw Obywatelskich te upowa�nienia s� niewa�ne         
z chwil� wyga�ni�cia mandatu Wójta Gminy Cisek, przytoczył argument prof.Cola „ Wójt  
w czasie trwania kadencji takich upowa�nie� mógł udzieli�, w momencie kiedy przestał 
by� Wójtem to upowa�nienia mimo i� zostały udzielone w trakcie trwania kadencji, 
wygasaj�, z mocy prawa”.   

W/w aspekty sprawy rada powinna rozwa�y� i przyspieszy� procedur� powołania osoby na 
stanowisko pełnienia funkcji Wójta Gminy. 
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz- poinformował, �e Rada Gminy czyni starania aby 
osob� pełni�c� funkcj� Wójta jak najpr�dzej wyznaczy�, kandydatem byłby Sekretarz Gminy 
P. Jerzy Groeger, okres do jakiego czasu pełniłby obowi�zki p.o Wójta to 12 marca 2006r.   
Zadał pytanie  czy  Sekretarz Gminy mo�e by� Sekretarzem i Wójtem Gminy. 
Radca Prawny- obowi�zuje i b�dzie obowi�zywał przepis ustawy o samorz�dzie gminy art.  
28 f „ w przypadku wyga�ni�cia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcj�, do 
czasu obj�cia obowi�zków przez nowo wybranego wójta , pełni osoba wyznaczona przez 
Prezesa Rady Ministrów”. Nowelizacja przepisu tego nie zmieniła. Nasuwa si� pytanie je�eli 
nowelizacja wejdzie w �ycie, to jak długo osoba wyznaczona przez Premiera funkcj� p.o 
wójta b�dzie pełni�? 
� Je�eli nowalizacja wejdzie w �ycie  to b�dzie pełni� funkcj� Wójta do daty 

przedterminowych wyborów ( 90 dni-12 .04.2006r), 
� Je�eli Rada odst�pi od przedterminowych  wyborów to do 19 pa�dziernika 2006 do czasu 

wyga�ni�cia kadencji, 
� Odno�nie osoby wyznaczonej przez premiera do  pełnienia funkcji wójta, nie ma �adnej 

regulacji prawnej,  



Przewodnicz�cy Rady P. Ryborz – nadmienił, �e w sprawie wyznaczenia osoby na p.o. wójta 
kontaktował si� z Urz�dem Wojewódzkim i otrzymał odpowied� :   „pkt.3 – zgoda kandydata, 
do czasu wyborów oraz o�wiadczenie..” stwierdził, je�eli kto� najpierw zgod� wyrazi to 
rezygnacja mo�e by� problematyczna. 
Radca Prawna- udzielił wyja�nie�, �e ka�dy radny kandyduj�c do rady równie� wyra�a zgod� 
a czasami wcze�niej składa si� rezygnacj�, ka�da osoba ubiegaj�ca si� o mandat wójta, posła, 
senatora równie� składa o�wiadczenie, a jednak istniej� przepisy prawne umo�liwiaj�ce 
rezygnacj� z mandatu. Zgoda kandydata,  o której mówi wyja�nienie wojewody, jest 
potrzebna do wydania pozytywnej decyzji przez Premiera. 
Sekretarz Gminy mógłby pełni� funkcj� Wójta Gminy do czasu ponownych wyborów, na 
czas pełnienia mo�e przebywa� na bezpłatnym urlopie. Przepisy prawne nie narzucaj� 
obowi�zku powoływania Sekretarz Gminy. 
Radny Basista Leonard- do poprawki Senatu,  zadał pytanie: dlaczego Rada Gminy ma podj�� 
uchwał� o ponownych wyborach? Je�eli Rada Gminy  ��da wcze�niejszych wyborów wójta 
to przebieg wyborów finansowany jest bud�etu gminy. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz stwierdził, �e sprawa jest bardzo 
skomplikowana, podzi�kował P.Radcy za wyczerpuj�ce wyja�nienia.      
Wniosek Radnego Leonarda Basisty w sprawie wykre�lenia z porz�dku obrad pkt 6d              
„ rekomendowania Premierowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydata na stanowisko osoby 
pełni�cej funkcj� Wójta Gminy Cisek” poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                           - 2 głosy, 
przeciw                                     - 8 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania –1 osoba, 
Wniosek radnego Basisty nie został przez rad� przyj�ty. Innych zmian do porz�dku obrad nie 
zgłoszono, �adnych zmian nie dokonano, przyst�piono do realizacji obrad sesji zgodnie z 
poni�szym porz�dkiem obrad: 
   
1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocno�ci obrad. 
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porz�dku obrad. 
3. Przyj�cie protokółu z obrad  XXXVIII Sesji Rady Gminy.  
4. Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy. 
5. Informacja  Sekretarz Gminy Cisek J.Groegera z funkcjonowania urz�du w okresie 

mi�dzysesyjnym.  
6.  Podj�cie uchwał w sprawach: 

a/   zmian w bud�ecie gminy na 2006r, 
b/   likwidacji Gminnego O�rodka Kultury w Cisku,    

      c/   utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cisku, 
      d/   rekomendowania Premierowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydata na stanowisko 
            osoby pełni�cej funkcj� Wójta,  

e/   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwi�zywania Problemów   
      Alkoholowych, 
 f/   przyj�cia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2006r, 

7. Informacja z działalno�ci komisji problemowych rady i komisji rewizyjnej za okres od  
      maja do grudnia 2005r, oraz przedstawienie planów pracy stałych komisji rady na                
      I – sze półrocze 2006r, 
8. Zapytania i o�wiadczenia radnych. 
9.  Informacje oraz zapytania sołtysów. 
10.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
11.  Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji. 



Ad.3. Przewodnicz�cy zapytał o uwagi wnioski do protokółu z obrad XXXVIII Sesji Rady 
Gminy. Radni nie zgłosili �adnych uwag .Protokół z obrad sesji poprzedniej poddano pod 
głosowanie.  
za przyj�ciem                        - 10 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 1 głosów,    
Wi�kszo�ci� głosów protokół z obrad poprzedniej sesji został przyj�ty. 
Ad.4. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek  przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci 
w kresie mi�dzysesyjnym tj od 28.12.2005r do 30 stycznia 2006r. Sprawozdanie stanowi 
zał�cznik nr 2 do protokółu sesji. Radni nie zgłosili �adnych uwag do sprawozdania 
przewodnicz�cego. 
Ad.5. Sekretarz Gminy Jerzy Groeger przedstawił sprawozdanie z działalno�ci Wójta Gminy 
Cisek. 
- do Urz�du wpłyn�ło 407 pism, 
- wysłano 207 pism, 
- wydano ok.100 za�wiadcze� w ró�nych sprawach, 
- wydano 3 za�wiadczenia zmieniaj�ce z działalno�ci gospodarczej, 
- poinformował o wydanym rozporz�dzeniu Wojewody Opolskiego w sprawie od�nie�ania 

dachów budynków, z Urz�du s� przekazywane informacje do Urz�du Wojewódzkiego, 
- przeprowadzono rozmow� z komendantem OSP Cisek , wszystkie obiekty mienia 

komunalnego zostan� sprawdzone, 
- dzisiaj otrzymano odpis wyroku NSA w sprawie odwołania Wójta Gminy Cisek, 
- Alojzy Parys nie jest Wójtem Gminy, z dniem 12 stycznia 2006r, z tytułu zatrudnienia 

otrzyma �wiadectwo pracy, odpraw� w wysoko�ci 1 mies. wynagrodzenia oraz 
ekwiwalent za niewykorzystany urlop. 

Radni nie zgłosili �adnych uwag do sprawozdania Sekretarz Gminy Jerzego Groegera 
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz podzi�kował P.Alojzemu Parysowi za pojawianie si� w 
Urz�dzie Gminy i słu�enie pomoc� doradcz� do czasu powołania osoby pełni�cej funkcj� 
wójta. 
Sekretarz Gminy dodał do wypowiedzi przewodnicz�cego, były Wójt Alojzy Parys pojawia 
si� w urz�dzie z inicjatywy Sekretarza, w ka�dej sytuacji słu�y pomoc� doradcz�. Udzielił 
radnym wyja�nie� w sprawie korzystania przez byłego Wójta z telefonu słu�bowego- aparat 
telefoniczny jest prywatny natomiast abonament i rozmowy s� słu�bowe. Pan Alojzy Parys 
zapłaci rachunek za rozmowy telefoniczne.  
Radca Prawny- równie� potwierdził, �e obecno�� Pana A.Parysa w urz�dzie, z punktu 
widzenia pełnionych funkcji jest bardzo dobra-słu�enie fachow� dorad�. 
Ad.6 Przyst�piono do podj�cia uchwał: 
Zgodnie z porz�dkiem  obrad jako pierwszy omówiono projekt uchwały w sprawie zmian do 
bud�etu gminy na 2006r.  
Udzielono głosu Pani skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi 
działami rozdziałami i paragrafami. Przewodnicz�cy komisji gospodarczo-bud�etowej Basista 
Leonard dodał do wypowiedzi Pani Hanisz, komisja omawiała zmiany i nie wnosi �adnych 
uwag do proponowanych zmian. Radni równie� nie wnie�li �adnych uwag do 
przedstawionych zgodnie z projektem uchwały zmian. Projekt uchwały poddano pod 
głosowanie: 
za przyj�ciem                        - 11 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 



Uchwała Nr XXXIX/ 177/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 30 stycznia 2006r w sprawie 
zmian do bud�etu gminy na 2006r została jednomy�lnie podj�ta przez rad�. Uchwała 
stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu sesji. 
Przyst�piono do podj�cia uchwały  w sprawie likwidacji Gminnego O�rodka Kultury.   
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz przypomniał, �e na sesji dnia 25 lipca 
2005r podj�to uchwał� intencyjn�  Nr XXXII/155/2005, jako przewodnicz�cy nie planuje nic 
„przeforsowa�” . Zach�cił do dyskusji. 
Radny Malik Jan- komisja o�wiaty temat likwidacji GOK-u  przedyskutowała na swym 
posiedzeniu, wyraził swoje osobiste zdanie- jest przeciwny likwidacji GOK-u, swoj� 
wypowied� uzasadnił tym, �e nie b�dzie du�ych oszcz�dno�ci z tytułu zatrudnienia inspektora 
ds. kultury. Jako przykład podał funkcjonowanie GOK-u w Re�skiej Wsi, komisja 
rozmawiała z dyrektork� tej placówki. W trakcie dyskusji stwierdzono, �e kultur� powinna 
zajmowa� si� osoba, która czuje si� społecznikiem a nie tylko czuje pieni�dze. Takie 
stanowisko wypracowała  równie� komisja.   
Radna Blana Lucja- jest równie� przeciwna likwidacji GOK-u, stwierdziła, �e najpro�ciej jest 
co� zlikwidowa�, jako członek komisji gospodarczo- bud�etowej po likwidacji PSP Steblów 
jako� oszcz�dno�ci nie wida�. 
Radny Basista Leonard – przypomniał radnym wypowied� Wójta Gminy z lipca 2005r i 
dzisiejsz�, obiektu i działalno�ci si� nie likwiduje, reorganizuje si� funkcjonowanie 
Gminnego O�rodka Kultury w Cisku aby zminimalizowa� koszty utrzymania obiektu. W 
trakcie uchwalania bud�etu Gminy na 2006r zdj�to 20.000zł z dotacji na GOK, stwierdził, �e 
jest bezsensem zatrudnianie dyrektora i ksi�gow�, je�eli b�dzie zatrudniony inspektor  ds. 
kultury to sprawy działalno�ci kulturalnej załatwi równie� dobrze. 
Radca Prawny Maciej Paj�k – wniósł zmiany do tre�ci projektu uchwały w sprawie likwidacji 
Gminnego O�rodka Kultury : 
§ 1 otrzymuje brzmienie 
 1.„ Likwiduje si� Gminny O�rodek Kultury w Cisku, zwany dalej O�rodkiem. 
 2. Działalno�� kulturalna prowadzona dotychczas przez O�rodek , z wył�czeniem  
działalno�ci bibliotekarskiej , prowadzona b�dzie w dalszym ci�gu bezpo�rednio przez Urz�d 
Gminy, a działalno�� bibliotekarska – przez nowo utworzon� Gminn� Bibliotek� Publiczn�. 
ust.3. Pracownicy O�rodka staj� si� pracownikami Urz�du Gminy Cisek i nowo utworzonej 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cisku odpowiednio do zakresu zada� O�rodka 
przejmowanych przez te instytucje. 
§2. Otrzymuje brzmienie: 
 Uchwała wchodzi w �ycie z dniem 28 lutego 2006r”. 
Sołtys wsi Cisek Lewicka Kazimiera- likwiduje si� GOK, z powodu braku �rodków 
finansowych, to co zapewniał nam Wójt Gminy jest tylko zapewnieniem, obawia si�, �e wie� 
Cisek „ nie b�dzie, gdzie  miała zrobi� zebrania wiejskiego”. 
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz- jest zdziwiony wypowiedzi� Pani sołtys, obiekt ma 
działa� pr��nie, nic si� nie likwiduje tylko reorganizuje, nie b�dzie to obiekt z dyrektorem i 
Skarbnikiem. 
Radca Prawny Maciej Paj�k-udzielił wyja�nie�, obecny projekt uchwały w sprawie likwidacji 
GOK-u jest powi�zany z uchwał� podj�t� w licu 2005r w sprawie zamiaru likwidacji. Albo 
podtrzymujemy decyzj� i likwidujemy, albo nie likwidujemy i zatrudniamy dyrektora wraz z 
ksi�gow�, trzeciej mo�liwo�ci nie ma, nie mo�na w projekcie uchwały napisa� reorganizacja 
GOK-u. Uzdrowi� obecny stan rzeczy GOK-u mógłby jedynie „sponsor, który podreperował 
by finanse GOk-u”. Budynek, w którym mie�ci si� siedziba GOK-u jest własno�ci� gminy, 
jest tam prowadzona działalno�� bez �adnego dokumentu dzier�awy, czy u�yczenia, gdyby 
stało si� jakie� nieszcz��cie to radca nie chciałby si� na ten temat wypowiada�. Projekt 
uchwały po dokonanych autopoprawkach został odczytany i poddany pod głosowanie: 



za przyj�ciem                           – 6 głosów, 
przeciw                                     - 5 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów, 
Uchwała Nr XXXIX/178/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 30 stycznia 2006r w sprawie 
likwidacji Gminnego O�rodka Kultury w Cisku wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. 
Uchwała stanowi zał�cznik nr 4 do protokółu sesji. 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Cisku.  
Radca prawny Maciej Paj�k poinformował, �e równie� nale�y wnie�� autopoprawki do 
projektu uchwały; 
§1 otrzymuje brzmienie: 
ust.1. bez zmian,  
ust 2. Pracownicy zlikwidowanego Gminnego O�rodka Kultury w Cisku zwanego dalej 
O�rodkiem, zatrudnieni przy działalno�ci bibliotekarskiej  tego O�rodka  staj� si� 
pracownikami Biblioteki.  
ust.3. Bibliotece przydziela si� mienie zlikwidowanego O�rodka słu��ce działalno�ci 
biblioteki  funkcjonuj�cej dotychczas w strukturze tego O�rodka. 
ust.4 Statut biblioteki okre�lony zostanie odr�bn� uchwał� Rady Gminy. 
§ 2 otrzymuje brzmienie:  
 Uchwała wchodzi w �ycie z dniem 28 lutego 2006r”. 
Po dokonaniu autopoprawek projekt uchwały odczytano i poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                         – 6 głosów, 
przeciw                                    - 2 głosy, 
wstrzymało si� od głosowania- 3 głosy, 
Uchwała Nr XXXIX/179/ Rady Gminy Cisek z dnia 30 stycznia 2006r w sprawie 
utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cisku wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. 
Uchwała stanowi zał�cznik nr 5 do protokółu sesji.  
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie apelu o wyznaczenie osoby do pełnienia funkcji 
Wójta Gminy Cisek oraz rekomendacji kandydata na to stanowisko. 
Dyskusja: 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek poinformował jakie osoby były uwzgl�dniane przy 
wyborze kandydata na stanowisko Wójta Gminy. 
Paweł Ryborz- nie wyraził zgody, poniewa� musiałby zrzec si� mandatu radnego, 
Nagórza�ski Kazimierz- nie wyraził zgody, poniewa� pełni funkcj� Prezesa Spółdzielni Usług 
Rolniczych.  
Z praktyki wynika, �e w takich sytuacja zast�pstwo Wójta pełni Wice Wójt, skoro w Gminie 
Cisek nie ma wice wójta wi�c Sekretarz Gminy byłby najlepszym kandydatem na stanowisko  
pełnienia funkcji Wójta Gminy do czasu  wyborów uzupełniaj�cych. 
Sekretarz Gminy Jerzy Groeger wyraził zgod�, je�eli taka potrzeba zajdzie i nie b�dzie innych 
kandydatów. 
Radna Karina Walach- zgodnie z podj�t� Uchwał� Nr XXIII/101/2004 Rady Gminy z dnia 08 
listopada 2004r, gdzie radni nie wyrazili zgody na odwołanie Wójta Gminy proponuje aby 
Wójt Gminy Alojzy Parys pełnił funkcj� kandydata na pełnienie funkcji Wójta do czasu 
ponownych wyborów. 
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz poinformował, �e rozmawiał z Pani� Dyrektor 
Wydziałem Prawnym i Nadzoru Urz�du Wojewódzkiego w Opolu, podał propozycj� Wójta 
Alojzego Parysa, która nie została przez nadzór przyj�ta. 
Radca Prawny Maciej Paj�k – wyraził odmienne zdanie, regulacja prawna w tym temacie jest 
lakoniczna i nie ma przeciwwskaza� aby poprzedni Wójt Gminy Alojzy Parys nie mógł pełni� 
funkcji koordynatora do ponownych wyborów. 



PRG Paweł Ryborz- zapytał, o zgod� P.Alojzego Parysa ? Alojzy Parys wyraził zgod� na 
kandydowanie do pełnienia funkcji Wójta Gminy Cisek. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy zapytał czy s� inne kandydatury? Innych propozycji nie 
zgłoszono. Zamkni�to list� zgłaszania kandydatur:  zgłoszono dwóch kandydatów P.Jerzego 
Groegera i P.Alojzego Parysa. 
Radca Prawny Maciej Paj�k- podsumował dyskusj�:  
- jak najszybciej nale�y wytypowa� osob� na stanowisko pełnienia funkcji Wójta Gminy 

Cisek, 
- nale�y podda� pod głosowanie czy w uchwale wpisa� obydwu kandydatów , czy tylko 

jednego, 
Je�eli dwie osoby to nale�ałoby uzupełni� pro�b� do Premiera RP, o jak najszybsze 
wytypowanie kandydata. 
Podał autopoprawk� do projektu uchwały: 
§1 ust.1 otrzymuje brzmienie „ apeluje si� do Prezesa Rady Ministrów o jak najpilniejsze 
wyznaczenie osoby do pełnienia funkcji Wójta Gminy Cisek do czasu obj�cia obowi�zków 
przez nowo wybranego wójta”, 
ust.2 otrzymuje brzmienie: „ na stanowisko osoby pełni�cej funkcj� Wójta Gminy do czasu 
obj�cia obowi�zków przez nowo wybranego wójta rekomenduje si� pana Jerzego Groegera 
lub pana Alojzego Parysa”. 
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz wnioskuje  aby w uchwale uj�� obie kandydatury :Pana 
Groegera i Pana Parysa- kolejno�� alfabetyczna. 
Wniosek poddano pod głosowanie; 
za przyj�ciem                          - 6 głosów, 
przeciw                                    - 4 głosy, 
wstrzymało si� od głosowania - 1 głos, 
Wniosek przewodnicz�cego rady Pawła Ryborz został przyj�ty.    
Projekt uchwały po dokonanych autopoprawkach poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                           – 7 głosów, 
przeciw                                     - 2 głosy, 
wstrzymało si� od głosowania- -2 głosy, 
Uchwała Nr XXXIX/ 180/2006 Rady Gminy Cisek z dnia  30 czerwca 2006r w sprawie 
apelu o wyznaczenie osoby do pełnienia funkcji Wójta Gminy Cisek oraz rekomendacji 
kandydata na to stanowisko. Uchwała stanowi zał�cznik Nr 6 do protokółu sesji. 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki         
i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych na rok 2006. 
Radni nie wnie�li �adnych pyta� do projektu uchwały, w zwi�zku z czym projekt poddano 
pod głosowanie: 
za przyj�ciem                         - 11 głosów, 
przeciw                                    -  0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania -0 głosów, 
Uchwała Nr XXXIX/181/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 30 stycznia 2006r w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki         i Rozwi�zywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2006 została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 7 do 
protokółu sesji. 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie przyj�cia planu pracy komisji rewizyjnej na I 
półrocze 2006r. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz poinformował, �e plan pracy komisji jest 
projektem  do którego mo�na wnie�� zmiany.  
Dyskusja:  



Sekretarz Gminy J.Groeger – pkt 2 planu pracy ma brzmienie” Struktura organizacyjna 
Urz�du Gminy  w Cisku, etatyzacja, zakresy czynno�ci, organizacja pracy, wykorzystanie 
kadr..” nadmienił aby pod nieobecno��  Wójta tej kontroli nie robi�, zaproponował zamian� 
pkt.2 z pkt 5 –kontrola funkcjonowania hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Cisku. 
Kontrola hali na m-c luty 2006r, a kontrola zatrudnienia urz�du na czerwiec 2006r.  
Propozycja została przyj�ta, innych zmian  nie zgłoszono, projekt uchwały poddano pod 
głosowanie:  
za przyj�ciem                         - 11 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
Uchwała Nr XXXIX/182/2006 Rady Gminy Cisek w sprawie przyj�cia planu pracy na I 
półrocze 2006r została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 8 do protokółu 
sesji. 
Zako�czono podejmowanie uchwał. 
Ad.7. Przewodnicz�cy stałych komisji rady przedstawili sprawozdanie z działalno�ci komisji:  
Malik Jan – przewodnicz�cy Komisji O�wiaty ,Kultury, Zdrowia, Rodziny i Spraw 
Socjalnych, 
Basista Leonard- przewodnicz�cy Komisji Gospodarczo-Bud�etowej, 
Kusze Józef-przewodnicz�cy Komisji Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i Porz�dku 
Publicznego. 
Oleks Walter- przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej  
Sprawozdania stanowi� zał�cznik nr 9,10,11, do protokółu sesji. 
Dyskusja: 
Sołtys Lewicka Kazimiera- zapytała w sprawie dróg, czy w planie pracy na 2006 uj�to objazd 
dróg? 
Przewodnicz�cy Józef Kusze wyja�nił, �e na maj 2006r planowany jest objazd dróg na terenie 
gminy. 
Innych pyta� nie zgłoszono. 
Ad.8. Zapytania i o�wiadczenia radnych: 
Radna Walach Karina- usuwanie �niegu z pobocza dróg, kto jest odpowiedzialny? 
Sekretarz Gminy udzielił wyja�nie�- wła�ciciel drogi odpowiada za przejezdno�� dróg oraz 
usuwanie �niegu z poboczy. Na od�nie�anie dróg wła�ciciel dróg ogłasza przetarg, w naszej 
gminie przetarg ten wygrała Spółdzielnia Usług Rolniczych w Roszowickim Lesie, która 
wygrała równie� 3 inne przetargi mianowicie na od�nie�anie dróg gminnych, powiatowych      
i wojewódzkich. Po kilku interwencjach Pan Prezes o�wiadczył, �e znajdzie ci�gnik z 
pługiem, który od�nie�y drogi gminne. Tej zimy �niegu napadało du�o, zanim przyst�piono 
do od�nie�ania �nieg zamarzł i był problem. W trakcie interwencji mieszka�ców ustalono aby 
we własnym zakresie od�nie�yli sobie dojazd do posesji na zasadzie, �e usług� t� wykona 
rolnik z danej wsi. Propozycja ta si� sprawdziła i w przyszło�ci b�dzie praktykowana: Rada 
Sołecka wytypuje rolnika, który b�dzie od�nie�ał drogi w danej wsi, na SUR nie ma co liczy�.   
 
Dyskusja: 
� Ryborz Paweł- SUR jedzie z Roszowickiego Lasu do Kobylic, kto płaci za przejechane 

kilomety? 
� Malik Jan- ul. Jama w Przewozie nie była od�nie�ona, 
� Kurfeld Alfred- pomysł z od�nie�aniem dobry, tylko rolnicy musieliby zakupi� pługi , aby 

nie uszkodzi� drogi-taki pług kosztuje ok.2.000zł, 
� Gwó�d� Jan- SUR jedzie tylko, �e pług ma za wysoko d�wigni�ty, poza tym ci�gniki 

maj� „łyse opony”, 



� Lewicka Kazimiera- pomysł z od�nie�aniem jest dobry, rolnicy tej zimy tak robili 
od�nie�yli nim jechał SUR, je�eli rolnik za t� usług� b�dzie miał zapłacone to od�nie�y 
drogi w danej wsi. 

� Golenia Ryszard- mamy półmetek zimy, mieszka�cy Kobylic s� równie� nie zadowoleni  
z od�nie�ania SUR, ju� tej zimy rolnicy od�nie�ali i nale�ałoby to doceni� i 
zrekompensowa�, nadmienił jak wygl�dało posypywanie dróg piaskiem, k/ sołtysa drog� 
piaskiem posypywano, ale gdzie indziej nie, praca sołtysa nie polega na kontrolowaniu 
drogowców?  

� Radny Basista Leonard stwierdził, idea od�nie�ania pozytywna, tylko nale�y wzi�� pod 
uwag�, �e mieszka�cy obecnie s� wygodni, aby rolnik ch�tny do od�nie�ania nie został 
upokorzony.   

Radny Blacha Anzelm- odbiór nieczysto�ci, kubły stały kilka dni ? czy gmina 
interweniowała?  Na pewno �nieg był przyczyn� nieterminowego odbioru �mieci. 
Sekretarz Gminy udzielił wyja�nie�- w ka�dej wsi były problemy z odbiorem nieczysto�ci. 
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz dodał do wypowiedzi sekretarza, je�eli jest problem z 
odbiorem nieczysto�ci we wsi Kobylice to dzwoni bezpo�rednio do Firmy „Remondis” i 
wyja�nia problemy.   
Ad.9 Informacja i zapytania sołtysów: 
Sołtys wsi Kobylice Golenia Ryszard- poinformował, �e Kobylice zamierzaj� z pieni�dzy 
Rady Sołeckiej zakupi� przyrz�d do mierzenia powierzchni gruntów tzw „D�ipi-es”, sołtysi 
mogliby zrobi� rozeznanie w swoich wsiach i kupi� hurtowo wi�cej, wtedy przy zakupie 
wi�kszej ilo�ci otrzymano by rabat. 
Dyskusja: 
Radny Kusze Józef- nale�ałoby wyznaczy� osob� odpowiedzialn� za przyrz�d „d�ipi-es” , 
podobnie było z kolczykownicami, finał kolczykownic był taki, �e rolnicy sami kupili, dał do 
zrozumienia, �e jeden „d�ipi-es” na wie� nie zda egzaminu. 
Sekretarz Gminy J.Groeger- zadał pytanie z jakich pieni�dzy planowany jest zakup „d�ipi-
esu”? gmina  realizuje zadania własne, a zakup d�ipi-esu nie zadaniem gminy wi�c 
po�rednictwa gminy nie trzeba. Rolnicy powinni ł�czy� si� w grupy producenckie , 
gromadzi� składki członkowskie i z takich pieni�dzy mo�na zakupi� omawiany „d�ipi-es” 
Radca prawny- z bud�etu gminy mog� by� zakupione art. na realizacj� zada� własnych 
gminy, wykładnia radcy jest negatywna. 
Zako�czono dyskusj� . 
Ad. 10. Przewodnicz�cy Rady poinformował o interpelacji, która dzisiaj do biura rady 
wpłyn�ła. Interpelacj� zło�ył Radny Ketzler Alojzy. 
Ad.11.Wolne wnioski: 
Pan Alojzy Parys zło�ył podzi�kowanie radnym za wybór jego kandydatury na pełnienie 
funkcji Wójta do czasu ponownych wyborów. 
Radna Walach Karina- do tragedii w Chorzowie, zaproponowała aby pomóc finansowo 
rodzinom poszkodowanym. Radni zorganizowali zbiórk� pieni��n� na kwot� 480 zł z 
przeznaczeniem dla rodzin z woj. Opolskiego. 
Tragedi� zawalenia si� hali targowej w Chorzowie uczczono min. Ciszy. 
Innych wniosków nie zło�ono. Wyczerpano porz�dek obrad sesji, w zwi�zku z czym 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek słowami „ Zamykam obrady XXXIX Sesji Rady Gminy 
Cisek”, zamkn�ł obrady -godz. 19.45. 
 
 Protokółowała: Małgorzata Siegmann 
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