
Protokół z obrad  
XL Sesji Rady Gminy Cisek 

 z dnia 06 marca 2006r – godz.14.00 
 
Ad.1. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek słowami „Otwieram obrady XL Sesji Rady Gminy 
Cisek” otworzył obrady sesji. Powitał wszystkich obecnych radnych, sołtysów, go�ci 
zaproszonych: Joann� Balas, pracowników Urz�du oraz redaktorów prasy lokalnej. Sprawdził 
prawomocno�� obrad XL sesji na 15 radnych obecnych 10 ( nieobecni: Bystrycka Sylwia, 
Michalczyk Maria, Przewo�nik Andrzej, Hałas Diter, Kusze Józef,  ) lista obecno�ci stanowi 
zał�cznik nr 1 do protokółu sesji. Obrady sesji s� prawomocne i zdolne do podejmowania 
uchwał.  
Ad.2. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz zapytał o uwagi i wnioski do 
porz�dku obrad XL Sesji. Radni nie zgłosili �adnych uwag do porz�dku obrad w zwi�zku      
z czym przyst�piono do jego realizacji. Porz�dek obrad stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu 
sesji. W tre�ci protokółu u�ywa  nast�puj�cych skrótów: 
GOPS1- Gminny O�rodek Pomocy Społecznej w Cisku. 
PUP 2   - Powiatowy Urz�d Pracy w K�dzierzynie-Ko�lu, 
GOK3  - Gminny O�rodek Kultury w Cisku 
Ad.3.  Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz zapytał o uwagi i wnioski do 
protokółu z obrad poprzedniej XXXIX Sesji Rady Gminy Cisek. Radni nie zgłosili �adnych 
uwag do protokółu. Przyj�cie protokółu poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                          - 9 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 1 głos, 
Wi�kszo�ci� głosów protokół z obrad poprzedniej sesji został przyj�ty. 
Ad.4. Udzielono głosu Pani Kierownik Gminnego o�rodka pomocy społecznej Mariannie 
Zygmunciak, która przedstawiła radzie sprawozdanie z działalno�ci za 2005r. sprawozdanie 
stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu sesji. 
D y s k u s j a: 
Radny Blacha Anzelm- wymieniła Pani 229 bezrobotnych, czy te osoby nie chc� pracowa�, 
czy korzystaj� z pomocy społecznej? 
Pani Zygmunciak udzieliła wyja�nie�- informacj� o zarejestrowanych bezrobotnych 
otrzymano z Powiatowego Urz�du pracy K�dzierzyn-Ko�le, na 31 grudnia 2005r z terenu 
Gminy Cisek, było zarejestrowanych 229 osób, z których 11 było uprawnionych do zasiłku 
dla bezrobotnych, niektóre z tych osób s� równie�  do zasiłku z pomocy społecznej.  
Radny Wurst Alojzy- czy osoby pobieraj�ce zasiłek z pomocy społecznej s�  „ etatowymi” 
tzn. korzystaj� z pomocy społecznej stale? Czy bezrobotni sprawni fizycznie odpracowuj� 
otrzymany zasiłek?  
Pani Zygmunciak udzieliła wyja�nie�- jest ró�nie s� osoby korzystaj�ce z pomocy społecznej 
jednorazowo a s� i takie którym zasiłek wypłacany jest systematyczne. Gminny O�rodek 
Pomocy Społecznej  mobilizuje bezrobotnych sprawnych fizycznie do poszukiwania pracy, 
jednak�e nie ma takich przepisów prawnych aby �wiadczenie z pomocy społecznej musiało 
by� odpracowane. 
Radny Basista Leonard- czy GOPS 1 prowadzi rejestr bezrobotnych tzn. czy jest orientacja 
jakie zawody umiej�tno�ci posiadaj� zarejestrowani bezrobotni? Nadmienił, �e mamy du�e 
bezrobocie na terenie gminy, te 229 osób jest zarejestrowanych a wszyscy wiemy ile młodych 
ludzi wyje�d�a za prac�. Pani Zygmunciak udzieliła wyja�nie�- GOPS 1 nie prowadzi rejestru 
bezrobotnych jak równie� nie jest konieczno�ci� ��dania takiej informacji z PUP 2, kto nie ma 



pracy ma prawo zarejestrowa� si� jako bezrobotny i ma prawo ubiega� si� o zasiłek dla 
bezrobotnego. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz przerwał na chwil� dyskusj�, poniewa� na 
obrady sesji przybyła młodzie� Gimnazjum, która w ramach lekcji WOS, chciała 
uczestniczy�, zobaczy� jak wygl�daj� obrady  sesji. Zostali powitani- godz.14.45 . 
Przyst�piono do dalszej dyskusji: 
Udzielono głosu Sekretarzowi Gminy J.Groegerowi- poinformował radnych, �e PUP 2 ma 
swoje przepisy, ka�dy bezrobotny musi przedło�y� odpowiednie dokumenty, nikogo nie 
rejestruje si� „ na pi�kne oczy”, a Gminy mog� uzyska� informacj� o bezrobotnych. 
Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka- zapytała czy GOPS 1 uczy bezrobotnych jak wyj��        
z niezaradno�ci ?, poniewa� niejednokrotnie brak pracy mo�na przyrówna� do niezaradno�ci 
�yciowej, czy GOPS1 rozwa�a tylko kryteria „ nie masz pracy, to nale�y si� zasiłek”? Czy dla 
tych ludzi organizuje si� szkolenia  w sprawie jak �y�, jak znale�� prac�?  
Pani Zygmunciak udzieliła wyja�nie�- osoby korzystaj�ce z pomocy społecznej maja ró�ne 
sytuacje  rodzinne, GOPS1 sporz�dza wywiad �rodowiskowy i pomoc jest udzielana w ró�ny 
sposób: jedni otrzymuj� gotówk�, innym gotówki si� nie daje natomiast finansuje si� zakup 
�ywno��, opału czy ubra�. GOPS1 pomaga klientowi w znalezieniu pracy. Na prac�                    
z klientem w temacie wyj�cia z kryzysu, z niezaradno�ci �yciowej GOPS 1 nie ma czasu. 
Obecnie GOPS1 zajmuje si� wypłat� wszystkich zasiłków ZUS, KRUS, oraz „becikowym”, 
obsada personalna pracowników nie została zwi�kszona, wi�c na prac� indywidualn� nad 
danym  klientem, o którym wspomniano nie ma czasu. 
Radny Basista Leonard – wnioskuje aby Gmina zaprowadziła rejestr bezrobotnych, 
zgłoszenie wniosku motywuje tym, ze przykładowo do Urz�du zgłosi si� inwestor z 
propozycj� zatrudnienia, a Gmina nie b�dzie zorientowana w jakich zawodach s� nasi 
bezrobotni, w jakim wieku. 
Pani Zygmunciak udzieliła wyja�nie�- na 229 osób zarejestrowanych w PUP 2 z naszej 
Gminy 70 uprawnionych jest do korzystania z zasiłku opieki społecznej. 
Sekretarz Gminy Jerzy Groeger dodał do wypowiedzi Pani Zygmunciak- nie ma potrzeby 
powielania dokumentów, PUP 2 dysponuje rejestrami bezrobotnych tzw. „sił� robocz�”. 
Ka�dy inwestor uzyska w PUP 2 informacj�. Ka�dy obywatel ma prawo zarejestrowa� si� 
jako bezrobotny, nawet rolnik ma prawo swoje gospodarstwo wydzier�awi� i zapisa� si� jako 
bezrobotny, dlatego tych osób jest tyle z terenu naszej gminy zarejestrowanych a nie 
przykładowo 3 osoby. Twierdzi, �e 70% tych osób pracuje na zachodzie, a zarejestrowani s� 
po to aby mie� ubezpieczenie. Od 01 marca 2006r zaistniały zmiany w przepisach prawnych 
dotycz�cych bezrobotnych , zło�y informacj� w tej sprawie w sprawozdaniu z działalno�ci 
mi�dzysesyjnej. 
Radca Prawny Maciej Paj�k- słuchaj�c dyskusji stwierdził, �e radni nie s� zorientowani kto   
z mieszka�ców korzysta z pomocy społecznej, i to jest główny problem radnych, wi�c 
wymienił kryteria kwalifikuj�ce do zasiłku z pomocy społecznej: 

� Je�eli klient udokumentuje dochody rodziny i oka�e si�, �e dochody s� niskie, GOPS1 
przeprowadzi wywiad, 

� Nie mo�na porównywa� bezrobotnego z niezaradno�ci� �yciow�, 
� Cz�sto o pomoc społeczn� ubiegaj� si� osoby, które ukrywaj� dochody, 
� GOPS1 nie dysponuje uprawnieniami, które pozwoliłyby dokładnie zweryfikowa� 

klienta, niejednokrotnie nie mo�na udowodni� osobie, �e ukrywa dochody, 
� Fakt, �e jest zarejestrowanych 229 osób, a 70 ubiega si� o zasiłek z pomocy 

społecznej, daje do my�lenia, �e te 159 osób tak naprawd� to bezrobotnych nie jest. 



Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz wyja�nił, �e do ustalenia zasiłku z opieki 
społecznej brany jest pod uwag� dochód rodziny, dlatego tez nie wszystkie osoby bezrobotne 
maj� prawo do takiego zasiłku. 
Przewodnicz�cego zainteresował fakt, �e GOPS1 zajmuje si� wypłat� zasiłków rodzinnych, 
zapytał jak sobie radz�? Jak dotrzymuj� terminów? I czy na ten cel s� �rodki finansowe? 
Pani Zygmunciak udzieliła wyja�nie�- wypłata zasiłków została podzielona na tzw. fazy i jest 
to zadanie gminy, na dzie� dzisiejszy nie wypłacamy jeszcze wszystkich zasiłków rodzinnych 
ale w przyszłym roku b�dziemy ju� wypłaca� wszystkie zasiłki b�dzie to zadanie własne 
gminy, dlatego GOPS1 jest obci��ony prac� i nie ma czasu na indywidualny kontakt z osoba 
niezaradn� �yciowo. �rodki finansowe na wypłat� zasiłków s� zagwarantowane „ ze zada� 
zleconych”. Przedstawiła stan zatrudnienia w GOPS 1 Cisek.  
Sołtys wsi Roszowice Gwó�d� Jan- poinformował, �e obecnie grupa osób bezrobotnych 
została oddelegowana do prac porz�dkowych w Roszowicach , pracuj� pod nadzorem 
P.Hrabki – wykonuj� bardzo dobrze prac�, obecnie wycinali zakrzaczenia, P.Hrabce nale�y 
si� podzi�kowanie, podzi�kował równie� za zorganizowanie takiej grupy. 
Radny Basista Leonard zapytał –jak wygl�da wypłata „ becikowego” w naszej gminie?, 
Pani Zygmunciak udzieliła wyja�nie�- zarz�dzenie weszło w �ycie i „becikowe jest 
wypłacane. 
Sołtys wsi Miejsce Odrza�skie- zapytał, czy z Miejsca Odrza�skiego kto� bierze zasiłek z 
opieki społecznej? czy sołtys mo�e o takim fakcie wiedzie�? 
Przewodnicz�cy poprosił o opini� Radc� Prawnego, który wyja�nił: z udzielaniem takich 
informacji jest inaczej ni� kilka lat wstecz, obecnie nie ma kontaktów z opiekunami 
społecznymi, w praktyce stosowane jest  sporz�dzenie wywiadu �rodowiskowego przez 
GOPS1 . Otrzymywanie zapomogi jest spraw� opieki społecznej i zainteresowanego, osobom 
trzecim  informacji nie udziela si� . 
Innych pyta� nie zgłoszono, zako�czono dyskusj� do sprawozdania z działalno�ci Gminnego 
O�rodka Pomocy Społecznej. 
Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz poinformował radnych je�eli radni b�d� mieli jakie� 
pytania mog� indywidualnie podej�� do biura GOPS-u, Pani kierownik w miar� mo�liwo�ci 
udzieli odpowiedzi. 
Ad.5 Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalno�ci w okresie mi�dzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 4 do protokółu 
sesji. Udzielił głosu z-cy przewodnicz�cego J.Malikowi, który odczytał Uchwał� 37/2006r z 
dnia 01.02.2006r Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie pozytywnej opinii 
sfinansowania deficytu bud�etowego wynikaj�cego z uchwały  Rady Gminy Cisek 
XXXVIII/174/ 2005 uchwalaj�cej bud�et Gminy na 2006r. 
Na sesji 31 stycznia 2006r radni zrobili składk� pieni��n� dla rodzin poszkodowanych w 
„tragedii w Chorzowie” – zawalenie si� dachu hali targowej, radni zdecydowali aby pomóc 
finansowo rodzinom z opolszczyzny. Składka radnych wynosiła 480,00 zł. Pieni�dze 
przekazano dla dwóch rodzin: 250,-zł dla rodz.Kołodziej z Szymiszowa, 250,- zł dla rodz. 
Knosala z Polskiej Nowej Wsi. 
Przypomniał radnym o składaniu „ o�wiadcze� maj�tkowych”, których termin upływa 30 
kwietnia br.      
Dyskusja: 
Radna Blana Lucja- prosiła o wyja�nienie stałej opłaty energetycznej w Gminnym O�rodku 
Kultury w Cisku? 
Sekretarz Gminy Jerzy Groeger udzielił wyja�nie�- przy tego typu umowach obowi�zuje cykl 
roczny, który w przypadku GOK-u ko�czy si� w miesi�cu marcu. Od 20 marca  br opłata ta 
zostanie zmniejszona do 73%. Innych pyta� nie zgłoszono do sprawozdania  
Przewodnicz�cego Rady Gminy Cisek.   Przerwa 10min. 



Ad.6. Udzielono głosu Sekretarzowi Gminy Jerzemu Groegerowi, który przedstawił 
sprawozdanie z działalno�ci w okresie miedzysesyjnym. 
� Udzielił informacji  w sprawie wydanych za�wiadcze� działalno�ci gospodarczej              

2 wpisy zmieniono a 4 działalno�ci  wykre�lono, 
� Do urz�du wpłyn�ło 483 pism, a wysłano 490 pism , 
� W przygotowaniu s� 3 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania 

terenu, które nie s� jeszcze podpisane. Wyja�nił dlaczego nie s� podpisane, główn� 
przyczyn� jest brak osoby pełni�cej obowi�zki Wójta Gminy. 

� Nie wydano z Urz�du  �adnych decyzji, poniewa� do rozstrzygni�cia problemu  mandatu 
Wójta , z tego równie� powodu wstrzymano wydawanie nakazów płatniczych 
zobowi�zania pieni��nego, na dzie� dzisiejszy u�ywa si� tylko piecz�tki „ Urz�d Gminy” 
a nie „ Wójt Gminy”. Wyja�nił, �e w zwi�zku z opó�nionym terminem wydania nakazów 
płatniczych, Gmina nie b�dzie miała terminowych wpłat podatków, co wpłynie ujemnie 
na ocen� działalno�ci Gminy. Mandat Wójta Gminy jest nie obsadzony , planowana 
kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej została przesuni�ta, nieterminowe wpłaty 
podatku na pewno w protokóle pokontrolnym zostan� zausterkowane  stwierdził sekretarz, 
ale wi�kszym problemem byłoby bezprawne wydanie nakazów płatniczych. 

� Poinformował, �e sołtysi b�d� mogli nakazy płatnicze dor�cza�. 
� Udzielił informacji odno�nie „ptasiej grypy”, odpowiedzialnym jest Powiatowy Lekarz 

Weterynarii, apele dotycz�ce tej choroby ptaków na bie��co przekazywane do sołtysów, 
na dzie� dzisiejszy kury, goł�bie powinny by� trzymane w zamkni�ciu, nadmienił,  aby 
powa�nie do tej sprawy podej�� „dmucha� na zimne”. Powiatowy  Inspektor Weterenyraii 
opracował ulotk�, która jest do mieszka�ców dostarczona. Padni�te sztuki drobiu nale�y 
zgłasza�, utylizacja padni�tych sztuk jest w Blachowni, Gmina ponosi koszty utylizacji, 
prosił  aby sprawy nie bagatelizowa� i powa�nie podej�� do sprawy.  

� Przedstawił spraw� prac społeczno-u�ytecznych, bezrobotny kierowany jest do prac na 
wniosek Gminy, zamierzeniem tych prac jest wyselekcjonowanie osób niesłusznie 
pobieraj�cych zasiłki. Bezrobotny mo�e podj�� prac� a nie musi, cz��� płacy b�dzie 
płaci� Urz�d Pracy a cz��� Gmina. Bezrobotny b�dzie wykonywał prace wyznaczone 
przez gmin� tj. malowanie, wygrabianie, wykaszanie, fachowiec mo�e wykonywa� prace 
w swoim zawodzie. Osoby te b�d� przeszkolone w bhp. Osoba zatrudniona nie b�dzie 
rozliczana z godzin tylko z wykonanej pracy, tzn. je�eli prac� wykona pr�dzej mo�e i�� 
do domu, natomiast je�eli pracy nie wykona jest skre�lony z listy bezrobotnych. Obecnie 
mamy 5 osób w ten sposób zatrudnionych, pracuj� w Roszowicach. Oprócz bezrobotnych 
do  prac społeczno- u�ytecznych, mamy jeszcze osoby „skazane”, które musz� 
odpracowa� swoje wykroczenia. „Skaza�cy” powinni sami zgłosi� si� do odpracowania 
kary, nadmienił, �e trudno jest te osoby zmobilizowa� do pracy, brak solidno�ci,  

� Poinformował, �e obecnie w Urz�dzie Gminy przeprowadzana jest kontrola ZUS, 
� Podpisano umow� na dofinansowanie kultury fizycznej i sportu: LKS Victoria Cisek –  

45.000zł, , LZS 60.000zł, 5.000zł rezerwa - pieni�dze s� zabezpieczone w bud�ecie 
Gminy. 

� Zakupiono nowe komputery ( serwer i 4 komputery) wraz z oprogramowaniem, 
� Poinformował o uczestnictwie w zebraniu wiejskim w Cisku- dnia 09.lutego 2006r, 

odbyło si� równie� zebranie w Roszowicach i w Steblowie, poinformował o poruszanych 
tematach na zebraniach 

�  Wnioski o dofinansowanie z Urz�du Marszałkowskiego, podpisano w tym temacie 
stosowne umowy. 

� Place rekreacjno – sportowe w Podlesiu i Dzielnicy z „Odnowy Wsi” otrzymano 
150.000,-zł dofinansowania, przyznana kwota na dzie� dzisiejszy nie mo�e by� 
wprowadzona do bud�etu gminy,   



� Uzupełniono wniosek na zadanie  droga Lipowina,  
� Uzupełniono dokumentacj� na zadanie Cisek-Landzmierz i Bła�ejowice-Poni�cice, 
� Zorganizowano przetarg na dostaw� etyliny i olejów z przeznaczeniem dla OSP, nikt nie 

zjawił si� do przetargu, przetarg uniewa�niono, wysłano zapytanie o cen�, w terminie 
pó�niejszym odb�dzie (10.03.06)ocena ofert, 

� wpłyn�ła jedna interpelacja od radnego Alojzego Ketzlera, 
� w hali sportowej w Cisku odbył si� półfinał IV Ligii Mistrzostw LZS woj.opolskiego, w 

którym wyst�piły powiaty: k�dzierzy�sko-kozielski, strzelecki, oleski. Wyłoniono 
reprezentantów na Finał, który odb�dzie si� w Trzemielowicach nasz� Gmin� b�dzie 
reprezentowało 8 zawodników,  

� odbywaj� zebrania sprawozdawcze OSP, 
� wpłyn�ł odpis wyroku dotycz�cy wyga�ni�cia mandatu Wójta Gminy Cisek, 
dyskusja nad sprawozdaniem : 
Radny Blacha Anzelm- zapytał czy brak wystawienia nakazów płatniczych nie zachwieje 
płynno�ci finansowej   urz�du.? 
Sekretarz Gminy udzielił wyja�nie�- prawdopodobnie nie zachwieje płynno�ci finansowej, 
nie ogłoszono �adnych przetargów, niektórzy podatnicy pytaj� o nakazy płatnicze po 
uzyskaniu wyja�nienia id� do kasy urz�du i wpłacaj� pierwsz� rat�. Jednostki pa�stwowe 
równie� wpłacaj� podatki.. 
Pani Skarbnik Alina Hanisz dodała do wypowiedzi sekretarza informuj�c, „�e je�eli do 
miesi�ca sprawa si� wyklaruje” to �le nie b�dzie. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek podsumowuj�c spraw� płatno�ci podatków stwierdził, 
„kto chce zapłaci� podatek” mo�e podej�� do kasy urz�du i wpłaci� .  
Radca Prawny Maciej Paj�k – udzielił wyja�nie�, aby podatników informowa�, bez nakazu 
płatniczego wpłaty mo�na  dokonywa� w kasie urz�dzie, warunkiem wpłaty jest wypełnienie 
przez podatnika o�wiadczenia. Decyzje- nakazy płatnicze wydane w obecnej sytuacji gminy 
byłyby nielegalne, prosił radnych o informowanie mieszka�ców na swoim terenie. 
Radny Basista Leonard-1. wyraził niezadowolenie z informacji radcy prawnego stwierdził       
„ mamy sołtysów, którzy z tytułu inkasa podatków otrzymuj� prowizj�, informuj�c 
mieszka�ców w terenie o dokonywanie wpłat w kasie urz�du, pozbawimy sołtysów prowizji”. 
2. Zapytał równie� w sprawie zamówienia publicznego „z wolnej r�ki”, prosił o informacj� 
jaka kwota wydatku zwolniona jest z przetargów a konkretnie chodzi radnemu o doko�czenie 
remontu Wiejskiego Domu Kultury w Nieznaszynie. 
Sekretarz Gminy Jerzy Groeger w tym temacie nie potrafił udzieli� informacji, radny 
zasi�gnie informacji w biurze zamówie� publicznych urz�du.  
Zako�czono dyskusj� nad sprawozdaniem z  funkcjonowania urz�du w okresie 
mi�dzysesyjnym. 
Ad.7. Podj�cie uchwał: 
Zgodnie z porz�dkiem obrad przyst�piono do zmiany Uchwały Nr XXXIX/178/2006 z dnia 
30 stycznia 2006r w sprawie likwidacji Gminnego O�rodka Kultury w Cisku. Zmianie uległ 
zapis paragrafu 2 który brzmiał „Uchwała wchodzi w �ycie z dniem 28 lutego 2006r”. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz wyja�nił, �e powodem zmiany zapisu 
paragrafu 2 jest brak wyznaczenia przez Premiera osoby na stanowisko p.o Wójta Gminy. 
Uchwała jest wa�na  ale w terminie 28.02. 2006 r niewykonalna. Omawiany projekt uchwały 
ma wydłu�y� termin wykonalno�ci zadał  pytanie jaka to ma by� data? 
Sekretarz Gminy Jerzy Groeger- zaproponował dat� 02 maja2006r. 
Radca Prawny potwierdził, �e data 02 maja 2006 byłaby odpowiedni� dat� i kolidowałaby          
z prawem.  



Radny Walter Oleks- powołał si� na dyskusj� z obrad XXXIX Sesji , kiedy podejmowano 
uchwał� o likwidacji. Komisja Rewizyjna rozpatrywała temat, protokół jest ju� sporz�dzony i 
obecnie stanowisko komisji jest inne. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek – zapytał, czy zgodnie ze Statutem Gminy Cisek, 
protokół z przeprowadzonej kontroli w GOK-u mo�e by� tematem analizy na dzisiejszej sesji. 
Radaca Prawny udzielił wyja�nie�- protokół z kontroli przeprowadzonej w Gminnym 
O�rodku Kultury nie mo�e by� tematem obrad dzisiejszej sesji. Domniemywa, �e 
Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej zamierza zgłosi� wniosek w sprawie uchylenia uchwały 
XXXIX/178/2006 z dnia 30.01.2006r w sprawie likwidacji Gminnego O�rodka Kultury oraz 
uchylenia uchwały XXXIX/179/2006 z dnia 30.01.2006r w sprawie utworzenia Gminnej 
Biblioteki Publicznej. Wyja�nił, �e wniosek taki mo�e zosta� zgłoszony „ nie nale�y radnym 
zatyka� ust”. Rada Gminy ma prawo wypowiedzie� si� w tej sprawie.  
Radny Walter Oleks zło�ył wniosek: 
- w sprawie uchylenia uchwał Nr XXXIX/178/2006 z dnia 30.01.2006r   likwidacji Gminnego 
O�rodka Kultury, 
- XXXIX/179/2006 z dnia 30.01.2006r  utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej. 
Uzasadnienie wniosku- w trakcie przeprowadzania kontroli w Gminnym O�rodku Kultury 
komisja stwierdziła, �e Gminie zmiana ta nie przyniesie �adnych oszcz�dno�ci. 

� Reorganizacja nie była przygotowana,  
� Likwiduj�c GOK nale�y powoła� GBP, któr� trzeba zarejestrowa�, 
� Wst�pnie zakładano, �e ksi�gowo�� GOK-u b�dzie prowadzona w Urz�dzie Gminy, 

ksi�gowo�� ta jest  inna ani�eli ksi�gowo�� bud�etowa, 
� biblioteka musiałaby mie� odr�bn� ksi�gowo��, 
� przed podj�ciem uchwały dot.likwidacji GOK-u nie zrobiono symulacji finansowej, 
� działalno�� kulturalna �wietlic wiejskich powinna by� doł�czona do działalno�ci 

GOK-u 3.  
� Porównał obecne zatrudnienie GOK-u z zatrudnieniem po reorganizacji, obecnie do 

prac organizacyjnych imprez zobowi�zani s� pracownicy biblioteki, po reorganizacji, 
w GOK-u b�dzie inspektor ds. kultury oraz ½ etatu sprz�taczki, 

� Jest kuchnia z pełnym wyposa�eniem, za któr� kto� musi by� odpowiedzialny. 
Podsumowuj�c swoje uzasadnienia Radny Oleks stwierdził, �e „nie t�dy droga” nie nale�y 
likwidowa� lecz nale�y szuka� oszcz�dno�ci. Wymienił argumenty oszcz�dno�ci: 

� Przedstawił zu�ycie energii elektrycznej wraz z opłat� opłaty stałej, 
� Po raz kolejny zrobiono ekspertyz� parkietu- koszt jednej ekspertyzy 7.000zł, 

Podsumowuj�c swoj� wypowied� Radny Walter Oleks pozytywnie ocenił działalno�� GOK-
u, w 2005r zorganizowano 107 imprez. 
Podtrzymuje swój wniosek w sprawie uchylenia Uchwał Rady Gminy z dnia 30 stycznia 
2006r. 
Radny Basista Leonard- jest przeciwny opinii komisji rewizyjnej, wyra�a sprzeciw, GOK 
wyszedł na plus poniewa� z bud�etu Gminy otrzymywał dofinansowanie, poza tym GOK nie 
przedstawił działalno�ci na przyszło��.  
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz równie� jest przeciwny opinii 
przedstawionej przez Radnego W.Oleksa, nie zgadza si� z tez�, �e reorganizacja GOK-u nie 
była przygotowana. Przypomniał, �e w lipcu 2005r radni podejmowali uchwał� intencyjn� w 
sprawie zamiaru likwidacji GOK-u. Działalno�� kulturalna zale�na jest od �rodków 
finansowych. 
Zaplanowana reorganizacja GOK-u miała na celu oszcz�dno�ci płacowe, które mogłyby by� 
przeznaczone na działalno�� kulturaln� GOK-u. Zapytał czy ksi�gowo�� Urz�du Gminy nie 
chce przej�� ksi�gowo�ci GOK-u?  



Pani Skarbnik Alina Hanisz udzieliła wyja�nie�- ksi�gowo�� GOK-u zostałaby przej�ta przez 
Urz�d Gminy tylko biblioteka musiałaby prowadzi� odr�bn� ksi�gowo��. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz stwierdził, �e został wprowadzony w bł�d, 
robił rozeznanie w Gminach o�ciennych -P.Cerekwi, Pawłowiczkach, gdzie ksi�gowo�� 
o�rodków kultury prowadzono w gminie. 
Pani Skarbnik Alina Hanisz- udzieliła wyja�nie�, po przeprowadzonej w tych urz�dach 
kontroli RIO, wyszło, �e prowadzenie ksi�gowo�ci Gminnych O�rodków Kultury w Urz�dach 
Gmin  jest bł�dem. 
Radny Malik Jan – potwierdził, �e równie� b�dzie głosował za uchyleniem uchwał, o których 
mowa. 
Udzielono głosu Radcy Prawnemu-wyja�nił ró�nic� pomi�dzy wnioskiem radnego W.Oleksa 
a wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Wnioski Komisji Rewizyjnej zgodnie ze Statutem Gminy 
wyst�pieniem pokontrolnym kierowane s� do Przewodnicz�cego Rady Gminy, Wójta Gminy, 
dyrektora kontrolowanej jednostki. 
 Mo�na si� do wniosków ustosunkowa�. Czy przedstawione wnioski s� zasadne czy te� nie, 
ale s� wnioskami które nie wpłyn�ły do Wójta Gminy, Wójt nie mógł odnie�� si� do 
wymienionych wniosków. Zadał pytanie- czy do uchylenia uchwał nie nale�ałoby podej�� po 
przedło�eniu przez komisje rewizyjna wyst�pienia pokontrolnego? Wtedy Wójt Gminy 
mógłby udzieli� wyja�nie�. Na pytanie czy głosowanie b�dzie racjonalne ? nie potrafił 
udzieli� informacji. 
W dyskusji stwierdzono, �e ksi�gowo�� biblioteki mogłaby by� prowadzona na „umow� 
zlecenie”, natomiast ksi�gowo�� GOK-u przez urz�d.  
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz podsumowuj�c dyskusj� stwierdził, �e 
wniosek został zgłoszony i nale�y podda� go pod głosowanie: 
Jako pierwszy poddano pod głosowanie wniosek w sprawie: uchylenia uchwały Nr 
XXXIX/178/2006 z dnia 30.01.2006r   likwidacji Gminnego O�rodka Kultury, 
za przyj�ciem                         – 6 głosów, 
przeciw                                     -4 głosy, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
Wniosek Radnego Waltra Oleksa wi�kszo�ci� głosów przyj�to.  
Uchwała Nr XL /183/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 06 marca 2006r w sprawie uchylenia  
uchwały Nr XXXIX/178/2006 z dnia 30.01.2006r -   likwidacji Gminnego O�rodka Kultury, 
stanowi zał�cznik nr 5 do protokółu sesji. 
Poddano pod głosowanie wniosek drugi radnego Waltra Oleksa  w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XXXIX/179/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 30.01.2006r  utworzenia Gminnej 
Biblioteki Publicznej. 
za przyj�ciem                          - 6 głosów, 
przeciw                                    - 4 głosy, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
Wniosek radnego W.Oleksa wi�kszo�ci� głosów przyj�to.  
Uchwała Nr XL/184/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 06 marca 2006r w sprawie uchylenia 
Uchwały  Nr XXXIX/179/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 30.01.2006r  utworzenia Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Cisku stanowi zał�cznik nr 6 do protokółu sesji. 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie przyj�cia regulaminu dostarczania wody. 
Regulamin dostarczania wody został omówiony przez Prezesa Spółdzielni Usług Rolniczych 
Kazimierza Nagórz�skiego. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz- poinformował, �e nale�y dokona� 
autopoprawki w projekcie uchwały w � 42 który otrzymuje brzmienie „Uchwała wchodzi w 
�ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Opolskiego”. Innych zmian do projektu uchwały nie zgłoszono. 



Dyskusja: 
Radny Blacha Anzelm – poinformował, �e projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu 
komisji rolnictwa, ochrony �rodowiska i porz�dku publicznego. Jedynym wnioskiem komisji 
w sprawie regulaminu było: zrezygnowa� jak najpr�dzej z zakupu wody z uj�cia w 
Zakrzowie, poniewa� eksploatator z tego tytułu ponosi du�e koszty. Czyni� starania do 
korzystania wszystkich posesji z uj�cia wody w Bła�ejowicach. 
Radny Ketzler Alojzy- korzystanie z hydrantów?, do celów przeciwpo�arowych mo�na, a co 
z rolnikami, którzy niejednokrotnie korzystali z wody z hydrantów do oprysków? Poprzedni 
eksploatator sieci z tego tytułu miał du�e „manko’. 
Prezes Nagórza�ski udzielił wyja�nie�- korzysta� z hydrantów mo�na tylko do celów p. po�. 
korzystanie do celów innych było nagła�niane i jest karalne. Zwrócił si� do radnych, sołtysów 
z pro�b� o zgłaszanie ka�dego poboru wody z hydrantów nawet tych do celów p. po�. 
poniewa� wtedy SUR na nowo zało�y plomb� na taki hydrant.  Hydranty s� poplombowane i 
do innych celów nie mo�na wykorzystywa� wody z hydrantów. 
Radny Blacha Anzelm- zaproponował aby w hydrantach zamontowa� wodomierze, aby 
mo�na było stwierdzi� pobór wody nawet do celów p.po�. zapytał o remont i modernizacj� 
sieci wodoci�gowej w Stablowie? 
Skierowano jeszcze nast�puj�ce pytania: 
 -  kiedy zostan� wysprz�tane doj�cia do budynków ? 
-  jaki byłby koszt poł�czenia dwóch wodoci�gów? 
Prezes Nagórza�ski udzielił wyja�nie�-  w Steblowie modernizacja  wodoci�gu jest wykonana 
w 90 %,  bardzo rzutuje na straty wody, strat si� zmniejszyły. Pozostałe 10 % zostanie 
zmodernizowane na wiosn�. Rozkopy po modernizacji zostan� uporz�dkowane  po zimie. 
Koszt poł�czenia przedstawia plan rozwoju i modernizacji stacji uzdatniania wody. Stacja 
uzdatniania wody w Bła�ejowicach zaopatrzyłaby w wod� Gmin� Cisek. Poinformował ,�e na 
modernizacj� mo�naby otrzyma� dofinansowanie z funduszy unijnych.  Spółdzielnia Usług 
Rolniczych  nie mo�e stara� si� o dofinansowanie ale jako Urz�d Gminy mo�naby składa� 
taki wniosek. Cena odpłatno�ci za pobór wody zale�na jest od zakupu wody z Zakarzowa. 
Obecna taryfa odpłatno�ci obowi�zuje do 10 lipca 2006r. 
Innych pyta� nie zgłoszono, zako�czono dyskusj� w sprawie przyj�cia regulaminu 
dostarczania wody.  
Projekt uchwały po dokonaniu autopoprawki poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                             - 10 głosów, 
przeciw                                        - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania     - 0 głosów, 
Uchwała Nr XL/185/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 06 marca 2006r w sprawie przyj�cia  
regulaminu dostarczania wody została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 7 
do protokółu sesji. 
Ad.7. Rozpatrzenie skargi P.Konrada Haronski. 
Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji Rewizyjnej Waltrowi Oleksowi, który odczytał 
stanowisko komisji. Stanowisko komisji stanowi zał�cznik do projektu uchwały. Radni nie 
wnie�li �adnych pyta� do projektu uchwały. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
 za przyj�ciem                        - 10 głosów,  
przeciw                                    – 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  -0 głosów,  
Uchwała Nr XL/186/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 06 marca 2006r w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pana Konrada Haronski została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 8 do protokółu sesji. 
 



Ad.8. O�wiadczenia i zapytania radnych. 
Radny Basista Leonard- zapytał Sekretarza Gminy Jerzego Groegera- czy zrezygnował z 
kandydatury rekomendowania  p.o Wójta Gminy. Pan Groeger odmówił odpowiedzi na 
pytanie. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz- odczytał tre�� pisma, które wpłyn�ło na 
jego r�ce, a dotycz�ce braku odpowiedzi na pismo wnioski pokontrolne i pismo komisji 
rewizyjnej z dnia 07.10.2005r i 05.12.2005r. pismo komisji rewizyjnej stanowi zał�cznik nr 9 
do protokółu sesji. 
Radca Prawny udzielił wyja�nie� odnosz�c si� do Statutu Gminy Cisek: 
Ad.9. Informacja i zapytania  Sołtysów- nie zgłoszono. 
Ad.10. Odczytano odpowied� dotycz�ca interpelacji radnego Ketzlera.  
Radny Blacha Anzelm- wyraził du�y szacunek do Niemców, w Niemczech ma osobi�cie du�o 
znajomych, rodzin�, lecz jest przeciwny wydatkowaniu pieni�dzy na tablice miejscowo�ci 
dwuj�zyczne, swoj� wypowied� uzasadnił tym, �e jeste�my europejczykami, mamy wiele 
innego do zrobienia, jest to „szczyt głupoty, szczyt idiotyzmu”, takie jest zdanie radnego lecz  
Rada Gminy ma prawo przes�dzi�, zaproponował aby wcze�niej zasi�gn�� lektury, odczytał 
osobi�cie informacje z encyklopedii o plebiscycie, co polecił radnym. Przeprosił je�eli poczuł 
si� kto� obra�ony, ale w tym momencie poniosły go troch� nerwy.  
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek – poinformował, �e interpelacja wpłyn�ła, zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa poczynania w tym temacie b�d� robione, wyraził swoje 
zdanie w tym temacie, osobi�cie jest daleki od wyzywania „szczyt głupot, szczyt idiotyzmu”, 
poniewa� kultura osobista mu nie pozwala na takie okre�lenia.    
Sołtys wsi Bła�ejowice dodał na zako�czenie, �e ustawienie nazw dwuj�zycznych byłoby 
celowe gdyby stan dróg naszej gminy w 50% dorównywał stanom dróg na zachodzie , ogólnie 
opolszczyzna ma najgorszy stan dróg.  
Radny Basista Leonard- popiera interpelacj� Ketzlera stwierdził b�d�my realistami „ wdro�y� 
jak najszybciej”. 
Ad.11. Sołtys wsi Steblów Siembieda Czesław- zgłosił ,�e ul.Boczna w Steblowie jest �liska i 
prosił o wysłanie piaskarki na t� ulic�. 
Innych nie zgłoszono, zło�ono sobie �yczenia z okazji dnia kobiet oraz �wi�teczne.                   
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek słowami „ Zamykam obrady XL Sesji Rady Gminy 
Cisek” zako�czył obrady– godz. 19.45. 
 
Protokółowała :  
Małgorzata Siegmann 
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