
Protokół 
z obrad XLI Sesji Rady Gminy Cisek 
 z dnia 28 kwietnia 2006r-godz-14.00 

  
 
Ad.1. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek słowami „Otwieram obrady XLI Sesji Rady 
Gminy Cisek” otworzył obrady sesji. Powitał wszystkich obecnych radnych, sołtysów, 
pracowników Urz�du oraz redaktorów prasy lokalnej. Sprawdził prawomocno�� obrad XLI 
sesji na 15 radnych obecnych 11 ( nieobecni:  Przewo�nik Andrzej, Ketzler Alojzy, Kusze 
Józef, Walach Karina  ) 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:  
1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocno�ci obrad. 
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porz�dku obrad. 
3. Przyj�cie protokółu z obrad XL Sesji Rady Gminy. 
4. Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy. 
5. Sprawozdanie  p.o Wójta Gminy Cisek  z działalno�ci   w okresie mi�dzysesyjnym. 
6. Zaprzysi��enie nowo wybranego Wójta Gminy Cisek. 
7. Przedstawienie przez Wójta Gminy Cisek sprawozdania z wykonania bud�etu Gminy 

Cisek za 2005r. 
      a/ przedstawienie Uchwały RIO w Opolu na temat opinii o sprawozdaniu Wójta                                                                      
          z wykonania bud�etu za rok 2005, 
      b/ dyskusja nad zło�onym sprawozdaniem. 
8. Procedura absolutoryjna, 
      a/  przedstawienie protokółu i uchwały Komisji Rewizyjnej, 
      b/ przedstawienie Uchwały RIO w Opolu w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej, 
      c/ dyskusja, 
      d/ podj�cie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek,  
9.  Podj�cie uchwał w sprawach: 

a/   zmiany w bud�ecie gminy Cisek na 2006r- projekt uchwały zostanie dor�czony przed    
      sesj�,  

      b/   zmiany uchwały Nr XXXVIII/172/2005 w sprawie powołania Młodzie�owej Rady  
            Gminy Cisek, 
       c/  zgłoszenia sołectw Gminy Cisek do programu „ Odnowa wsi w woj.opolskim”, 
       d/  ogłoszenia konkursu dla mieszka�ców gminy Cisek pod nazw� „ Najbardziej zadbana        
             zagroda wiejska”, 
       e/  nawi�zania porozumienia z Gmin� K�dzierzyn-Ko�le dotycz�cego opieki nad                
            bezdomnymi zwierz�tami.  
10.  Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli GOK-u w Cisku. 
11.  Zapytania i o�wiadczenia radnych. 
12. Informacje oraz zapytania sołtysów. 
13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
14. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji. 
Ad.3. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz zapytał o uwagi, pytania do 
protokółu obrad z poprzedniej XL Sesji Rady Gminy Cisek. Radni nie wnie�li �adnych uwag. 
Przyj�cie protokółu z obrad poprzedniej sesji poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                           - 11 głosów, 
przeciw                                        -0 głosów, 



wstrzymało si� od głosowania  – 0 głosów, 
Protokół z obrad poprzedniej sesji przyj�to jednomy�lnie. 
Ad.4. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w 
okresie mi�dzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji. 
Ad.5. Udzielono głosu p.o Wójtowi Gminy Jerzemu Groegerowi, który przedstawił 
sprawozdanie z działalno�ci w okresie mi�dzysesyjnym tj. od 06 marca 2006-28 kwietnia 
2006r: 
� z urz�du wysłano 802 pisma a do urz�du wpłyn�ło 680, 
� poinformował o wydanych dowodach osobistych, 
� poinformował o wydanych decyzjach w sprawie sprostowa� pisowni nazwisk i imion, 
� poinformował o wydanych decyzjach na wycink� drzew, 
� wydano 7 zezwole� na podziały nieruchomo�ci, 
� poinformował o wydanych zezwoleniach w ewidencji działalno�ci gospodarczej, 
� poinformował o wydanych zarz�dzeniach Wójta Gminy, 
� poinformował o pracach społeczno-gospodarczych- jest zatrudnionych 5 osób, 

pracownicy porz�dkowali teren wsi Roszowice, wycinali tarniny przydro�ne, pracowali 
równie� przy PSP Landzmierz, obecnie pracuj� przy Victorii Cisek, 

� poinformował, �e w Urz�dzie Gminy s� dy�ury pracowników ARiMR oraz Izby 
Rolniczej, którzy pomagaj� rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty unije, 

� poinformował o otrzymaniu dofinansowania z Urz�du Marszałkowskiego na remont 
O�rodka Zdrowia w Cisku, 

� wniosek w sprawie otrzymania dofinansowania na kanalizacj� zakwalifikowano jako 
rezerwowy, 

� przy boisku „Victoria Łany” dokonano obni�enia hydrantu, 
� n/t pojawiaj�cych si� artykułów w gazetach o naszej gminie w zwi�zku odwołaniem 

Wójta Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, �e sytuacja zaczyna si� klarowa�: od 17.03.2006r  
s� ogłoszone ponowne wybory na Wójta Gminy Cisek, od 22.03.2006 jest powołana 
osoba p.o Wójta Gminy Cisek- Jerzy Groeger, 

� spisał jeden testament, 
� podpisał  nakazy płatnicze, które zostały wysłane do podatników, 
� poinformował o powodzi która miała miejsce w kwietniu, poinformował o całej akcji 

przeciwpowodziowej, koszt akcji przeciwpowodziowej wynosi ok.10.000zł, Spółdzielnia 
Usług Rolniczych R.Las wykazała du�� inicjatyw�  

� poinformował o spotkaniu z Panem Wojewod� Opolskim i Panem Starost� 
K�dzierzy�sko-kozielskim, którzy odwiedzili gmin� Cisek w czasie powodzi, w trakcie 
rozmowy ustalono aby przypomnie� si� w tym temacie w Warszawie, powód� 
udokumentowano fotografiami, woda dotarła a� do piwnicy budynku urz�du, 

� stwierdzono, �e skrzynka energetyczna mieszcz�ca si� na zewn�trz budynku jest osadzona 
za nisko osadzona, powinna by� osadzona na wysoko�ci parteru, na ten cel musiano by 
wygospodarowa� w bud�ecie gminy ok.5.000zł, 

� nale�ałoby równie� wygospodarowa� �rodki finansowe ok. 5.000zł, na napraw� systemu 
alarmowego-5.000zł, 

� w zwi�zku z powodzi� rolnicy pytaj� o ulg� w opłatach podatku z tytułu zalania 
zasiewów, podania s� przyjmowane, jednak�e przed wydaniem decyzji podania b�d� 
dokładnie weryfikowane, na podaniach powinna by� zapisany numer działki i zasiew, 
ulga b�dzie obliczona tylko z zalanego areału,    

� poinformował zebranych o uczestnictwie w posiedzeniach stałych komisjach rady, 
� poinformował o kontroli w urz�dzie przeprowadzanej przez Zakład Ubezpiecze� 

Społecznych, ogólnie wynik kontroli jest dobry. 



� udzielił wyja�nie� o przeprowadzonych szkoleniach komisji wyborczych powołanych do 
przeprowadzenia  wyborów Wójta Gminy Cisek, 

� wybory na Wójta Gminy Cisek odbyły si� 23 kwietnia, głos oddało 1,4% mieszka�ców,  
� poinformował o przegl�dzie stanu nawierzchni dróg powiatowych, 
� odbyło si� spotkanie na nowo-wybudowanych wałach, porobiono zdj�cia, które wysłano 

do ZWiUW wraz z pismem, je�eli nie b�dzie odpowiedzi to zaprosimy na Sesj� –
dyrektora P.Cygana, cofni�cia na wale cofkowym, 

� poinformował o dofinansowaniu z Urz�du Marszałkowskiego remontu drogi Bła�ejowice 
–Poni�cice , nale�y ogłosi� przetarg, 

� 08 maja 2006r odb�dzie si� przetarg na remont drogi Łany- Roszowice, 
� droga Cisek – Landzmierz zostanie robiona na ko�cu je�eli zostan� �rodki finansowe, 
� poinformował o „ �cie�kach rowerowych”, zaproponował aby radni sprawdzili w terenie, 

czy �cie�ki rowerowe zrobi� na koronie wału czy te� na drodze ewakuacyjnej, zdaniem 
pana Groegera ta�szym kosztem byłoby wyznaczenie „�cie�ek” na  drodze 
technologicznej, komisje rady mogłyby zapozna� si� z programem „ Szlakiem Odry”, my 
jako Gmina mogliby�my si� do tego programu wł�czy�.     

Radny Walter Oleks- poinformował, �e uczestniczył w komisji,  ustalono, �e usterki zostan� 
przez  ZM i UW do ko�ca maja br usuni�te, dotarła informacja, �e w trakcie budowy wałów 
poprzecinano rowy odwadniaj�ce- klap było 11 a obecnie s� 3 klapy, brakuje poł�cze�            
z rowami, temat nale�y zbada� stwierdził P Oleks.         
� Podzi�kował wszystkim za współprac� w okresie pełnienia funkcji p.o. Wójta Gminy, 
D y s k u s j a; 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz- równie� podzi�kował P. Gregerowi za 
pełnienie obowi�zków Wójta Gminy praktycznie od 12.01. 2006r , wszelkie informacje w 
mediach  o parali�u gminy nie miały odzwierciedlenia. Urz�d funkcjonował dobrze, bez 
�adnych zastrze�e�. Współpraca była dobra. 
Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka- w zwi�zku z kwietniow� powodzi� zgłosiła wniosek w 
sprawie wyremontowano klap na potoku Cisek. 
Radny Basista Leonard- 1. zapytał dlaczego tak pó�no odbyły si� wybory , dlaczego pół roku 
wcze�niej nie było wiadomo czy wybory maj� si� odby� czy te� nie, osobi�cie czuje niesmak 
„ka�dy robi co chce”, 
2. �cie�ki rowerowe- inicjatywa pi�kna je�eli si� sfinansuje, nale�ałoby pó�niej wprowadzi�  
tzw. „ winety’ aby koszty nam si� zwróciły. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz jest przeciwny stwierdzeniu radnego 
Basisty „ka�dy robi co chce”, wybory zostały przeprowadzone zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami prawa. 
Udzielono głosu Radcy Prawnemu- nie zgadza si� ze stwierdzeniem, �e sytuacja Gminy Cisek 
jest analogiczna do Gminy Warszawa, Rada Gminy Cisek nie mogła post�pi� inaczej , opinia 
została zapisana i nie mo�na jej zmieni� , je�eli radny Basista si� nie zgadza to trudno. Za 
przyj�ciem uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Cisek wobec wezwania Wojewody 
Opolskiego do podj�cia uchwały stwierdzaj�cej wyga�ni�cie  mandatu Wójta Gminy Cisek, 
radny głosował, je�eli radny Basista teraz �ałuje to �ałuje i swojego głosowania. Teraz 
mo�emy powiedzie�, �e pomylili�my si�. Poszukiwanie „kozłów ofiarnych” teraz jest nie na 
miejscu. 
Odno�nie �cie�ek rowerowych wyja�nie� udzielił J.Groeger- gmina z własnego bud�etu nie 
wybuduje �cie�ek rowerowych, nie ma szans, w tym celu nale�y szuka� finansów, nale�ałoby 
skorzysta� z tych dobrodziejstw jakie daje nam agroturystyka. �cie�ki rowerowe działaj� we 
Wrocławiu, tury�ci przyje�d�aj� samochodem, samochód odstawiaj� , bior� rower, którym 
jad� w gór� rzeki, nocuj�, na drugi dzie� wracaj� spływem rzeki. Co� podobnego u nas by si� 



sprawdziło, nie nale�y zakłada�, �e miejscowi mieszka�cy nie b�d� korzysta�, mo�e Ci 
miastowi mieszka�cy zostawi� wi�cej pieni�dzy ani�eli miejscowi mieszka�cy. Temat jest  
bardzo wa�ny, Rada Gminy powinna si� tym zaj��, poniewa� do Landzmierz wał jest 
zrobiony. 
Radny Blacha Anzelm do wypowiedzi radnego Basisty odno�nie �cie�ek rowerowych, jest 
zbulwersowany wypowiedzi�, poniewa� na zachodzie Europy rower jest wa�nym �rodkiem 
lokomocji, popiera wypowied� sekretarza J.Groegera. 
Sołtys wsi Przewóz Urszula Surzykiewicz- poinformowała, �e Przewóz przygotowuje si� do 
przyj�cia takich go�ci, na noclegi  zamierza si� wykorzysta� budynek po zlikwidowanej PSP 
w Przewozie.  
Redaktor Gazety Lokalnej J.Jurkowski – turystyka rowerowa jest bardzo modna, był 
zorganizowany raj rowerowy po Gminie Cisek w którym uczestniczył, i stwierdza, �e 
południowa cz��� Gminy ma liczne drogi boczne, którymi mo�na porusza� rowerem, 
natomiast gorzej jest w północnej cz��� Gminy i nale�ałoby rozwa�y� póki robi si� wały. 
Sołtys wsi Bła�ejowice Kurfeld Alfred – powinni�my si� zastanowi� nad remontami dróg, jest 
bardzo �le w tym temacie na terenie gminy, proponuje aby zaprosi� Pana Starost� J.Gismana 
na obrady sesji. 
Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka- stwierdziła, �e nie ma sensu zaprasza� Pana Starosty, 
najlepiej byłoby zaprosi� telewizj�, robione remonty dróg s� „kpin�”, nie ma odbiorów robót. 
Rozmawiała z P.Krysiem pracownikiem Wydziału Infrastruktury i uzyskała odpowied�, �e 
nie ma rewelacji, b�d� roboty cz�stkowe i łatanie dziur. 
Sołtys wsi Roszowice Gwó�d� Jan poinformował, �e s� problemy finansowe z remontami 
dróg a w Roszowicach w rowie jest wylana smoła. 
Redaktor Echa Gmin Wiktor Sobierajski- zach�cił aby monitowa� w Starostwie Powiatowym 
remonty dróg poniewa� starostwo przeznaczyło na ten cel 6.000.000zł. 
Radny Powiatu pan Lepiorz Reinhold – Radni K�dzierzyna Ko�la podobnie dyskutowali w 
temacie dróg, rok 2006 ma by� rokiem dróg, Starostwo obawia si� czy te 6.000.0000zł zd��y 
si� przerobi�, ka�de przedsi�biorstwo ma swoj� moc przerobow�. Oprócz dróg powa�nym 
problemem s� rowy przydro�ne i pobocza, niedro�no�� rowów, poboczy sprzyja niszczeniu 
nawierzchni dróg, zima była do�� sroga, co równie� przyczyniło si� do wyst�pienia licznych 
dziur , jest równie� zbulwersowany stanem dróg poniewa� po nich je�dzi.  
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz zapytał- czy w wyniku powodzi jaka miała 
miejsce w kwietniu 2006r, nie mo�na by si� stara� o dofinansowanie remontów dróg 
gminnych, lub czy nie byłoby stosowne ubezpieczy� dróg gminnych od powodzi? 
Wójt Gminy p.o. Jerzy Groeger- nie ogłoszono kl�ski �ywiołowej, wi�c nie mo�na ubiega� 
si� o dofinansowanie z tego tytułu, o ubezpieczeniu dróg nie jest mu wiadome, uprawy mo�na 
ubezpieczy� , ale czy drogi gminne? B�d�c przy głosie udzielił informacji, �e w trakcie 
powodzi wały nie zostały uszkodzone, jedynie cz��� wału si� obsun�ło, który aktualnie si� 
robi,  w wyniku czego zamuleniu uległo cz��� rowów. Poinformował równie� zebranych o 
plebiscycie na najlepszego sołtysa, którego eliminacje odbyły si� 10 marca 2006r- III miejsce 
zdobył Sołtys Wsi Miejsce Odrza�skie Ryszard Zaremba, V miejsce Sołtys Wsi Kobylice 
Ryszard Golenia, VI miejsce Sołtys Wsi Cisek Kazimiera Lewicka. Nagrodzonym sołtysom 
wr�czono listy gratulacyjne. 
Zako�czono dyskusj� nad sprawozdaniem p.o Wójta Gminy. 
Ad.6. W zwi�zku z przeprowadzonymi wyborami na Wójta Gminy Cisek  Przewodnicz�cy 
Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz zgodnie z art. 29a ustawy o samorz�dzie gminnym udzielił 
głosu Wójtowi Gminy, który odczytał rot� �lubowania: „Wierny Konstytucji i Prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej , �lubuj� uroczy�cie obowi�zki Wójta Gminy sprawowa� 
godnie, rzetelnie i uczciwie, maj�c na wzgl�dzie dobro mojej gminy i jej mieszka�ców”.  
 



Wójt Gminy Alojzy Parys na stoj�co i podniesion� prawa r�k� potwierdził rot� słowem „tak 
mi dopomó� Bóg”.     Nowo wybrany Wójt Gminy podzi�kował za dokonany wybór. Radni 
zło�yli �yczenia.  Rota stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu sesji.  
Ogłoszono 10 min przerw�. 
Ad. 7. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz zapytał radnych czy jest potrzeba 
omawiania sprawozdania z wykonania bud�etu za 2005r. Radni stwierdzili jednomy�lnie „ nie 
ma takiej potrzeby”, poniewa� wszystkie komisje rady omawiały temat. 
Z-ca Przewodnicz�cego Rady Malik Jan odczytał Uchwał� Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Nr 111/2006 z dnia 11 kwietnia 2006r w sprawie pozytywnej opinii o sprawozdaniu                   
z wykonania bud�etu za 2005r. Uchwała RIO stanowi zał�cznik nr 4 do protokółu sesji. 
Dyskusja: radni nie zabrali głosu w dyskusji. 
 
Ad.8 Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji Rewizyjnej Waltrowi Oleksowi, który 
odczytał protokół i uchwał� komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2005r. Protokół komisji wraz z Uchwał� stanowi zał�cznik nr  5 do protokółu sesji. 
Z-ca Przewodnicz�cego Rady Gminy Cisek Malik Jan odczytał Uchwał� Nr 262/2006 z dnia 
19 kwietnia 2006r  Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii o wniosku 
komisji rewizyjnej dotycz�cego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania 
bud�etu gminy za 2005r. Uchwała RIO stanowi zał�cznik nr 6 do protokółu sesji. 
Dyskusja: 
Rady Basista Leonard przewodnicz�cy Komisji Gospodarczo – Bud�etowej poinformował, �e 
komisja odbyła dwa posiedzenia 05 i 28 kwietnia 2006r na temat analizy wykonania bud�etu 
gminy za 2005r. Wyja�nie� udzielali: Pani Skarbnik Alina Hanisz, p.o Wójta Gminy Jerzy 
Groeger. Podzi�kował za rzetelno�� pracowników urz�du stwierdzaj�c, �e wyja�nie� 
udzielano na bie��co. Nadmienił, �e jest to ostatnia analiza bud�etu tej kadencji rady. 
Radny Walter Oleks – komisja rewizyjna kontrolowała wykonanie bud�etu gminy bardzo 
dokładnie, w trakcie kontroli napotkano ró�e drobne przeoczenia, przeanalizowano dokładnie 
wydatki o�wiaty i mo�na stwierdzi�, �e wydaje si� du�o �rodków finansowych na utrzymanie 
szkół, komisja ma rozeznanie które szkoły w gminie s� najdro�sze a które najta�sze                   
w utrzymaniu. Przedstawił koszt utrzymania jednego ucznia i nauczyciela. W trakcie kontroli 
przeanalizowano równie� wydatki rad sołeckich, komisja zwraca si� z pro�ba aby wszystkie 
sołectwa traktowa� jednakowo.  Odno�nie inwestycji radny Oleks stwierdził, �e na inwestycje 
wydano 11,3% �rodków finansowych, jest to bardzo mało i mo�na okre�li�, �e �rodki 
finansowe  gminy wydatkowane s� konsumpcyjnie.   
Udzielono głosu zast�pcy Przewodnicz�cego Komisji Rolnictwa Radnemu  Anzelmwi Blasze, 
który poinformował, o analizie bud�etu 2005r przez komisj� rolnictwa, komisja nie wniosła 
�adnych zastrze�e� do sprawozdania z wykonania bud�etu za 2005r.  
Udzielono głosu przewodnicz�cemu Komisji O�wiaty Radnemu Janowi Malikowi, który 
równie� poinformował o analizie wykonania bud�etu 2005r, komisja nie wniosła �adnych 
uwag do sprawozdania.  Poinformował, �e jest odmiennego zdania ni� Radny W.Oleks, 
funkcjonowanie o�wiaty w naszej gminie postrzegane jest pozytywnie, zakupy s� robione          
w sposób wła�ciwy. 
Udzielono głosu Wójtowi Gminy Alojzemu Parysowi, stwierdził, �e wymieniono mało 
argumentów- konkretów co do wydatkowania �rodków finansowych na utrzymanie szkół, 
60% bud�etu przeznaczamy na utrzymanie placówek o�wiatowych na terenie gminy, zdaniem 
Wójta powinni�my młodym osobom zapewni� oczekiwania, stworzy� odpowiednie warunki 
nauki, stworzy� odpowiedni� wizytówk� szkoły. Nasze szkoły s� dobrze wyposa�one i 
odnosz� dobre wyniki nauczania.  Odno�nie zawy�onych wska�ników utrzymania szkół 
wyja�nił, �e jest to zjawisko naturalne, małe szkoły wydatkuj� wi�cej �rodków finansowych 
w przeliczeniu na 1 ucznia i nauczyciela. Odno�nie wydatków Rad Sołeckich wyja�nił, �e 



wydatki na sołectwa s� ró�ne lecz kształtuj� si� według potrzeb sołectw, je�eli sołectwa 
realizowały zadania finansowane w cz��ci z funduszy zewn�trznych, bywało tak, �e 
przekroczono zaplanowane  �rodki finansowe sołectwa. Przekroczenia, o których mowa s� 
sporadyczne i nie maj� charakteru ci�głego.  
Je�eli chodzi o inwestycje realizowane w 2005r wyja�nił, �e obecnie spłacamy zaci�gni�te 
kredyty, były lata �e inwestycje pochłaniały 40% naszego bud�etu, Gmina musi mie� 
płynno�� finansow�, plan inwestycji zale�ny jest od posiadanych  �rodków finansowych, nie 
mo�emy przyrównywa� si� do gmin maj�cych 3 –krotnie wi�kszy bud�et gminy ni� nasz. 
Inwestycje, które obecnie realizujemy  nie zostały jeszcze uko�czone, w zwi�zku z czym nie 
miały wpływu na wykonanie bud�etu w 2005r. 
Radny Powiatu Reinhold Lepiorz- stwierdził, to, �e szkoły kupiły komputery wraz z 
oprogramowaniem powinno by� chlub� a nie ponagleniem. Na ka�dym kroku spotykamy si� 
z  technik� posuwaj�c� si� do przodu stwierdził, �e powinno nas cieszy� , �e nauczyciele 
inwestuj� w nasz� młodzie�, aby nie wyrastała w kompleksach wiejskich. To jest powód do 
dumy. Komisja rewizyjna w swojej ustnej wypowiedzi zausterkowała zakup dresu dla 
nauczyciela w-f, P.Lepiorz poinformował, �e oprócz dresu nauczycielowi w-f nale�y si� 
jeszcze zakup kurtki zimowej. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz- udzielił wyja�nie�, Rada Gminy Cisek 
pozytywnie ocenia dofinansowanie placówek o�wiatowych lecz zatroskani o inne potrzeby 
Gminy szukamy oszcz�dno�ci w bud�ecie gminy. 
Radna Michalczyk Maria, członek komisji o�wiaty- wyraziła równie� zdziwienie do uwag 
komisji rewizyjnej, zapytała obecnych na sesji „ dok�d zmierzamy?”. Praca w szkole obecnie 
bardzo si� ró�ni od pracy, która miała miejsce 10-15 lat wcze�niej. Zaprosiła radnych na 
lekcje, zaproponowała aby porozmawiali z uczniami.  Szkoły s� nasz� chlub� i mo�emy 
przyj�� ka�d� delegacj� stwierdziła. 	adna szkoła nie przekroczyła wydatków �rodków 
finansowych. Nale�ało wcze�niej poinformowa� dyrektorów aby wykorzystali �rodki 
finansowe w 70%. Wyja�niła, �e zakup dresu przysługuje nauczycielowi w-f  z racji pełnionej 
funkcji i jest to zakup zgodny z przepisami. 
Radny Basista Leonard- z racji pełnionej funkcji radnego interesuj� go wszyscy mieszka�cy, 
gmina oprócz utrzymywania placówek o�wiatowych ma wiele innych potrzeb i dlatego 
oszcz�dno�ci finansowe s� szukane. Komisja rewizyjna nie nakazuje zmniejszenia �rodków 
finansowych na o�wiat� lecz sugeruje aby oszcz�dnie je  wydatkowa�. Je�eli Radna 
Michalczyk twierdzi, �e szkoła musi by� nowoczesna, to proponuje aby uczniom pu�ci� 
nagrania DWD i nie trzeba wtedy nauczyciela. 
Sołtys wsi Kobylice Golenia Ryszard- z obserwacji wynika i twierdzi „ zbudowano mosty, 
drogi  a w szkołach uczono za pomoc� tablic i liczydeł”, obecnie finansujemy w młodzie�, 
która po zdobyciu wykształcenia wyje�d�a do Holandii. 
Radny Blacha Anzelm- potwierdził, �e poruszony temat zakupu dresów nie był zarzutem ze 
strony komisji rewizyjnej lecz uwag�,  poniewa� w trakcie kontroli porównano cenowo 
zakupy dresów dla nauczycieli i okazało si�, �e   jeden dres był tani, natomiast drugi 
zakupiony dres był bardzo drogi. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz zapytał „ czy s� jeszcze pytania uwagi do 
omawianego punktu a sprawie absolutorium?” 
Nie zgłoszono �adnych uwag. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Cisek odczytano i poddano pod głosowanie. 
za przyj�ciem                         - 11 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów,  
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
 



Uchwała Nr XLI/ 187/ 2006 Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia 2006r  w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania bud�etu gminy za 2005r została 
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 7 do protokółu sesji. 
      
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy, udzielono głosu Pani 
Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami rozdziałami i 
paragrafami. 
Radny Basista Leonard- Przewodnicz�cy Komisji Gospodarczo-Bud�etowej, przedstawił 
informacj� z posiedzenia komisji: za schroniskiem  dla zwierz�t komisja jest przeciwna,za 
dofinansowaniem bie��cej działalno�ci GOK-u komisja równie� jest przeciwna- nie teraz, 
zaczeka� co b�dzie dalej. Pozostałe zmiany s� bez uwag komisji. 
Wójt Gminy Cisek Alojzy Pary udzielił wyja�nie�.- schronisko dla zwierz�t ��da 850 zł za 1 
psa, pies jest wtedy zabierany i do nas nie wraca, do nawi�zania porozumienia ze Starostwem 
Powiatowym  musimy mie� zaplanowane �rodki finansowe w bud�ecie gminy. Dopóki si� nic 
nie stanie, dopóki bezdomny pies nie pogryzie kogo�, to jest dobrze, ale kto b�dzie 
odpowiadał je�eli bezdomny pies pogryzie dziecko. Podał przykład bezdomnych psów              
w Cisku, gdzie po interwencji Urz�du udało si� psy rozdysponowa�, ale jest jeszcze problem 
w Miejscu Odrza�skim, gdzie psa bezdomnego nikt nie chce. Nie mo�na doprowadzi� do 
sytuacji, gdzie Wójt Gminy b�dzie odpowiadał za psa, który kogo� pogryzie. Je�eli                      
w bud�ecie zaplanujemy pieni�dze na taki cel, dzwonimy do schroniska i przyje�d�aj� po psa. 
Odno�nie dofinansowania bie��cej działalno�ci  GOK-u, poinformował, �e kwota 10.000zł, 
powinna wystarczy� do ko�ca bie��cego roku. Musimy równie� zmierza� aby jak najpr�dzej 
zatrudni� dyrektora tej placówki. 
Sekretarz Urz�du J.Groeger dodał do wypowiedzi Wójta- je�eli zaplanujemy w bud�ecie 
kwot� na 3 psy tj.2.550zł, schronisko zapewnia nam pobyt dla 3 psów.  
W dyskusji zapytano ile kosztowałoby zało�enie „czipów” dla wszystkich psów na terenie 
Gminy.  Miasto K�dzierzyn-Ko�le na ten cel przeznaczyło kwot� 100.000zł dla 3.500 psów 
Innych uwag nie zgłoszono, projekt uchwały poddano pod głosowanie; 
za przyj�ciem                        - 11 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
Uchwała Nr XLI/ 188/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie zmian do 
bud�etu gminy na 2006r została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 8 do 
protokółu sesji.  
Przyst�piono  do podj�cia uchwały zmieniaj�cej Uchwał� Nr XXXVIII/172/2006r  Rady 
Gminy Cisek z dnia 28 grudnia 2005r w sprawie powołania Młodzie�owej Rady Gminy. 
Zmieniono zapis §3 pkt 2, który otrzymał brzmienie „Pierwsze wybory do Młodzie�owej Rady 
Gminy Wójt Gminy Cisek zarz�dza na niedziel� przypadaj�c� w okresie miedzy 60 a 180 
dniem od daty  wej�cia uchwały w �ycie. Do wyborów tych przepisy Rozdziału II Statutu, o 
którym mowa w ust.1, stosuj� si� odpowiednio.” Radni nie wnie�li �adnych uwag do 
proponowanych zmian. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                         -10 głosów, 
przeciw                                     -0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania -0 głosów, 
Radny Walter Oleks był nieobecny w trakcie głosowania. 
 
Uchwała Nr XLI/189/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia 2006r zmieniaj�ca 
Uchwał� Nr XXXVIII/172/2006r  Rady Gminy Cisek z dnia 28 grudnia 2005r w sprawie 
powołania Młodzie�owej Rady Gminy została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 9 do protokółu sesji. 



Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie przyst�pienia wsi naszej gminy do programu „ 
Odnowa Wsi”. Projekt uchwały odczytano. Do programu przyst�puj� nast�puj�ce 
miejscowo�ci: Nieznaszyn, Roszowice, Roszowicki las, Steblów, Sukowice. Radni nie 
wnie�li �adnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, projekt uchwały poddano pod 
głosowanie: 
za przyj�ciem                        - 10 głosów, 
przeciw                                   – 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania -0 głosów, 
Radny Oleks Walter był nieobecny w trakcie głosowania. 
Uchwała Nr XLI/190/2006r Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie 
zgłoszenia sołectw gminy Cisek do Programu „Odnowa Wsi w województwie opolskim” 
została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 10 do protokółu sesji.   
 
Zgodnie z porz�dkiem obrad przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie ogłoszenia 
konkursu  dla mieszka�ców gminy Cisek pod nazw�  „ najbardziej zadbana zagroda wiejska”. 
Projekt uchwały był radnym znany, nie zgłoszono �adnych uwag, w zwi�zku z czym projekt 
uchwały poddano pod głosowanie:  
za przyj�ciem                         - 11 głosów, 
przeciw                                      -0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania -0 głosów, 
Uchwała Nr XLI/ 191/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia 2006r  w sprawie 
ogłoszenia konkursu dla mieszka�ców gminy Cisek pod nazw� „ Najbardziej zadbana 
zagroda wiejska”  została przyj�ta jednomy�lnie podj�ta . Uchwała stanowi zał�cznik nr 11 
do protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do omówienia i podj�cia ostatniego projektu uchwały w sprawie nawi�zania 
porozumienia z Gmin� K�dzierzyn- Ko�le dotycz�cego opieki nad bezdomnymi zwierz�tami. 
Radna Blana Lucja- zapytała czy kwota 850,-zł za 1 psa podlega negocjacji? 
Sekretarz urz�du J.Groeger udzielił wyja�nie�, �e cena nie podlega negocjacji poniewa� 
o�cienne gminy te� tyle płac�.  
Innych uwag nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                         -   9 głosów, 
przeciw                                      -0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 2 głosów, 
Uchwała Nr XLI/192/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie 
nawi�zania porozumienia z Gmin� K�dzierzyn- Ko�le dotycz�cego opieki nad bezdomnymi 
zwierz�tami wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 12 do 
protokółu sesji. 
Wszystkie zaplanowane projekty uchwał zostały podj�te. 
Ogłoszono 10 min przerw�. 
Ad.10.Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji Rewizyjnej Waltrowi Oleksowi, który 
przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli w  Gminnym O�rodku Kultury w Cisku. 
Protokół wraz z wyst�pieniem pokontrolnym stanowi� zał�cznik nr 13 do protokółu sesji. 
Poinformował, �e przed sesj� otrzymał odpowied� Wójta Gminy na wyst�pienie pokontrolne 
do którego komisja rewizyjna ustosunkuje si� na nast�pnej sesji. 
Radca Prawny udzielił wyja�nie�  dotycz�cych funkcjonowania GOK-u, wymienił trzy 
mo�liwo�ci zasad funkcjonowania, których nie mo�na poł�czy� „skrzy�owa�. 
Oleks Walter- ponownie nadmienił, dlaczego uchylono własne uchwały rady dotycz�ce 
likwidacji Gminnego O�rodka Kultury oraz powołania Gminnej Biblioteki Publicznej. 



Ryborz Paweł- stwierdził, �e nie czas aby dzisiaj temat dr��y�, do tematu GOK-u jeszcze 
wrócimy, zaprosimy równie� radc� prawnego, zapytał czy s� jeszcze inne uwagi? 
Radny Walter Oleks – zaproponował aby w sprawie Gminnego O�rodka Kultury odbyło si� 
wspólne posiedzenie komisji o�wiaty i rewizyjnej, a dzisiaj temat zamkn��( wniosek). 
Przewodnicz�cy Rady Gminy wniosek zobowi�zał si� do realizacji zapewniaj�c, �e 
zorganizuje wspólne posiedzenie komisji o�wiaty i rewizyjnej, na posiedzenie zaprosi 
równie� radc� prawnego i Wójta Gminy, aby raz na zawsze temat GOK-u rozwi�za�. 
Ad.11.  
Mikliss Norbert- budynki po byłej cegielni w Łanach, zagra�aj� bezpiecze�stwu, teren 
cegielni jest niezabezpieczony, jest na bie��co dewastowany, chodz� tam niektórzy 
mieszka�cy? 
Wójt Gminy Alojzy Parys udzielił wyja�nie�- jest osoba ch�tna na nabycie gruntów i 
budynków po byłej cegielni w Łanach, obecnie teren ten jest zgłoszony do wyceny i w 
nast�pnej kolejno�ci zostanie sprzedany. Tablice ostrzegawcze były postawione „Zakaz 
wysypywania �mieci”, „ Zakaz wst�pu”, tablice znikły. Wójt zapytał radnych o propozycje 
zabezpieczenia terenu?  Nie zgłoszono �adnych innych propozycji zabezpieczenia terenu. 
Radny Basista Leonard zapytał – 1. czy znajd� si� �rodki bud�etowe na WDK Nieznaszyn na 
nast�puj�ce roboty: elewacja zewn�trzna budynku i renowacja parkietu? 2. Droga transportu 
rolnego od Steblowa do Roszowic, rolnik, któremu widocznie droga przeszkadzała zaorał 
drog� i zasiał buraki, 3.Nieznaszyn nie ma teraz drogi tzw. polnej do Roszowickiego Lasu? 
Komu drogi przeszkadzaj�? 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- parkiet b�dzie robiony natomiast elewacja budynku 
nie, z braku �rodków finansowych, ponadto k/ WDK-u planuje si� budow� gara�u OSP              
i wtedy  po zako�czonej budowie w jednakowym kolorze odmaluje si� elewacje budynków.     
Przewodnicz�cy Rady gminy Cisek Paweł  Ryborz- w dniu dzisiejszym przed sesj� wpłyn�ło 
pismo na r�ce przewodnicz�cego pismo mieszka�ców wsi Nieznaszyn w sprawie zaorania 
drogi. Kserokopia pisma stanowi zał�cznik do niniejszego protokółu. Zapytał Wójta Gminy, 
czy w tym temacie jest sens powoływania specjalnej komisji, kiedy wiemy, �e doszło do 
naruszenia przepisów prawnych- je�eli doszło do zaorania drogi?  
Wójt Gminy – wyja�nił, �e spraw� nale�y sprawdzi� „ z marszu nie udzieli odpowiedzi”. 
Sołt Moskwa Rita- zwróciła si� z pro�b� aby mogła uczestniczy� w wizji lokalnej zaoranej 
drogi, wi�c prosiła aby o terminie ogl�dzin poinformowa� j� lub radnego Leonarda Basisty. 
Radna Michalczyk – ul.Dzier�onia jest bardzo zniszczona przez powód�, 
Wójt Gminy Alojzy Parya- udzielił wyja�nie�, ul. Dzier�onia i ul.Planetorza w Roszowickim 
Lesie  planowana jest to remontu, w okresie 1 miesi�ca b�dzie zorganizowany przetarg            
i przyst�pimy do robót. 
Radny Wurst Alojzy- 1. Zaproponował aby na sesj� zaprosi� Zarz�d Gminnej Spółki Wodnej, 
uzasadniaj�c swoj� wypowied�, �e ostatnio wykonano mało prac, „ katastrofa woda zalega na 
polach”, 2. Zaproponował aby zaprosi� Starost� Powiatu P.Gismana w sprawie 
przedstawienia informacji n/t remontów dróg powiatowych, wszyscy widzimy w jakim stanie 
s� drogi powiatowe, był przegl�d dróg i ustawiono stosowne znaki informuj�ce o „dziurach”.  
Sołtys Golenia Ryszard- zaproponował aby równie� zaprosi� wykonawc� robót Gminnej 
Spółki Wodnej pana Soci�skiego, poniewa� mog� równie� by� pytania do wykonawcy robót. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz  - nic nie stoi na przeszkodzie aby zaprosi� Pana 
Soci�skiego. 
 
Radny Walter Oleks-1. 26 kwietnia 2006r w �rod� odbyło si� spotkanie z Panem Krysiem i 
jeszcze jednym Panem ze Starostwa Powiatowego, do urz�du wpłynie pismo, w którym 
wyszczególnione b�dzie: 
- ul. Planetorza odwodnienie wzdłu� nowego chodnika , 



-  przeło�enia cz��ci chodników starych, posprz�tania wzdłu� kraw��ników po zimie, 
- je�li podanie wpłynie prosi  , aby wr�cz ��da�, wykonania robót, 
- chodnik nowy musi by� poprawiony, chodnik był wykonywany na zlecenie Zarz�du Dróg 

Powiatowych, ZDP robot� odebrał, jest po gwarancji, sołectwo zakupiło kostk� brukow�, 
oni to robili z naszego materiału a robota jest „ski�kana” stwierdził radny, 

2. Parking- jest po zimie, było w  tamten poniedziałek spotkanie z in�. Warmi�skim-
projektantem, ustalili�my, �e nawierzchni� wykonamy jak najta�sz� metod�, jak najta�szym 
sposobem, ustalili�my jak to zrobimy. Pan  Oleks poczynił starania i szuka spycharki 
odpowiednio, działk� wypalikuj�, s� ustalone kierunki spadku, po majowych �wi�tach (1-3 
maja) zgłosi si� po zamówienie i poda wynegocjowan� cen� za maszyno-godzin� pracy, tak 
�eby w przeci�gu maja nawierzchni� parkingu doprowadzi� do jakiego� uporz�dkowania, 
radny pojedzie do Braciszowa wynegocjowa� cen� kli�ca - tłucznia, zostanie to rozci�gni�te, 
zawałowane i parking mo�e hula�, bo z kim si� w Cisku rozmawia, jest tak w�skie gardło w 
tym miejscu, �e nawet nie trzeba �adnej imprezy wystarczy, �e jest wywiadówka to w tym 
miejscu nie mo�na przejecha�, a odpuka� �eby co� si� stało. 
Wójt Gminy Alojzy Parys udzielił wyja�nie�- szkoda, �e ustalenia odbywaj� si� bez 
pracowników urz�du, odpowiedzialnych za realizacj� odpowiednich zada�, oprócz parkingu 
w Cisku zaplanowano  t� sam� metod� remont niektórych dróg na terenie gminy i je�eli 
warto�� ogólna zakupu kli�ca-tłucznia przekroczy 20.000zł  to niestety ale nale�y ogłosi� 
przetarg. Nie mo�na oddzieli� parkingu jako odr�bnego zadania do realizacji, poniewa� 
parking jest do realizacji z bud�etu gminy z działu transport, a niektóre drogi robimy te� w tej 
formie. Ustawa o zamówieniach publicznych zawiera klasyfikacje towarów - reguluje temat , 
jako przykład podał: wydatki na parking –10.000zł, na drogi –15.000zł to musi by� ogłoszony 
przetarg. Nie mo�na tych zada� podzieli�. Omawiali�my niejednokrotnie stan dróg na terenie 
gminy, stan dróg jest fatalny, byłoby rozs�dnie zrobi� kilka „małych” dróg gminnych, na 
które nie mo�na zło�y� wniosków o dofinansowanie: ul.Płonia do posesji Kostka – ok. 200m, 
wykorytowanie – 40zł /m2, zadanie to (parking)  musimy zrobi� razem, je�eli si� oka�e, �e   
warto�� robót tego typu ( korytowanie, uło�enie warstwy tłucznia, zawałowanie) je�eli 
przekroczy kwot� si� zamówienia z wolnej  r�ki to musi by� ogłoszony przetarg.    
Zamówienia z wolnej r�ki nie mo�na podzieli� na cz��ci. 
Radny Oleks Walter- parking, nie b�dzie jako firma realizowany, tak sobie Pan Oleks 
wyobra�ał, nawierzchnia parkingu planowana jest do zrobienia systemem gospodarczym, 
wynajmujemy spychark�  za okre�lon� kwot� ( maszyno-godzin�)– uciekamy od 
jakichkolwiek narzutów (koszty po�rednie), spycharka przyje�d�a robi i odje�d�a,  
przywozimy  tłucze�, rozgarniamy, zawałowa� i mamy gotowe. Prosił o przemy�lenie tematu. 
Firma  zadanie wykona tylko za jakie pieni�dze? 
Sołtys wsi Cisek Lewicka Kazimiera- Panie Wójcie je�eli b�dziemy czeka� to chwasty           
w tym miejscu wyrosn� na 1m wysoko�ci i wtedy spycharka b�dzie miała problemy                   
z wjechaniem, spychaniem, a teraz byłaby odpowiednia pora, w czerwcu b�dzie dodatkowa 
robota polegaj�ca na zniszczeniu chwastów, dodatkowe wydatki b�d� stwierdziła. 
Wójt Gminy- przyznał Pani sołtys racj�, lecz urz�dników obowi�zuj� odpowiednie przepisy, 
których nie „przeskoczymy”, podj�ta decyzja nie jest po to aby kogo� „blokowa�”.  
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz –podsumowuj�c temat stwierdził, �e 
bardzo dobrze  �wiadczy o mieszka�cach, �e s� prowadzone działania  w kierunku 
zmniejszenia kosztów  w urz�dzeniu parkingu, jest nieodzowne zakupi� kliniec dla całej 
gminy i tu obowi�zuj� pewne zasady, prosił o kontakt Sołectwa z Panem Wójtem aby 
skoordynowa� działania w tej materii, zakup kli�ca  na planowane roboty w całej gminie, 
dlaczego nie zaoszcz�dzi� na zakupie kli�ca dla potrzeb całej gminy? Prosił o kontakt                
z Panem Wójtem w celu doprecyzowania tematu. 



Zako�czono dyskusj�, radni nie mieli innych pyta�. 
Ad. 12. Sołtys wsi Steblów Czesław Siembieda- w imieniu lokatorów budynku komunalnego 
w Steblowie, firma, która remontowała pozostawiła nieporz�dek zwały ziemi k/ szamba, 
prosił aby firma to usun�ła, poniewa� utrudnia to dojazd do szamba. 
2. Droga w Steblowie na zakr�cie s� tam dziury, które na pewno przez Powiat b�d� klejone, 
prosił aby przy tej okazji zaklei� dziury k/posesji Dziurdzia na ul.Bocznej. 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�-1. dnia 02.05.2006 w Starej Szkole w Steblowie 
odb�dzie si� spotkanie i te sprawy spróbujemy dogra�.2. Nale�ałoby porozmawia� z 
Wydziałem Infrastruktury Starostwa Powiatowego, lecz wszyscy tutaj zebrani wiemy jaka 
b�dzie odpowied�, czy przy problemach finansowych zrobi� nam nasz� drog� gminn�?   
Sołtys wsi Roszowice Gwó�d� Jan- podzi�kował za prace społeczno-u�yteczne, które 
wykonywali pracownicy bezrobotni, wyraził zadowolenie, �e prace zostały wykonane dobrze, 
wykarczowano krzewy przy drogach gminnych i powiatowych. 2. Nadmienił w temacie dróg, 
�e ��damy remontów dróg, a ogólnie nie szanujemy dróg,  jako przykład podał drog� 
Roszowice- Byczynice. 3. Poinformował o dzikim wysypisku w Nieznaszynie. 
Sołtysi zgłosili równie�:    
- wycink� drzew, w okolicy Bła�ejowice –Poni�cice wyci�to ok. 200 drzew, 
- znaleziono w rowie w miejscowo�ci Lipowina dokumenty urz�dowe Zarz�du Dróg 

Powiatowych , 
- remont ul.U�miechu w Cisku,  
- remont ul.�wierczewskiego w Przewozie,  
Ad.13.Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz poinformował, �e �adne interpelacje do Biura 
Rady nie wpłyn�ły.  
 
Ad.14. Nie zgłoszono �adnych wniosków, porz�dek obrad wyczerpano, w zwi�zku z czym 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek słowami „Zamykam obrady XLI Sesji Rady Gminy” 
zako�czył obrady sesji- godz. 19.45. 
 
Protokółowała Małgorzata Siegmann   
 

Przewodnicz�cy 
Rady Gminy Cisek 
/-/ Paweł Ryborz 


