
Protokół z XLII Sesji Rady Gminy Cisek 
z dnia 12 czerwca 2006r – godz.14.00 

 
Ad.1 Obrady XLII Sesji Rady Gminy Cisek słowami „Otwieram obrady XLII Sesji Rady 
Gminy Cisek” otworzył i prowadził Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz. Na wst�pie 
sprawdził prawomocno�� obrad sesji: na 15 radnych obecnych  12 radnych/ nieobecni: 
Przewo�nik Andrzej, Bustrycka Sylwia, Michalczyk Maria/ . Lista obecno�ci stanowi 
zał�cznik nr 1 do protokółu sesji. Obrady XLII Sesji s� prawomocne i zdolne do 
podejmowania uchwał.  Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek powitał wszystkich zebranych: 
radnych, sołtysów, pracowników urz�du, redaktorów gazet lokalnych.. 
Ad.2. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek zapytał o uwagi wnioski do porz�dku obrad. 
Zgłosił wniosek o dokonanie zmiany w porz�dku obrad poprzez wprowadzenie projektu 
uchwały w sprawie ustalenia i formy informacji o przebiegu wykonania bud�etu Gminy Cisek 
za pierwsze półrocze, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 
kultury. Zmiana porz�dku obrad dotyczy wprowadzenia  pkt 7h. 
Innych zmian do porz�dku obrad nie zgłoszono. Zmian� poddano pod głosowanie:  
za przyj�ciem                         - 12 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów,  
Wniosek radnego Pawła Ryborza przyj�to jednomy�lnie. 
Po wprowadzeniu pkt 7h porz�dek obrad  
   
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocno�ci obrad. 
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porz�dku obrad. 
3. Przyj�cie protokółu z obrad XLI Sesji Rady Gminy. 
4. Informacja n/t funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej w Cisku. 
5. Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy. 
6. Sprawozdanie   Wójta Gminy Cisek  z działalno�ci   w okresie mi�dzysesyjnym. 
7.  Podj�cie uchwał w sprawach: 

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

      b/   zmiany uchwały XLI/189/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie powołania  
            Młodzie�owej Rady Gminy Cisek, 
       c/  ustalenia najni�szego wynagrodzenia oraz uzgodnienia warto�ci jednego punktu do   
            ustalenia wynagrodze� pracowników publicznych przedszkoli , szkół podstawowych                                                    
            i publicznego gimnazjum nie b�d�cych nauczycielami, 
       d/  przeprowadzenia konsultacji na obszarze Gminy Cisek w przedmiocie  
            ustalenia dodatkowych nazw miejscowo�ci w j�zyku niemieckiej  mniejszo�ci  
            narodowej, 
       e/  zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wod�  
            �wiadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielni� Usług Rolniczych w  Cisku z/s 
            w   Roszowickim Lesie, 
       f/  zatwierdzenia regulaminu utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie Gminy Cisek, 
       g/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia  komunalizacji mienia. 
       h/ ustalenia i formy informacji o przebiegu wykonania bud�etu Gminy Cisek za pierwsze   
           półrocze, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. 
8.  Zapytania i o�wiadczenia radnych. 
9. Informacje oraz zapytania sołtysów. 
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
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GSW- skrót oznacza Gminna Spółka Wodna, 
SUR- skrót oznacza Spółdzielnia Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie 
Ad.3. Zapytano o uwagi do protokółu  z obrad poprzedniej XLI Sesji . Radny Walter Oleks 
zgłosił jedn� poprawk� do protokółu: popełniono bł�d pisarski w pkt 8 str. 4 napisano 3,11% 
a powinno by� 11,3%, dokonano autopoprawki i przyj�cie protokółu poddano pod 
głosowanie. 
za przyj�ciem                         – 11 głosów, 
przeciw                                    – 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania – 1 głos, 
Wi�kszo�ci� głosów protokół przyj�to. 
Ad. 4. Udzielono głosu P.Bulikowi  - członkowi Zarz�du Gminnej Spółki Wodnej, który 
odczytał sprawozdanie z działalno�ci w 2005r i w I półroczu 2006r. Przedstawił  bilans 
dochodów i wydatków. Omówił zakres robót. Obecnie uko�czono rów w Buczynicach,  
trwaj� prace na rowie w Przewozie nast�pnie planowane s� roboty na rowach: Roszowice-
Płonia, Roszowicki Las. Poinformował, �e do wykonywanych prac GSW-nej nie stosuje si� 
przepisów ustawy zamówie� publicznych  , dlatego �e wykonywane prace nie przekraczaj� 
kwoty 24.000zł. 
Dyskusja: 
Radny Wurst Alojzy- podzi�kował GSW za odtworzenie rowu w miejscowo�ci Steblów ul. 
Byczynicka, jednak�e zaproponował, aby zarz�d sprawdzał wykonywane prace, rów ten jest 
wykopany na gł�boko�� ok.1 m, brzegi nie s� utwardzone, jak b�dzie ulewa rów ten zostanie 
zamulony i za niedługo „mo�e by� po staremu” stwierdził. Nadmienił, �e mieszka�cy 
oczekuj� wi�cej robót „ podnie�li stawki, to co� b�dzie robione”.      
Sołtys wsi Bła�ejowice Kurfeld Alfred-  wykonywał prace na rzecz GSW i odtwarzał rów w 
Byczynicach, du�o winy ponosz� sami rolnicy, wiele rowów jest zasypanych lub zaoranych, 
zasiewy s� porobione do samej drogi, przy odtwarzaniu tego rowu zostały zniszczone zasiewy 
ale inaczej nie mo�na było roboty wykona�, wa�n� uwag� jest równie� długo si� czeka na 
czyszczenie rowów, nie wykasza si� rowów, nast�pstwem czego jest, �e pó�niej trzeba rów 
odtwarza�  bo jest zamulony czy zasypany. 
Członek zarz�du Rajmund Bulik wyja�nił-  rów w Byczynicach nie jest odebrany,  je�eli 
chodzi sprawdzanie wykonawców w trakcie pracy ? Sołtys równie� mo�e sprawdza� 
wykonywanie prac GSW, zarz�d GSW działa społecznie, społecznie przyje�d�aj� na 
posiedzenia, społecznie wykonuj� odbiory prac, na  zatrudnienie osób nadzoruj�cych jak to 
ma przykład w budownictwie GSW nie sta�. 
Pani sołtys Kazimiera Lewicka- zabrała głos w sprawie przepustu  k/ starej remizy w Cisku , 
rów był remontowany, odebrany, nale�ało jeszcze usun�� jak�� usterk�, której nie usuni�to, w 
mi�dzy czasie nawieziono jeszcze w to miejsce gruzu, wynikiem ego jest brak prze�witu pod 
mostkiem, stwierdziła, �e Pan Soci�ski potrafi obiecywa� , proponuje aby zmieni� 
wykonawc�. Zapytała czy GSW stara si� o dofinansowanie? 
Pan Rajmund Bulik udzielił wyja�nie�- przepust nale�y do wła�ciciela drogi, zapytał Pani 
Lewickiej czy była na tym przepu�cie, czy sprawdzała, zdaniem P.Bulika uwagi Pani sołtys s� 
sprzeczne ze stanem faktycznym , przepust jest dro�ny, przepływ wody przez mostek równie� 
jest. Poinformował radnych , �e składki GSW s� za niskie aby co dwa lata czy�ci� dany rów, 
składka musiałaby wynosi� 30 zł/ha, je�eli rowy s� robione co 10 lat to nie liczmy na 
rewelacje. Przy obecnych składkach 12 zł/ha nawet co 10 lat nie  czy�ci si� danego rowu. 
Poinformował aby zgłasza� zarwane mostki. GSW robi starania o dofinansowania z zewn�trz, 
które s� zale�ne od dochodów własnych. 
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Wójt Gminy dodał do wypowiedzi  P.Bulika, czasami GSW czy�ci rowy, które nie figuruj� na 
mapie, nie wszystkie rowy s� naniesione na map�. Przedstawił zakres robót planowanych do 
realizacji w 2006r. 
Sołtys wsi Bła�ejowice Kurfeld Alfred- nadmienił, �e niejednokrotnie niedro�no�� mostków 
spowodowana jest lekkomy�lno�ci� samych rolników,  czy�cił rowy i stwierdza, �e cz�sto 
mo�na w nich znale�� worki po nawozach, do tego kilka gał�zi i mostek staje si� niedro�ny. 
Innych pyta� nie zgłoszono, zako�czono dyskusj�, podzi�kowano Zarz�dowi GSW. 
Ad 5. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalno�ci   w okresie mi�dzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu 
sesji. Przypomniał  o o�wiadczeniach maj�tkowych. 
Dyskusja: 
Radny Basista Leonard- wyraził niezadowolenie z doł�czania do o�wiadczenia maj�tkowego 
informacji PIT, zapytał „ gdzie jest ochrona danych osobowych, komu jest potrzebna 
informacja o wysoko�ci emerytury radnego?”,  
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz – wyja�nił, �e wymogi doł�czenia do 
o�wiadczenia maj�tkowego informacji o dochodach okre�la zapis ustawy o samorz�dzie 
gminy, przewodnicz�cy nie wymy�lił tego wymogu. 
Radca Prawny Maciej Paj�k wyja�nił- obowi�zek składania min. przez radnych gminy 
o�wiadczenia maj�tkowego wraz z doł�czeniem PIT wynika z art. 24h ustawy o samorz�dzie 
gminnym, o�wiadczenia maj�tkowe s� jawne i podlegaj� ogłoszeniu na stronie internetowej, 
natomiast zeznanie podatkowe PIT nie jest powszechni udost�pniane i nie podlega ogłoszeniu 
w internecie. O�wiadczenia maj�tkowe zawieraj� szersze informacje i podlegaj� analizie 
Przewodnicz�cego Rady i Urz�du Skarbowego.  
Innych pyta� nie zgłoszono do sprawozdania PRG. 
Ad.6 .Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który przedstawił sprawozdanie ze swojej  
działalno�ci w okresie mi�dzysesyjnym: 
- poinformował o organizowanym dniu stra�aka, który odbył si� w Przewozie dnia 06 maja 

2006r, 
-       -„-              o organizowanych zawodach sportowo-po�arniczych dnia 28 maja 2006r , 

przedstawił wyniki zwodów, 
- poinformował o imprezie przedszkolaków „ Mistrzostwa Piłki No�nej Przedszkolaków”, 

która odbyła si� dnia 03 czerwca 2006r na boisku Victorii Cisek, przedstawił wyniki 
mistrzostw, 

- poinformował o podpisaniu umowy z Powiatowym Urz�dem Pracy na prace społeczno-
u�yteczne, wyja�nił, gdzie prace b�d� wykonywane, 

- udzielił wyja�nie� w sprawie dopłat do paliwa dla rolników, 
- poinformował o zerwaniu umowy na wyrabianie paszportów, obecnie paszporty b�d� 

robione tylko w Opolu, 
- poinformował o wydanych Zarz�dzeniach Wójta, a w szczególno�ci omówił mienie 

komunalne przeznaczone do sprzeda�y:  
a/  cegielnia  poło�ona w  Łanach           –                  wyceniona na kwot�    63.105,- zł, 
b/  u�ytki kopalne poło�one  w Łanach -                                 -„-    na kwot�  25.000,-zł  + Vat, 
c/   nieruchomo�� rolna poło�ona w Podlesiu                   -„-             -„-           3.000,-zł, 
d/   nieruchomo�� gruntowa poło�ona w Bła�ejowicach  -„-              -„-          3.278,-zł, 
e/   nieruchomo�� gruntowa poło�ona w Kobylicach -    -„-              -„-       277.200,-zł, 
f/    nieruchomo�� niezabudowana w Kobylicach            -„-              -„-           7.744,-zł, 
sprzeda� w/w mienia b�dzie si� odbywał w drodze przetargu. 
- poinformował o zawodach OSP w „sikawkach konnych”, oczywiste jest,�e OSP Łany 

zaj�ło I miejsce, 
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- poinformował o spotkaniu z inwestorem budowy wałów na terenie naszej gminy, uwagi 

zostały naniesione w dzienniku budowy, 
- placówki o�wiatowe zło�yły plany organizacyjne na rok szkolny 2006-2007, 
- zostanie powołany konkurs na wybór dyrektorów szkół dnia 14 czerwca 2006r, w tej 

sprawie zostanie powołana komisja do przeprowadzenia wyborów w skład której wejdzie: 
Sekretarz Urz�du-J.Groeger, Malik Jan- komisja o�wiaty, reprezentant urz�du Teresa 
Kondziela, je�eli propozycje radnych s� inne to mo�na propozycje zgłasza�, propozycje 
zostan� uwzgl�dnione, 

- poinformował, �e w dniach 07.-19 sierpnia 2006r b�dzie w naszej gminie przebywa� 
delegacja młodzie�y         z gm. partnerskiej  Breitungen, 

- poinformował o wysłanych pismach z Urz�du- 454szt, i przyj�tej korespondencji- 403szt, 
- poinformował o przetargach, które si� odb�d�: na remont drogi Bła�ejowice-Łany i 

Bła�ejowice-Poni�cice, 
- wydano 4 wpisy do działalno�ci gospodarczej, 
d y s k u s j a: 
Radna Blana Lucja – komisja gospodarczo-bud�etowa analizowała mienie komunalne gminy, 
dokonała ogl�dzin budynków w terenie i komisja proponuje sprzeda� „Dom Nauczyciela” w 
Łanach, jak równie� sprzeda� nieruchomo�ci wyszczególnione w Zarz�dzeniu Wójta Gminy, 
nawet za przysłowiow� złotówk�. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, nadmieniaj�c, �e o dochody gminy nale� dba�, nie ma 
wyceny za przysłowiow� złotówk�, w przypadku „Domu Nauczyciela” du�� warto�ci� jest 
działka, ogólnie wyja�nił zasady sprzeda�y mienia komunalnego.    
Sołtys Gwó�d� Jan zapytał o dopłaty do paliwa dla rolników? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie� w temacie dopłat do paliwa, obecnie b�dzie to zwrot w zł/na 
1ha u�ytków rolnych,  na zakupione paliwo nale�y mie� faktur� zakupu. Dokładniejszych 
informacji mo�na zasi�gn�� u pracowników urz�du. 
Radny Basista Leonard zapytał w sprawie go�ci z Breitungen – czy jest ustalony program 
pobytu? Czy prezesi klubów s� powiadomieni? 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- z Breitungen przyjad� dzieci w wieku 10-12 lat, plan 
pobytu jest ustalony, przewidziane s� zaj�cia na hali sportowej i boiskach . 
W dalszej cz��ci dyskusji omówiono problemy gminy : 
- wykoszenia opuszczonych nieruchomo�ci b�d�cych własno�ci� Starostwa Powiatowego, 
- zrobienia �cie�ek rowerowych na wale, 
zako�czono dyskusj� nad sprawozdaniem Wójta Gminy Cisek 
Ad. 7.Przyst�piono do podj�cia uchwał: 
Pierwszym omawianym projektem była uchwała w sprawie ustalenia stawek za pobór wody. 
Zaproszono Prezesa Spółdzielni Usług Rolniczych w Roszowickim Lesie Pana Kazimierza 
Nagórza�skiego, który omówił projekt uchwały. Nadmienił, �e proponowana podwy�ka nie 
została zakceptowana „lekk� r�k�”. Prowadzono z WODPOLEM Polska Cerekiew 
negocjacje, w wyniku których podwy�ka zakupu wody wynosi 0,10zł, a wst�pnie planowano 
0,28zł za 1m2. 
Dyskusja; 
Radny Blacha Anzelm- nie akceptuje podwy�ki , jak równie� komisja rolnictwa, kwota 
podwy�ki na 1m3 jest za wysoka. Zakup wody z Poskiej Cerekwi jest za drogi, zmierza� do 
odł�czenia si� od Polskiej Cerekwi, ewentualnie podwy�ka mogłabyby�  w kwocie 0,04zł na 
m3 a nie jak proponuje SUR 0,06zł/m3. 
Radny Basista Leonard – w swojej wypowiedzi stwierdził, �e podwy�ka 0,06zł/m3 mogłaby 
zosta� jednak�e zmierza� do odł�czenia si� od Polskiej Cerekwi. 
Soltysi w swoich wypowiedziach byli  przeciwni podwy�ce. 
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Radca Prawny udzielił wyja�nie� – rada gminy nie mo�e ustala� taryf opłat, rada nie jest 
władna w tym temacie. Uległy zmianie przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami prawa rada gminy mo�e zatwierdzi� proponowane taryfy lub 
te�  odmówi� zatwierdzenia. W przypadku podj�cia przez rad�  uchwały odmownej  
Wojewoda b�dzie ��dał wyja�nie�. 
Innych uwag nie zgłoszono, w zwi�zku z czym poddano  pod głosowanie wniosek komisji 
rolnictwa w sprawie podwy�ki o 0,04 zł,  
za przyj�cie                              - 3 głosy, 
przeciw                                     - 8 głosów, 
wstrzymało si� od głosowanie - 1 głos, 
Wniosek komisji rolnictwa nie został przyj�ty przez rad�. 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi 
zbiorowego zaopatrzenia w wod� �wiadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielni� Usług 
Rolniczych w  Cisku z/s  w   Roszowickim Lesie,: 
za przyj�ciem                          - 4 głosy, 
przeciw                                    - 7 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-  1głos, 
Uchwała Rady Gminy Cisek w  sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego 
zaopatrzenia        w wod� �wiadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielni� Usług Rolniczych 
w  Cisku z/s  w   Roszowickim Lesie  
Wi�kszo�ci� głosów nie została przyj�ta. 
Ogłoszono 0,15min przerw�. 
Nast�pnie przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy na 2006r. 
Wójt Gminy Cisek omówił zmiany do bud�etu gminy na 2006r, nast�pnie przewodnicz�cy 
komisji gospodarczo-bud�etowej zło�ył informacj� przedstawiaj�c  pozytywne zdanie komisji 
w temacie proponowanych zmian. Radni nie wnie�li �adnych uwag do proponowanych 
zmian. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  
za przyj�ciem                               - 12 głosów, 
przeciw                                        -   0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania    -   0 głosów, 
Uchwała Nr XLII/193/ 2006  Rady Gminy Cisek z dnia 12 czerwca 2006r  w sprawie 
zmian do bud�etu gminy na 2006r została jednomy�lnie przyj�ta. 
Uchwała stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu sesji. 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zmiany uchwały XLI/189/2006 z dnia 28 
kwietnia 2006r w sprawie powołania Młodzie�owej Rady Gminy Cisek. Przyczyn� ponownej 
zmiany uchwały jest fakt- pismo stanowi�ce zał�cznik nr 4 dotycz�ce informacji, �e jest brak 
kandydatów do MRG oraz pro�ba o przedłu�enie terminu do wrze�nia 2006r. Pismo 
Gimnazjum Cisek zostało odczytane. Zmiana dotyczy § 3 pkt 2 Uchwały z dnia 
XLI/189/2006 – wydłu�a si� termin przeprowadzenia wyborów mi�dzy 60-300dniem od daty 
wej�cia w �ycie uchwały. Radni nie wnie�li �adnych uwag do projektu uchwały.  Projekt 
uchwały poddano pod głosowanie:  
za przyj�ciem                                     - 12 głosów, 
przeciw                                               -   0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania            -  0 głosów, 
Uchwała Nr XLII/194/2006 Rady Gminy Cisek z  dnia 12 czerwca 2006r zmieniaj�ca 
uchwał� Nr XLI/189/2006 Rady Gminy Cisek  z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie powołania 
Młodzie�owej Rady Gminy Cisek. została jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik 
nr 5 do protokółu sesji. 
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Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie ustalenia najni�szego wynagrodzenia oraz 
uzgodnienia warto�ci jednego punktu do ustalenia wynagrodze� pracowników publicznych 
przedszkoli , szkół podstawowych                                 
i publicznego gimnazjum nie b�d�cych nauczycielami. Wójt Gminy udzielił informacji- 
uchwał� podejmujemy corocznie, podwy�ka dla pracowników obsługi si� nale�y, zgodnie z 
omawianym   projektem podwy�ka wynosi ok.0,50zł/ na jednym punkcie. Radni nie wnie�li 
�adnych uwag do projektu uchwały. Projekt  poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                                      - 12 głosów, 
przeciw                                                -   0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  -  0 głosów, 
Uchwała Nr XLII/195/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 12 czerwca 2006r w sprawie 
ustalenia najni�szego wynagrodzenia oraz uzgodnienia warto�ci jednego punktu do ustalenia 
wynagrodze� pracowników publicznych przedszkoli , szkół podstawowych  i publicznego 
gimnazjum nie b�d�cych nauczycielami. została jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 6 do protokółu sesji. 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie  przeprowadzenia konsultacji na obszarze 
Gminy Cisek w przedmiocie ustalenia dodatkowych nazw miejscowo�ci w j�zyku niemieckiej  
mniejszo�ci  narodowej, 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek-Paweł Ryborz  wyja�nił celowo�� podj�cia uchwały . 
Przedstawił i omówił korespondencj� w tej sprawie:  
� Pismo z Urz�du Statystycznego z dnia 02.03.2006r, 
�  Pismo z Pa�stwowego Instytutu Naukowego- z Instytutu �l�skiego z dnia 21.03.2006r, 
�  Pismo z  Ministerstwa Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 31.03.2006r, 
W/w pisma stanowi� zał�czniki nr 7,8,9 do niniejszego protokółu, 
Omawiany projekt uchwały zawiera proponowane nazwy dwuj�zyczne. 
Komisja O�wiaty, Kultury i Spraw Socjalnych, pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie nazw 
dwuj�zycznych. 
Radca Prawy udzielił wyja�nie�- nie ma �adnego naruszenia prawa wprowadzaj�c nazwy 
dwuj�zyczne dla miejscowo�ci gminy Cisek., przeprowadzenie konsultacji z mieszka�cami 
okre�la Rada Gminy. Opracowuj�c projekt uchwały wzi�ł pod uwag� jawno�� i tajno�� 
konsultacji. Przyj�ł jawno�� konsultacji.    
Opinie radnych w sprawie wprowadzenia dwuj�zycznych  nazw były ró�ne, jednak�e 
ustalono, �e mieszka�cy powinni si� wypowiedzie�. Obszernie dyskutowano kto ma 
przeprowadzi� konsultacje: czy radni, czy pracownicy urz�du, czy zebranie wiejskie. Zgodnie 
ze Statutem Sołectwa Sołtys ma uczestniczy� przy przeprowadzaniu konsultacji lub 
referendum.  
W trakcie dyskusji ustalono: 
- karty konsultacyjne dla poszczególnych miejscowo�ci zostan� sporz�dzone przez 

pracowników urz�du, 
- sołtysi b�d� wydawa� karty konsultacyjne, 
- ustalono termin przeprowadzenia konsultacji  przypadaj�cy na okres 26.06.2006r-

03.07.2006r, 
- ustalono, �e karty konsultacyjne maj� by� dostarczone dnia 04.07.2006r do Urz�du 

Gminy Cisek, 
- Wójt Gminy Cisek powoła 3 osobow� komisj� do rozliczenia przeprowadzonych 

konsultacji i sporz�dzenia protokółów, 
- wyniki konsultacji zostan� podane do publicznej wiadomo�ci, 
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Projekt uchwały sprawie  przeprowadzenia konsultacji na obszarze Gminy Cisek w 
przedmiocie ustalenia dodatkowych nazw miejscowo�ci w j�zyku niemieckiej  mniejszo�ci  
narodowej, poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                                      - 11 głosów, 
przeciw                                                -   1 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania              -  0 głosów, 
Uchwała Nr XLII/196/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 12 czerwca 2006r sprawie  
przeprowadzenia konsultacji na obszarze Gminy Cisek w przedmiocie ustalenia dodatkowych 
nazw miejscowo�ci w j�zyku niemieckiej  mniejszo�ci  narodowej, wi�kszo�ci� głosów 
została przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 10  do protokółu sesji. 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czysto�ci 
i porz�dku na terenie Gminy Cisek. Radni zapoznali si� z tre�ci� projektu uchwały, 
przyst�piono do dyskusji: 
Radny Blacha Anzelm – przedstawił pozytywn� opini� Komisji Rolnictwa, Ochrony 
�rodowiska i Porz�dku Publicznego, komisja nie wniosła �adnych uwag do regulaminu. 
Nadmienił aby SUR  w przyszło�ci zaj�ł si� wywozem  nieczysto�ci z tereniu gminy, 
poinformował, �e rozmawiał z prezesem SUR w tej sprawie. 
Radni przedyskutowali zapis §6.pkt 1, § 13pkt.3  regulaminu.  
Sołtys Kazimiera Lewicka- stwierdziła, �e ka�dy powinien koło swojej posesji sprz�ta�, tak 
robi�  mieszka�cy o�ciennych gmin.  
Radny Oleks Walter- od wła�cicieli dróg nale�y równie� egzekwowa�,” mo�e troch� 
postraszy�, pras�, telewizj�” jako przykład podał negocjacje z Zarz�dem Dróg Powiatowych 
w sprawie posprz�tania po zimie- usuni�cia piasku, po tygodniowym monitorowaniu chodnik 
w Cisku posprz�tano po zimie. Regulamin jest do przyj�cia. Zako�czono dyskusj�, wobec 
czego projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                                      - 10 głosów, 
przeciw                                                -   0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania             -  2 głosów, 
Uchwała Nr XLII/197/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 12 czerwca 2006r w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie Gminy Cisek. 
Wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 11 do protokółu sesji. 
Przyst�piono do podj�cia uchwały powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia  
komunalizacji mienia.. Radni nie wnie�li �adnych uwag do pi�cioosobowego składu komisji 
inwentaryzacyjnej, przedstawionego w projekcie uchwały. Projekt uchwały poddano pod 
głosowanie: 
za przyj�ciem                                      - 10 głosów, 
przeciw                                                -   0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania             -  1 głosów, 
jeden radny nieobecny w trakcie głosowania, 
Uchwała Nr XLII/198/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 12 czerwca 2006r w sprawie 
Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia  komunalizacji mienia, wi�kszo�ci� głosów 
została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 12 do protokółu sesji. 
Przyst�piono do podj�cia ostatniego projektu uchwały w sprawie  ustalenia zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania bud�etu Gminy Cisek za pierwsze  półrocze, oraz 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.  Radni nie wnie�li 
�adnych uwag do  projektu uchwały.  
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                                      - 11 głosów, 
przeciw                                                -   0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania             -   0 głosów, 
jeden radny nieobecny w trakcie głosowania, 
Uchwała Nr XLII/199/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 12 czerwca 2006r w sprawie 
ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud�etu Gminy Cisek za 
pierwsze  półrocze, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 
kultury została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 13 do protokółu sesji. 
Omówiono i podj�to wszystkie projekty uchwał . 
Ad.8. Zgłoszono i ustalono dat� na wywóz nieczysto�ci wielogabarytowych- koniec lipca 
2006r, 
Radny Wurst Alojzy – zgłosił modernizacj� o�wietlenia ulicznego w gminie,  
Wójt Gminy udzielił wyja�nie� - „ brak �rodków finansowych”, zadanie długofalowe, 
mo�naby zleci� wykonanie projektu. 
Ad. 9.Sołtysi zgłosili uwagi do Firmy „Remondis” – odpady segregowane nieterminowo 
wywo�one, �le układa si� współpraca, sołtysi proponuj� nagło�ni� temat. Nast�pn� spraw� 
nurtuj�c� radnych i sołtysów jest stan dróg: Landmierz-Cisek, Roszowice-Lipowina, Steblów 
ul.Główna, 
Sołtys Kazimiera Lewica- zapytała w sprawie pozyskania �rodków finansowych z funduszy 
pomocowch z Unii, z gazety NTO dowiedziała si� o dofinansowaniu jakie otrzymały gminy 
o�cienne. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- o dochodach bud�etu gminy wszyscy s� zorientowani, 
obecnie, obecnie realizujemy inwestycje w Łanach, oraz spłacamy zaci�gni�te kredyty. Na 
pozyskanie funduszy z zewn�trz potrzebne s� �rodki finansowe własne, w tym temacie mamy 
mo�liwo�ci ograniczone. Jako przykład podał, �e Gmina Re�ska Wie� nie ma złotówki 
kredytu.  
Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych- nie wpłyn�ły �adne interpelacje. 
Ad.11. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał pismo Starosty 
Powiatowego dotycz�cego remontów dróg powiatowych – pismo stanowi zał�cznik nr 14 do 
protokółu sesji. 
Radny Malik Jan zaprosił wszystkich zebranych na uroczysto�� „ Dzie� Utopca” poł�czon� 
ze „Spływem Pływadeł”, która odb�dzie si� dnia 17-18 czerwca w Przewozie. Radni,Sołtysi , 
otrzymali program imprezy w celu poinformowania mieszka�ców.  
Wyczerpano porz�dek obrad, innych wniosków nie zgłoszono,  Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Cisek słowami „ Zamykam obrady XLII Sesji Rady Gminy Cisek” zako�czył obrady– godz. 
19.45. 
 
 
Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

Przewodnicz�cy 
Rady Gminy Cisek 

/-/ Paweł Ryborz 
 
 


