
Protokół 
z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 14 lipca 2006r-godz. 15.00 
 
Ad.1. Przewodnicz�cy  Rady Gminy Cisek  Paweł Ryborz słowami „Otwieram obrady XLIII 
Sesji Rady Gminy Cisek” rozpocz�ł obrady .  Na wst�pie sprawdził prawomocno�� obrad, na 
15 radnych obecnych 13 ( nieobecni: Przewo�nik Andrzej, Bustrycka Sylwia). Obrady sesji s� 
prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. 
Powitał zebranych radnych, pracowników urz�du oraz lokaln� pras�. 
 
Zapytał o uwagi do porz�dku obrad sesji. Przewodnicz�cy zgłosił wniosek w sprawie 
wprowadzenia do porz�dku obrad przyj�cia protokółu z obrad poprzedniej XLII sesji z dnia 
12 czerwca 2006r.  
przyj�cie  wniosku  poddano  pod głosowanie: 
za przyj�ciem                             – 13 głosów, 
przeciw                                       -   0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania   -   0 głosów, 
Wniosek przyj�to jednomy�lnie . Porz�dek obrad po zmianach przedstawia si� nast�puj�co: 
          
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno�ci obrad. 
2. Przyj�cie protokółu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy,  
2. Informacja  Przewodnicz�cego Rady Gminy. 
3. Informacja    Wójta Gminy Cisek  z działalno�ci   w okresie mi�dzysesyjnym. 
4. Podj�cie uchwał w sprawach: 

a/  zmian w bud�ecie gminy na 2006r 
b/  przyj�cia planu pracy komisji rewizyjnej na II półrocze 2006r, 

5. Przedstawienie planów pracy na II półrocze 2006r komisji stałych rady. 
6. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji.  
 
Ad.2. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek zapytał o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej 
sesji. Radni nie zgłosili �adnych uwag do protokółu. Przyj�cie protokółu poddano pod 
głosowanie: 
za przyj�ciem                          – 13 głosów, 
przeciw                                       - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania   - 0 głosów, 
Protokół z obrad poprzedniej  sesji jednomy�lnie przyj�to. 
Przyst�piono do realizacji porz�dku obrad.  
Udzielono głosu Z-cy Prewodnicz�cego Rady Gminy J.Malikowi, który odczytał tre�� pisma 
Wójta Gminy Cisek w sprawie zwołania sesji w trybie pilnym. Pismo stanowi zał�cznik nr 2 
do niniejszego protokółu.. 
Ad.3. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek odczytał sprawozdanie ze swojej działalno�ci         
w okresie mi�dzysesyjnym. Przypomniał radnym o zło�eniu o�wiadczenia maj�tkowego            
w terminie do 28.08.2006r.  Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu sesji. 
Dyskusja:  
Radny Wurst Alojzy- czy druki o�wiadcze� zostan� dostarczone? 
Przewodnicz�cy Rady Gminy wyja�nił, �e druki s� do odbioru w biurze Rady Gminy, dla 
tych co nie odbior�, druki zostan�  wysłane. 
Ad.4. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który przedstawił sprawozdanie z działalno�ci 
w okresie mi�dzysesyjnym  tj od 12.06.2006 do 14.07.2006r.: 
- poinformował o przeprowadzonych konsultacjach z mieszka�cami gminy w sprawie 

wprowadzenia nazw miejscowo�ci w j�zyku dwuj�zycznym, 
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- poinformował o remontach dróg, 
- poinformował o wydanych za�wiadczeniach działalno�ci gospodarczej, o korespondencji 

wpływaj�cej i wypływaj�cej z urz�du, jak równie� wydanych zarz�dzeniach WG. 
D y s k u s j a: 
� Radny Malik Jan- zapytał w sprawie remontu ul.Lipowina , czy nie mo�na zrobi� remontu 

cz�stkowego? 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- droga jest planowana do realizacji w latach 2006-2007, 
remont cz�stkowy nie przyniesie efektu, obecnie brak �rodków finansowych na zrobienie 
nawierzchni. 
� Radny Blacha Anzelm- zapytał w sprawie remizy OSP w Miejscu Odrza�skim?, 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie� – na przyszłej sesji wrócimy do tematu, 
� Radna Michalczyk Maria- zapytała w sprawie remontu dróg gminnych zniszczonych  

podczas kwietniowej powodzi  ul.Dzier�onia, ul.Płonia i inne? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- na remont dróg zniszczonych w czasie kwietniowej powodzi 
jest ogłoszony przetarg. 
Ad.5. Przyst�piono do podj�cia uchwał : 
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi 
działami, rozdziałami i paragrafami.  
Udzielono głosu Przewodnicz�cemu komisji gospodarczo-bud�etowej Leonardowi Basi�cie, 
który przekazał pozytywn� opini� komisji w temacie omawianych zmian. 
Dyskusja : 
� Radny Malik Jan zapytał o kwot� wolnych �rodków wprowadzanych do bud�etu gminy? 
Pani Skarbnik udzieliła wyja�nie�- jest to kwota 90.383zł . 
� Radny Walter Oleks –poinformował , �e na obiektach Victorii Cisek jest potrzeba 

remontu dachu polegaj�ca na zmianie papy, dlatego dokonano zmiany w Dziale 926 
Kultura Fizyczna i Sport zwi�kszaj�c wydatki bie��ce o kwot� 8.500,-zł.. 

� Radny Blacha Anzelm- zapytał o rozdział 75075 Promocja jednostek  samorz�du 
terytorialnego? 

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�-zwi�kszono kwot� wydatków bie��cy o 6.000,-zł, w roku 
poprzednim w dziale tym było wi�cej zaplanowanych pieni�dzy, natomiast na 2006r 
zaplanowano mniej a  w ramach promocji zamierzamy zrobi� film o gminie, b�dziemy 
równie� go�ci� w naszej gminie młodzie� z Gminy partnerskiej Breitungen.  
Zako�czono dyskusj�, projekt uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy na 2006r  
poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                       - 13 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowani - 0 głosów, 
Uchwała Nr XLIII/200/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 14 lipca 2006r w sprawie zmian do 
bud�etu gminy na 2006r została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 4 do 
protokółu sesji. 
Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji Rewizyjnej P.Oleksowi, który odczytał plan 
pracy komisji na II półrocze 2006r od lipca do pa�dziernika. Plan pracy komisji stanowi 
zał�cznik do projektu uchwały. Radni nie wnie�li �adnych uwag do przedstawionego planu 
pracy wobec czego projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                         - 13 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
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Uchwała Nr XLIII/201/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 14 lipca 2006r w sprawie przyj�cia 
planu pracy komisji rewizyjnej na II półrocze 2006r została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała 
stanowi zał�cznik nr 5 do protokółu sesji. 
Ad 6 . Udzielono głosu przewodnicz�cym komisji stałych rady, którzy odczytali plany pracy 
na II półrocze 2006r: 
a/ Przewodnicz�cy Komisji O�wiaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych- plan pracy 
stanowi zał�cznik nr 6 do protokółu sesji, 
b/ Przewodnicz�cy Komisji Gospodarczo-Bud�etowej- plan pracy stanowi zał�cznik nr 7 do 
protokółu sesji, 
c/ przewodnicz�cy komisji rolnictwa- plan pracy stanowi zał�cznik nr 8 do protokółu sesji. 
Ad.7.Radny Malik Jan – w imieniu członków komisji o�wiaty, podzi�kował LZS Victoria 
Łany za  udzielenie informacji i ugoszczenie w nowo wybudowanym budynku szatni w 
Łanach. 
Radny Ketzler Alojzy- poinformował, �e w zwi�zku z budow� wału p.pow. drogi dojazdowe 
do Odry s� bardzo zniszczone przez ci��ki sprz�t. 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- po zako�czeniu inwestycji, inwestor powinien usun�� 
usterki. 
Radny Basista Leonard- film o gminie, prosił o szczegóły? Zapytał równie� w sprawie 
�wietlic wiejskich, które s� wyremontowane, czy b�dzie zapewniona opieka nad małymi 
dzie�mi w �wietlicach? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- w poprzednim roku zrobiono widokówki, w tym roku 
planujemy zrobienie filmu, na którym zarejestruje si� ciekawsze  miejsca oraz wa�niejsze 
imprezy  gminne. Je�eli chodzi o obecno�� małych w �wietlicach wiejskich to opiek� 
powinien sprawowa� rodzic.   
Poinformował, równie�, �e konkurs „ najbardziej zadbana zagroda wiejska” zostanie 
rozstrzygni�ty na sesji sierpniowej. 
Wyczerpano porz�dek obrad XLIII Sesji Rady Gminy Cisek.  
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz słowami „ Zamykam obrady XLIII Sesji 
Rady Gminy Cisek” zako�czył obrady- godz. 16.15. 
 
Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

Przewodnicz�cy 
Rady Gminy Cisek 

/-/ Paweł Ryborz 


