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Protokół 
z obrad XLIV Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 28 sierpnia 2006r- godz.14.00 
 

 
 
Ad.1. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz słowami „Otwieram obrady XLIV 
Sesji Rady Gminy Cisek” otworzył obrady sesji. Powitał wszystkich obecnych radnych, 
sołtysów, go�ci zaproszonych, pracowników Urz�du oraz redaktorów prasy lokalnej. 
Sprawdził prawomocno�� obrad XLIV sesji na 15 radnych obecnych 10 ( nieobecni: 
Bystrycka Sylwia, Blacha Anzelm,   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 zgłosił wniosek w sprawie 
wprowadzenia do porz�dku obrad projektu uchwały: uchylenia własnej uchwały Nr 
XXVI/165/2001 Rady Gminy Cisek z dnia 22 czerwca  2001r w sprawie zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania bud�etu za I  półrocze . 
Wniosek radnego PRG Pawła Ryborza poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                          -10 głosów,  
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
Wniosek w sprawie wprowadzenia do porz�dku obrad projektu uchwały dotycz�cego 
uchylenia własnej uchwały Nr XXVI/165/2001 Rady Gminy Cisek z dnia 22 czerwca  2001r 
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud�etu za I  półrocze 
jednomy�lnie przyj�to . Innych zmian do porz�dku obrad nie zgłoszono.  Porz�dek obrad sesji 
po zmianach przedstawia si� nast�puj�co: 
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocno�ci obrad. 
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porz�dku obrad. 
3. Przyj�cie protokółu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy. 
4. Wr�czenie nagród dla laureatów  konkursu na „ Najbardziej Zadban� Zagrod� Wiejsk�” . 
5. Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy. 
6. Sprawozdanie   Wójta Gminy Cisek  z działalno�ci   w okresie mi�dzysesyjnym. 
7. Wr�czenie wyró�nie� odchodz�cym na emerytur� dyrektorom Publicznych Szkół 

Podstawowych. 
8.  Podj�cie uchwał w sprawach: 

a/  uchylenia własnej uchwały Nr XXVI/165/2001 Rady Gminy Cisek z dnia 22 czerwca   
      2001r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud�etu za I   
      półrocze . 
b/   zmiany w bud�ecie gminy Cisek na 2006r- projekt uchwały zostanie dor�czony przed    
      sesj�,  

      c/   procedury uchwalania uchwały bud�etowej Gminy Cisek oraz rodzaju                                          
            i szczegółowo�ci materiałów informacyjnych towarzysz�cych projektowi uchwały   
            bud�etowej, 
       d/   przyj�cia statutu Zwi�zku Mi�dzygminnego „ Czysty Region”, 
       e/   zaci�gni�cia długoterminowego kredytu na realizacj� zadania inwestycyjnego pn.    
             „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Roszowice-Łany”, 
       f/   zaci�gni�cia długoterminowego kredytu na realizacj� zadania inwestycyjnego pn 
            „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bła�ejowice-Poni�cice” 
9. Zapytania i o�wiadczenia radnych. 
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10. Informacje oraz zapytania sołtysów. 
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
12. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji. 
Ad.3. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek zapytał o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej 
sesji z dnia 14 lipca 2006r. Radni nie wnie�li �adnych uwag do protokółu. Przyj�cie protokółu 
poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                           - 10 głosów, 
przeciw                                       - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania -  0 głosów, 
Protokół z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Cisek przyj�to jednomy�lnie. 
Ad.4. Powitano laureatów konkursu „Najbardziej zadbana zagroda wiejska”. Udzielono głosu 
Sekretarzowi Urz�du J. Groegerowi  , który odczytał protokół  komisji konkursowej. Protokół 
stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji. W trakcie odczytywania protokółu poszczególne 
posesje pokazywano  multimedialnie. 
Wójt Gminy Alojzy Parys wr�czył nagrody, dyplomy, zło�ył serdeczne podzi�kowanie 
laureatom konkursu, nadmienił  zadbane zagrody s� wspaniałym przykładem dla wszystkich 
mieszka�ców, konkurs jest zach�t� dla innych. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz podzi�kował komisji konkursowej za 
przeprowadzenie konkursu.. 
Ad. 5. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz przedstawił informacj� ze  swojej  
działalno�ci mi�dzysesyjnej. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu sesji. 
Zgodnie z informacj� Przewodnicz�cego Rady Gminy udzielono głosu z-cy 
przewodnicz�cego J.Malikowi, który odczytał pisma Wojewody Opolskiego  PN.III-SJ-0911-
1-139/06 oraz PN.III-SJ-0911-1-134/06 dotycz�cych rozstrzygni�cia nadzorczego w sprawie 
uchwały nr XLII/196/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 12 czerwca 2006r. Odczytał równie� 
pismo w sprawie nadania wyró�nie� „ Za zasługi dla Gminy Cisek” dla: Jana Cie�laka, Jana 
Malika, Reinholda Lepiorza. Pisma stanowi� zał�cznik nr 4 do protokółu sesji.     
 
Ad.6. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalno�ci w okresie mi�dzysesyjnym: 
- poinformował o imprezie „ sikawek konnych” zorganizowanej w Łanach, skierował słowa 

uznania dla organizatorów. 
-  Poinformował o uko�czeniu prac z programu „Odnowa wsi”, 
- poinformował o pobycie w naszej gminie dzieci z gminy partnerskiej z Breitungen, 
- poinformował o lustracji z Urz�du Marszałkowskiego, w sprawie szkód po powodzi, 

odbioru remontu dróg w Roszowickim Lesie, odtworzenia rowów w Roszowickim Lesie( 
166.000,-zł drogi, 53.000,-zł rowy, 5.000,-zł parking), 

- poinformował o budowie gara�u w Nieznaszynie planowanej na 2007r , 
- poinformował o festynie w Łanach z okazji „ 100-lecia istnienia ko�cioła”, 
udzielił wyczerpuj�cej informacji n/t przeprowadzonych przetargów: 
� na budow� drogi Bła�ejowice –Poni�cice, 
� na remont drogi Roszowicki Las- Roszowice, 
�   -„-   -„-             Roszowice-Łany, 
� dowóz dzieci do szkół na rok szkolny 2006-2007, 
� na sprzeda� działek zabudowanych w Łanach: były dom nauczyciela oraz cegielnia, 
� na sprzeda� działek rolnych  w Kobylicach, 

 
 

� na sprzeda� działki rolnej w Podlesiu, 
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� na sprzeda� działki rolnej w Bła�ejowicach, 
- poinformował o wydanych Zarz�dzeniach Wójta oraz o wydanych decyzjach na sprzeda�       
      napoi alkoholowych, 
-     poinformował o wysłanych z urz�du pismach ( 338szt), 
- poinformował o pismach, które do urz�du wpłyn�ły (546), 
- poinformował o zmianach w ewidencji działalno�ci gospodarczej. 
Ad.7. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który zło�ył serdeczne podzi�kowania dyrektorom 
odchodz�cym na emerytur�-Pani Dyrektor Halinie Mazurkiewicz oraz Pani Dyrektor 
Bogusławie Chyli. Radni podzi�kowali gromkimi brawami za współprac�. 
Nowo-mianowanym dyrektorom wr�czono nominacje do pracy dyrektorskiej. Pani Dyrektor 
PSP Landzmierz Małgorzata Licznar i Pan Dyrektor PSP Łany Alfred Kordula zapewnili, �e 
swoj� prac� b�d� wykonywa� sumiennie.   
Ad.8 Podjecie uchwał: 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie uchylenia  Uchwały Nr XXVI/165/2001  a dnia 
22 czerwca 2001 r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud�etu za I 
półrocze . 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,   
Uchwała Nr XLIV/202/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 28 sierpnia 2006r w sprawie 
uchylenia Uchwały Nr XXVI/165/2001 z dnia 22 czerwca 2001r w sprawie zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania bud�etu za I półrocze została jednomy�lnie podj�ta. 
Uchwała stanowi zał�cznik nr 5 do protokółu sesji.   
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy na 2006r. Udzielono 
głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami, 
rozdziałami, paragrafami. 
Udzielono głosu Leonardowi Basi�cie-Przewodnicz�cemu Komisji Gospodarczo-Bud�etowej, 
który przedstawił opini� komisji w sprawie proponowanych zmian do bud�etu Gminy na 
2006r. Komisja pozytywnie opiniuje zmiany. 
Dyskusja: 
Sołtys Kazimiera Lewicka- zapytał w sprawie zakupu rolet do okien w Gminnym O�rodku 
Kultury był konieczny skoro zakupiono  klimatyzacj�? 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- aby klimatyzacja dobrze działała 
powinien by� ograniczony dopływ ciepła z zewn�trz dlatego zakupiono rolety, ze strony 
dyrektora GOK-u jest zapewnienie, �e klimatyzacja z roletami b�dzie dobrze funkcjonowa�.  
Innych pyta� nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie . 
za przyj�ciem                           - 9 głosów, 
przeciw                                      -0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  –0 głosów, 
1 radny nieobecny w chwili głosowania. 
Uchwała Nr XLIV/203 Rady Gminy Cisek z dnia 28 sierpnia 2006r w sprawie zmian do 
bud�etu Gminy na 2006r została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 6 do 
protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie procedury uchwalania uchwały bud�etowej 
Gminy Cisek oraz rodzaju i szczegółowo�ci materiałów informacyjnych towarzysz�cych 
projektowi uchwały  bud�etowej. 
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Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie� – w zwi�zku z nowelizacj� ustaw: o finansach 
publicznych i o samorz�dzie gminnym zaistniała potrzeba podj�cia omawianej uchwały. 
Przewodnicz�cy komisji gospodarczo-bud�etowej Leonard Basista przedstawił pozytywn� 
opinie komisji. Radni nie wnie�li �adnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, w 
zwi�zku z czym projekt poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                         - 10 głosów,  
przeciw                                  -   0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
Uchwała Nr XLIV/204/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 28 sierpnia 2006r w sprawie 
procedury uchwalania uchwały bud�etowej Gminy Cisek oraz rodzaju                                          
i szczegółowo�ci materiałów informacyjnych towarzysz�cych projektowi uchwały 
bud�etowej, została jednomy�lnie podj�ta . uchwała stanowi zał�cznik nr 7 do protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie przyj�cia Statutu Zwi�zku Mi�dzygminnego 
„Czysty Region” . Projekt uchwały radni otrzymali na 7 dni przed sesj� i byli zapoznani         
z tre�ci� projektu. Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz przypomniał tre�� Uchwały Rady 
Gminy Cisek podj�tej dnia 05 grudnia 2005r Nr XXXVII/170/2005 w sprawie utworzenia 
Zwi�zku Mi�dzygminnego „Czysty Region”. 
Dyskusja: 
� Radny Basista Leonard- 1. prosił o wytłumaczenie zapisu §17  pkt  2 „ Wyra�enie zgody 

na przyst�pienie nowego członka do Zwi�zku, ustalenie  wysoko�ci i terminów wpłacania 
składek członkowskich oraz zasad i terminów wnoszenia maj�tku przejmowanego w celu 
wykonywania zada� od gmin-członków Zwi�zku”. 2. Stwierdził, �e jest brak okre�lenia 
wysoko�ci składek? 

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�-1. Gmina nale��ca do Zwi�zku mo�e wnie�� maj�tek np. 
wysypisko �mieci lub sprz�t. 2. Zarz�d ustala stawk� składek od mieszka�ca gminy. 
� Rada Blana Lucja – zapytała kto z tereny gminy b�dzie nale�ał do Zarz�du Zwi�zku? 
Przewodnicz�cy Rady Gminy udzielił wyja�nie�- do Zarz�du Zwi�zku „Czysty Region” 
b�dzie nale�ał Wójt Gminy. 
Innych pyta� nie zgłoszono. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyj�cia Statutu Zwi�zku 
Mi�dzygminnego „Czysty Region” poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                        - 10 głosów, 
przeciw                                     -0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
Uchwała Nr XLIV /205/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 28 sierpnia 2006r  w sprawie 
przyj�cia Statutu Zwi�zku Mi�dzygminnego „Czysty Region” została jednomy�lnie podj�ta. 
Uchwała stanowi zał�cznik nr 8 do protokółu  sesji. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwał w sprawie zaci�gni�cia długoterminowych kredytów                
z przeznaczeniem na remonty dróg.  
Odczytano projekt uchwały w sprawie zaci�gni�cia długoterminowego kredytu na realizacj� 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Roszowice-
Łany” w kwocie: 270.000,00 zł. 
Wójt Gminy Cisek Alojzy Parys udzielił wyja�nie�- kwota 270.000,00 zł jest kwot� brakuj�c� 
w bud�ecie gminy na realizacj� inwestycji. 
Radni nie wnie�li �adnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, w zwi�zku z czym 
przyst�piono do głosowania: 
za przyj�ciem                           - 10 głosów, 
przeciw                                      – 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  – 0 głosów, 
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Uchwała Nr XLIV/206/2006 Rady Gminy Cisek  z dnia 28 sierpnia 2006r w sprawie 
zaci�gni�cia długoterminowego kredytu  została jednomy�lnie podj�ta . Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 9 do protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały  w sprawie zaci�gni�cia długoterminowego kredytu na 
realizacj� zadania inwestycyjnego „ budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
Bła�ejowice –Poni�cice” w kwocie 138.000,00zł. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek odczytał projekt uchwały. Radni nie wnie�li �adnych 
uwag do przedstawionego projektu, w zwi�zku z czym projekt uchwały poddano pod 
głosowanie:  
za przyj�ciem                        - 10 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
Uchwała Nr XLIV/ 207/ 2006 Rady Gminy Cisek   z dnia 28 sierpnia 2006r w sprawie 
zaci�gni�cia długoterminowego kredytu została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 10 do protokółu sesji.  
Zako�czono podejmowanie uchwał uj�tych w porz�dku obrad XLIV Sesji Rady Gminy 
Cisek. 
Ad.9 Zapytania radnych: 
Radny Malik Jan- zapytał w sprawie remontu ul.Lipowina w Przewozie, po deszczu nie da si� 
jecha� nie wida� gł�bokich dziur, czy nie mo�naby załata� tych dziur? 
Wójt Gminy Cisek – udzielił wyja�nie�, droga ta jest droga transportu rolnego, nie ma sensu 
robi� remont cz��ciowy poniewa� nawierzchnia jest bardzo zniszczona, Gmina czyni starania 
o dofinansowanie w kwocie ok.200.000zł z Urz�du Marszałkowskiego, z chwila otrzymania 
tych pieni�dzy zrobiona zostanie cała nawierzchnia tej drogi. 
 Przewodnicz�cy Rady Paweł Ryborz- poinformował radnych o wyborach do Młodzie�owej 
rady Gminy. 
Radny Alojzy Ketzler- stwierdził, �e Młodzie�owa Rada Gminy powinna mie� zaplanowane 
�rodki finansowe  w bud�ecie gminy, niech by to było tylko 1.000,-zł na rok, młodzie� czuła 
by si� usatysfakcjonowana, �e mo�e decydowa�, w przeciwnym razie jest to decydowanie na 
„sucho, je�eli młodzie� nie mo�e decydowa� to szkoda czasu” . 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz- udzielił wyja�nie�- ustawodawca nie 
przewiduje �rodków finansowych w bud�ecie gminy dla Młodzie�owej Rady  Gminy. 
 
Radny Alojzy Wurst-   w sprawie fatalnego stanu dróg powiatowych przebiegaj�cych przez 
Gmin� Cisek a w szczególno�ci  drogi w Sukowicach,  Steblowie i Byczynice-Roszowice, 
dziury po zimie nie s� zaklejone, zapytał czy wymienione wy�ej s� drogami powiatowymi? 
    
Radna Michalczyk Maria zam Roszowicki Las  zgłosiła remont dróg powiatowych w 
Roszowickim Lesie, s� du�e ubytki nawierzchni na zakr�tach z licznymi gł�bokimi dziurami 
na poboczach. 
Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka- z Zarz�dem Dróg Powiatowych nale�y post�powa� 
radykalnie, lecz nie ma tam z kim rozmawia�, kierownik Kry� udziela informacji bardzo 
„omijaj�co”, jako przykład podała łatanie dziur  na ul.Bełk w Cisku- jedna du�a dziura 
zaklejona  natomiast inne nie poklejone. 
Radny Walter Oleks- stwierdził, �e drogi powiatowe na terenie naszej gminy s� w fatalnym 
stanie,  przeje�d�ał ostatnio przez powiat strzelecki i drogi s� tam   „ jak na innym �wiecie”, 
Potwierdził równie� wypowied� pani Sołtys, �e w temacie dróg  nale�y post�pi� radykalnie: 
zwoła� sesj� dora�n�, zaprosi� telewizj� Opole, niech wszystkim powiedz� czy b�dzie 
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robione czy nie „albo-albo”, przejecha� i pokaza� „ z wizj� w terenie”, po�wi��my nawet 
temu tematowi jedn� sesj�, 
Przewodnicz�cy rady Paweł Ryborz zapewnił, �e odb�d� si� w trybie pilnym rozmowy             
z panem Starost�. 
Radny wsi Stablów Wurst Alojzy- poinformował o dzikim wysypisku na polu, którego 
wła�cicielem jest Pan Piecek, gdzie obecnie wyrzucono worki z  „padlin�”, zaapelował do 
sołtysów  szczególnie z Nieznaszyna i Rroszowickiego Lasu  aby zwróci� uwag� na rolników. 
Wójt Gminy Cisek – prosił radnych o propozycj� w tym temacie, nale�ałoby spisa� nr 
rejestracyjny pojazdu i zgłosi� na policj�. Rolnicy na pewno s� zorientowani kto wywiózł 
padliny w wymienione miejsce, jednak�e je�eli nie wska�e si� z imienia i nazwiska sprawcy, 
sprawy si� nie rozwi��e. 
Radna Karina Walach stwierdziła, ze spraw� nale�ałoby nagło�ni� na łamach prasy lokalnej z 
krytyczn� przestrog�.  
Redaktor „Gazety Lokalnej” J,Jurkowski- stwierdził, �e s�siedzie wiedz� kto i gdzie padliny 
wywiózł. 
Ad. 10 ,Informacje i zapytania sołtysów. 
Sołtys z Cisek Kazimiera Lewicka-1. koło  pojemników do segregacji odpadów nale�ałoby 
postawi� stra�nika , poniewa� mieszka�cy nie dbaj� o porz�dek w tych miejscach, �mieci nie 
s� segregowane, �mieci przeró�ne rzucane s� obok, „ jest to nie do uchwycenia”. 2. Zgłosiła 
wyci�cie krzewów przy drodze wojewódzkiej w Kobylicach naprzeciw �wirowni. 3 Parking 
w Cisku? 4. Budowa wałów?- sołtysi s� niedoinformowani o zebraniach odbywaj�cych na 
wałach, pracownicy WZIR-u mówi� co innego rolnicy co innego, w sprawach konfliktowych 
rolnicy przychodz� do sołtysa, nadmieniła aby sołtysa równie� informowa� o spotkaniach na 
wale, poniewa� w sprawach konfliktowych sołtys nie wie kogo broni�. 5. Klapy na potoku 
Dzielniczka? 6 „ Wyrwa” na potoku w Cisku w sierpniu miała by� zrobiona? 7. jaki jest 
program tegorocznych do�ynek gminnych w Roszowickim Lesie/ 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�-1. Sprawa �mieci, je�eli mieszka�cy nie b�d� dba� o 
porz�dek to interwencja niewiele pomorze, zgłosi� imienne kto za�mieca, 2 do ZDW zostanie 
wysłane pismo 3. Na zrobienie parkingu w Cisku jest zaplanowane w bud�ecie gminy 
10.000,- zł,   4. Spotkania na wałach organizuje WZIR,  sprawy sporne wyja�niane s� za 
po�rednictwem urz�du5. Co roku jest przegl�d klap, na klapie musi by� uszczelka, 
wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno��, nowe klapy nic nie zmieni�. 6 je�eli chodzi o 
spraw� sporn� w Cisku „wyrwa” nale�y dokładniej problem sformułowa�, nale�y 
skontaktowa� si� z wykonawca i szczegóły omówi�.  
 
7. Do�ynki Gminne odb�d� si� 23 wrze�nia 2006r w Roszowickim Lesie. Program 
przewiduje; Sobota 23 wrze�nia 2006r – wyst�p zespołów „ Biedroneczki”,”Wesoła Ferajna 
Benka” i kabaretu „Quatro” wieczorem przewiduje si� zabaw� taneczn� dla wszystkich 
mieszka�ców. Niedziela 24 wrze�nia 2006r o godz.12.30 zbiórka uczestników do�ynek ,            
o 13.00 msza �w. o godz. 14. 30 przemarsz korowodu do�ynkowego, o godz. 15.00 ceremoniał 
do�ynkowy, w godz. 16.00-18.30 wyst�py zespołów, od godz. 20.00 zabawa taneczna dla 
wszystkich.  Program imprezy do�ynkowej stanowi zał�cznik nr 11 do protokółu sesji.  
Przewiduje si� aby z ka�dej wsi była delegacja z koron� do�ynkow�. 
Sołtys wsi Proszowice Gwó�d� Jan- poinformował, �e firma Rethmann nie wywi�zuje si� z 
wywozu �mieci segregowanych plastików i szkła. 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, �e w przyszłym roku zamierza si� zwi�kszy�  
cz�stotliwo�� wywozu �mieci segregowanych. 
Sołtys wsi Kobylice Golenia Ryszard- poinformował o otrzymanym pi�mie w sprawie 
uwarunkowania terenu w Kobylicach . �wirownia zamierza wydoby� 600.000 ton kruszywa 
rocznie. Samochody ci��arowe z załadunkiem b�d� niszczy� nasze drogi, „monituje” aby 
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zastanowi� si� nad problemem, nale�ałoby poszerzy� drog� jak równie� zrobi� chodniki w 
Kobylicach w przeciwnym razie b�dzie „katastrofa na naszych drogach, je�eli gmina si� 
zgodziła to trzeba te� ��da�, aby kopalnia partycypowała w kosztach remontu dróg i zrobieniu 
chodnika, je�eli zaczn� wywozi� �wir b�dzie katastrofa” . Nadmienił , �e humus-perła gminy 
jest rozkradany, pieni�dze ze sprzeda�y humusu powinny wróci� do gminy, zapytał co z 
rowami odwadniaj�cymi na terenie wyrobiska? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- decyzja o uwarunkowaniach �rodowiskowych okre�la normy 
maksymalne dla kopalni, zawsze jeste�my przyrównywani do gmin o�ciennych, Gmina 
Bierawa „�yje” z wyrobisk, stwierdził, �e Rada Gminy Cisek podj�ła uchwał� wyra�aj�ca 
zgod� dla kpalni. 
Ad.11 . �adne interpelacje nie wpłyn�ły. 
Ad.12. Nie zgłoszono �adnych wolnych wniosków, Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł 
Ryborz słowami „ Zamykam obrady XLIV Sesji Rady Gminy Cisek”, zamkn�ł obrady- 
godz. 18.45. 
 
Protokółowała Małgorzata Siegmann      
 

   Przewodnicz�cy 
Rady Gminy Cisek 
  /-/ Paweł Ryborz 


