
Protokół  
z obrad XLV Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 09 pa�dziernika 2006r –godz.14.00 
 

Ad.1. Obrady XLV Sesji słowami „ Otwieram  obrady XLV Sesji  Rady Gminy Cisek” 
otworzył i prowadził Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz. Na wst�pie sprawdził 
prawomocno�� obrad sesji na 15 radnych obecnych: 11, /nieobecni:  Sylwia Bustrycka, Józef 
Kusze, Michalczyk Maria Przewo�nik Andrzej/. Obrady XLV Sesji Rady Gminy 
prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do 
protokółu sesji. Powitał wszystkich uczestników obrad: radnych, sołtysów, go�ci 
zaproszonych, redaktora Gazety Lokalnej. 
Ad.2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków : 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz zgłosił wniosek w sprawie wprowadzenia do 
porz�dku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany  Uchwały XXX/146/2005 Rady Gminy 
Cisek z dnia 30 maja 2005r dotycz�cej wprowadzenia na terenie Gminy Cisek  poboru w 
drodze inkasa podatku i opłat. Zaproponował aby zmian� uj�to w pkt. 8 a. Radni nie wnie�li 
�adnych pyta� do proponowanego wniosku. 
Wniosek przewodnicz�cego poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                        - 11 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
Wniosek jednomy�lnie przyj�to i projekt uchwały wprowadzono  do porz�dku obrad. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz zgłosił drugi wniosek w sprawie wprowadzenia 
do porz�dku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysoko�ci dziennych stawek opłaty 
targowej, zasad poboru jej płatno�ci, zarz�dzania poboru opłaty targowej w drodze  inkasa, 
oraz zwolnie� od tych opłat na terenie Gminy Cisek Zaproponował aby zmian� uj�to w pkt 
8b. Radni nie zgłosili �adnych uwag do zło�onego wniosku. 
Wniosek poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                         -11 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
Wniosek jednomy�lnie przyj�to i projekt uchwały wprowadzono  do porz�dku obrad. 
Wójt Gminy Cisek zgłosił wniosek w sprawie wykre�lenia z porz�dku obradpkt8c projektu 
uchwały w sprawie przyj�cia regulaminu na 2007r  okre�laj�cego niektóre zasady 
wynagradzania za prac� oraz  wysoko�� i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków wynagradzania i nagród. Powodem zdj�cia uchwały z porz�dku obrad jest brak 
opinii Zwi�zków Zawodowych Nauczycielstwa Polskiego. Radni nie wnie�li �adnych uwag . 
Wniosek Wójta Gminy poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                          - 11 głosów,  
przeciw                                     – 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów, 
Wniosek Wójta Gminy w sprawie wykre�lenia z porz�dku obrad pkt 8c -projektu uchwały w 
sprawie  przyj�cia regulaminu na 2007r  okre�laj�cego niektóre zasady wynagradzania za 
prac� oraz  wysoko��    i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 
wynagradzania i nagród przyj�to jednomy�lnie. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz zgłosił  wniosek w sprawie wprowadzenia do 
porz�dku pkt 8g obrad projektu uchwały w sprawie przedstawienia wniosku o ustalenie 
dodatkowej nazwy miejscowo�ci w j�zyku niemieckiej mniejszo�ci narodowej. Radni nie 
wnie�li �adnych uwag do proponowanego wniosku. 
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Wniosek poddano pod głosowanie. 
za przyj�ciem                           - 8 głosów,  
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 3 głosów, 
Wniosek Przewodnicz�cego Rady Gminy Cisek Pawła Ryborza wi�kszo�ci� głosów przyj�to 
i wprowadzono do porz�dku obrad. 
Przewodnicz�cy Rady poinformował, �e w przypadku projektu uchwały w sprawie nadania 
wyró�nie� „ Za zasługi dla Gminy Cisek” przygotowano jeden projekt uchwały, w którym 
wypisano wszystkie proponowane osoby- pkt 8 d porz�dku obrad. Na dzisiejszej sesji dla 
ka�dej z nagrodzonych osób zostanie podj�ta odr�bna uchwała. 
Innych uwag nie zgłoszono. 
Przyst�piono do realizacji porz�dku obrad, który  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 XLIV Sesji Rady Gminy. 
4. Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie Gminy Cisek, perspektywy ich remontu 

i modernizacji( zaproszeni go�cie: Starosta Powiatu K-Ko�le J.Gisman oraz Kierownik 
Infrastruktury Drogowej A.Kry�), 

5. Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy . 
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzysesyjnym. 
7.   Informacja n/t realizacji bud�etu gminy Cisek za I półrocze 2006r 
8. Podj�cie uchwał w sprawach: 

a/   zmiany  Uchwały XXX/146/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja 2005r dotycz�cej                             
      wprowadzenia na terenie Gminy Cisek  poboru w drodze inkasa podatku i opłat. 

       b/   ustalenia wysoko�ci  dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru jej płatno�ci,                
             zarz�dzania poboru opłaty targowej w drodze  inkasa, oraz zwolnie� od tych opłat na   
             terenie Gminy Cisek 

 c/   zmiany w bud�ecie gminy Cisek na 2006r, 
 d/   górnych stawek opłat ponoszonych przez wła�cicieli nieruchomo�ci za usługi                  
       w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró�niania zbiorników  
       bezodpływowych na terenie Gminy Cisek, 
 e/   nadania wyró�nie� „Za zasługi dla Gminy Cisek” – 3 uchwały, 
 f/   ustalenia dodatkowej nazwy miejscowo�ci w j�zyku niemieckiej mniejszo�ci   
       narodowej ( dla poszczególnych miejscowo�ci Gminy Cisek), w tym punkcie zostanie  
       rozpatrzonych 14 uchwał, 
  g/   przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci w j�zyku    
       niemieckiej mniejszo�ci narodowej ( dla poszczególnych miejscowo�ci Gminy   
       Cisek),       
       w tym punkcie zostanie rozpatrzonych 14 uchwał, 
   h/ zło�enia wniosku o wpisanie Gminy Cisek do Rejestru gmin , na obszarze których           
       u�ywane s� nazwy w j�zyku mniejszo�ci, 

9. Sprawozdanie Przewodnicz�cych stałych komisji rady z działalno�ci za okres od stycznia 
do pa�dziernika 2006r. 

10.    Zapytania i o�wiadczenia radnych. 
11.   Informacje oraz zapytania sołtysów. 
12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
13. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji. 
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Ad.3. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz zapytał o uwagi do protokółu z 
obrad poprzedniej XLIV Sesji. Radni nie wnie�li �adnych uwag do protokółu, w zwi�zku z 
czym przyj�cie protokółu poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                         - 11 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
Protokół z obrad poprzedniej XLIV Sesji został jednomy�lnie przyj�ty. 
Ad 4. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek odczytał pismo Starosty Powiatu informuj�cego        
o nieprzybyciu na obrady sesji. Pismo stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji. 
Powitał młodzie� Publicznego Gimnazjum w Cisku, która w ramach lekcji WOS przybyła na 
obrady Sesji. 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz powitał Kierownika Infrastruktury 
Drogowej Starostwa Powiatowego w K�dzierzynie-Ko�lu  Arkadiusza Krysia, któremu 
udzielił głosu. 
Pan A.Kry� na wst�pie swojej wypowiedzi przedstawił informacj� dotycz�c� zakresu robót na 
drogach powiatowych przebiegaj�cych przez Gmin� Cisek: 
- wyremontowano most na Odrze ł�cz�cy Gminy Cisek z Bieraw�( koszt remont 187.000), 
- zrobiono cz��ciowe łatanie dziur, do 2 tygodni dziury powinny by� załatane, 
- odtworzono rów Steblów-Byczynice oraz zrobiono cz��ciowy remont przepustu, 
- wykonywano koszenie poboczy, 
- zostanie jeszcze wykonane malowanie przej�� dla pieszych, 
- na remont drogi Roszowice-Roszowicki Las odbyły si� 3 przetargi, które nie doszły do 

skutku, �adna firma si� nie zgłosiła, zaplanowano 140.000,-zł na ten cel, pieni�dze 
przeznaczono na remont dróg w mie�cie K-Ko�le,  

Potwierdził, �e je�eli chodzi o remonty dróg to Gmina jest troch� pokrzywdzona, lecz o tym 
które drogi remontowa� decyduje Zarz�d Starostwa.   
D y s k u s j a : 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek zapytał czy pieni�dze zaplanowane na remonty dróg w 
2006r zostan� przerobione? 
Pan A. Kry� nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi- na zaplanowane �rodki finansowe w 
kwocie 15.000.000zł otrzymano 6.000.000zł, które s� niewystarczaj�ce, łatanie dziur na 
krótki czas rozwi�zuje problem. 
� Radny Malik Jan- zapytał czy jest sens podejmowa� dyskusj�, poniewa� stan dróg w chwili 

obecnej jest fatalny, jako przykład podał stan dróg w Roszowickim Lesie, gdzie s� w�skie 
drogi, pobocza zarwane, zakr�ty z licznymi gł�bokimi dziurami, nadmienił, �e mo�e doj�� 
do nieszcz��cia. 

� Sołtys Kazimiera Lewicka- zapytała, czy wykonane roboty s� sprawdzane? poniewa� 
zdaniem Pani Sołtys wsi Cisek firma remontuj�ca nawierzchni� mostu odstawiła  „fuch�”- 
deski s� suche nie zakonserwowane, stwierdziła, �e jest to niszczenie naszych pieni�dzy. 
Nast�pnie zausterkowała łatanie dziur , twierdz�c, �e pracownicy „skacz�” łataj�c dziury, 
wyraziła niezadowolenie z wytłumaczenia, „�e firmy si� nie zgłosiły do przetargu”, swoj� 
wypowied� zako�czyła morałem „ Obiecanki cacanki a głupiemu rado��”, 

� Radny Walter Oleks- zakwestionował 140.000zł, które miały by� wykorzystane na remont 
drogi Roszowice – Roszowicki Las usprawiedliwieniem Starostwa było niezgłoszenie si� 
firm do przetargu, pieni�dze przeznaczono na remont dróg w mie�cie, wi�c radny Oleks 
zadał pytanie czy na remont dróg w mie�cie znalazł si� wykonawca? Zakwestionował 
malowanie pasów o tej porze, stwierdził, �e Pan A.Kry� nie ma wielkich kompetencji 
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wobec czego szkoda czasu na dalsz� dyskusj� i zgłosił wniosek o zamkni�cie dyskusji                
w temacie remontów dróg powiatowych. 
Wniosek radnego W. Oleksa poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                           - 7 głosów, 
przeciw                                     - 3 głosy, 
wstrzymało si� od głosowania – 1 głos, 
Wi�kszo�ci� głosów wniosek radnego W. Oleksa przyj�to i zamkni�to dyskusj� w sprawie 
remontów dróg powiatowych. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz podzi�kował Panu Krysiowi za 
uczestnictwo w obradach sesji. 
Ad.5  Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalno�ci w okresie mi�dzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu 
sesji. Radni nie wnie�li �adnych pyta� do sprawozdania przewodnicz�cego. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz udzielił głosu nauczycielowi Gimnazjum-
P.Mikulskiemu, który przybył z młodzie�� na obrady Sesji. Powodem przybycia były wybory 
do Młodzie�owej Rady Gminy, które niedoszły do skutku. Zdaniem Pana Mikulskiego 
terminy wyborów okre�lone w Statucie, s� za krótkie. Mimo, i� terminy były kilkakrotnie 
Uchwałami rady wydłu�ane to młodzie� nie zd��yła si�  zebra�, zabrakło kandydatów z 5 
miejscowo�ci gminy. Młodzie� inaczej pracuje stwierdził. Po wyborach samorz�dowych 
nale�ałoby zmieni� Statut okre�laj�cy wybory do Młodzie�owej Rady Gminy Cisek. 
Udzielono głosu przedstawicielce młodzie�y Nicol Ketzler, która wyja�niła co było głównym 
powodem – klasa III Gimnazjum sko�czyła szkoł�, 9 dni na wytypowanie kandydatów był 
okresem zbyt krótkim lecz młodzie� nie rezygnuje, s� plany aby si� zmobilizowa�                   
anga�uj�c ju� I kl Gimnazjum i wytypowa� kandydatów do  Młodzie�owej Rady Gminy. 
Rady Jan Malik- uwa�a, �e szkole nie zabraknie optymizmu „motorem” było Gimnazjum lecz 
młodzie� ponad gimnazjalna anga�owała si� mało, stwierdził, �e dobrze byłoby „wkr�ci�” do 
składu Rad Sołeckich młodzie� danej wsi. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz skierował słowa uznania dla Pana 
Mikulskiego za anga�owanie si� w sprawy młodzie�y, wytłumaczył, �e na etapie 
opracowywania statutu zamierzeniem było wydłu�y� wiek kandydatów  do 26 lat. 
Radca Prawny udzielił wyja�nie�- zgodnie z podj�t� Uchwał� Rady Gminy Cisek, w sytuacji 
nie zgłoszenia odpowiedniej ilo�ci kandydatów nie da si� przeprowadzi� wyborów „uchwała 
jest niewykonalna”. W tej sytuacji decyzja zale�na jest od Rady Gminy, mo�liwo�ci s� dwie: 

I. uchylenie własnej Uchwały NrXXXIX/172/2005 i temat znika, 
II.  opracowanie nowej uchwały, nowych zasad i uchylenie uchwały obowi�zuj�cej, 

Wobec powy�szych uwag w sprawie powołania Młodzie�owej Rady Gminy obecna Uchwała 
Rady Gminy Cisek  Nr XXXIX/172/2005 z dnia 28.12.2005r jest niewykonalna. Przypomniał 
radnym, �e  dzie� 27 pa�dziernika 2006r  jest ostatnim dniem kadencji rady. 
Ad.6. Wójt Gminy Cisek Alojzy Parys przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci                
w okresie mi�dzysesyjnym: 

� poinformował o odbiorze remontu „ Domu spotka� w Stablowie”, 
� -„-               o odbiorze odcinka budowy wału Landzmierz – Cisek, 
� -„                o spotkaniu w Gminnym O�rodku Kultury w sprawie utworzenia Gminnej   

             Orkiestry, swój udział zgłosiło 13 ch�tnych, 
� poinformował o wyje�dzie do Warszawy w sprawie załatwienia spraw zwi�zanych                  

             z pozyskaniem dla Gminy  kredytu preferencyjnego z Funduszy Europejskich, kredyt                                                               
             b�dzie  spłacany w okresie 5 lat z rokiem karencji, 
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� poinformował o spotkaniu z wykonawc� w sprawie budowy kolejnego odcinka wału 
w kierunku Roszowickiego Lasu, 

� poinformował o do�ynkach gminnych, które odbyły si� dnia 23 i 24 wrze�nia 2006r w 
Roszowickim Lesie, podzi�kował organizatorom, nadmienił, �e go�cili�my delegacj� 
z partnerskiej Gminy Breitungen 

� poinformował o uczestnictwie w spotkaniu z okazji 60-lecia LZS, 
�  -„ -                  o uczestnictwie w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej, 
�  -„-                    o uczestnictwie w podsumowaniu konkursu” Pi�kna Opolska Wie�”, 
�  -„-                    o przeprowadzonych przetargach w sprawie sprzeda�y mienia 

komunalnego( działka rolna w Podlesiu i Kobylicach), 
� poinformował o wydanych Zarz�dzeniach Wójta- wydano , wysłanych pismach         

z urz�du- wysłano 759pism, do urz�du wpłyn�ło 657 pism, wydano 60 za�wiadcze�, 
zarejestrowano 6 podmiotów działalno�ci gospodarczej, 

� poinformował o przeprowadzanej kontroli w urz�dzie przez Regionaln� Izb� 
Obrachunkow� , 

� poinformował o pobycie w urz�dzie posła Ryszarda Gali.  
Radni nie wnie�li �adnych pyta� do sprawozdania Wójta Gminy.  
Ad.7. Radni stwierdzili, �e nie ma potrzeby ponownego omawiania wykonania bud�etu 
gminy za I półrocze 2006r, poniewa� wszystkie komisje temat omawiały. 
Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji Gospodarczo-Bud�etowej Leonardowi Basi�cie, 
który poinformował, �e komisja nie wniosła �adnych uwag do wykonania bud�etu za              
I półrocze 2006r. 
Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji Rewizyjnej Waltrowi Oleksowi, który 
poinformował, �e komisja rewizyjna dokładnie zagł�biała si� w materiał wykonania bud�etu 
za I półrocze 2006r, wszelkie informacje, wyja�nienia były przez pracowników urz�du 
przygotowane perfekcyjnie. Czynno�ci kontrolne przebiegały sprawnie i w przyjemnej 
atmosferze. W protokóle komisji zawarte s� podzi�kowania. W trakcie kontroli zaproszono 
dyrektora GOK-u, który poinformował, �e koła zainteresowa� si� tworz�. Komisja rewizyjna 
równie� ocenia pozytywnie wykonanie bud�etu za I półrocze 2006r. 
Radni nie wnie�li �adnych pyta�. 
Ad.8 Podjecie uchwał: 
Przyst�piono do podj�cia uchwały wprowadzonej do porz�dku obrad dzisiejszej sesji w 
sprawie zmiany  Uchwały XXX/146/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja 2005r 
dotycz�cej wprowadzenia na terenie Gminy Cisek  poboru w drodze inkasa podatku i opłat.  
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek odczytał  tre�� projektu uchwały. Wyja�nił, �e w 
miejscowo�ci Łany jest obecnie dwóch inkasentów: sołtys i radny Norbert Mikliss. 
Proponowany projekt uchwały nie odbiera sołtysowi podmiotu inkasenta.  
Radni nie wnie�li �adnych uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                        - 11 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów,  
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
Uchwała Nr XLV/208/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r w sprawie  
zmiany  Uchwały XXX/146/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja 2005r dotycz�cej 
wprowadzenia na terenie Gminy Cisek  poboru w drodze inkasa podatku i opłat została 
jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 4 do protokółu. 
 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie ustalenia wysoko�ci  dziennych stawek opłaty 
targowej, zasad poboru jej płatno�ci,   zarz�dzania poboru opłaty targowej w drodze  inkasa, 
oraz zwolnie� od tych opłat na  terenie Gminy Cisek. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek 
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odczytał  tre�� projektu uchwały. Radni nie wnie�li �adnych pyta�, 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 XLV/209/2006 Rady Gminy Cisek z dnia  09 pa�dziernika 2006r w sprawie 
ustalenia wysoko�ci  dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru jej płatno�ci,   
zarz�dzania poboru opłaty targowej w drodze  inkasa, oraz zwolnie� od tych opłat na  terenie 
Gminy Cisek została jednomy�lnie podj�ta.  Uchwała stanowi zał�cznik nr 5 do 
protokółu.Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy na 2006r. W 
tym temacie udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany 
poszczególnymi działami, rozdziałami, paragrafami.   
Nast�pnie przewodnicz�cy komisji gospodarczo-bud�etowej Leonard Basista  zło�ył 
informacj� przedstawiaj�c  pozytywne zdanie komisji w temacie proponowanych zmian do 
bud�etu na 2006r. 
Radny Blacha Anzelm- zapytał czy planuje si� finanse na remiz� stra�ack� w Miejscu 
Odrza�ski?. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- zadanie b�dzie uj�te w bud�ecie gminy na 2007r. Innych 
pyta� nie zgłoszono.  Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  
za przyj�ciem                               - 11 głosów, 
przeciw                                        -   0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania    -   0 głosów, 
Uchwała Nr XLV/210/ 2006  Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
zmian do bud�etu gminy na 2006r została jednomy�lnie przyj�ta. 
Uchwała stanowi zał�cznik nr 6  do protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez 
wła�cicieli nieruchomo�ci za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opró�niania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek.  Gminy Cisek odczytał  
tre�� projektu uchwały. 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- górne stawki za odbiór odpadów komunalnych zostały 
ustalone ze wzgl�du na zmian� zapisów ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w 
gminach. Wójt  Gminy Cisek odczytał  tre�� projektu uchwały. Poinformował, �e w tym 
temacie odbyło si� posiedzenie komisji rolnictwa, ochrony �rodowiska i porz�dku 
publicznego, w którym równie� uczestniczył przedstawiciel firmy wywozowej RETHMAN-
PUS. Ustalono wtedy, �e ka�de podwy�ki musz� by� ustalone z Gmin�. Rozwa�ano równie� 
propozycj� aby osobom mieszkaj�cym samotnie, które obecnie maj� odbierane nieczysto�ci 
raz na miesi�c, przydzieli� pojemniki mniejsze i wtedy równie� odbiór nieczysto�ci odbywał 
by si� co 2 tygodnie 
Radny Blacha Anzelm- potwierdził wypowied� Wójta Gminy, komisja rolna na swym 
posiedzeniu dn.29 wrze�nia  2006r przedyskutowała dokładnie projekt uchwały, o�cienne 
gminy przyj�ły proponowane stawki opłat za wywóz nieczysto�ci. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 
 
D y s k u s j a: 
Radny Walter Oleks- prosił o wyja�nienie zapisu §2 projektu uchwały „ ustala si� stawki 
opłat za odbiór odpadów komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci stosuj�cych selektywn� 
zbiórk� odpadów komunalnych..” –nieruchomo�ci nie posiadaj� pojemników do segregacji. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- w ka�dej wsi w wyznaczonych miejscach s� ustawione 
pojemniki do segregacji odpadów, jest to wst�pna segregacja, i ka�dy mieszkaniec, który ma 
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zawart� umow� z RETHMANEM b�dzie rozliczany wg §2. Natomiast, kto takiej umowy z 
RETHMANEM nie ma spisanej i nie odprowadza �mieci ze swojej posesji b�dzie rozliczany 
wg zapisu §1. 
Udzielono głosu radcy prawnemu-zró�nicowanie stawek w zale�no�ci od odbioru 
nieczysto�ci: segregowane czy nie segregowane, reguluje przepis powołany w projekcie 
uchwały oraz regulamin utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie Gminy Cisek uchwalony 
przez Rad� Gminy Cisek dn.12 czerwca 2006r. 
Sołtys Kazimiera Lewicka- 1.stawka opłat została podwy�szona, du�o ludzi odpady 
segreguje, lecz s� i takie osoby które w ogóle nie maj� pojemnika.2.Mieszka�cy maj� 
podpisane indywidualne umowy z RETHMANEM, które zdaniem Pani sołtys powinny by� 
zmienione.  
Wójt Gminy Cisek ponownie udzielił wyja�nie�- 1.przy opracowywaniu projektu chwały 
przyj�to zasad�, �e mieszka�cy którzy maja podpisan� umow� z RETHMANEM i �mieci 
wywo�� s� potraktowania wg §2 czyli jako osoby segreguj�ce odpady. Natomiast osoby które 
nie maj� podpisanej umowy  z RETHMANEM i nie odprowadzaj� �mieci b�d� rozliczane  
wg § 1 czyli jako osoby nie prowadz�ce segregacji.  Firma zajmuj�ca si� wywozem 
nieczysto�ci z posesji (RETHMAN) nie mo�e bez wcze�niejszej zgody rady przekroczy� 
proponowanych stawek opłat.    2.Radca prawny wyja�nił- �e zapisy indywidualnej umowy 
nie s� mu znane, ani nie ma wpływu na zapisy umowy, jedynie domniemywa, �e umowa               
z RETHMANEM jest tak sprecyzowana, �e utrudnia uprawnienia usługobiorców 
Radny Ketzler Alojzy-  obecnie obowi�zuje opłata 5,90zł od wywozu jednego pojemnika            
i niech tak zostanie do ko�ca roku.  
Udzielono ponownie głosu radcy prawnemu: 
1) Uchwała + stawki nie ingeruj� w tre�� umów indywidualnych z „Rethmanem”, 
2) Zmiana stawek wymaga zmiany indywidualnej umowy, 
3) W trakcie dyskusji powstał problem czy w praktyce istnieje selekcjonowanie odpadów?,    

i czy maj� by� odbierane od wła�ciciela posesji? niejasno�ci nale�ałoby szuka� w 
regulaminie utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie Gminy Cisek przyj�tego Uchwał� 
Nr XLII/197/2006 dnia 12 czerwca 2006r § 2 wyra�nie wyja�nia problem. 

4) Stawki opłat omawianego projektu uchwały s� zró�nicowane w celu docenienia osób 
segreguj�cych odpady . 

Radny Ketzler Alojzy- wnioskuje aby proponowan� kwot� 6,55zł/za poj.120l zmniejszy� do 
kwoty 5,90zł.  
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, �e do ko�ca roku na pewno �adnych podwy�ek nie 
b�dzie, s� wydane ksi��eczki opłat,  w przypadku wzrostu opłat za wysypisko �mieci lub 
je�eli nast�pi podwy�ka  cen paliwa wtedy mog� wzrosn�� usługi za wywóz nieczysto�ci. 
Wniosek radnego Ketzlera poddano pod głosowanie ; 
za przyj�ciem                           -1 głos, 
przeciw                                     - 3 głosy, 
wstrzymało si� od głosowania- 7 głosów, 
Wniosek radnego Ketzlera w sprawie zmniejszenia opłaty  6,55zł/za poj.120 l do kwoty 
5,90zł nie został przyj�ty przez rad�. 
 
Zako�czono dyskusj� nad projektem uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych 
przez wła�cicieli nieruchomo�ci za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opró�niania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek.  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                          –6 głosów,  
przeciw                                   - 1 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 4 głosy, 
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Uchwała Nr XLV/211/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r w sprawie 
górnych stawek opłat ponoszonych przez wła�cicieli nieruchomo�ci za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opró�niania zbiorników bezodpływowych na terenie 
Gminy Cisek wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 7 do 
protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwał w sprawie nadania wyró�nie� „Za zasługi dla Gminy 
Cisek” 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek odczytał wniosek w sprawie nadania wyró�nienia oraz 
projekt uchwały dla Radnego Leonarda Basisty. Radni nie wnie�li �adnych pyta�. Projekt 
uchwały w sprawie nadania wyró�nienia dla radnego Leonarda Basisty poddano pod 
głosowanie: 
za przyj�ciem                        - 10 głosów, 
przeciw                                     - 1 głos, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
Uchwała Nr XLV/212/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r w sprawie 
nadania wyró�nienia  „Za zasługi dla Gminy Cisek” dla radnego Leonarda Basisty została 
jednomy�lnie podj�ta, Uchwała stanowi zał�cznik nr 8 do protokółu sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek odczytał wniosek w sprawie nadania wyró�nienia oraz 
projekt uchwały dla Prezesa LZS Stablów Jana Cie�laka. Radni nie wnie�li �adnych pyta�. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie  
za przyj�ciem                         - 11 głosów, 
przeciw                                      - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
Uchwała Nr XLV/213/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r w sprawie 
nadania wyró�nienia  „Za zasługi dla Gminy Cisek” dla Prezesa Klubu LZS Jana Cie�lak 
została jednomy�lnie podj�ta, Uchwała stanowi zał�cznik nr 9 do protokółu sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek odczytał wniosek w sprawie nadania wyró�nienia oraz 
projekt uchwały dla radnego Jana Malika. Radni nie wnie�li �adnych pyta�. Projekt uchwały 
w sprawie nadania wyró�nienia dla radnego Jana Malika poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                        - 10 głosów, 
przeciw                                     - 0 głos, 
wstrzymało si� od głosowania- 1 głosów, 
Uchwała Nr XLV/214/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r w sprawie 
nadania wyró�nienia  „Za zasługi dla Gminy Cisek” dla radnego Jana Malika została 
jednomy�lnie podj�ta, Uchwała stanowi zał�cznik nr 10 do protokółu sesji. 
Protokół z posiedzenia kapituły przyznaj�cej wyró�nienia stanowi zał�cznik nr 11 do 
protokółu sesji. 
 
Ogłoszono 0,30 min przerw�. 
Po przerwie przyst�piono do podj�cia uchwał w sprawie dwuj�zycznych nazw miejscowo�ci, 
  
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz przypomniał radzie bieg wydarze� od 12 
czerwca 2006, kiedy to podj�to uchwał� o wprowadzeniu dwuj�zycznych nazw miejscowo�ci 
Gminy Cisek, jednak�e wobec tej uchwały toczy si� post�powanie nadzorcze. 
Odczytał pisma: Pa�stwowego Instytutu  Naukowego  podpisanego przez prof.dr.hab. 
Stanisława Senf w sprawie urz�dowych nazw niemieckich. Przedstawił nazwy miejscowo�ci 
w j�zyku polskim i niemieckim:  
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1) Bła�ejowie - Blaseowitz,                                 8)    Nieznaszyn – Niesnaschin,                                    
2) Cisek – Czissek                                                9)   Podlesie- Podlesch, 
3)  Dzielnica – Dzielnitz                                     10)   Przewóz – Przewosch,                                      
4)  Kobylice – Kobelwitz,                                   11)   Roszowice – Roschowitzdorf,                                  
5)  Landzmierz – Landsmierz,                            12)   Roszowicki Las – Roschowitzwald,                               
6)  Łany – Lohnau,                                              13)   Stablów – Stoblau,                                     
7)  Miejsce Odrza�skie – Mistitz,                       14)   Sukowice- Suckowitz 
Przedstawił tre�� pisma Urz�du Statystycznego w Opolu w sprawie liczby ludno�ci 
zaliczaj�cej si� do narodowo�ci niemieckiej. W skrócie omówił tre�� pisma Ministerstwa 
Spraw Wewn�trznych i Administracyjnych –Departament Wyzna� Religijnych oraz 
mniejszo�ci narodowych. Pisma stanowi� zał�cznik nr 12 do protokółu sesji. Przedstawił tre�� 
pism : Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej  i Ministra Spraw Wewn�trznych-BM-0716-
1219/06/ES pisma stanowi� zał�cznik nr 13 do protokółu sesji. 
Radca Prawny udzielił w tym temacie wyja�nie�- stwierdzaj�c, �e ponownym 
przeanalizowaniu dokumentów pod�cie uchwał wg przedło�onych projektów uchwał jest 
równie� zgodne z prawem: 

1) Nale�y odr�bnie podj�� uchwał� dla ka�dej miejscowo�ci w sprawie ustalenia 
dodatkowej nazwy miejscowo�ci w j�zyku niemieckiej mniejszo�ci narodowej. 

2) Nale�y odr�bnie dla ka�dej miejscowo�ci podj�� uchwał� w sprawie przedstawienia 
wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci w j�zyku niemieckiej 
mniejszo�ci narodowej. 

3) Nale�y podj�� uchwał� w sprawie zło�enia wniosku o wpisanie Gminy Cisek do 
rejestru gmin, na obszarze, których u�ywane s� nazwy w j�zyku mniejszo�ci. 

Sołtys Siembieda Czesław zapytał- kto b�dzie ponosił koszty zwi�zane z wymian� tablic 
miejscowo�ci? 
Radca prawny udzielił wyja�nie�- zgodnie z zapisem art.15 ust 1 ustawy o mniejszo�ciach 
narodowych  koszty zwi�zane z wymiana tablic miejscowo�ci ponosi bud�et pa�stwa. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwał w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowo�ci           
w j�zyku niemieckiej mniejszo�ci narodowej. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały dla 
miejscowo�ci Bła�ejowie-dodatkowa nazwa Blaseowitz. Radni nie wnie�li �adnych uwag.  
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                          -8 głosów, 
przeciw                                  - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/215/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowo�ci Bła�ejowie - Blaseowitz w j�zyku niemieckiej 
mniejszo�ci narodowej   wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 
14 do protokółu sesji.  
�

Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały dla 
miejscowo�ci Cisek -dodatkowa nazwa Czissek. Radni nie wnie�li �adnych uwag.  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/216/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowo�ci Cisek- Czissek w j�zyku niemieckiej mniejszo�ci 
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narodowej   wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 15 do 
protokółu sesji.  
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały dla 
miejscowo�ci Dzielnica -dodatkowa nazwa Dzielnitz. Radni nie wnie�li �adnych uwag.  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/217/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowo�ci Dzielnica- Dzielnitz w j�zyku niemieckiej 
mniejszo�ci narodowej   wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 
16 do protokółu sesji.  
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały dla 
miejscowo�ci Kobylice-dodatkowa nazwa Kobelwitz. Radni nie wnie�li �adnych uwag.  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/218/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowo�ci Kobylice-Kobelwitz w j�zyku niemieckiej 
mniejszo�ci narodowej   wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 
17 do protokółu sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały dla 
miejscowo�ci Landzmierz -dodatkowa nazwa Landsmierz. Radni nie wnie�li �adnych uwag.  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/219/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowo�ci Landzmierz- Landsmierz w j�zyku niemieckiej 
mniejszo�ci narodowej   wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 
18 do protokółu sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały dla 
miejscowo�ci Łany -dodatkowa nazwa Lohnau. Radni nie wnie�li �adnych uwag.  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/220/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowo�ci Łany- Lohnau w j�zyku niemieckiej mniejszo�ci 
narodowej   wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 19 do 
protokółu sesji.  
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały dla 
miejscowo�ci Miejsce Odrza�skie -dodatkowa nazwa Mistitz. Radni nie wnie�li �adnych 
uwag.  
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 1 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-2 głosy, 
Uchwała XLV/221/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowo�ci Miejsce Odrza�skie- Mistitz w j�zyku niemieckiej 
mniejszo�ci narodowej   wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 
20 do protokółu sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały dla 
miejscowo�ci Nieznaszyn -dodatkowa nazwa Niesnaschin. Radni nie wnie�li �adnych uwag.  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/222/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowo�ci Nieznaszyn-Niesnaschin w j�zyku niemieckiej 
mniejszo�ci narodowej   wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 
21 do protokółu sesji.  
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały dla 
miejscowo�ci Podlesie  -dodatkowa nazwa Podlesch. Radni nie wnie�li �adnych uwag.  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/223/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowo�ci Podlesie- Podlesch w j�zyku niemieckiej 
mniejszo�ci narodowej   wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 
22 do protokółu sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały dla 
miejscowo�ci Przewóz -dodatkowa nazwa Przewos. Radni nie wnie�li �adnych uwag.  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/224/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowo�ci Przewóz- Przewos w j�zyku niemieckiej 
mniejszo�ci narodowej   wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 
23 do protokółu sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały dla 
miejscowo�ci Roszowice -dodatkowa nazwa Roschowitzdorf. Radni nie wnie�li �adnych 
uwag.  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
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Uchwała XLV/225/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowo�ci Roszowice- Roschowitzdorf w j�zyku niemieckiej 
mniejszo�ci narodowej   wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 
24 do protokółu sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały dla 
miejscowo�ci Roszowicki Las  -dodatkowa nazwa Roschowitzwald. Radni nie wnie�li 
�adnych uwag.  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/226/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowo�ci Proszowicki Las - Roschowitzwald w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej   wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 25 do protokółu sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały dla 
miejscowo�ci Stablów -dodatkowa nazwa Stoblau. Radni nie wnie�li �adnych uwag.  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/227/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowo�ci Stablów - Stoblau w j�zyku niemieckiej 
mniejszo�ci narodowej   wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 
26 do protokółu sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały dla 
miejscowo�ci Sukowice  -dodatkowa nazwa Sukowitz. Radni nie wnie�li �adnych uwag.  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 1 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-2 głosy, 
Uchwała XLV/228/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowo�ci Sukowice- Sukowitz w j�zyku niemieckiej 
mniejszo�ci narodowej   wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 
27 do protokółu sesji.  
  
Nast�pnie przyst�piono do podj�cia 14 uchwał  w sprawie przedstawienia wniosku o ustalenie 
dodatkowej nazwy miejscowo�ci w j�zyku niemieckiej mniejszo�ci narodowej. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Bła�ejowice w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej. Radni nie wnie�li �adnych uwag. Projekt uchwały 
poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
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Uchwała XLV/229/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Bła�ejowice w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 28 do protokółu sesji.  
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Cisek w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej. Radni nie wnie�li �adnych uwag.  
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/230/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Cisek w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 29 do protokółu sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Dzielnica w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej. Radni nie wnie�li �adnych uwag. Projekt uchwały 
poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/231/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Dzielnica w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 30 do protokółu sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Kobylice w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej. Radni nie wnie�li �adnych uwag. Projekt uchwały 
poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/232/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Kobylice w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 31 do protokółu sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Landzmierz w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej. Radni nie wnie�li �adnych uwag. Projekt uchwały 
poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
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Uchwała XLV/233/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Landzmierz w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 32 do protokółu sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Łany w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej. Radni nie wnie�li �adnych uwag. Projekt uchwały 
poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/234/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Łany w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 33 do protokółu sesji.  
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Miejsce Odrza�skie     
w j�zyku niemieckiej mniejszo�ci narodowej. Radni nie wnie�li �adnych uwag. Projekt 
uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 1 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-2 głosy, 
Uchwała XLV/235/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Miejsce Odrza�skie     
w j�zyku niemieckiej mniejszo�ci narodowej wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała 
stanowi zał�cznik nr 34 do protokółu sesji. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Nieznaszyn w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej. Radni nie wnie�li �adnych uwag. Projekt uchwały 
poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/236/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Nieznaszyn w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 35 do protokółu sesji.  
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Podlesie w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej. Radni nie wnie�li �adnych uwag. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
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Uchwała XLV/237/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Podlesie w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 36 do protokółu sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Przewóz w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej. Radni nie wnie�li �adnych uwag. Projekt uchwały 
poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/238/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Przewóz w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 37 do protokółu sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Roszowice w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej. Radni nie wnie�li �adnych uwag. Projekt uchwały 
poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/239/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Roszowice w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 38 do protokółu sesji.  
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Roszowicki Las           
w j�zyku niemieckiej mniejszo�ci narodowej. Radni nie wnie�li �adnych uwag. Projekt 
uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/240/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Roszowicki Las           
w j�zyku niemieckiej mniejszo�ci narodowej wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała 
stanowi zał�cznik nr 39 do protokółu sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Steblów w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej. Radni nie wnie�li �adnych uwag. Projekt uchwały 
poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-3 głosy, 
Uchwała XLV/241/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Steblów w j�zyku 
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niemieckiej mniejszo�ci narodowej wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 40 do protokółu sesji. 
 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Sukowice w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej. Radni nie wnie�li �adnych uwag. Projekt uchwały 
poddano pod głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 1 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-2 głosy, 
Uchwała XLV/242/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
przedstawienia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowo�ci  Sukowice w j�zyku 
niemieckiej mniejszo�ci narodowej wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 41 do protokółu sesji.  
  
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz odczytał projekt uchwały w sprawie 
zło�enia wniosku o wpisanie Gminy Cisek do rejestru gmin, na obszarze których u�ywane s� 
nazwy w j�zyku mniejszo�ci. Radni nie wnie�li �adnych uwag. Projekt uchwały poddano pod 
głosowanie : 
za przyj�ciem                           -8 głosów, 
przeciw                                   - 1 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-2 głosy, 
Uchwała XLV/243/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 09 pa�dziernika 2006r  w sprawie 
zło�enia wniosku o wpisanie Gminy Cisek do rejestru gmin, na obszarze których u�ywane s� 
nazwy w j�zyku mniejszo�ci wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik 
nr 42 do protokółu sesji. 
Zako�czono podejmowanie uchwał. 
Ad.9.  Sprawozdanie z działalno�ci komisji rady:  
 Przewodnicz�cy stałych komisji rady przedstawili sprawozdanie z działalno�ci komisji:  
Malik Jan – przewodnicz�cy Komisji O�wiaty ,Kultury, Zdrowia, Rodziny i Spraw 
Socjalnych, 
Basista Leonard- przewodnicz�cy Komisji Gospodarczo-Bud�etowej, 
Blacha Anzelm –z-ca przewodnicz�cy Komisji Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i Porz�dku 
Publicznego. 
Oleks Walter- przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej, poinformował, �e zło�y informacj� na 
sesji nast�pnej.  
Sprawozdania stanowi� zał�cznik nr 43, 44, 45, do protokółu sesji. 
 
Ad.10. Zapytania i o�wiadczenia radnych: 
Radna Blana Łucja – w swoim sprawozdaniu Wójt Gminy poinformował, �e do�ynki gminne 
si� udały, dlaczego? Dlatego, �e radni nie byli zaproszeni, podzi�kowała za zaproszenie, 
stwierdziła, �e frekwencja radnych na do�ynkach mówi sama za siebie, zapytała dlaczego nie 
było „kopert” dla reprezentacji do�ynek? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- zacz�ł od pytania, kto to jest samorz�d gminny? To jeste�my 
my wszyscy, wszyscy byli ustnie zaproszeni na poprzedniej sesji, Pani Lucja była osobi�cie 
przez Wójta zaproszona. Gmina to nie jest tylko Wójt, odno�nie kopert to Wójt nie ma prawa 
dzieli� kopertami, pieni�dzy z bud�etu gminy nie wkłada si� do kopert. Od dawna mamy 
ustalone, �e co 2 lata organizujemy do�ynki gminne. 
Radny Malik Jan- 1. „Były punkt buraczany” w Dzielnicy, mieszka�cy w tym miejscu zrobili 
dzikie wysypisko, s� tam wywo�one meble, obornik, gruz, miejsce to jest zaro�ni�te traw�, na 
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placu tym znajduje si� równie� dziura nie zabezpieczona po wadze. 2. Remont  drogi 
Lipowina – Przewóz? 
Wójt gminy udzielił wyja�nie�- 1.wła�cicielem tego miejsca jest Starostwo Powiatowe                
i Gmina nie mo�e z tym problemem nic zrobi�, je�eli chodzi wywo�one tam �mieci, robi� to 
sami mieszka�cy, wywo�� i składuj� �mieci noc�. 2.Remont drogi Lipowina –Przewóz b�dzie 
uj�ty w bud�ecie gminy na 2007r. 
Radny Wurst Alojzy- równie� w sprawie dróg, Cukrownia „Cerekiew” wozi buraki cukrowe, 
niszcz�c drogi, je�eli przewo�nik zniszczy drog� to powinien naprawi�. 
Sołtys Kurfeld Alfred- je�eli samochód jest o ładowno�ci 25 ton to mo�e tyle załadowa�            
i takiemu przewo�nikowi nie mo�ne nic zrobi� policja, z Cukrowni� negocjacje b�d� trudne, 
poniewa� Cukrownia ma surowca du�o i je�eli zaczniemy ��da� naprawy dróg mo�emy 
usłysze� odpowied� niech rolnicy nie siej� buraków cukrowych. 
Wójt Gminy Cisek – prosił o propozycje radnych w tym temacie, rozmowy z Cukrowni� 
mog� by� przeprowadzone lecz wiemy jaka b�dzie odpowied�., problem maj� równie� gminy 
o�cienne. 
Sołtys Kazimiera Lewicka –stwierdziła aby wyst�pi� z pismem do Cukrowni z pro�b�                
o parycypowanie w remontach dróg. 
W dalszej cz��ci przedyskutowano od�nie�anie dróg i ustalono, �e drogi gminne b�d� 
od�nie�ane we własnym zakresie, sołtysi s� zobowi�zani do przekazania informacji w swoich 
wsiach. Ch�tnych do od�nie�ania w okresie zimowym kierowa� do Wójta Gminy. 
Ad. 11. 	adne interpelacje nie wpłyn�ły. 
Ad. 12. Wyczerpano porz�dek obrad, innych wniosków nie zgłoszono,  Przewodnicz�cy Rady 
Gminy Cisek słowami „ Zamykam obrady XLV Sesji Rady Gminy Cisek” zako�czył obrady– 
godz. 19.45. 
 
Protokółowała: Małgorzata Siegmann 
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