
Protokół 
z obrad XLVI Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 27 pa�dziernika 2006r. 
 
Ad.1. Obrady XLVI Sesji słowami „ Otwieram  obrady XLVI Sesji  Rady Gminy Cisek” 
otworzył i prowadził Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz. Obrady sesji odbywały si� 
w �wietlicy wiejskiej w Steblowie. Na wst�pie sprawdził prawomocno�� obrad sesji na 15 
radnych obecnych 12:  /nieobecni:  Sylwia Bustrycka, Blana Lucja,  Przewo�nik Andrzej/. 
Obrady XLVI Sesji Rady Gminy-ostatniej w tej kadencji s� 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 dotycz�cy zmiany kolejno�ci 
porz�dku obrad dzisiejszej sesji. Uroczyste wr�czenie wyró�nie� za „zasługi dla Gminy 
Cisek” oraz listów gratulacyjnych., które jest w pkt 11 porz�dku proponuje aby przesun�� 
jako pkt 6 przed pkt. podejmowanie uchwał.  
Wniosek Przewodnicz�cego poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                          - 12 głosów,  
przeciw                                      -0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów, 
Wniosek przewodnicz�cego został przez rad� przyj�ty, w zwi�zku z czym porz�dek obrad 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 XLV Sesji Rady Gminy. 
4. Informacja i Komunikaty  Przewodnicz�cego Rady Gminy oraz podsumowanie 

działalno�ci Rady Gminy Cisek w IV Kadencji . 
5. Informacja  Wójta Gminy Cisek  z działalno�ci   w okresie mi�dzysesyjnym oraz 

podsumowanie swojej działalno�ci za okres  IV Kadencji . 
6. Uroczyste wr�czenie wyró�nie� za „zasługi dla Gminy Cisek” oraz listów gratulacyjnych. 
7. Podj�cie uchwał w sprawach: 

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

       b/   regulaminu na 2007r okre�laj�cego niektóre zasady wynagradzania za prac� oraz  
             wysoko�� i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do            
             wynagrodzenia    oraz nagród, - obowi�zuje projekt, który jest w posiadaniu radnych,               
             z obrad poprzedniej sesji      
8. Sprawozdanie Przewodnicz�cych stałych komisji rady z działalno�ci za okres IV 

Kadencji. 
9.  Zapytania i o�wiadczenia radnych. 
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 Paweł Ryborz zapytał o uwagi do protokółu z 
obrad poprzedniej sesji. Radni nie wnie�li �adnych uwag do tre�ci protokółu, w zwi�zku z 
czym jego przyj�cie poddano pod głosowanie: 
za  przyj�ciem                        –12 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów, 



wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
 
Protokół z obrad sesji poprzedniej został jednomy�lnie przyj�ty. 
 
Ad.4. Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalno�ci w okresie mi�dzysesyjnym i z działalno�ci Rady Gminy Cisek za okres IV  
kadencji. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji. Dokonał analizy 
o�wiadcze� maj�tkowych oraz odczytał pismo Naczelnika Urz�du Skarbowego w sprawie 
informacji na temat zło�onych o�wiadcze� maj�tkowych za 2005r i 2006r. Pismo Naczelnika 
urz�du Skarbowego nr K 55406/2006 stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu sesji. 
Radca Prawny udzielił wyja�nie�- art. 24h pkt 1 ustawy o samorz�dzie gminnym reguluje 
zakres składania o�wiadcze� maj�tkowych, Prezes Rady Ministrów wydanym 
rozporz�dzeniem okre�la w drodze rozporz�dzenia wzór formularza o�wiadczenia. 
Wymienione przepisy prawne nie okre�laj� jednoznacznie aby o�wiadczenia maj�tkowe 
zawierały informacj� o dochodach pieni��nych uzyskiwanych przez mał�onka radnego. 
Mał�onek radnego swoje zarobione pieni�dze mo�e wyda� na co chce i nie powinno by� w 
tym temacie pretensji. Wspólne mienie mał�onków nale�y wykazywa�. 
„ Nie doł�czenie do o�wiadcze� maj�tkowych kopii zeznania podatkowego”- nie wszystkie 
osoby maj� obowi�zek rozliczania si� a urz�dem skarbowym, wi�c je�eli takiego obowi�zku 
nie maj� niektórzy radni, nie powinno by� pretensji (ustawa o zeznaniach podatkowych).  
Radca prawny poinformował jak w praktyce rozwi�zuje si� problem- „napi�tnowani” w 
pi�mie bł�dami radni powinni   napisa� pismo do Naczelnika Urz�du Skarbowego, �e nie 
�ycz� sobie pi�tnowania tego, czego nie maj� obowi�zku posiada�. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz podzi�kował wszystkim radnym  za prac� 
w Radzie Gminy Cisek. 
Ad.5. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci  w okresie mi�dzy -
sesyjnym  
- odbył si� przetarg na dostaw� oleju opałowego do placówek gminnych, wygrała firma 

PETRPL, 
- odbył si� przetarg na dostaw� opału, wygrała firma Wiechowski z Długomiłowic, 
- odbyły si� 2 przetargi na remont ulicy Bełk w Cisku, 
- poinformował o wysłanej i przyj�tej korespondencji w Urz�dzie Gminy, 
- poinformował o wydanych zarz�dzeniach wójta, 
- poinformował o zmianach w ewidencji działalno�ci gospodarczej, 
- poinformował  o działalno�ci komisji ds. rozwi�zywania problemów alkoholowych oraz 

realizacji gminnego programu profilaktyki alkoholowej, 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz zaprosił do dyskusji nad sprawozdaniem Wójta. 
Radni nie wnie�li �adnych pyta� do sprawozdania za okres mi�dzysesyjny. 
Wójt Gminy Cisek przedstawił  sprawozdanie ze swojej działalno�ci za okres IV Kadencji . 
� uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kobylice, 
� przyj�to plan rozwoju gminy we wszystkich dziedzinach, 
� wykonano 8 km wałów przeciwpowodziowych, obecnie przygotowuje si� dokumentacj� 

na dalsze 8 km ( niejednokrotnie wyst�puje problem z rolnikami indywidualnymi), 
� wykonano 6,5 km nowej nawierzchni dróg, 
� zako�czono budow� sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum  w Cisku, 
� wyremontowano wszystkie placówki szkolne na terenie gminy, 
� na 2007 rok zaplanowano O�rodek Zdrowia w Cisku do remontu, natomiast w Łanach 

planowana jest budowa budynku wielofunkcyjnego, w którym miedzy innymi b�dzie 
znajdował si� O�rodek Zdrowia, 



� b�d�c przy temacie O�rodków Zdrowia, przypomniał o korzystaniu z bada� 
profilaktycznych, które zostały z bud�etu gminy zapłacone, 

� podpisano partnerstwo: z Gmin�  Korperich poło�on� w Niemczech, 
� poinformował o wyremontowaniu 10 �wietlic wiejskich, 
� boiska sportowe s� w stanie dobrym , wyremontowano zaplecza sportowe w Łanach             

i Cisku,  
� 13 wsi uczestniczy w programie „Odnowa Wsi”, 
� wyremontowano Gminny O�rodek Kultury w Cisku, w najbli�szym czasie zostanie 

zrobiony jeszcze plac przed obiektem, 
� przy GOK Cisek zało�ono Gminn� Orkiestr� D�t� oraz zespół taneczny, 
� doposa�ono Ochotnicze Stra�e Po�arne, zakupiono min samochody po�arnicze dla 

Roszowickiego Lasu, Dzielnicy, Nieznaszyna, Podlesia. 
� wykonano inwestycje na kwot� 7.640.000zł, na które pozyskano ok.4.000.000zł �rodków 

finansowych z zewn�trz,  
Podzi�kował radnym za współprac� i zło�ył �yczenia owocnych wyników w ponownych 
wyborach. 
Dyskusja: 
� Radny Basista Leonard- program „Odnowa wsi”, w poszczególnych wsiach powołano 

komitety, zapytał czy b�d� jakie� szkolenia organizowane? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- szkolenia dla liderów „Odnowy wsi” b�d� organizowane w 
okresie zimowym planuje si� w styczniu-lutym czy nawet marcu 2007r. 
� Radny Malik Jan- przewodnicz�cy komisji o�wiaty wyraził zadowolenie, �e 10 �wietlic na 

terenie gminy zostało wyremontowanych, wyraził zadowolenie, �e młodzie� b�dzie miała 
si� gdzie spotka� w czasie wolnym od zaj�� szkolnych. Zamierzeniem komisji o�wiaty jak 
równie� komisji ds. rozwi�zywania problemów alkoholowych jest uruchomienia 
działalno�ci �wietlic. Przy współpracy z Gminnym O�rodkiem Kultury działalno�� 
�wietlic działalno�� nale�ałoby uruchomi�. 

Sołtys Golenia Ryszard – zaproponował aby w �wietlicach zatrudni�  „opiekunów” na cz��� 
etatu. 
Ad. 6. Przyst�piono do nadania wyró�nie� dla Prezesa klubu LZS Steblów Jana Cie�laka, 
Radnego Leonarda Basisty i Radnego Jana Malika zgodnie z podj�tymi uchwałami na XLV 
Sesji dnia 09 pa�dziernika 2006r. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Paweł Ryborz odczytał listy gratulacyjne, które wraz                    
z medalem wr�czono nagrodzonym.   
Jan Cie�lak- podzi�kował radnym za uznanie jego pracy dla klubu LZS Steblów mimo i� jest 
mieszka�cem Gminy Polska Cerekiew, poinformował, �e od 1963 roku podtrzymuje tradycje 
poprzedników. Praca jest trudna trudniejsza ni� praca radnego. Kiedy� klub LZS Steblów był 
kl.A- wymienił istniej�ce ligi sportowe. 
Jan Malik podzi�kował radzie za wyró�nienie, poinformował, �e od 1970 roku pracuje dla 
gminy Cisek, jego głównym zainteresowaniem jest o�wiata oraz sport. Jako nauczyciel ok.30 
lat pracował z dzie�mi i młodzie��. Wymienił wa�niejsze osi�gni�cia sportowe dzieci i 
młodzie�y. 
Leonard Basista podzi�kował równie� za docenienie jego pracy społecznej na rzecz lokalnej 
społeczno�ci, otrzymane wyró�nienie jest du�ym zaszczytem i zapewnił, �e nie spocznie na 
„laurach”, poinformował, �e przez 3 kadencje pełnił funkcj� sołtysa, udzielał si� społecznie w 
ró�nych komitetach budowy  m.in. przy budowie ko�cioła parafialnego w Nieznaszynie.  
Ad.7.    Przyst�piono do podj�cia uchwał: 
Udzielono głosu  Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła projekt uchwały w sprawie 
zmian w bud�ecie na 2006r, zmiany omówiła  poszczególnymi działami , rozdziałami, 
paragrafami.   



Nast�pnie udzielono głosu przewodnicz�cemu komisji gospodarczo-bud�etowej Leonardowi 
Basi�cie, który przedstawił pozytywn� opini� komisji w sprawie proponowanych zmian.  
Radny Ketzler Alojzy zapytał dlaczego w dziale 921 zwi�kszono wydatki o 500zł? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- pieni�dze zostan� przeznaczone na wykonanie rejestru 
ewidencji zabytków, rejestr b�dzie zawierał pełn� dokumentacj� wraz ze zdj�ciami. 
Radni nie wnie�li innych  pyta�.   
Projekt uchwały bud�etowej poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                           -12 głosów, 
przeciw                                      - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
Uchwała Nr XLVL/244/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 27 pa�dziernika 2006 w sprawie 
zmian do bud�etu gminy za 2006r została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik 
nr 4 do protokółu sesji. 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie regulaminu okre�laj�cego niektóre zasady 
wynagradzania za prac� oraz wysoko��  i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w 2007r. Radni nie wnie�li �adnych uwag do 
projektu, projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                           - 12 głosów, 
przeciw                                    -    0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów, 
Uchwała Nr XLVI/245/2006r Rady Gminy Cisek z dnia 27 pa�dziernika 2006r w sprawie 
regulaminu okre�laj�cego niektóre zasady wynagradzania za prac� oraz wysoko��                       
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród 
w 2007r została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 5 do protokółu sesji. 
Zako�czono podejmowanie uchwał. 
Ad.8.Przewodnicz�cy komisji stałych rady przedstawili sprawozdania z działalno�ci za okres 
kadencji. Sprawozdania stanowi� zał�czniki nr 6,7,8,9 do protokółu. 
Ad.9.Zapytania i o�wiadczenia radnych: 
Radny Blacha Anzelm- zapytał czy film o zabytkach gminy b�dzie do kupienia? Poniewa� 
mo�naby zrobi� reklam�, zabytki to nasza duma, do radnego przyje�d�aj� ró�ni go�cie, 
którym taki film mógłby pokaza�,  radny du�o podró�uje i z miejsc pobytu przywozi podobne 
filmy. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e zainteresowani b�d� mogli płyt� z zabytkami gminy 
kupi�. 
Ad. 10. Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka w imieniu wszystkich sołtysów podzi�kowała za 
współprac� Przewodnicz�cemu Rady, Wójtowi, oraz Radnym. 
Wójt Gminy zapytał sołtysów czy byliby rolnicy ch�tni do od�nie�ania dróg gminnych? Prosił 
aby tak� informacj� zebra� od rolników, poniewa� w przeciwnym razie trzeba b�dzie szuka� 
innego rozwi�zania. Ch�tni na od�nie�anie powinni si� zgłosi� do urz�du. 
Sołtys Golenia Ryszard zapytał w sprawie paliwa do kosiarek, które s� na stanie sołectwa?  
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e w ci�gu całego roku mo�na było realizowa� rachunki 
poinformował sołtysa aby jak najpr�dzej zasi�gn�ł informacji w ksi�gowo�ci urz�du.     
Ad.11 . Dzisiaj wpłyn�ły 2 interpelacje od Radnego Jana Malika w sprawie uporz�dkowania 
„punktu buraczanego” w Dzielnicy i remontu drogi transportu rolnego Roszowice-Przewóz 
tzw.Lipowina. 
Radca Prawny udzielił wyja�nie�, �e z dniem 27 pa�dziernika 2006r ko�czy si� kadencja rady 
i odpowied� na interpelacje b�dzie znajdowa� si� w biurze rady. 
Ad.12.Wójt Gminy Cisek wr�czył radnym listy gratulacyjne za współprac� w okresie 
kadencji 2002-2006. 



Udzielono głosu Radnemu Powiatu Reinholdowi Lepiorzowi, który swoj� wypowied� 
rozpocz�ł od cytatów „ synu wszystkiego nie zrobisz, zrób ile potrafisz” , „rzeczywisto�� nie 
ma pocz�tku ani ko�ca”. Podzi�kował radnym gminy za współprac�, �yczył du�o sukcesów w 
dalszej pracy.  Wyraził zadowolenie, �e radni tej kadencji zrobili du�o. 
Redaktor „Gazety Lokalnej” Jarosław Jurkowski równie� podzi�kował za współprac�.  
Wyczerpano porz�dek obrad, Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek Paweł Ryborz słowami 
„Zamykam obrady XLVI –ostatniej Sesji Rady Gminy Cisek” zamkn�ł obrady- godz. 18.15     
 
Protokółowała : Małgorzata Siegmann 
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