
PROTOKÓŁ 
z obrad I Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 27 listopada 2006r. godz. 15.00 
 
 
Ad.1.Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek poprzedniej kadencji Paweł Ryborz słowami 
„Otwieram obrady I Sesji Rady Gminy Cisek” dokonał otwarcia sesji. Na wst�pie powitał 
nowo wybranych radnych i przedstawił pracowników urz�du: Wójta Gminy Alojzego Parysa, 
który ponownie został wybrany wczoraj na Wójta Gminy na V kadencj� Rady,  Sekretarza 
Urz�du  Jerzego Groegera, Pani� Skarbnik Alin� Hanisz, pracownika biura rady Małgorzat� 
Siegmann. Zło�ył radnym serdeczne �yczenia z okazji wyboru na funkcj� radnego �yczył 
owocnej pracy, podejmowania roztropnych i m�drych decyzji na kadencj� 2006-2010. 
Zgodnie z art. 20.ust.1 pkt.2c przekazał dalsze prowadzenie obrad sesji najstarszemu wiekiem 
radnemu Adalbertowi Piegza. Poprosił Pana Adalberta do stołu prezydialnego.  
Prowadz�cy obrady Sesji Radny Adalbert Piegza, przyst�pił do realizacji porz�dku obrad, 
który przedstawia si� nast�puj�co: 
 
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Zło�enie �lubowania przez radnych. 
3. Autoprezentacja radnych. 
4. Stwierdzenie prawomocno�ci obrad sesji. 
5. Powołanie komisji skrutacyjnej. 
6. Wybór w głosowaniu tajnym Przewodnicz�cego Rady Gminy 
7. Wybór w głosowaniu tajnym Wiceprzewodnicz�cego Rady Gminy. 
8. Sprawozdanie dotychczasowego Wójta Gminy o stanie gminy.  
9. Dyskusja nad sprawozdaniem . 
10. Zapytania i o�wiadczenia radnych. 
11. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji. 
Ad.2. Przyst�piono do zło�enia �lubowania przez nowo wybranych radnych. Prowadz�cy 
obrady I sesji Adalbert Piegza odczytał rot� �lubowania „ Wierny Konstytucji i Prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej  �lubuj� obowi�zki radnego sprawowa� godnie rzetelnie i 
uczciwie, maj�c na wzgl�dzie dobro mojej gminy i jej mieszka�ców”. Radni na stoj�co z 
podniesion� lew� r�k� składali �lubowanie poprzez wypowiedzenia słowa „ �lubuj�”, „ 
�lubuj� tak mi dopomó� Bóg”.: Rota �lubowania stanowi zał�cznik nr 1 do protokółu sesji. 
� Adalbert Piegza-        „�lubuj� tak mi dopomó� Bóg” 
� Kurfeld Alfred-          „�lubuj� tak mi dopomó� Bóg” 
� Proksza Hubert-        „ �lubuj�”, 
� Oleks Walter-            „ �lubuj�”, 
� Hałas Diter-               „�lubuj� tak mi dopomó� Bóg” 
� Szafarczyk Rozwita- „�lubuj� tak mi dopomó� Bóg” 
� Lewandowska Adelajda-„ �lubuj� tak mi dopomó� Bóg” 
� Walach Karina-         „�lubuj� tak mi dopomó� Bóg” 
� Mikliss Norbert-       „ �lubuj� tak mi dopomó� Bóg” 
� Stania Gerard-           „�lubuj� tak mi dopomó� Bóg” 
� Kirchniawy Robert- „ �lubuj� tak mi dopomó� Bóg” 
� Adam Roman-           „�lubuj� tak mi dopomó� Bóg” 
� Kosian Rudolf-        „ �lubuj� tak mi dopomó� Bóg” 
� Wurst Alojzy-           „�lubuj� tak mi dopomó� Bóg” 
Radny Alojzy Ketzler był nieobecny na I sesji 
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Ad.3. Prowadz�cy Adalbert Piegza, poinformował, �e autoprezentacja radnych jest bardzo 
pomocna do dokonania składów osobowych komisji stałych rady, których skład zostanie 
ustalony na nast�pnej sesji. Statut Gminy ustala, �e w Radzie Gminy Cisek funkcjonuj� 
nast�puj�ce komisje: 
1) gospodarczo-bud�etowa, 
2) o�wiaty, kultury, zdrowia , rodziny i spraw socjalnych, 
3) rolnictwa, ochrony �rodowiska i porz�dku publicznego, 
Prosił radnych aby o przedstawienie si�, poinformowanie jak� wie� reprezentuje, czym 
zajmuje si� na co dzie� i ewentualnie nadmieni� w jakiej komisji chciałby pracowa�.   
� Adalbert Piegza- radny wsi Sukowice, 68 lat, �onaty, 2 dzieci, mógłby pracowa� w 

komisji gospodareczo-bud�etowej,        
� Kurfeld Alfred-radny wsi Bła�ejowice, 2 kadencje pełnił funkcj� sołtysa tej wsi, �onaty, 2 

dzieci, prowadzi działalno�� gospodarcz�, 
� Proksza Hubert-       radny wsi Cisek, 62 lata, �onaty, 2 dzieci, pracuje w kampanii 

w�glowej, od stycznia 2007r przechodzi na emerytur�, 
� Oleks Walter- radny wsi Cisek, 62 lata, �onaty, 3 dzieci, nieczynny zawodowo, 2 

kadencje radny, udziela si� społecznie w działalno�ci sportowej.         
� Hałas Diter-     radny wsi Dzielnica, 49 lat, �onaty 2 dzieci, prowadzi gospodarstwo rolne, 

mógłby pracowa� w komisji rolnictwa, 
� Szafarczyk Rozwita- radna wsi Kobylice, 47 lat, wdowa, matka 3 synów, od 1979 r 

pracownik Gminnej Spółdzielni „SCh” w Sukowicach pracowała na ró�nych 
stanowiskach, od 14 lat pełni funkcj� przewodnicz�cej Rady Nadzorczej tej spółdzielni, 
jest magistrem pedagogiki pracy posiada 2 specjalizacje: nauczycielsk� i higieny pracy,  

� Lewandowska Adelajda-radna wsi Landzmierz, 49 lat, wdowa, 3 dzieci, w chwili obecnej 
zajmuje si� domem 

� Walach Karina- radna wsi Łany, m��atka, 1 dziecko, od 12 lat pracuje jako nauczyciel 
j�zyka niemieckiego w Zespole Szkół ogólnokształc�cych, 

� Mikliss Norbert- radny wsi Łany,49 lat, �onaty, 1 dziecko, obecnie rencista, udziela si� 
społecznie w LZS Łany, OSP Łany, mógłby pracowa� w komisji gospodarczo-bud�etowej 
i o�wiaty, 

� Stania Gerard- radny wsi Podlesie i Miejsce Odrza�skie,42 lata, �onaty, 3 dzieci, 
prowadzi gospodarstwo rolne, mógłby pracowa� w komisji rewizyjnej i rolnej, 

� Kirchniawy Robert-radny wsi Przewóz, 25 lat, kawaler, pracuje w gospodarstwie rolnym 
wspólnie z rodzicami, 

� Adam Roman-radny wsi Roszowicki Las, pracuje w Zakładach Azotowych K�dzierzyn-
Ko�le w jednostce laboratoryjnej, prezes OSP Roszowicki Las, Komendant Gminny OSP, 
�onaty , 2 dzieci, 

� Kosian Rudolf-radny wsi Roszowice i Nieznaszyn, 30 lat, �onaty, 2 dzieci, prowadzi 
własne gospodarstwo rolne, 

� Wurst Alojzy-radny wsi Steblów, 53 lata, �onaty, 3 dzieci, pełnił funkcj� radnego w IV 
kadencji, pracował w komisji rolnictwa,  

 
Ad.4.Stwierdzono prawomocno�� obrad sesji: na 15 radnych obecnych 14 (  radny Ketzler  
nieobecny). Lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji. 
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Ad.5. Przyst�piono do przeprowadzenia wyborów na Przewodnicz�cego                                        
i Wiceprzewodnicz�cego Rady Gminy Cisek. Prowadz�cy obrady Adalbert Piegza prosił           
o zgłoszenie kandydatów do składu komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne 
głosowanie: 
1. Stania Gerard- wyraził zgod�, 
2. Kurfeld Alfred- wyraził zgod�, 
3. Mikliss Norbert – wyraził zgod�, 
Innych kandydatur nie zgłoszono, prowadz�cy obrady zamkn�ł list� zgłaszania kandydatów. 
Skład zgłoszonej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnych wyborów na 
Przewodnicz�cego i Wiceprzewodnicz�cego Rady Gminy Cisek poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                        - 14 głosów, 
przeciw                                     -0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
Skład komisji skrutacyjnej jednomy�lnie przyj�to. 
Ad.6.Prowadz�cy obrady sesji Piegza Adalbert prosił o zgłoszenie kandydatów na 
Przewodnicz�cego Rady Gminy Cisek: 
1. Rozwita Szafarczyk- wyraziła zgod�, zgłosiła radna Walach Karina, 
2. Robert Kirchniawy- wyraził zgod�, zgłosił radny  Adam Roman, 
Innych kandydatów nie zgłoszono, zamkni�to list� zgłaszania kandydatów. 
Komisja skrutacyjna wybrała ze swojego grona przewodnicz�cego: Stania Gerard –
przewodnicz�cy komisji skrutacyjnej, Kurfeld Alfred i Mikliss Norbert –członkowie komisji 
skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przedstawiła 
procedur� głosowania. Rozdano radnym karty do głosowania i radni kolejno zgodnie z list� 
obecno�ci  podchodzili do urny i wrzucali oddane głosy. 
Ogłoszono 10 min. przerw�. 
Komisja w tym czasie przeliczyła głosy i sporz�dziła protokół. 
Po przerwie przewodnicz�cy komisji skrutacyjnej Stania Gerard odczytał protokół                     
z przeprowadzonego tajnego głosowania na przewodnicz�cego rady. Protokół stanowi 
zał�cznik nr 3 do protokółu sesji. 
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Przewodnicz�c� Rady Gminy  Cisek 
została Radna  Rozwita Szafarczyk-11 głosów. 
Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 27 listopada 2006 w sprawie wyboru 
Przewodnicz�cego Rady Gminy Cisek wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 4 do protokółu sesji. 
Drugi kandydat Robert Kirchniawy otrzymał 3 głosy, 
Radna Rozwita Szafarczyk podzi�kowała za dokonany wybór i przyst�piła do prowadzenia 
dalszych obrad sesji. 
Ad.7. Zgodnie z porz�dkiem obrad przyst�piono do wyboru Wiceprzewodnicz�cego Rady 
Gminy Cisek. Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk powitała redaktora „ 
Gazety Lokalnej” Jarosława Jurkowskiego i prosiła radnych o zgłoszenie kandydatur na 
wiceprzewodnicz�cego, 
1. Lewandowska Adelajda- wyraziła zgod�, zgłosił Kurfeld Alfred, 
2. Oleks Walter- wyraził zgod�, zgłosił Proksza Hubert, 
Innych kandydatów nie zgłoszono, zako�czono zgłaszanie kandydatów na 
wiceprzewodnicz�cego rady. 
 
Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, które rozdzielono radnym. 
Przewodnicz�cy komisji skrutacyjnej Stania Gerard omówił procedur� głosowania . 
Przyst�piono do procedury głosowania, radni kolejno pojedynczo podchodzili do urny                
i wrzucali kart�. Nast�pnie ogłoszono 5 min przerw�, komisja skrutacyjna w tym czasie 
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dokonała przeliczenia głosów i sporz�dzenia protokółu. Po przerwie przewodnicz�cy komisji 
skrutacyjnej Stania Gerard odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania na 
wiceprzewodnicz�cego rady. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania 
Wiceprzewodnicz�c� Rady Gminy  Cisek została Radna Lewandowska Adelajda, która 
otrzymała 9 głosów. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi zał�cznik nr 5 do protokółu sesji. 
Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 27 listopada 2006 w sprawie wyboru 
Wiceprzewodnicz�cego Rady Gminy Cisek wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała 
stanowi zał�cznik nr 6 do protokółu sesji. 
Drugi kandydat Walter Oleks otrzymał 5 głosów. 
Wiceprzewodnicz�ca Lewandowska Adelajda podzi�kowała za dokonany wybór. 
Ad.8 Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który na wst�pie podzi�kował swoim 
wyborcom za dokonany wybór, zło�ył serdeczne �yczenia radnym, �yczył dobrej współpracy 
ku dobru naszej gminy. Przedstawił stan mienia komunalnego, który stanowi zał�cznik nr 7 
do protokółu sesji 
Ad.9. Radni nie wnie�li �adnych pyta� do sprawozdania o stanie mienia komunalnego gminy 
składanego przez Wójta Gminy. 
Ad.10. Radni nie wnie�li �adnych zapyta�, o�wiadcze�.  
Ad.11. Wójt Gminy poinformował, �e na najbli�ej sesji zostan� powołane skały osobowe 
komisji i przyst�pimy do omawiania stawek podatkowych jak równie� projektu bud�etu 
gminy na 2007r. Przypuszczalnie w grudniu b�d� jeszcze 2 sesje w sprawie uchwalenia 
stawek podatkowych, jak równie� uchwalenia bud�etu gminy. Stawki podatkowe na 2007 
rok musz� by� ogłoszone w Dzienniku Urz�dowym Województwa Opolskiego w tym roku 
aby mogły obowi�zywa� od 2007r, wi�c koło 10-11 grudnia br najprawdopodobnie b�dzie 
sesja. Szczegóły odno�nie sesji  zostan� uzgodnione z Pani� Przewodnicz�c�. Wst�pnie 
mo�emy ustali�, �e sesje b�d� odbywa� si� w poniedziałki o godz. 14.00, awaryjnie w pi�tki 
godz.14.00. 
Radny Walter Oleks – stwierdził, �e mo�na by ustali� nast�pn� sesj� na 04 grudnia 2006r-
godz. 14.00, materiały dostarczy� radnym jak tylko b�dzie mo�liwo��. 
Przewodnicz�ca Rozwita Szafarczyk potwierdziła , �e mo�e by� nast�pna sesja 04.12.2006         
o godz. 14.00, której głównym tematem b�dzie zaprzysi��enie Wójta Gminy i powołanie 
komisji rady.  
Radni przyj�li do wiadomo�ci ustne powiadomienie i dostarczenie materiałów w terminie 
pó�niejszym. 
Przewodnicz�ca zapytała czy s� jeszcze jakie� wnioski, zapytania? 
Radni nie zgłosili �adnych wniosków, w zwi�zku z czym porz�dek został wyczerpany. 
Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „ Zamykam Obrady I Sesji 
Rady Gminy Cisek” zamkn�ła obrady- godz.16.45. 
 
Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

      Przewodnicz�ca 
   Rady Gminy Cisek 
/-/ Rozwita Szafarczyk 

 
 


