
Protokół 
z obrad II Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 04 grudnia 2006r – godz. 14.00 
 
Ad.1. Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „ Otwieram Obrady 
II Sesji Rady Gminy” rozpocz�ła obrady sesji. Na wst�pie powitała Wójta Gminy, Sekretarza 
Urz�du, Pani� Skarbnik, pracownika biura rady, radc� prawnego, redaktorów „Gazety 
Lokalnej” i „Echa Gmin” oraz radnych. Sprawdziła prawomocno�� obrad sesji na 15 radnych 
obecnych 14 ( nieobecny Ketzler Alojzy). Obrady II Sesji s� prawomocne i zdolne do 
podejmowania uchwał. Lista obecnosci stanowi zał�cznik nr 1 do protokółu sesji 
Ad.2. Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała porz�dek obrad, 
który otrzymali wszyscy radni, zapytała czy s� wnioski do porz�dku obrad. Radni nie zgłosili  
�adnych wniosków w zwi�zku z czym przyst�piono do realizacji porz�dku obrad, który 
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 I Sesji Rady Gminy. 
4. Zło�enie �lubowania przez Wójta Gminy Cisek. 
5. Wnioski radnych dotycz�ce propozycji składów osobowych komisji rady   
6. Podj�cie uchwał w sprawach: 

a/ powołania przewodnicz�cych komisji stałych rady 
b/ powołania składów osobowych komisji stałych rady 
c/  zmiany w bud�ecie gminy Cisek na 2006r- projekt uchwały zostanie dor�czony przed    
      sesj�,   

7.    Zapytania i o�wiadczenia radnych. 
8.    Odpowiedzi na interpelacje radnych..  
9.    Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji. 
 
Ad. 3. Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi, wnioski do 
protokółu z obrad poprzedniej I sesji. Radni nie wnie�li �adnych uwag w zwi�zku z czym 
przyj�cie protokółu poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                       - 14 głosów, 
przeciw                                    -0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
Protokół z obrad I Sesji Rady Gminy został przyj�ty jednomy�lnie. 
Ad. 4. Zgodnie z art. 29a ustawy o samorz�dzie gminnym przyst�piono do zło�enia 
�lubowania przez Wójta Gminy.  Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk 
poprosiła radnych o powstanie i udzieliła głosu nowo wybranemu Wójtowi Gminy Cisek 
Alojzemu Parysowi, który zło�ył �lubowanie. Odczytał rot� �lubowania „ Obejmuj�c urz�d 
Wójta Gminy uroczy�cie �lubuj�, �e dochowam wierno�ci prawu, a powierzony mi 
urz�d sprawowa� b�d� tylko dla dobra publicznego i pomy�lno�ci mieszka�ców  gminy” 
. Wójt Gminy na stoj�co i podniesion� praw� r�k� potwierdził rot� słowem „  Tak mi 
dopomó� Bóg”. Rota �lubowania stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji. 
Ad.5. Przewodnicz�ca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk zaproponowała radnym zamian� pkt 
4 i 5 porz�dku obrad. Najpierw wybierzemy przewodnicz�cych komisji, a nast�pnie składy 
osobowe komisji. Radni nie wnie�li �adnych uwag do proponowanej zamiany punktów.  
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Przyst�piono do powołania przewodnicz�cych komisji.  
Przewodnicz�ca Pani Rozwita Szafarczyk prosiła o zgłoszenie kandydatur na 
przewodnicz�cego komisji rewizyjnej: 
1) Stania Gerard- wyraził zgod�, został zgłoszony przez Adalberta Piegza, 
2) Oleks Walter- wyraził zgod�, został zgłoszony przez Roberta Kirchniawego, 
Zapytała czy s� inne kandydatury?, radni nie zgłosili innych kandydatur, zamkni�cie 
zgłaszania listy kandydatów, poddano pod głosowanie, zgodnie z pouczeniem radcy 
prawnego. 
za zamkni�ciem listy             – 14 głosów, 
przeciw                                      -0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów, 
Zamkni�cie listy zgłaszania kandydatów na Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej przyj�to 
jednomy�lnie.  
Poddano pod głosowanie zgłoszone kandydatury według kolejno�ci alfabetycznej: 
Oleks Walter 
za                                              - 4 głosy, 
przeciw                                     - 9 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania, - 1 głos, 
Stania Gerard 
za                                             - 9 głosów, 
przeciw                                     -0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 3 głosy, 
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu 
Zamierzano powtórzy� głosowanie jednak�e radca prawny udzielił wyja�nie�, �e nie ma 
takiej potrzeby, poniewa� radny ma prawo nie bra� udziału w głosowaniu, wa�nym jest aby 
dobrze przeliczy� głosy oddane. 
W wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodnicz�cym Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Cisek został Stania Gerard. 
Uchwała Nr II/3/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 04 grudnia 2006 r w sprawie wyboru 
Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek wi�kszo�ci� głosów została 
przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu sesji. 
Przyst�piono do wyboru przewodnicz�cego komisji gospodarczo- bud�etowej. 
Przewodnicz�ca prosiła o zgłaszanie kandydatur. 
Piegza Adalbert- wyraził zgod�, został zgłoszony przez radn� Karin� Walach, swoje 
zgłoszenie uzasadniła tym, �e Pan Adalbert jest emerytem dysponuje wi�ksz� ilo�ci� czasu 
wolnego. 
Innych kandydatów nie zgłoszono. Zamkni�to list� zgłaszania kandydatów i poddano pod 
głosowanie: 
za  przyj�ciem                       – 14 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
Zamkni�cie listy zgłaszania kandydatów na Przewodnicz�cego Komisji Gospodarczo 
Bud�etowej przyj�to jednomy�lnie.   
 
Poddano pod głosowanie wybór Radnego Adalberta Piegza na przewodnicz�cego Komisji 
Gospodarczo Bud�etowej: 
za przyj�ciem                          – 13 głosów, 
przeciw                                      - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania   - 0 głosów, 
1 radny nie brał udziału w głosowaniu 
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W wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodnicz�cym Komisji Gospodarczo 
Bud�etowej Rady Gminy Cisek został Piegza Adalbert. 
Uchwała Nr II/4/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 04 grudnia 2006 r w sprawie wyboru 
Przewodnicz�cego Gospodarczo Bud�etowej Rady Gminy Cisek wi�kszo�ci� głosów 
została przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 4 do protokółu sesji. 
Przyst�piono do wyboru przewodnicz�cego komisji rolnictwa, ochrony �rodowiska i 
porz�dku publicznego. Przewodnicz�ca Rady  prosiła o zgłaszanie kandydatur. 
Zgłoszono Alojzego Wursta- wyraził zgod�, został zgłoszony przez Norberta Miklisa, 
Innych kandydatów nie zgłoszono. Zamkni�to list� zgłaszania kandydatów, któr� poddano 
pod głosowanie 
za przyj�ciem                          – 14 głosów, 
przeciw                                      - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania   - 0 głosów, 
Zamkni�cie listy zgłaszania kandydatów na Przewodnicz�cego Komisji Rolnictwa, Ochrony 
�rodowiska i Porz�dku Publicznego  przyj�to jednomy�lnie. 
Poddano pod głosowanie wybór Radnego Alojzego Wursta na przewodnicz�cego Komisji 
Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i Porz�dku Publicznego: 
za przyj�ciem                          – 14 głosów, 
przeciw                                      - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania   - 0 głosów, 
W wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodnicz�cym  Komisji Rolnictwa, 
Ochrony �rodowiska i Porz�dku Publicznego  Rady Gminy Cisek został Wurst Alojzy. 
Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 04 grudnia 2006 r w sprawie wyboru 
Przewodnicz�cego Komisji Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i Porz�dku Publicznego 
Rady Gminy Cisek wi�kszo�ci� głosów została przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 5 do 
protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do wyboru przewodnicz�cego komisji o�wiaty, kultury ,zdrowia i spraw 
socjalnych. Przewodnicz�ca Rady  prosiła o zgłaszanie kandydatur. 
Zgłoszono Walach Karin�- wyraziła zgod�, została zgłoszona przez Lewandowsk� Adelajd�, 
Innych kandydatów nie zgłoszono. Zamkni�to list� zgłaszania kandydatów, któr� poddano 
pod głosowanie 
za przyj�ciem                            – 14 głosów, 
przeciw                                       - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania   - 0 głosów, 
Zamkni�cie listy zgłaszania kandydatów na przewodnicz�cego komisji o�wiaty, kultury, 
zdrowia i spraw socjalnych.  przyj�to jednomy�lnie. 
 
Poddano pod głosowanie wybór radnej Kariny Walach na przewodnicz�c� komisji , o�wiaty, 
kultury, zdrowia i spraw socjalnych: 
za przyj�ciem                           – 13 głosów, 
przeciw                                       - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania    - 0 głosów, 
1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 
W wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodnicz�c� Komisji O�wiaty, Kultury, 
Zdrowia i Spraw Socjalnych. Rady Gminy Cisek została Walach Karina. 
Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 04 grudnia 2006 r w sprawie wyboru 
Przewodnicz�cego Komisji O�wiaty, Kultury ,Zdrowia i Spraw Socjalnych. Rady Gminy 
Cisek wi�kszo�ci� głosów została przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 6 do protokółu 
sesji. 
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Zako�czono wybór przewodnicz�cych komisji stałych rady: który przedstawia si� 
nast�puj�co: 
Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej – Stania Gerard, 
Przewodnicz�cy Komisji Gospodarczo-Bud�etowej- Piegza Adalbert, 
Przewodnicz�cy Komisji Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i Porz�dku Publicznego- 
Wurst Alojzy, 
Przewodnicz�c� Komisji O�wiaty, Kultury, Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych- 
Walach Karina. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwał w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych 
rady. 
Radca Prawny Maciej Paj�k udzielił wyja�nie�, �e zgodnie z § 11 Statutu Gminy Cisek 
komisje stałe rady składaj� si� z 5 członków, wybrano ju� przewodnicz�cych czyli po 1 
członek komisji ju� jest wybrany, nale�ałoby by jeszcze do ka�dej komisji dobra� 4 
członków. Wyja�nił procedur� głosowania we wszystkich mo�liwych sytuacjach tzn. je�eli 
zgłosi si� 4 kandydatów do danej komisji lub je�eli zgłosi si� wi�cej ni� 4 kandydatów. 
Radna Walach Karina- zaproponowała aby radni sami okre�lili w jakiej komisji zamierzaj� 
pracowa�. 
Radca prawny Maciej Paj�k zaproponował przygotowanie listy, na której radni wpisaliby 
przynale�no�� w której komisji chcieliby pracowa�.  
Ogłoszono 10 min przerw�, w tym czasie radni wpisywali na list� przynale�no�� do danej 
komisji. 
Po przerwie przeanalizowano list� przynale�no�ci do poszczególnych komisji rady, która 
radni zadeklarowali sami. 
Radca prawny Maciej Paj�k udzielił wyja�nie�: 
- nale�y podda� pod głosowanie zamkni�cie listy zgłaszania kandydatur, 
- w komisjach w których zgłoszono wi�cej ni� 4 kandydatów, nale�y podda� pod 

głosowanie ka�dego kandydata, zgodnie z § 53 statutu przechodzi kandydatura, która 
otrzyma wi�ksz� ilo�� głosów „za”, 

Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Cisek. 
Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Szafarczyk Rozwita odczytała list� kandydatów, któr� 
radni zadeklarowali sami : Stania Gerard, Kirchniawy Robert, Oleks Walter, Adam Roman, 
Kurfeld Alfred, Wurst Alojzy. 

 
Zamkni�to list� zgłaszania kandydatów na członków do komisji rewizyjnej i poddano pod 
głosowanie: 
za  przyj�ciem                       – 14 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
Zamkni�cie listy zgłaszania kandydatów w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej przyj�to jednomy�lnie. 
Radny Oleks Walter zapytał czy radny powinien głosowa� tylko 4 razy? 
Radca prawny Maciej Paj�k udzielił wyja�nie�, �e radny powinien odda� tyle głosów ile jest 
kandydatów, jako przykład podał za 4 kandydatami głosuje „za”, za 2 kandydatami głosuje na 
„przeciw” lub wstrzymuje si� od głosowania.   
 
Przyst�piono do głosowania jawnego w sprawie wyboru składu osobowego komisji 
rewizyjnej, który tabelarycznie przedstawia si� nast�puj�co: 
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Ilo�� oddanych głosów Lp Nazwisko i imi�  

Kandydata za Przeciw Wstrzymało si� od 
głosowania 

Uwagi 

1 Stania Gerard - - - Przewodnicz�cy 
2. Kirchniawy Robert 12 0 2  
3. Oleks Walter 2 2 8 2 radnych nie brało 

udziału w 
głosowaniu 

4 Adam Roman 8 0 6 - 
5 Kurfeld Alfred 10 0 2 2 radnych nie brało 

udziału w 
głosowaniu 

6 Wurst Alojzy 14 0 0 - 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego skład komisji rewizyjnej przedstawia si� 
nast�puj�co: 
1. Stania Gerard- przewodnicz�cy, 
2. Adam Roman , 
3. Kirchniawy Robert, 
4. Kurfeld Alfred, 
5. Wurst Alojzy, 
 
Uchwała Nr II/7/ 2006 Rady Gminy Cisek z dnia 04 grudnia 2006r w sprawie powołania 
składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. 
Uchwała stanowi zał�cznik nr 7 do protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do powołania składu osobowego Komisji Gospodarczo Bud�etowej Rady 
Gminy Cisek. 
Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Szafarczyk Rozwita odczytała list� kandydatów, któr� 
radni zadeklarowali sami : Piegza Adalbert, Oleks Walter,  Kirchniawy Robert, Mikliss 
Norbert, Lewandowska Adelajda, Proksza Hubert . 
 
Zamkni�to list� zgłaszania kandydatów na członków do gospodarczo bud�etowej i poddano 
pod głosowanie: 
za  przyj�ciem                       – 14 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
Zamkni�cie listy zgłaszania kandydatów w sprawie ustalenia składu osobowego komisji 
gospodarczo bud�etowej przyj�to jednomy�lnie. 
Przyst�piono do głosowania jawnego w sprawie wyboru składu osobowego komisji 
gospodarczo bud�etowej, który tabelarycznie przedstawia si� nast�puj�co: 
 

Ilo�� oddanych głosów Lp Nazwisko i imi�  
Kandydata za Przeciw Wstrzymało si� od 

głosowania 

Uwagi 

1 Piegza Adalbert - - - Przewodnicz�cy 
2. Oleks Walter 9 0 3 2 radnych nie brało 

udziału w 
głosowaniu 
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3. Kirchniawy Robert 3 1 10 - 
4 Mikliss Norbert 12 0 1 1 radny nie brał 

udziału w 
głosowaniu 

5 Lewandowska  
Adelajda 

11 0 3 - 

6 Proksza Hubert 11 0 3 - 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego skład osobowy komisji gospodarczo 
bud�etowej przedstawia si� nast�puj�co: 
1. Piegza Adalbert- przewodnicz�cy, 
2. Lewandowska Adelajda, 
3. Mikliss Norbert, 
4. Oleks Walter, 
5. Proksza Hubert, 
Uchwała Nr II/8/ 2006 Rady Gminy Cisek z dnia 04 grudnia 2006r w sprawie powołania 
składu osobowego Komisji Gospodarczo Bud�etowej Rady Gminy wi�kszo�ci� głosów 
została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 8 do protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony �rodowiska             
i Porz�dku Publicznego Rady Gminy Cisek. 
Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Szafarczyk Rozwita odczytała list� kandydatów, któr� 
radni zadeklarowali sami : Wurst Alojzy, Hałas Diter, Kosian Rudolf,  Kurfeld Alfred, Stania 
Gerard. 
Zamkni�to list� zgłaszania kandydatów na członków do komisji rolnictwa, ochrony 
�rodowiska i porz�dku publicznego i poddano pod głosowanie: 
za  przyj�ciem                       – 14 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
Zamkni�cie listy zgłaszania kandydatów w sprawie ustalenia składu osobowego komisji 
rolnictwa, ochrony �rodowiska i porz�dku publicznego przyj�to jednomy�lnie. 

 
W zwi�zku z tym, i� skład osobowy komisji jest zgodny ze statutem gminy (5 członków), 
radni stwierdzili, �e nie  ma potrzeby głosowania na ka�dego kandydata osobno.  Wy�ej 
wymieniony skład osobowy komisji rolnictwa, ochrony �rodowiska i porz�dku publicznego 
poddano pod głosowanie. 
za przyj�ciem                          - 14 głosów, 
przeciw                                      - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów, 
W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego skład osobowy komisji  rolnictwa, 
ochrony �rodowiska i porz�dku publicznego  przedstawia si� nast�puj�co: 
1. Wurst Alojzy- przewodnicz�cy, 
2. Hałas Diter, 
3. Kosian Rudolf, 
4. Kurfeld Alfred, 
5. Stania Gerard, 
Uchwała Nr II/9/ 2006 Rady Gminy Cisek z dnia 04 grudnia 2006r w sprawie powołania 
składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i Porz�dku Publicznego 
Rady Gminy  wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 9 do 
protokółu sesji. 
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Przyst�piono do powołania składu osobowego komisji o�wiaty, kultury, zdrowia i spraw 
socjalnych. 
Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Szafarczyk Rozwita odczytała list� kandydatów, któr� 
radni zadeklarowali sami : Walach Karina, Mikliss Norbert, Lewandowska Adelajda, Piegza 
Adalbert, 
Radna Walach Karina zgłosiła Roberta Kirchniawego do składu osobowego komisji o�wiaty, 
swój wniosek uzasadniła tym, �e jest młodym, pr��nym, maj�cy z pewno�ci� nowe pomysły 
na działalno�� kulturaln� w gminie. Radny Kirchniawy Robert wyraził zgod�. 
Rady Piegza Adalbert zgłosił Waltra Oleksa, który nie wyraził zgody. Innych kandydatów nie 
zgłoszono. Przewodnicz�ca odczytała proponowany skład komisji o�wiaty, 
kultury,zdrowia,rodziny i spraw socjalnych: Walach Karina –przewodnicz�ca, Mikliss 
Norbert, Lewandowska Adelajda, Piegza Adalbert i Kirchniawy Robert.  
 
Zamkni�to list� zgłaszania kandydatów na członków do komisji o�wiaty, kultury, zdrowia , 
rodziny i spraw socjalnych  i poddano pod głosowanie: 
za  przyj�ciem                       – 14 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
Zamkni�cie listy zgłaszania kandydatów w sprawie ustalenia składu osobowego komisji 
o�wiaty, kultury, zdrowia , rodziny i spraw socjalnych przyj�to jednomy�lnie. 
W zwi�zku z tym, i� skład osobowy komisji jest zgodny ze statutem gminy (5 członków), 
radni stwierdzili, �e nie ma potrzeby głosowania na ka�dego kandydata osobno.   
Wymieniony wy�ej skład osobowy komisji o�wiaty, kultury, zdrowia , rodziny i spraw 
socjalnych poddano pod głosowanie. 
za przyj�ciem                          - 13 głosów, 
przeciw                                      - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  -  1 głosów, 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego skład osobowy  komisji o�wiaty, kultury, 
zdrowia , rodziny i spraw socjalnych przedstawia si� nast�puj�co: 
1. Walach Karina- przewodnicz�ca, 
2. Lewandowska Adela, 
3. Mikliss Norbert, 
4. Kirchniawy Robert, 
5. Piegza Adalbert, 
Uchwała Nr II/10/ 2006 Rady Gminy Cisek z dnia 04 grudnia 2006r w sprawie 
powołania składu osobowego Komisji O�wiaty, Kultury, Zdrowia Rodziny i Spraw 
Socjalnych Rady Gminy  wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik 
nr 10 do protokółu sesji. 
 
Zako�czono podejmowanie uchwał w sprawie składów osobowych komisji i 
przewodnicz�cych tych komisji. 
 
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. Radni nie wnie�li �adnych pyta� ani uwag do 
omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                        – 14 głosów,  
przeciw                                    - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  -0 głosów, 



 8 

Uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 04 grudnia 2006r w sprawie zmian do 
bud�etu gminy na 2006r została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 11 do 
protokółu sesji. 
 
Zako�czono podejmowanie uchwał. 
Ad.7. Radny Mikliss Norbert zapytał, czy zgłosili si� rolnicy ch�tni na od�nie�anie w zimie?  
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e dwie osoby si� zgłosiły, jutro si� rozstrzygnie, kto b�dzie 
od�nie�ał. 
Ad.8. �adne interpelacje nie wpłyn�ły. 
Ad.9. Radna Walach Karina- podzi�kowała za sprawne prowadzenie obrad sesji, stwierdziła, 
�e Pani przewodnicz�ca zdała egzamin na 6. 
Sekretarz urz�du J.Groeger – wszyscy radni otrzymali dzisiaj „ szare koperty”, w których jest 
informacja o składaniu o�wiadcze� maj�tkowych oraz druki tych o�wiadcze�,  udzielił 
wyja�nie�, �e ka�dy radny zgodnie z ustaw� o samorz�dzie gminnym ma obowi�zek w 
terminie 30 dni od zło�enia zaprzysi��enia,  zło�y� o�wiadczenie maj�tkowe na  r�ce 
przewodnicz�cej rady, ( termin zło�enia o�wiadczenia- do 27.12.2006r). Poinformował, �e 
o�wiadczenia maj�tkowe podlegaj� ogłoszeniu w BIP, ka�de nast�pne o�wiadczenie 
maj�tkowe nale�y zgłasza� w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia, oraz corocznie do 
30.04.danego roku .  
Radny Stania Gerard – zapytał w sprawie posiedze� komisji w sprawie omówienia stawek 
podatkowych.  
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- w sprawie uchwalenia stawek podatkowych musi odby� si� 
sesja – 11.12.2006r, poniewa� stawki podatkowe podlegaj� ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Opolskiego. Aby mogły obowi�zywa� w 2007r to musz� by� 
ogłoszone w 2006r. 
 
Przedyskutowano terminy posiedze� komisji stałych rady i ustalono: 
Komisja gospodarczo-bud�etowa dnia 08 grudnia 2006r –pi�tek, godz. 13.00, w UG Cisek. 
Wspólne posiedzenie komisji o�wiaty i rolnej dnia 11.12.2006r-poniedziałek godz. 13.00           
w Urz�dzie Gminy. 
Obrady nast�pnej III Sesji dnia 11.12.2006r –poniedziałek, godz.15.00. 
Innych wniosków nie zgłoszono w zwi�zku z czym Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek 
Rozwita Szafarczyk słowami „ Zamykam Obrady II Sesji Rady Gminy Cisek” zamkn�ła 
obrady- godz. 16.00. 
 
Protokółowała :Małgorzata Siegmann 
 

          Przewodnicz�ca 
       Rady Gminy Cisek 
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 


