
Protokół 
z obrad III  Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 11 grudnia 2006r – godz. 15.00 
 
Ad.1. Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „ Otwieram Obrady 
III 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 i sołtysów. Sprawdziła prawomocno�� obrad 
sesji na 15 radnych obecnych 13 ( nieobecny: Ketzler Alojzy, Stania Gerard,). Obrady III 
Sesji s� prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 
1 do protokółu sesji. 
Ad.2. Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała porz�dek obrad             
i zgłosiła wniosek do porz�dku obrad w sprawie uzupełnienia porz�dku obrad o punkt: 
Informacje i zapytania sołtysów. Wniosek przewodnicz�cej poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                      -  12 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów, 
Jedna osoba nieobecna w trakcie głosowania 
Wniosek przewodnicz�cej w sprawie wprowadzenia do porz�dku obrad punktu: informacje         
i zapytania sołtysów przyj�to jednomy�lnie. Innych wniosków nie zgłoszono w zwi�zku             
z czym porz�dek obrad po dokonanej zmianie 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 II Sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzysesyjnym. 
5.  Informacja Przewodnicz�cej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie 

mi�dzysesyjnym.  
6. Podj�cie uchwał w sprawach: 

a/ ustalenia stawek podatku od nieruchomo�ci na terenie gminy Cisek oraz zwolnie�             
w tym podatku, 
b/ zmian w bud�ecie gminy na 2006r      

7. Zapytania i o�wiadczenia radnych. 
8. Informacje i zapytania sołtysów 
9.    Odpowiedzi na interpelacje radnych..  
10. 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 sesji.. Radni nie wnie�li �adnych uwag do protokółu sesji. 
Przyj�cie protokółu poddano pod głosowanie:  
za przyj�ciem                           - 12 głosów, 
przeciw                                       - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów, 
Jedna osoba nieobecna w trakcie głosowania. 
Protokół z obrad poprzedniej II sesji przyj�to jednomy�lnie. 
Ad.4. Wójt Gminy na wst�pie swojej wypowiedzi nadmienił, �e dzisiejsza sesja jest ju� sesj� 
robocz�, autentyczn�, wierzy, �e wszyscy b�dziemy pracowa� w pełnej rozci�gło�ci dla dobra 
naszej gminy. Okres sprawozdawczy był krótki poniewa� poprzednia sesja była 04 grudnia 
br. Poinformował o spotkaniach, które odbyły si� w placówkach o�wiatowych w zwi�zku           
z narastaj�ca przemoc� w szkołach. Zło�ył informacj� na temat od�nie�ania dróg gminnych  



 
Poinformował o badaniach profilaktycznych dla osób w wieku 40-55lat, badania 
przeprowadzaj� O�rodki Zdrowia w Łanach, w Cisku i K�dzierzynie-Ko�lu. 
Poinformował o uko�czeniu remontu ul.Bełk w Cisku, jutro tj.12.12.2006r b�dzie odbiór 
remontu. 
Sołtys Wilk Hubert- zapytał, czy sołtysi otrzymaj� wykaz telefonów pod które nale�y 
dzwoni� w sprawie od�nie�ania. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- w sprawie od�nie�ania b�dzie mo�na dzwoni� do Sekretarza 
Urz�du, do inspektora R.Frischko, oraz do firm zajmuj�cych si� od�nie�aniem b�d� 
usuwaniem gołoledzi. 
Radny Proksza Hubert- zapytał w sprawie parkingu w Cisku, poniewa� było mówione               
w czasie kampanii wyborczej, �e przy remoncie ul.Bełk wygospodaruje si� �rodki finansowe 
na utwardzenie parkingu w Cisku? 
Wójt Gminy poinformował, �e na nast�pnej sesji udzieli szczegółowych wyja�nie� w sprawie 
parkingu przy ul.Planetorza w Cisku. 
Zako�czono dyskusj� na d sprawozdaniem Wójta Gminy. 
Ad.5. Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk przedstawiła sprawozdanie ze 
swojej działalno�ci w okresie mi�dzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 2 do 
protokółu sesji. 
Ad.6. Zgodnie z porz�dkiem obrad przyst�piono do podj�cia uchwał ; 
Jako pierwszy projekt omówiono w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od 
nieruchomo�ci na terenie gminy Cisek oraz zwolnie� w tym podatku. Przewodnicz�ca 
odczytała projekt uchwały, który był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji 
stałych rady. Radni nie  wnie�li �adnych uwag do projektu uchwały. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                          - 13 głosów, 
przeciw                                       - 0 głosów,  
wstrzymało si� od głosowania   – 0 głosów, 
Uchwała Nr III/12/ 2006 Rady Gminy Cisek z dnia 11 grudnia 2006r w sprawie ustalenia 
wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci na terenie gminy Cisek oraz zwolnie� w tym 
podatku została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu sesji. 
Omówiono stawki podatku rolnego, który jest ustalany według ceny �yta, który na 2007r 
wynosi- 88,80zł / z  1 ha przeliczeniowego. 
Omówiono  stawki podatku rolnego opłacanego przez podatników podatku od nieruchomo�ci, 
który na 2007r wynosi- 177,60zł /z 1ha u�ytków rolnych. 
Omówiono stawk� podatkow� za grunty niesklasyfikowane, która wynosi 0,34zł /1m2.   
Ustalono, �e podatek od �rodków transportowych jest bez zmian i obowi�zuje w dalszym 
ci�gu  uchwała z 2006r. 
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 i paragrafami. 
Radny Adam Roman-zapytał w sprawie inwestycji w dziale „ bezpiecze�stwo publiczne i 
ochrona przeciwpo�arowa”, zwi�kszenie wydatków o  15.700zł z czego 12.700zł na  wydatki 
inwestycyjne,  po 3 miesi�cach od wydatku dokonuje si� zmiany w bud�ecie gminy, mamy 
grudzie�, projekt był wykonany we wrze�niu, jest to nieodpowiednie aby wydatek przekłada� 
na koniec roku? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- w Miejscu Odrza�skim planuje si� adaptacj� pomieszcze� po 
byłym przedszkolu na gara� dla  OSP, w ramach tego przysposobienia pomieszcze� 
zwi�kszono koszt wydatków o kwot� 12.700 zł, które b�d� przeznaczone na: projekt, nadzór, 
 



wykonanie inwestycji po przetargu- zał. nr 1 inwestycje - 84.700zł.Zadanie było uj�te              
w bud�ecie gminy tylko pod inn� pozycj�, pod pozycj� remontów. Omawian� zmian� 
regulujemy aby inwestycja OSP Miejsce Odrza�skie była uj�ta w dziale inwestycji. 
Pani Skarbnik Alina Hanisz udzieliła wyja�nie�- polega na prawdzie, �e wydatek był 
poniesiony we wrze�niu w paragrafie dotycz�cym remontów, obecnie  aby inwestycja została 
zaksi�gowana jako cało�� w paragrafie inwestycji jest tylko „przemieszczenie” planu bud�etu. 
Radca Prawny udzielił wyja�nie�- poniesione wydatki na adaptacj� pomieszcze� OSP 
Miejsce Odrza�skie zostały �le zaklasyfikowane w bud�ecie gminy, wszystkie te wydatki 
powinny by� zakwalifikowane w dziale inwestycji,  dyskutowana zmiana przywraca 
zgodno�� klasyfikacji bud�etowej, omawiana zmiana w bud�ecie nie wi��e si� ani ze 
zwi�kszeniem ani ze zmniejszeniem �rodków finansowych w tym dziale. Obecnie 
odpowiednio�� przywracamy. Innych pyta� nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod 
głosowanie: 
za przyj�ciem                         - 11 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  -2 głosy, 
Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 11 grudnia 2006r w sprawie zmian do 
bud�etu gminy wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 4 do 
protokółu sesji. 
Ad.7. Zapytania i o�wiadczenia radnych 
Radny Kosian Rudolf- zapytał w sprawie nielegalnej wycinki drzew, która miała miejsce           
w Roszowicach? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- wycinka i kradzie� drzew została zgłoszona na policj�, która 
prowadzi dochodzenie, wła�cicielem działki jest Agencja Własno�ci Rolnej Skarbu Pa�stwa, 
która równie� prowadzi dochodzenie. Protokóły z dochodze� zostan� przekazane do urz�du        
i wtedy zostan� naliczone kary za nielegalna wycink� drzew. 
Radny Adam Roman zapytał czy w bud�ecie gminy na 2007r s� zaplanowane �rodki 
finansowe na zrzucanie �niegu z dachów? Jest hala sportowa w Cisku? Kto b�dzie zrzucał 
�nieg? Na od�nie�anie dróg b�dzie spisana umowa, czy na zrzucenie �niegu z hali sportowej 
te� b�dzie umowa spisana? Nadmienił, �e w sytuacji kryzysowej nale�y decyzje podejmowa� 
natychmiastowo. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- �rodki finansowe na utrzymanie hali sportowej w Cisku s�       
w bud�ecie gimnazjum, natomiast na utrzymanie budynków komunalnych �rodki finansowe 
znajduj� si� w dziale gospodarka  komunalna. Na okoliczno�� sytuacji kryzysowych mamy 
OSP, które równie� mog� by� zaanga�owane w od�nie�anie dachów. 
Ad.8 Informacje i zapytania sołtysów. 
Sołtys wsi Roszowice Jan Gwó�d�-od 12 lat prosi o zrobienie, udro�nienie rowu 
przebiegaj�cego przez wie� Roszowice, kiedy� droga wzdłu� której przebiega rów była drog� 
transportu rolnego, obecnie  drog� je�dzi  transport ci��ki, nie ma miejsca dla pieszych czy 
rowerzystów.  
Sołtys wsi Miejsce Odrza�skie- zabrał głos w sprawie ruin, wła�ciciele ruin s� a nie dbaj�        
o swoje posesje, nadmienił aby wła�cicieli ruin zobowi�za� do rozbiórki. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�-urz�d, czy sołtys nie ma prawa wej�� na posesj� i wyburzy� 
ruiny. Sołtys mo�e zgłosi� ruin� do wyburzenia wtedy urz�d wysyła pismo do nadzoru 
budowlanego innej mo�liwo�ci nie ma. Je�eli chodzi o rów w Roszowicach to w bud�ecie na 
2007 rok uj�ty nie jest, nale�ałoby zrobi� ekspertyz� na jakich zasadach rów mo�e by� 
zarurowany. 
Sołtys Kazimiera Lewicka zgłosiła napraw� „starego” chodnika przy ul. Planetorz w Cisku 
oraz odwodnienie chodnika „nowego” poło�onego od ud Gimnazjum do ul. Zacisze. 
Zgłosiła równie� napraw� tablic „Gmina Cisek Wita”. 



 
 

Wójt Gminy udzielił, �e tablice informacyjne zostały zdewastowane przez złomiarzy, zostan� 
postawione nowe tylko musimy si� zastanowi� z jakiego tworzywa, natomiast w pozostałych 
sprawach zostan� wystosowane pisma do Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego        
w K�dzierzynie-Ko�lu.  
Sołtys wsi Steblów Czesław Siembieda zapytał  w sprawie zasiedlenia mieszka� w Steblowie, 
Prawdopodobnie zakłady energetyczne nie chc� zrobi� przył�cza energii? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e mieszkania s� ju� gotowe i lokatorzy mog� si� 
wprowadza�, zakłady energetyczne stwarzaj� problemy jednej lokatorce, która ma zaległo�ci 
w opłatach za energie elektryczna, dlatego nie chc� nawi�za� umowy z t� lokatork�. 
Sołtys wsi Przewóz Urszula Surzykiewicz- zapytała w sprawie odpadu kruszywa z kopalni 
Kobylice, czy dla sołectwa mo�naby  bezpłatnie otrzyma� kruszywo, sekretarz udzielił 
wyja�nie�, �e tak tylko kierowca musi wst�pi� do urz�du po upowa�nienie. 
Ad.9.   �adne interpelacje nie wpłyn�ły do biura rady. 
Ad. 10 Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji. 
Radny Wurst Alojzy zapytał do kogo nale�� place-miejsca przed sklepami na terenie gminy? 
Przed niektórymi sklepami s� liczne dziury, które zdaniem radnego powinny przed zim� 
zaklejone. 
Pani radna Rozwita Szafarczyk zapewniła, �e spraw� sklepów GS, wyja�ni z Prezesem 
Gminnej Spółdzielni i na nast�pnej sesji udzieli stosownych wyja�nie�. 
Radny Robert Kirchniawy zapytał o plany i zamierzenia programu „Odnowa wsi”? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�-pula �rodków finansowych zaplanowana na lata 2007-2013 
nie została jeszcze uruchomiona, zło�one wnioski b�d� rozpatrywane w II półroczu 2007 
roku, odb�d� si� szkolenia dla liderów „Odnowy wsi” . 
Ustalono posiedzenia komisji w sprawie omówienia projektu bud�etu na 2007r,: 
08.12.2006r o godz.12.00 posiedzenie komisji gospodarczo-bud�etowej, 
19.12.2006r o godz. 13,00 posiedzenie wspólne komisji rolnictwa i gospodarczo-bud�etowej. 
Radca Prawny przypomniał o składaniu o�wiadcze� maj�tkowych. Innych wniosków nie 
zło�ono, porz�dek obrad wyczerpano,  w zwi�zku z czym przewodnicz�ca słowami                   
„ zamykam obrady III Sesji rady Gminy Cisek” zamkn�ła obrady- godz. 16.00 
 
Protokółowała : Małgorzata Siegmann 
  

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


