
Protokół 
z obrad IV Sesji Rady Gminy Cisek 
z dnia 28 grudnia 2006r- godz. 12.00 

 
 
Ad.1. Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „ Otwieram Obrady 
IV Sesji Rady Gminy” rozpocz�ła obrady sesji. Na wst�pie powitała Wójta Gminy, 
Sekretarza Urz�du, Pani� Skarbnik, pracownika biura rady, redaktora „Gazety Lokalnej”  oraz 
radnych. Sprawdziła prawomocno�� obrad sesji na 15 radnych obecnych 14 ( nieobecny: 
Ketzler Alojzy). Obrady IV 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 IV 
Sesji Rady Gminy. Radni nie wnie�li �adnych uwag do porz�dku obrad. Wobec powy�szego 
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 III 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/    przyj�cia bud�etu gminy Cisek na 2007r,  
b/  zmiany w bud�ecie gminy Cisek na 2006r   

7.    Zapytania i o�wiadczenia radnych. 
8.    Odpowiedzi na interpelacje radnych..  
9. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji. 
Uroczysta II cz��� sesji Rady Gminy Cisek odb�dzie si� w sali Gminnego O�rodka Kultury 
w Cisku o godz. 13.00, gdzie przewidziano m.in.:  
1.   Wyst�pienie Przewodnicz�cej Rady Gminy Cisek. 
2. Wyst�pienie Wójta Gminy Cisek. 
3. Wyst�pienie zaproszonych go�ci 
4.    Uroczysty obiad. 
Ad. 3. Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zapytał o uwagi do protokółu 
z obrad poprzedniej III Sesji. Radni nie wnie�li �adnych uwag do protokółu. Przyj�cie 
protokółu z obrad sesji poprzedniej poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                      - 13 głosów, 
przeciw                                 - 0 głosów, 
wstrzymał si� od głosowania- 1 głos, 
Wi�kszo�ci� głosów protokół został przyj�ty. 
Ad.4. Wójt Gminy przedstawił, sprawozdanie ze swojej działalno�ci  w okresie 
mi�dzysesyjnym tj od 11 grudnia 2006 do 28 grudnia 2006r 
- odbyły si� posiedzenia komisji w sprawie omówienia projektu bud�etu na 2007r, 
- dokonano odbioru remontu ul. Bełk w Cisku, 
- obyło si� spotkanie GZLZS w Łanach, 
- odczytał  zarz�dzenie w sprawie zebra� wiejskich dotycz�cych wyboru Sołtysów i Rad 
Sołeckich, (zał. do protokółu), 
- poinformował radnych o szkoleniu, które odb�dzie si� 24 stycznia 2007r w Pawłowiczkach, 
Do przedstawionego  sprawozdania nie  było �adnych pyta�.  
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Ad.5 Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk przedstawiła informacj�  ze 
swojej działalno�ci  w okresie mi�dzysesyjnym, które stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu 
sesji. 
 
Ad.6. Przyst�piono do podj�cia uchwał. Pierwszym omawianym projektem uchwały było 
uchwalenie bud�etu gminy na 2007r. Projekt uchwały był omawiany przez komisje: 
gospodarczo-bud�etow�, o�wiaty i rolnictwa. Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, 
która omówiła autopoprawki komisji stałych rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej: 
� Rozdział 60016- wydatki inwestycyjne, wykre�lono „ modernizacj� i przebudow� drogi 

gminnej Roszowice-Przewóz”.  W ci�gu roku radni wytypuj� drog� gminn� do remontu. 
� Rozdział 75412- Ochotnicze Stra�e Po�arne, zmniejszono wydatek inwestycyjny 

„Budowa OSP Nieznaszyn” z kwoty  200.000,- zł na kwot� 125.000,- zł natomiast 
zwi�kszono wydatek na zadanie nowe „ Adaptacja budynku OSP Miejsce Odrza�skie”     
o kwot� 75.000zł. 

� Rozdział 80113- dowo�enie uczni do szkół, zmniejszono wydatek z 276.000,-zł na 
275.000,-zł i utworzono rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii, na który zaplanowano 
wydatek 1.000,-zł, 

� Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejszono wydatek inwestycyjny na 
kwot� 9.000,-zł a zwi�kszono wydatki bie��ce z kwoty 68.500,-zł na kwot� 77.500,-zł. 
Radni nie wyrazili zgody na zakup miernika pr�dko�ci dla policji. 

� Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zmniejszono wydatki 
inwestycyjne z kwoty 30.000,-zł na kwot� 20.000,-zł,  a zwi�kszono dotacje dla 
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych  i niedziałaj�cych w celu 
osi�gni�cia zysku z kwoty 100.000,-zł na kwot� 110.000,-zł, 

Omawiane zmiany analogicznie zostały zmienione w zał�cznikach do projektu bud�etu.  
Przewodnicz�ca Rady Gminy odczytała opini� Regionalnej Izby Obrachunkowej – Uchwała 
Nr 447/2006 z dnia 29 listopada 2006r. Opinia RIO stanowi zał�cznik nr  3 do protokółu sesji. 
Innych zmian nie zgłoszono. 
Projekt uchwały w sprawie bud�etu gminy poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                         – 14 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  – 0 głosów, 
Uchwała Nr IV/ 14/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie 
uchwalenia bud�etu Gminy Cisek  na 2007r została  jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 4 do protokółu sesji. 
 
 
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. Radni nie wnie�li �adnych uwag do omawianych zmian. Projekt 
uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                         - 14 głosów, 
przeciw                                    – 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
Uchwała Nr IV/15/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie zmian               
w bud�ecie gminy na 2006 została jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 5 do 
protokółu sesji. 
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Ad.7. �adne interpelacje nie wpłyn�ły. 
Ad.8  Radny Alojzy Wurst zgłosił wniosek aby na obrady nast�pnej sesji zaprosi� 
przedstawicieli Izb Rolniczych Pana Bertolda Kirchniawego i Franciszka Dambo� w celu 
zło�enia informacji ze swojej działalno�ci. 
Wójt Gminy stwierdził, �e jest to mo�liwe, zaproszenia zostan� wysłane. 
 Radny Kosian Rudolf –zapytał o wycink� drzew bez zezwolenia jaka miała miejsce                   
w Proszowicach. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- jeszcze nie otrzymali�my dokumentów z policji i z AWRSP. 
Przewodnicz�ca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk zapytała czy s� jeszcze jakie� wnioski. 
Innych wniosków nie zło�ono, porz�dek obrad wyczerpano,  w zwi�zku z czym 
przewodnicz�ca słowami „ zamykam obrady IV Sesji Rady Gminy Cisek” zamkn�ła 
obrady cz��ci roboczej sesji- godz.13.00. Nast�pnie wszyscy udali si� do Gminnego O�rodka 
Kultury w Ciska na cz��� uroczyst�. 
 
Protokółowała: Małgorzata Siegmann       
   

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

  
 
  


