
 
Protokół 

z obrad V Sesji Rady Gminy Cisek 
z dnia 29 stycznia 2007r- godz. 14.00 

 
Ad.1. Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „ Otwieram Obrady 
V Sesji Rady Gminy” rozpocz�ła obrady sesji. Na wst�pie powitała Wójta Gminy, Sekretarza 
Urz�du, Pani� Skarbnik, pracownika biura rady, redaktorów „Gazety Lokalnej” i „Echa 
Gmin” oraz radnych. Sprawdziła prawomocno�� obrad sesji na 15 radnych obecnych 15. 
Obrady V 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, 
który otrzymali wszyscy radni, zapytała czy s� wnioski do porz�dku obrad. Zgłosiła wniosek 
do porz�dku obrad, dotycz�cy wprowadzenia punktu – przedstawienie planów pracy komisji 
stałych rady.  
Wniosek przewodnicz�cej Rozwity Szafarczyk poddano pod głosowanie: 
za wprowadzeniem               - 14 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów,  
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 
Wniosek przewodnicz�cej ,rada przyj�ła jednomy�lnie. 
Innych wniosków nie zgłoszono 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. 
1. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porz�dku obrad. 
2. Zło�enie �lubowania przez radnego Alojzego Ketzlera.  
3. Przyj�cie protokółu z obrad IV Sesji Rady Gminy. 
4. Informacja delegatów Izby Rolniczej w Opolu ze swojej działalno�ci za okres kadencji 

2002-2006r. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzysesyjnym. 
6.  Informacja Przewodnicz�cej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie 

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

a/     zmian w bud�ecie gminy Cisek na 2007r. 
b/     przyj�cia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek, 
c/     ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek , 
d/    ustalenia diet przysługuj�cym radnym Gminy Cisek, 
e/    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów            
      Alkoholowych na 2007r, 

     f/     uchwalenia Gminnego Programu w   sprawie   uchwalenia   Gminnego   Programu        
            Przeciwdziałania   Narkomanii na   lata   2007-2011. 
9.    Przedstawienie planów pracy na I półrocze 2007r   komisji stałych rady.   
10.Informacje oraz zapytania sołtysów 
11.Zapytania i o�wiadczenia radnych. 
12.Odpowiedzi na interpelacje radnych..  
13.Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji. 
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Przyj�cie porz�dku obrad po zmianach poddano pod głosowanie:  
za przyj�ciem                         - 14 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów,  
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.  
 Ad.3. Przyst�piono do zło�enia �lubowania przez radnego Alojzego Ketzlera, który od chwili 
wyborów uczestniczy w pierwszej sesji. Prowadz�ca obrady przewodnicz�ca  Rozwita 
Szafarczyk odczytała 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”. Radny Alojzy Ketzler na stoj�co z 
podniesion� lew� wypowiedział słowo „�lubuj�”.  
Ad.5, Na obrady sesji zaproszono delegatów Powiatowych Izb Rolniczych : Bertolda 
Kirchniawego i Franciszka Dambonia. Na obrady przybył Bertold Kirchniawy, któremu 
udzielono głosu. Na wst�pie przedstawił sprawozdanie z swojej działalno�ci w Izbach. 
Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji. 
Dyskusja: 
� Radna Rozwita Szafarczyk zapytała- czy  w K�dzierzynie- Ko�lu s� równie� biura Izb? 
Bertold Kirchniawy wyja�nił, �e dla Powiatu K�dzierzy�sko Kozielskiego biura Izb 
Rolniczych znajduj� si�      w Pawłowiczkach w budynku po byłym O�rodku Zdrowia, 
� Radny Diter Hałas- zapytał o „d�ipiesy” do pomiaru powierzchni działek, czy mo�na sobie 

wypo�yczy�? Kto nimi zarz�dza,  
Bertold Kirchniawy wyja�nił,-„ dzipiesy” s� na stanie Oddziału Izb w Pawłowiczkach i 
mo�na sobie wypo�yczy�, 
� Radny Stania Gerard- zapytał o współprac� Izb z producentami zagranicznymi? Jakie 

poczynania czyni Izba Rolnicza w pozyskaniu gruntów rolnych dla rolników, którzy 
sprzedali swoje grunty rolne pod budow� wałów przeciwpowodziowych. Z informacji które 
do radnego dotarły wynika, �e rolnicy skierowali pisma do Izby Rolniczej z pro�b� 
pozytywn� opini�. 

Bertold Kirchniawy wyja�nił- jego zamierzeniem było zatrzyma� grunty rolne po byłym PGR 
Stablów  i sprzeda� te grunty wła�nie takim rolnikom, którzy musieli sprzeda� swoje grunty 
na t� inwestycj� rz�dow�. Je�eli chodzi o współprace z producentami zagranicznymi to Izba 
robiła starania aby nawi�za� kontakt  z Włochami  w sprawie budowy ubojni i przetwórstwa 
mi�sa, lecz nie doszło to do skutku. Mankamentem jest równie� na naszym terenie to, �e 
rolnicy nie zamierzaj� tworzy� grup producenckich.  
Wójt Gminy dodał do wypowiedzi Pana Kirchniawego- w imieniu Skarbu Pa�stwa działa 
Agencja Nieruchomo�ci Gruntów Rolnych, która sprzedaje grunty rolne w drodze przetargu. 
Jedynym wyj�ciem w tej sytuacji jest przetarg ograniczony. W zwi�zku z podaniami rolników 
jak równie� interwencj� Wójta grunty te zostały zabezpieczone dla rolników z gminy Cisek. 
Jedyna form� nabycia gruntów Skarbu Pa�stwa jest przetarg. 
� Sołtys wsi Kobylice Golenia Ryszard- 04 lutego 2007 odb�d� si� wybory do Rad 

Powiatowych Izb Rolniczych, szkoda, �e na obrady dzisiejszej sesji nie zaproszono  
kandydatów, dlaczego wybory te s� tak słabo nagło�nione?  

Kirchniawy Bertold wyja�nił- z poprzednim przewodnicz�cym rozmawiał o zaproszeniu na 
posiedzenie rady, jednak�e przez 4 lata nie doczekał si� na zaproszenie.  
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Przewodnicz�ca Rozwita Szafarczyk- ka�dy kandydat musiał mie� 50 podpisów 
mieszka�ców i to zostało dopełnione, w gestii kandydatów powinno by�, pojawianie si�          
w miejscach publicznych, s� to wybory które dotycz� tylko rolników, słabe zainteresowanie 
�wiadczy tylko o rolnikach. 
 
Radny Walter Oleks- nasza gmina wybiera 2 kandydatów, zapytał dlaczego Pan Kirchniawy 
ponownie nie kandyduje? 
 
Kirchniawy Bertold wyja�nił- Izby Rolnicze maj� mo�liwo�ci opiniodawcze a nie decyduj�ce, 
dlatego te mo�liwo�ci s� takie małe. Poza tym został pomówiony o pozyskaniu wi�kszej 
ilo�ci dopłat, dlatego niech inni równie� skorzystaj�.    
 Innych pyta� nie zgłoszono. Podzi�kowano Panu Kirchniawemu za przybycie                         
i przedstawienie informacji. 
Ad. 6. Wójt Gminy Cisek przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w okresie 
mi�dzysesyjnym tj. od 28 grudnia 2006r do 29 stycznia 2007r. 
- odbyło si� spotkanie w Starostwie Powiatowym z Wojewod� Opolskim na temat 
pozyskiwania funduszy unijnych dla gmin, na dzie� dzisiejszy nie ma jeszcze przepisów 
wykonawczych, 
- odbywaj� si� w naszej gminie zebrania wiejskie sprawozdawczo- wyborcze, 
- odbywaj� si� w naszej gminie zebrania stra�ackie, 
- ogłoszono konkursy na wspieranie realizacji zada� publicznych z zakresu: kultury fizycznej    
  i sportu, pomocy społecznej i przeciwdziałania  alkoholizmowi, 
-odbył si� przetarg na sprzeda� nieruchomo�ci mienia komunalnego gminy „ Cegielnia”                    
 w  Łanach, nowonabywca nie przyst�pił do spisania aktu notarialnego, 
- odbył si� przetarg na sprzeda� nieruchomo�ci zabudowanej byłego  „ Domu Nauczyciela” w  
   Łanach,  
-gmina otrzymała w zasoby mienia komunalnego na podstawie decyzji Wojewody  
Opolskiego:  1.)działki poło�one w Kobylicach- pastwiska,  
                     2. )działki poło�one w Kobylicach- teren budowlany /plac buraczany/ i teren             
                          zieleni,  
                     3 ) działka poło�ona w Cisku- rola, 

4.) działka poło�ona w Landzmierzu- droga, 
5.) działki poło�one w Steblowie- teren zieleni,  

                        
- do urz�du wpłyn�ło 502 pism, wysłano 470 pism, 
- w ewidencji działalno�ci gospodarczej dokonano 1 zmiany, 
- wydano 5 Zarz�dze� Wójta, 
Dyskusja: 
Oleks Walter – otrzymali�my, tzw. plac buraczany w Dzielnicy, na który jest wywo�ony gróz 
i inne nieczysto�ci, kto ma plac uporz�dkowa�? Kto ma ponie�� koszty aby plac 
zrekultywowa�? Dla kogo b�dzie uruchomiona �wietlica terapeutyczna? 
 
Radny Kurfeld Alfred- poinformował, �e komisja rolnictwa ustaliła, aby plac buraczany w 
Dzielnicy znowu wykorzysta�  na składowanie buraków cukrowych. 
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Wójt Gminy wyja�nił- �e ostateczne przeznaczenie placu buraczanego zostanie ustalone z 
komisj� rolnictwa, na dzie� dzisiejszy brak decyzji. �wietlica socjoterapeutyczna b�dzie 
uruchomiona w Gminnym O�rodku Kultury w Cisku , głównie jest dla dzieci i młodzie�y z 
rodzin patologicznych, co nie oznacza, �e młodzie� z rodzin normalnych nie b�dzie tam 
prawa wst�pu. Na razie zaczniemy od �wietlicy w Cisku z zamiarem poszerzenia na 
wszystkie  �wietlice wiejskie. W �wietlicy b�dzie zatrudniony instruktor. 
Innych pyta� nie zgłoszono. 
 
Ad.7. Przewodnicz�ca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk przedstawiła sprawozdanie ze swojej 
działalno�ci w okresie mi�dzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu 
sesji. 
Ad. 8  Przyst�piono do podj�cia uchwał; 
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do bud�etu gminy na 
2007r, 
Dyskusj�: 
Radny Kurfeld Alfred- 10.000zł przeznaczamy dla policji na patrolowanie terenów 
zagro�onych patologi�, zapytał, gdzie w naszej gminie takie tereny s�? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�-  w miejscowo�ci Łany, Miejsce Odrza�skie, Kobylice.  
Policja z przyznanych pieni�dzy b�dzie si� musiała dokładnie rozliczy�. Uwagi radnych w 
tym temacie b�d� tolerowane. 
Radny Oleks Walter- w zał�czniku do projektu uchwały, jest uj�ta kwota 35.000zł? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�-25.000zł na uruchomienie działalno�ci �wietlicy, 10.000,- dla 
Policji, pieni�dze na ten cel s� przeznaczone z Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych. 
Radny Wurst Alojzy zapytał- o kwot� 50.000,-zł ? 
Pani Skarbnik Alina Hanisz udzieliła wyja�nie�- jest to kwota przeznaczona na działalno��” 
Caritas” 
Innych pyta� nie zgłoszono. 
Projekt uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy na 2007 rok poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                        - 14 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 1 głos, 
Uchwała Nr V/16/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 29 stycznia 2007roku w sprawie zmian 
do bud�etu Gminy na 2007rok wi�kszo�ci� głosów została podj�ta.   Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 4 do protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie przyj�cia planu pracy na I półrocze 2007r 
komisji rewizyjnej. Ustalono, �e nie ma potrzeby czytania projektu uchwały. Radni nie 
wnie�li �adnych pyta� do planu pracy komisji rewizyjnej. Projekt uchwały poddano pod 
głosowanie: 
za przyj�ciem                         - 15 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
Uchwała Nr V/17/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 29 stycznia 2007r w sprawie przyj�cia 
planu pracy komisji rewizyjnej została jednomy�lnie przyj�ta.  Uchwała stanowi zał�cznik nr 
5 do protokółu sesji.  
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Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta gminy Cisek. 
Projekt uchwały omawiały wszystkie komisje rady. Radni nie wnie�li �adnych pyta� do 
projektu uchwały. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                          - 15 głosów, 
przeciw                                      - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania -  0 głosów, 
Uchwała Nr V/18/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 29 stycznia 2007r w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Wójta Gminy  została jednomy�lnie przyj�ta.  Uchwała stanowi zał�cznik nr 6 
do protokółu sesji.  
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie ustalenia diet przysługuj�cych radnym Gminy 
Cisek. Projekt uchwały omawiały wszystkie komisje rady. Radni nie wnie�li �adnych pyta� 
do projektu uchwały. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                          - 12 głosów, 
przeciw                                      - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania -  3 głosów, 
Uchwała Nr V/19/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 29 stycznia 2007r w sprawie ustalenia 
diet przysługuj�cych radnym Gminy Cisek wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała 
stanowi zał�cznik nr 7 do protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Profilaktyki i 
Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych na 2007r.  
Radna Rozwita Szafarczyk poinformowała zamierzeniach komisji o�wiaty i komisji ds. 
rozwi�zywania problemów alkoholowych mianowicie te odbyły wspólne posiedzenie dnia 18 
stycznia br na którym mi�dzy innymi ustalono aby w okresie zimowym uruchomi� �wietlice 
wiejskie- 4 godz. tygodniowo, dla dzieci i młodzie�y danej wsi, wynagrodzenie opiekuna 
150,-zł miesi�cznie  brutto.  
Redaktor gazety lokalnej zapytał, - czy s� osoby z uprawnieniami pedagogicznymi, które 
sprawowały opiek�, zaj�cia w �wietlicy? 
Odpowied� Wójta Gminy: 
Potwierdził, �e opiek� nad dzie�mi przebywaj�cymi w �wietlicy powinna sprawowa� osoba        
z uprawnieniami pedagogicznymi, nast�pny problem to ile dzieci byłoby ch�tnych ? poniewa� 
dla 2 ch�tnych nie warto uruchamia� obiektu, który trzeba ogrzewa�, zapłaci� opiekuna, 
zapłaci� sprz�tanie, musiałoby si� zgłosi� co najmniej 10 ch�tnych do korzystania z zaj��  
�wietlicowych. 
Radny  Wurst Alojzy – dla �wietlic wiejskich proponuje si� kwot� 150,-zł miesi�cznie brutto, 
zaj�cia, sprz�tanie.. a przed chwil� omawiali�my zmiany do bud�etu gminy na 2007r, gdzie 
na miejscowo�� Cisek przeznaczono 25.000,-zł, a �wietlica ta jest sprz�tana i utrzymywana    
z bud�etu gminy, 
Radny Oleks Walter-  25.000zł jest przekazane na działalno�� �wietlicy w Cisku, uruchamia 
si� �wietlic� socjoterapeutyczn�, z której b�d� mogły korzysta� dzieci z całej gminy. 
Spo�ycie alkoholu wzrasta a Gminna Komisja ds. Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych 
na pewno jest zorientowana w jakich rodzinach patologia wyst�puje i ile jest dzieci-
młodzie�y z zagro�eniem patologicznym.   
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Radny Wurst Alojzy-jak dojad� dzieci mieszkaj�ce 5-10 km od Cisku?, z rodzin 
patologicznych nie b�d� miały mo�liwo�ci dojazdu a rodzice tych dzieci nie dowioz� bo nie 
maj� samochodów. 
Odpowied� Wójta Gminy: 
Jest to pierwszy krok w kierunku uruchomienia �wietlicy socjaterapeutycznej, poniewa� było 
to zamierzeniem komisji o�wiaty i komisji ds. rozwi�zywania problemów alkoholowych.      
W Gminnym O�rodku Kultury w Cisku jest dogodne miejsce, zobaczymy jak w praktyce 
�wietlica b�dzie funkcjonowała. Jest osoba maj�ca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia 
zaj�� �wietlicowych. Kwota 25.000zł jest przeznaczona na wyposa�enie �wietlicy jak równie� 
na wynagrodzenie pracownika. Wst�pnie zamierza si� kupi� kino multimedialne.  
Radna Rozwita Szafarczyk- uwa�a, �e idea jest dobra, oka�e si� w toku realizacji, je�eli b�d� 
ch�tne dzieci to nale�y �wietlice wiejskie udost�pnia�, w ka�dej wsi s� emerytowani 
nauczyciele, którzy zaj�cia �wietlicowe mogliby prowadzi�, proponowane wynagrodzenie 
okre�liła „ praca społeczna przy drobnym wynagrodzeniu” . 
Sołtys wsi Roszowice Jan Gwó�d�- zapytał co zrobi� w przypadku, kiedy zgłosi si� osoba do 
prowadzenia zaj�� �wietlicowych bez uprawnie�. 
Odpowied� Wójta Gminy: 
Nad bezpiecze�stwem dzieci, młodzie�y  powinna czuwa� osoba z uprawnieniami, 
dofinansowanie �wietlic musi by� zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i 
Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych. 
Innych pyta� nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                         - 15 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów , 
Uchwała  Nr V/19/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 29 stycznia 2007r w sprawie  
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych na 
2007r  została jednomy�lnie  podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 8 do protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2011. 
Radny Ketzler Alojzy- zgłosił wniosek o dokonanie autopoprawki do omawianego projektu, 
pkt IV „ szczegółowy harmonogram działa�”  uzupełni� o  podpunkt o tre�ci „ Profilaktyczna 
kontrola osób, co do których istnieje podejrzenie u�ywania �rodków odurzaj�cych”. 
Wniosek radnego Ketzlera poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                        – 14 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 1 głos, 
Wi�kszo�ci� głosów wniosek radnego Ketzlera został przyj�ty, dokonano autopoprawki i 
projekt uchwały poddano pod głosowanie:   
za przyj�ciem                        – 14 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 1 głos, 
Uchwała Nr V/21/2007r Rady Gminy Cisek z dnia 29 stycznia 2007r w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2011 
wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 9 do protokółu sesji. 
Zako�czono podejmowanie uchwał. 



-7- 
Protokół z obrad V Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 29 stycznia 2007r 

Ad. 9 Przedstawienie planów pracy komisji stałych rady. 
Udzielono głosu Przewodnicz�cej Komisji O�wiaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
Karinie Walach, która przedstawiła plan pracy komisji na I półrocze 2007r. Plan pracy 
stanowi zał�cznik nr 10 do protokółu sesji. 
Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji Rolnictwa Ochrony �rodowiska Porz�dku 
Publicznego Alojzemu Wurst, który przedstawił plan pracy komisji na I półrocze 2007r. Plan 
pracy stanowi zał�cznik nr 11 do protokółu sesji. 
Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji Gospodarczo- Bud�etowj  Adalbertowi Piegza, 
który przedstawił plan pracy komisji na I półrocze 2007r. Plan pracy stanowi zał�cznik nr 12 
do protokółu sesji. 
Przewodnicz�ca zapytała o uwagi do przedstawionych planów pracy. Radni nie wnie�li 
�adnych pyta� do przedstawionych planów. 
Ad.10. Informacje i zapytania sołtysów. 
Sołtys wsi Kobylice Golenia Ryszard- w jakiej kwocie ustalono diety dla radnych? Dlaczego 
w Cisku zmieniono dat� wyborów sołtysa, w zarz�dzeniu Wójta Gminy była podana inna data 
wyborów? 
Radny wsi Cisek Oleks Walter udzielił wyja�nie�- Pani sołtys Kazimiera Lewicka z wa�nych 
powodów rodzinnych musiała wyjecha� i ustalony termin  jej nie odpowiadał dlatego 
zmieniono termin wyborów na 15 stycznia 2007r. Zmiana została uzgodniona z Wójtem 
Gminy. 
Odno�nie diet wyja�nie� udzieliła Pani Rozwita Szafarczyk. Wypłat� diet zmieniono : z 
wypłat za posiedzenie na wypłaty  miesi�czne. Kwoty diet ustalono według pełnionych 
funkcji radnych i przedstawiaj� si� nast�puj�co:     
a ) Przewodnicz�cy Rady Gminy                             1.050,00zł,                     
b ). Wiceprzewodnicz�cy Rady Gminy                      400,00zł,                     
c ). Przewodnicz�cy Komisji  Rady Gminy               360,00zł                     
d ).Radnym Gminy Cisek b�d�cym członkami  
   w 2 komisjach i wi�cej                                            320,00zł. 
e ).Radnym Gminy Ciek  b�d�cych członkami  
   w 1 komisji lub nie pełni�cych �adnej funkcji        280,00zł 
Sołtys wsi Roszowice Gwó�d� Jan- zapytał w sprawie programu „Odnowy Wsi” kiedy b�d� 
szkolenia? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- tematem zajmie si� Urz�d Marszałkowski, sołtysi b�d� 
poinformowani. 
Przewodnicz�ca Rady Rozwita Szafarczyk zło�yła podzi�kowanie na mił� atmosfer� i miłe 
przyj�cie na zebraniach wiejskich sprawozdawczo-wyborczych. 
Ad. 11. Zapytania i o�wiadczenia radnych. 
Radny wsi Bła�ejowice Kurfeld Alfred- 1. podzi�kował za sprawne zorganizowanie 
od�nie�ania dróg, usługi wykonywane przez P.Ficonia nie budziły �adnych zastrze�e�,           
2. Ponagla udro�nienie potoku Dzielniczka, podczas roztopów woda wypłyn�ła , nad 
przepustem jest „korek”. 
Radny wsi Sukowice Piegza Adalbert- zapytał kto jest wła�cicielem placu przed sklepem w 
Sukowicach, gdzie s� liczne dziury szczególnie jest to uci��liwe w czasie deszczu. 
Przewodnicz�ca Rady Rozwita Szafarczyk- udzieliła wyja�nie�, w sprawie placów przed 
sklepami Gminnej Spółdzielni „Sch”, rozmawiała w tym temacie z Prezesem tej Spółdzielni i 
otrzymała odpowied�, „gdzie s� dziury” własno�� gminy. 
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Radna wsi Łany Karina Walach-1. od�nie�anie dróg gminnych było zorganizowane „ super” 
natomiast du�o w�tpliwo�ci budziło od�nie�anie dróg wojewódzkich, zgłosiła wniosek w 
sprawie drogi Miejsce Odrzas�skie –Lasaki droga ta była nieprzejezdna interweniowała do 
Zarz�du Dróg Wojewódzkich , dzwoniła na Policj�, nikt do tej drogi si� nie przyznaje, woj. 
�l�skie równie� do wymienione drogi si� nie przyznaje. 2. Gmina Bierawa uruchomiła punkt 
poselski dla mieszka�ców, zaproponowała  czy dla mieszka�ców naszej gminy nie mo�naby 
uruchomi� takiego punktu np. w Urz�dzie Gminy. 3. Podała propozycj� aby zatrudni� osob� 
to sporz�dzania wniosków w sprawie pozyskiwania funduszy unijnych, czuje niedostyt  w 
tym temacie, czy gmina nie traci tych mo�liwo�ci?  
 
Odpowied� Wójta Gminy: 
1. W sprawie drogi Miejsce  Odrza�skie- Lasaki sporz�dzimy pismo o wyja�nienie tematu.? 

/Interpelacja radnych/ 
2. Mo�na uruchomi� punkt poselski. 
3. Gmina mo�e utworzy� stanowisko pracy do pozyskiwania funduszy unijnych, gmina w 

miar� posiadanych �rodków finansowych sporz�dza wnioski o dofinansowania z funduszy 
unijnych, do wszystkich projektów nale�y mie� �rodki własne. Obecnie wnioskami 
unijnymi zajmuj� P.Erischko i P.Staiszczyk. Dla osób niepełnosprawnych byłoby pole do 
popisu lecz nie mamy takich osób na terenie gminy. 

Radny wsi Przewóz Robert Kirchniawy- zapytał w sprawie roszady pracowników w urz�dzie, 
Pani Skazidroga obj�ła stanowisko o�wiaty, kto teraz zajmuje si� rolnictwem? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- cz��� zada� otrzymała Pani Zemełka a cz��� Pani Kusz. 
Radny wsi Łany  Mikliss Norbert- w sprawie od�nie�ania , drogi powiatowe były 
nieprzejezdne  stwierdził, �e „ je�d�� dzisiaj jak nie ma �niegu”- interpelacja radnego.  
Radny wsi Roszowicki Las Adam Roman – zgłosił ,�e autobusy szkolne je�d�� bez tabliczek 
„ uwaga dzieci” jak równie� przy wysiadaniu dzieci z autobusu kierowca nie zał�czył �wiateł 
awaryjnych, pracownik zajmuj�cy si� o�wiat� dzwonił do „CONEKSU” i otrzymał 
odpowied� „ �e s� to autobusy rejsowe i nie ma potrzeby zawieszania tabliczek 
informacyjnych”.  Stwierdził, �e płacimy za dowóz dzieci i bezpiecze�stwo jest bardzo 
wa�ne. – interpelacja radnego. 
 
Radny wsi Cisek Oleks Walter- wr�czył Wójtowi Gminy Cisek podzi�kowanie za współprac� 
z Klubem LKS Victoria Cisek. 
 
Przewodnicz�ca Rady Rozwita Szafarczyk- udzieliła wyja�nie� w sprawie korespondencji       
z Urz�dem Wojewódzkim dotycz�cej radnego Ketzlera. Odczytała tre�� pisma  NK III-SJ-
0713-1-35/07 -pismo stanowi zał�cznik nr 12 do protokółu sesji. Poinformowała, �e musi 
udzieli� odpowiedzi na niniejsze pismo, odpowied�  b�dzie zawierała fakty:  Pan radny 
wyjechał do pracy za granic� w zwi�zku z tym nie uczestniczył w 4 sesjach, zło�ył w tym 
temacie pisemne usprawiedliwienie. W my�l przepisów „ Ordynacja Wyborcza”- radny w 
ci�gu 30 dni od zło�enia przysi�gi zobowi�zany jest do o�wiadczenie maj�tkowego.  
Nie zło�enie  o�wiadczenia w w/w terminie – wyga�ni�cie mandatu radnego. Natomiast w 
my�l przepisów o samorz�dzie gminnym nie zło�enie o�wiadczenia maj�tkowego wstrzymuje 
od wypłaty diety. Je�eli Rada Gminy Cisek nie odwołała radnego Ketzlera z funkcji radnego, 
to ostateczn� decyzj� podejmie  Wojewoda Opolski. Prosiła o wydanie opinii radnych w tym 
temacie.  
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W przypadku pozbawienia mandatu radnego przez Wojewod� Radny Ketzler b�dzie miał 
mo�liwo�� odwołania si� decyzji. 
Radny wsi Cisek  Oleks Walter – przyznał racj� Pani Przewodnicz�cej stwierdzaj�c                    
„ logiczne rozumowanie, nie robi� �adnych ruchów, wiele mo�e si� jeszcze wyja�ni� ”. 
Radny wsi Cisek  Hubert Proksza- radnego Ketzlera wybrali mieszka�cy, popiera podj�t� 
decyzj� Przewodnicz�cej. 
Przewodnicz�ca Rady Rozwita Szafarczyk-  poinformowała, �e dnia 06 lutego 2007r 
odb�dzie si� dyskoteka w GOK-u w Cisku dla uczniów Gimnazjum Cisek, s� potrzebni 
opiekunowie, prosiła aby radni zgłosili swoje kandydatury na opiekunów, b�dzie dwóch 
nauczycieli ale to troch� mało na ok.150,-uczni. 
Radny wsi Bła�ejowice Kurfeld Alfred- pełni funkcj� Przewodnicz�cego Komitetu 
Rodzicielskiego w PSP Łany i zgłosił rozlatuj�ce si� kominy na budynku. Wprawdzie s� 
zabezpieczone, ale prosił aby jak najpr�dzej je wyremontowa�. 
Radny wsi Roszowice Kosian Rudolf- 1.zgłosił uszkodzenie kraw�dzi rowu przydro�nego w 
Roszowicach, do rowu wjechała koparka, jest du�a dziura gro��ca niebezpiecze�stwem, 
droga jest własno�ci� Dróg Powiatowych,- interpelacja, 2. Kilkakrotnie zgłaszana sprawa 
wyci�tych drzew w Roszowicach, ten Pan, który bezprawnie wyci�ł drzewa czuje si� 
bezkarny, wr�cz si� �mieje z bezradno�ci urz�dników. 
Ad. 12. 	adne interpelacje nie wpłyn�ły. 
Ad.13. Wójt Gminy podzi�kował za podj�cie uchwały o wynagrodzeniu. Innych wniosków 
nie zło�ono. Wyczerpano porz�dek obrad w zwi�zku z czym Przewodnicz�ca Rady Rozwita 
Szafarczyk słowami „ Zamykam Obrady V Sesji Rady Gminy Cisek” zamkn�ła obrady- godz. 
17.00. 
 
 
Protokółowała: Małgorzata Siegmann 
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