
Protokół  
z obrad VII Sesji Rady Gminy Cisek 
z dnia 23 kwietnia 2007r-godz.14.00 

 

 
 
Ad.1. Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  słowami „Otwieram obrady 
VII Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich obecnych 
radnych, sołtysów, pracowników Urz�du oraz redaktorów prasy lokalnej. Sprawdziła 
prawomocno�� obrad VII Sesji na 15 radnych obecnych 13 ( nieobecni: Ketzler Alojzy, 
Walach Karina  ) lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do protokółu sesji. Obrady sesji s� 
prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. 
Ad 2. Przewodnicz�ca Rady Gminy odczytała porz�dek obrad i zapytała o uwagi, ewentualne 
zmiany  do porz�dku.  
Wójt Gminy Cisek Alojzy Parys zgłosił wniosek w sprawie zmiany  porz�dku obrad 
polegaj�cej na wykre�leniu pkt 9 e projektu uchwały w sprawie modernizacji o�wietlenia ulic 
w Gminie Cisek. Projekt uchwały jest niedopracowany  z wyprzedzeniem został 
wprowadzony do porz�dku obrad, poinformował, �e  do tematu wrócimy na nast�pnej sesji. 
Innych zmian nie zgłoszono. 
Wniosek Wójta Gminy poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                          – 13 głosów,  
przeciw                                       - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów,  
Zmian� porz�dku obrad przyj�to jednomy�lnie. Przyst�piono do realizacji porz�dku obrad, 
który 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 VI Sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2004-2006r. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzysesyjnym. 
6.  Informacja i komunikaty Przewodnicz�cej Rady Gminy Cisek o działaniach 

podejmowanych w okresie mi�dzysesyjnym.  
7. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania bud�etu gminy za 2006r 

a/ przedstawienie Uchwały RIO w Opolu na temat  opinii o sprawozdaniu  Wójta                      
z wykonania bud�etu za 2006r, 
b/ dyskusja nad zło�onym sprawozdaniem. 

8. Procedura absolutoryjna : 
a/ przedstawienie protokółu i uchwały komisji rewizyjnej, 
b/ przedstawienie Uchwały RIO w Opolu w sprawie  opinii Komisji Rewizyjnej, 
c/ dyskusja, 
d/ podj�cie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek  

9. Podj�cie uchwał w sprawach: 
a/     zmian w bud�ecie gminy Cisek na 2007r. 
b/     zmieniaj�ca uchwał� w sprawie regulaminu okre�laj�cego niektóre zasady   
        wynagradzania za prac� oraz wysoko�� i szczegółowe warunki przyznawania  
        nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w 2007r,  
c/     ustalenia najni�szego wynagrodzenia oraz uzgodnienia warto�ci jednego punktu do       
        ustalenia wynagrodze� pracowników publicznych przedszkoli, szkół podstawowych              
        i publicznego gimnazjum nie b�d�cych nauczycielami. 
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d/     ogłoszenia konkursu dla mieszka�ców gminy pod nazw� „ Najbardziej zadbana   
        zagroda wiejska”,  

10. Informacje oraz zapytania sołtysów 
11.Zapytania i o�wiadczenia radnych. 
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych..  
13. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji. 
Ad.3. Przewodnicz�ca Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi i wnioski do protokółu z obrad 
poprzedniej sesji . Radni nie zgłosili �adnych uwag do protokółu w zwi�zku z czym poddano 
pod głosowanie jego przyj�cie: 

za przyj�cie m                         – 13 głosów,  
przeciw                                       - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów, 
Protokół z obrad VI Sesji Rady Gminy Cisek przyj�to jednomy�lnie. 
Ad.4. Udzielono głosu Pani mgr Beacie Podgórnej reprezentuj�cej firm� ALBEKO S.C., 
która przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Cisek. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji.  
D y s k u s j a: 
Sołtys wsi Landzmierz El�bieta S�czawa zapytała w sprawie trudno�ci   odbioru gruzu            
z rozbiórki, kontener chyba mo�na w „Remondisie” zamówi� i gruz zostanie zabrany                 
z posesji?  
Pani Podgórna udzieliła wyja�nie�, �e tak kontener mo�na w ka�dej sytuacji zamówi� i wtedy 
firma �wiadcz�ca usługi wywozu nieczysto�ci taki kontener podstawia, lecz jej przy 
omawianiu sprawozdania chodziło o wyznaczenie placu, gzie mieszka�cy mogliby gruz 
wywozi�. 
Radny Alojzy Wurst zapytał o zbiórk� materiałów szkodliwych typu „etarnit”? 
Pani Podgórna udzieliła wyja�nie�- Gminy miały obowi�zek sporz�dzenia informacji             
o posiadanych materiałach niebezpiecznych typu eternit, gminy powinny dofinansowa� 
zbiórk� i unieszkodliwienie materiałów niebezpiecznych. Niektóre gminy pokrywaj� od 10-
50% koszty unieszkodliwienia eternitu czy azbestu. 
Innych pyta� nie zgłoszono. Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek podzi�kowała Pani Beacie 
Podgórnej za przybycie na obrady sesji i omówienie sprawozdania. 
Ad. 5 Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalno�ci w okresie mi�dzysesjnym tj. od 26 marca 2007r do 23 kwietnia 2007r: 
� Poinformował o sprzeda�y mienia komunalnego „ Domu Nauczyciela” w Łanach dnia 

02.04.2007r sporz�dzono akt notarialny, 
� Poinformował o spotkaniu z firm� EL-SERWIS,Opole  w sprawie modernizacji 

o�wietlenia ulicznego, 
� Poinformował o spotkaniu z Wojewod� Opolskim, w którym uczestniczył wraz z 

Przewodnicz�c� Rady, spotkanie odbyło si� 12.04.2007r tematem spotkania było: 
współpraca Wojewody Opolskiego z jednostkami samorz�du terytorialnego- działalno�� 
nadzorcza wojewody. 

� Poinformował o spotkaniu w Zwi�zku Gmin �l�ska Opolskiego. 
� Przedstawił informacj� o przetargach, która stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu sesji. 
� Do urz�du wpłyn�ło 430 pism, 
� Wysłano ok.600pism, 
� Wydano 12 ró�nych za�wiadcze�, 
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D y s k u s j a: 
Radny Oleks Walter – zapytał za ile sprzedano „Dom Nauczyciela”? ile b�dzie kosztowała 
budowa gara�u dla OSP Nieznaszyn? Planuje si� remont drogi Cisek-Landzmierz, zapytał, 
kto b�dzie remontował? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�. 
Innych pyta� nie zgłoszono. Zako�czono dyskusj� nad sprawozdanie Wójta Gminy. 
Ad. 6 Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk przedstawiła sprawozdanie ze 
swojej działalno�ci w okresie mi�dzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 3 do 
protokółu sesji.  

Ad. 7. Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  zapytała radnych czy jest 
potrzeba omawiania sprawozdania z wykonania bud�etu za 2006r. Radni stwierdzili 
jednomy�lnie „ nie ma takiej potrzeby”, poniewa� wszystkie komisje rady omawiały temat. 
Z-ca Przewodnicz�cej Rady Lewandowska Adelajda  odczytała Uchwał� Regionalnej Izby 
Obrachunkowej Nr 62/2007 z dnia 27 marca 2007r w sprawie pozytywnej opinii                      
o sprawozdaniu z wykonania bud�etu za 2006r. Uchwała RIO stanowi zał�cznik nr 4 do 
protokółu sesji. 
Pani Przewodnicz�ca podzi�kowała za odczytanie uchwały RIO. 
Dyskusja:  
� Radny Proksza Hubert zapytał o wyja�nienie zaległo�ci podatkowych uj�tych                        

w zał�czniku nr 3 do sprawozdania z wykonania bud�etu gminy za 2006r- 210 osób na 
kwot� 230.274,48 zł, czy s� to osoby przebywaj�ce w kraju czy za granic�? 

Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- s� to osoby, które nie płac� z ró�nych powodów, przebywaj� 
w kraju i za granic�. 
� Radny Kosian Rudolf-1. Zapytał, jakie czynno�ci gmina podejmuje, aby zaległo�ci 
�ci�gn�� od dłu�ników? 2. Zaproponował, aby wystosowa� pismo do ARiMR z pro�b�                     
o sporz�dzenie informacji, czy na zaległe działki  s� naliczane dopłaty obszarowe. 

1.Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�, wysyła si� upomnienia, sporz�dza si� tytuły 
egzekucyjne, je�eli dłu�nik uchyla si� od płatno�ci wpisuje si� zaległo�� jako hipotek�              
w ksi�dze wieczystej. Problem jest je�eli stan prawny gospodarstwa czy nieruchomo�ci  jest 
nieuregulowany.2 nieruchomo�ci nie mog� ubiega� si� o dopłaty obszarowe, dzier�awcy 
gruntów rolnych ubiegaj�cy si� o dopłaty obszarowe raczej opłacaj� podatki.. 
� Sołtys wsi Roszowice Gwó�d� Jan- poinformował, �e jako� na terenie gminy ugorów nie 

wida�, kto� pola u�ytkuje?  
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�-podatek od nieruchomo�ci jest du�o wy�szy, dlatego rolnicy 
nie zgłaszaj� u�ytkowania i uchylaj� si� od płatno�ci. 
� Radny Wurst Alojzy –zapytał o zaległo�ci w podatku od �rodków transportowych? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e na ogół s� to te same osoby, które zalegaj� z opłatami 
podatku rolnego czy od nieruchomo�ci, zaległo�� podatku od �rodków transportu równie� 
uj�ta jest w sprawozdaniu  narastaj�co. 
Innych pyta� nie zgłoszono. 
Ad.8 Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji Rewizyjnej Gerardowi Stania , który 
odczytał protokół i uchwał� komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2006r. Protokół komisji wraz z Uchwał� stanowi zał�cznik nr 5  do protokółu sesji. 
Podzi�kował za rzetelno�� pracowników urz�du stwierdzaj�c, �e w trakcie przeprowadzania 
kontroli wykonania bud�etu wyja�nie� udzielano na bie��co. 
Z-ca Przewodnicz�cej Rady Gminy Cisek Adelajda Lewandowska  odczytała Uchwał� Nr 
185/2007 z dnia 16 kwietnia 2007r  Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej 
opinii o wniosku komisji rewizyjnej dotycz�cego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  
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Cisek z wykonania bud�etu gminy za 2006r. Uchwała RIO stanowi zał�cznik nr 6 do 
protokółu sesji. 
Dyskusja: 
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania bud�etu za 2006r. Radni nie zgłosili 
�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 VII/30/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 23 kwietnia 2007r w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania bud�etu gminy za 2006r została 
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 7 do protokółu sesji. 
Wójt Gminy Cisek podzi�kował radnym za uznanie, za udzielenie absolutorium. 
Ad.9.Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zmian do bud�etu gminy na 2007r. 
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi 
działami, rozdziałami i paragrafami. 
dyskusja: 
Sołtys Kazimiera Lewicka- zapytała, w sprawie zagospodarowania placu przed Gminnym 
O�rodkiem Kultury   
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�-w roku bie��cym zostanie zło�ony wniosek w sprawie 
dofinansowania z programu „Odnowa Wsi”, w  roku 2008 planowana jest realizacja zadania, 
dlatego zaplanowano �rodki finansowe na ten cel. 
Innych pyta� nie zgłoszono. 
Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały, który 
poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                       - 13 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów,  

Uchwała  Nr VII/31/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 23 kwietnia 2007roku w sprawie zmian 
do bud�etu Gminy na 2007r została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 8 do 
protokółu sesji. 
Przyst�piono do podj�cia uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie regulaminu okre�laj�cego 
niektóre zasady  wynagradzania za prac� oraz wysoko�� i szczegółowe warunki przyznawania  
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w 2007r,   
Radca prawny Maciej Paj�k udzielił wyja�nie� - zostały zmienione zapisy karty nauczyciela , 
które zostały ogłoszone w grudniu 2006r, w zwi�zku z czym zapisy Uchwały Nr……….z 
2006r stały si� bezprzedmiotowe. 
Radni nie wnie�li �adnych pyta� do omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały po 
odczytaniu poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                       - 13 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów,  
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Uchwała  Nr VII/32/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 23 kwietnia 2007roku zmieniaj�ca 
uchwał� w sprawie regulaminu okre�laj�cego niektóre zasady  wynagradzania za prac� oraz 
wysoko�� i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 
oraz nagród w 2007r   została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 9 do 
protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie w sprawie ustalenia najni�szego wynagrodzenia 
oraz uzgodnienia warto�ci jednego punktu do ustalenia wynagrodze� pracowników 
publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i publicznego gimnazjum nie b�d�cych 
nauczycielami. 
Radca prawny Maciej Paj�k udzielił wyja�nie�- podjecie tej uchwały otworzy drog� 
dyrektorom szkół, którzy b�d� mogli udzieli� podwy�ki płac dla pracowników nie b�d�cych 
nauczycielami, płaca dla pracownika szkoły nie b�d�cego nauczycielem składa si� z dwóch 
czynników : najni�szego wynagrodzenia i ilo�ci  punktów. „Punkty”  s� zró�nicowane: inne 
ma sprz�taczka, inne ma bibliotekarka. W poszczególnych szkołach równie� jest 
zró�nicowane;. 
Radni nie wnie�li �adnych pyta�. Projekt uchwały po odczytaniu poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                       - 13 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów,  

Uchwała  Nr VII/33/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 23 kwietnia 2007roku w sprawie 
ustalenia najni�szego wynagrodzenia oraz uzgodnienia warto�ci jednego punktu do      
ustalenia wynagrodze� pracowników publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i 
publicznego gimnazjum nie b�d�cych nauczycielami.  została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała 
stanowi zał�cznik nr 10 do protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie  ogłoszenia konkursu dla mieszka�ców gminy 
pod nazw� „ Najbardziej zadbana    zagroda wiejska”. 
Wójt Gminy Cisek omówił projekt uchwały- corocznie podejmujemy tak� uchwał�, która ma 
zmobilizowa� mieszka�ców aby dbali o swoje posesje, zamierzeniem jest aby jak najwi�cej 
było ch�tnych do udziału w konkursie i aby nasze posesje były pi�kne i zadbane. Nagrody 
pieni��ne s� zabezpieczone w bud�ecie gminy. 
Radni nie wnie�li �adnych pyta� do projektu uchwały. Projekt uchwały po odczytaniu 
poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                       - 13 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów,  

Uchwała  Nr VII/34/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 23 kwietnia 2007roku w sprawie 
ogłoszenia konkursu dla mieszka�ców gminy pod nazw� „ Najbardziej zadbana zagroda 
wiejska” została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 11 do protokółu sesji. 
Zako�czono podejmowanie uchwał, 
Ad. 10,11. Sołtys wsi Roszowice Jan Gwó�d�- poiformował o oznakowani ul.Płonia, która 
jest droga powiatow�, sołectwo w tej sprawie wystosowało pismo do Starostwa Powiatowego, 
odpowied� została udzielona lecz nic si� w tej sprawie nie robi. 
Sołtys wsi Przewóz Anna Ryborz- ponagliła remont ul.Lipowina. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- remont ul.Lipowina  b�dzie polegał tylko na łataniu dziur 
frezowinami na nic wi�cej nie mamy pieni�dzy bud�ecie. 
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Sołtys wsi Łany Jan 	emełka- 1.zapytał kiedy b�dzie rozbiórka budynku „starej szkoły w 
Łanach” i jaki b�dzie koszt rozbiórki?  Co z gara�em przy tym budynku? Mieszka�cy byliby 
ch�tni do pomocy przy rozbiórce  tego budynku. 2.kiedy b�dzie kliniec na drogi transportu 
rolnego?  
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- 1. Koszt rozbiórki wyniesie 24.000,-zł z wywiezieniem 
gruzu, metod� tradycyjn�.  
Pomoc mieszka�ców byłaby mile widziana, prosił o zrobienie rozeznania ilu byłoby 
ch�tnych. 
Sołtys wsi Kazimiera Lewicka-1. zaproponowała aby zorganizowa� znowu odbiór odpadów 
wielogabatrytowych, 2. barierki na mostku Cisek-Sukowice, robota rozpocz�ta i nie 
sko�czona, 3. poinformowała, �e na ul. Planetorza w Cisku k.poseji Kramosz, Jo�ko 
nale�ałoby nawie� kamienia oraz na ul. U�miechu, która ju� własno�ci� gminy, tylko poddała 
pod rozwag�, �e  posesje s� poło�one ni�ej  ni� ulica i je�eli nawieziemy jeszcze kamienia, to 
mieszka�cy mog� mie� pretensje.4. Gratyfikacja dla sołtysów- radni sobie diety podnie�li a 
dla sołtysów nie.  Jako przykład podała Gmin� Bieraw�, która płaci abonament telefoniczny 
sołtysom oraz płaci za roznoszenie nakazów. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�-1. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych jest planowana na 
lipiec wzgl�dnie sierpie�, 2 do Starostwa Powiatowego zostanie wystosowane pismo. 3. 
ul.U�miechu w Cisku jest ju� własno�ci� gminy, nale�y ustali� z mieszka�cami i nawie� 
kruszca tylko do dziur a nie na cał� nawierzchnie drogi. 3. odno�nie gratyfikacji sołtysów, 
temat zostanie rozwa�ony przez komisj� gospodarczo-bud�etow�, jak równie� zrobimy 
rozeznanie jak w o�ciennych gminach rekompensuje si� opłaty za rozmowy telefoniczne 
sołtysów.     
Rady Oleks Walter dodał do wypowiedzi Pani Sołtys, �e niektóre gminy zacz�ły wprowadza� 
„ryczały dla opłaty telefoniczne dla sołtysów” zaproponował aby powoła� zespół, który by 
ustalił ryczałt na dane sołectwo. Gmina Bierawa ma ustalony ryczałt „ dlatego tak pr��nie 
działa” 
Radny Stania Gerard- poinformował, �e radni dokonali podwy�ki diet w ramach �rodków 
finansowych zaplanowanych bud�ecie gminy i kwota  nie została przekroczona. 
Sołtys wsi S�czawa Elzbieta- potwierdziła, �e sołtys du�o dzwoni i załatwia na telefon. 
Sołtys Helena Rudek- zgłosiła zaniedban� posesj� P.Gawlitzy poło�on� w Surowicach, 
prosiła o interwencje z urz�du w tej sprawie. 
Sołtys Wurst Alojzy- poruszył temat ruder oraz nielegalnych dzikich wysypisk, nadmienił, �e 
teraz nie tylko gruz jest wysypywany byle gdzie lecz równie� eternit jest wywo�ony, 
zaproponował aby policja zaj�ła si� spraw�, jak równie� aby skontrolowa� tych co nie maj� 
umów na wywóz nieczysto�ci, zbli�aj� si� urlopy , przyjad� z Niemiec ci co maj� swoje 
posesje w Polsce, nie maj� kubłów na �mieci „ do reklamówki i do rowów lub do innej wsi”. 
Proponuje aby ka�dy płatnik podatku uiszczał opłat� za wywóz �mieci. 
Wójt Gminy Cisek wyja�nił- pilnowa�, dzwoni� na policj� lub do urz�du, zgłasza� imiennie, 
dopóki si� tego nie nauczymy to nie b�dzie dobrze, przecie� nie mieszkamy w wielkich 
metropoliach.  Prosił o propozycje w tym temacie,  
Sołtys Kazimiera Lewicka- kubły na �mieci mo�na wypo�yczy� od firmy Remondis, mo�na 
zapłaci� tylko za dany wywóz, mo�na wykupi� worki, mo�na kubeł zostawi� u s�siada, tak�e 
mo�liwo�ci odstawienia odpadów jest wiele. Wystarczy troch� dobrej woli zainteresowanego. 
Jak zna �ycie osoby te wyrzucaj� �mieci byle gdzie lub do kontenerów przeznaczonych do 
segregacji. Przy ka�dym kontenerze musiałby sta� policjant dzie� i noc aby takich 
delikwentów przypilnowa� stwierdziła.  
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Radny Proksza Hubert – nale�ałoby w takiej sytuacji zgłosi� imiennie delikwenta, radni, 
sołtysi powinni zdoby� si� na tak� odwag�. 
Radny Piegza Adalbert potwierdził, �e wiele mieszka�ców nie ma podpisanych umów na 
odbiór odpadów i nie jest za dobrze w tym temacie . 
Radny Kurfeld Alfred- stwierdził, �e nale�ałoby temat nagło�ni� w mediach. 
Wójt Gminy potwierdził, �e niektórzy mieszka�cy wysypuj� �mieci gdzie si� da, jako 
przykład podał plac po byłym „punkcie buraczanym”, �mieci s� tam wywo�one noc�, nie ma 
�adnych �ladów, wła�ciciela �mieci. 
Sołtys Kazimiera Lewicka- nowe wały od Ciska do Landzmierza, w jednym miejscu jest 
tylko jeden wjazd zrobiony i bardzo �le poniewa� jest kr�ty i prowadzi do rowu? Je�eli b�dzie 
kto� chciał kombajnem zjecha�, bo s� tam posiane zbo�a. 
Wójt Gminy wyja�nił- wjazd na wale jest uzgodniony z rolnikami, rolnicy b�d� zje�d�ali 
innym zjazdem, tak zostało ustalone. 
Sołtys Moskwa Rita- zaprosiła Wójta, aby przyjechał zobaczy� parkiet w Wiejskim Domu 
Kultury w Nieznaszynie. 
Wójt Gminy potwierdził, �e co� si� z parkietem dzieje i przyjedzie pracownik urz�du. 
Sołtys El�bieta S�czawa- zapytała w sprawie zakupionych elementów na kominek, który ,ma 
by� postawiony w domu kultury w Landzmierzu,  działka nie jest własno�ci� gminy, czy 
warto inwestowa�,   wła�ciciel nie zamierza działki sprzeda�, co b�dzie je�eli wła�ciciel si� 
zmieni? Czy nie mo�naby wywłaszczy� tego gruntu? 
Wójt Gminy wyja�nił- budynek jest własno�ci� gminy, został wyremontowany z funduszy 
UE, gmina nie poniosła �adnych kosztów z remontem, wymienił prace jakie zostały tam 
zrobione,  natomiast działka jest własno�ci� prywatn�, elementy kominka zostały zakupione    
z funduszy Rady Sołeckiej dlatego jest za tym, aby ten kominek zamontowa� w domu kultury 
w Landzmierzu, je�eli wła�ciciel si� zmieni to kupimy od nowego wła�ciciela. Grunty 
powinny by� sprzedane wła�cicielowi budynków. Zagwarantowa� stabilno�ci prawa nie mo�e 
zapewni� dodał na zako�czenie swojej wypowiedzi.   
Radny Oleks Walter- negocjowa�  z wła�cicielem, aby działk� sprzedał, powoli , stopniowo, 
nie na sił�.       
Radny Adam Roman-eternitowe pokrycia dachowe były ewidencjonowane w U.G, mo�na 
byłoby sprawdzi� kto zmieniał dach i gdzie eternit wywiózł? Nale�ałoby zach�ci� 
mieszka�ców aby wywozili szkodliwe materiały na wyznaczone wysypiska, zapytał czy na 
ten cel mo�na otrzyma� dofinansowanie z UE.   
Wójt Gminy wyja�nił- ewidencja jest prowadzona na podstawie wykazów sporz�dzonych 
przez sołtysów, nie jest to jednak pełna ewidencja, bo dachów z eternitem jest wi�cej, odpad 
jest bardzo niebezpieczny, wła�ciciel nie powinien nawet sam �ci�ga� eternitu z dachu 
powinna to robi� firma specjalistyczna, utylizacja jest bardzo droga, gminy mog� dopłaca� do 
utylizacji eternitu z Funduszu Ochrony �rodowiska. Nasze dochody FO� w skali roku 
wynosz� ok. 5.000,- 6.000,-zł. i nas nie sta� aby zneutralizowa� jeden dach w ci�gu roku, 
prosił o propozycj�  w rozwi�zaniu problemu dot. utylizacji eternitu? Je�eli kto� zmienia dach 
nale�ałoby zapyta� „ co zamierza zrobi� z eternitem”. Zrobimy jeszcze raz akcj� „eternit, 
neutralizacja i sprawy z tym zwi�zane”, któr� zlecimy Komisji Rolnictwa, Ochrony 
�rodowiska i Porz�dku Publicznego. 
 Sołtys Kazimiera Lewicka- zgłosiła zabezpieczenie terenu po wykopaliskach w Kobylicach, 
szczególnie na zakr�cie jest bardzo niebezpiecznie, wi�kszo�� mieszka�ców zgłasza problem 
aby dalej zasypa� wykopaliska.   
Wójt Gminy wyja�nił- z urz�du kilkakrotnie wysyłano pisma w tej sprawie do Zarz�du Dróg 
Wojewódzkich  i  Opolskich Kopalni Surowców Mineralnych. 
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Radny Stania Gerard-dziury na drogach od ul.Bełk w Cisku a� do Miejsca Odrza�skiego, 
Powiat powinien przejecha� si� tymi drogami. Zmobilizowa� powiat, aby wyjechali w teren. 
Radny Oleks Walter-dodał do wypowiedzi, �e k. posesji Penkala na ul.Bełk w Cisku i na 
skrzy�owaniu . 
Sołtys El�bieta S�czawa- dodała, �e ul.Wolno�ci w Landzmierzu  k. posesji Cicho� dziura si� 
powi�ksza. 
Wójt Gminy wyja�nił, ze pisma zostały wysłane do zarz�dców dróg ł�cznie z pomiarami 
dziur. 
Radny Oleks Walter- kiedy parking w Cisku mo�na eksploatowa�? Poinformował, �e 
nale�ały wypoziomowa� od strony P.Sudomirskich, załatwił ju� walec i uzgodnił zakres prac 
z P.Frischko, nadmienił, �e parking jest bardzo potrzeby dla Gimnazjum w Cisku, po lekcjach 
mogłyby z tamt�d odje�d�a� autobusy , młodzie� nie musiałaby chodzi� pod Gminny 
O�rodek Kultury, nie za�miecano by tego odcinka ,   odbywaj� si� mecze na boisku i równie� 
nie ma miejsca na parkowanie, chciałby usłysze� konkretn� dat�, kiedy chocia� w cz��ci 
mo�naby korzysta� z parkingu ? Nadmienił, �e w tym miejscu mo�e doj�� do nieszcz��cia, bo 
troch� imprez si� tam odbywa, a pas drogi jest zaj�ty na parkowanie. S� takie czas, �e 
wszyscy je�d�� samochodami.  Poziomy nale�y ustawi�, bo s� ró�ne warunki atmosferyczne, 
mog� przyj�� deszcze. Ma załatwiony taki walec  wibracyjny, okiełkowany za połow� ceny. 
Niwelacja powinna by� robiona na bie��co, aby było wiadomo, gdzie jeszcze uzupełni�.   
Wójt Gminy wyja�nił- parking jest w trakcie roboty, jeszcze kliniec, tłucze� b�dzie 
nawieziony, wyrównany i mo�na eksploatowa�, �rodki finansowe zabierane s� z dróg, ok. 
20.000zł ju� wydano , z komisj� rolnictwa b�dzie uzgadniany zakres prac na parkingu, i jakie 
�rodki finansowe mo�na przeznaczy� na te roboty drogowe, które s� planowane, z wolnych 
�rodków dokona si� przesuni��, bo praktycznie jeste�my na „ styk z finansami”,  planuje si� 
utwardzenie odcinka drogi prowadz�cego do ul.Planetorza,  od strony boiska                            
i P.Sudomirskich planuje si� obsia� traw�, walcowanie, zawałowanie jest planowane przy 
remoncie drogi Cisek Landzmierz, aby koszty zmniejszy�, grunt i tak si�dzie.  
Radny Walter Oleks – ok. 2 lat temu radny Ketzler zgłaszał temat odnowienia  pomnika, 
znajduj�cego si� k.pawilonu w Cisku AGD upami�tniaj�cego histori� tego terenu, dotycz�c� 
plebiscytu, któr� nale�y szanowa�, sołectwa nie sta� finansowo na taki wydatek, sołectwo 
zadba o otoczenie pomnika- traw�, kwiaty, krzewy , tak jak dba o inne pomniki, krzy�e, 
kapliczk�.  
Wójt Gminy zastanawiał si� o jakie roboty chodzi  przy odnowieniu pomnika? Jest tam 
lastriko? Je�eli byłaby osoba ch�tna z Cisek to na umow� zlecenie. Prosił o rozeznanie 
zakresu prac. 
Radny Oleks Walter – odnowienie tablic , godła i kamienia, zaproponował tablic� i godło z 
b.gminy a czyszczenie postumentu z rady sołeckiej. 
Radny Kurfeld Alfred zapytał czy jest jeszcze mo�liwo�� o kamie� z OKSM Kobylice, nie 
ma takiej mo�liwo�ci odpowiedział Wójt Gminy. 
Ad.12 	adne interpelacje nie wpłyn�ły. 
Ad.13. Porz�dek obrad został wyczerpany. Przewodnicz�ca rady Gminy Rozwita Szafarczyk 
słowami „Zamykam Obrady VII Sesji Rady Gminy” zamkn�ła obrady- godz.17,00 
Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

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


