
Protokół z obrad VIII Sesji Rady Gminy Cisek 
z dnia 28 maja 2007r –14.00 

 
Ad.1. Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  słowami „Otwieram obrady 
VIII Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich obecnych 
radnych, sołtysów, pracowników Urz�du oraz redaktorów prasy lokalnej. Sprawdziła 
prawomocno�� obrad VIII Sesji na 15 radnych obecnych 15. 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.  Radni nie wnie�li �adnych uwag do porz�dku obrad.  
porz�dek obrad 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 VII Sesji Rady Gminy. 
4. Informacja Radnego Powiatowego Rajmunda Frischko n/t funkcjonowania Rady Powiatu 

K-Ko�le. 
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. Podj�cie uchwał w sprawach: 

a/    zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wod�            
       �wiadczone  dla Gminy Cisek przez Spółdzielni� Usług Rolniczych w Cisku z/s   
       Roszowicki Las.      
b/    zmian w bud�ecie gminy Cisek na 2007r.- projekt zostanie dor�czony przed sesj� 

      c/     zmieniaj�ca Uchwał� Nr XX/83/2004 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2004 w  
              sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatno�ci za usługi opieku�cze  
              i specjalistyczne usługi opieku�cze, szczegółowych warunków cz��ciowego lub  
             całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania.  

d/     zmieniaj�ca Uchwał� Nr XXVIII/137/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca   
        2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  
        dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek   
e/    okre�lenia rodzaju i sposobu przyznawania �wiadcze� z funduszu zdrowotnego dla                 
       nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin�    
      Cisek,  

8. Informacja z działalno�ci komisji problemowych rady i komisji rewizyjnej za okres od  
       XI 2006r do V 2007r 
9. Zapytania i o�wiadczenia radnych. 
10. Informacje oraz zapytania sołtysów. 
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych..  
12. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji. 
 
Przyj�cie porz�dku obrad poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                         – 15 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów, 
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: 
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za przyj�ciem                         – 14 głosów,  
przeciw                                       - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  - 1 głosów, 
Protokół z obrad VIII  Sesji Rady Gminy Cisek przyj�to jednomy�lnie. 
Ad.4. Udzielono głosu Radnemu Powiatowemu Rajmundowi Frischo, który przedstawił 
sprawozdanie z działalno�ci w radzie Powiatu. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 2 do 
protokółu sesji. 
Przewodnicz�ca Rady Rozwita Szafarczyk podzi�kowała za przedstawienie sprawozdania . 
Dyskusja: 
Lewicka Kazimiera- 1. Odwodnienie „ nowego” chodnika przy ul.Planetorza ? 2 Naprawa 
balustrad na mostku przy ul. Zwyci�stwa – na granicy miejscowo�ci Cisek Sukowice. 
Radny Rajmund Frischo-  temat brukowania chodnika w Cisku jest mu znany, chodnik był 
robiony na szybko, chodnik był tzw. „ kiełbas� wyborcz�”,  bez odpowiedniego 
przygotowania, „ nie zrobiona dobrze robota, si� m�ci” stwierdził,   aby chodnik dobrze 
funkcjonował trzeba go rozebra� i zrobi� odnowa,  je�eli Rada jest zdania innego to prosił          
o propozycje w tym temacie. 
 
Sołtys Kazimiera Lewicka- wyja�niła, �e brukowanie chodnika nie było „kiełbas� wyborcz�”, 
jej zdaniem  wystarczyłoby zrobi� przewiert pod drog�, i woda spływałaby na tzw.Odrzysko. 
Rada Sołecka wsi Cisek naciskała zrobienie w chodnika w tym miejscu dla bezpiecze�stwa 
mieszka�ców. 
Radny Walter Oleks- nadmienił, �e Rada Sołecka „namieszała” poniewa� kostka brukowa 
została zakupiona z pieni�dzy rady sołeckiej natomiast wykonawstwo zlecono Zarz�dowi 
Dróg Powiatowych., który robot� „spieprzył” obiecane było, �e w terminie pó�niejszym 
zostanie zrobione odwodnienie, 
 
Radny Proksza Hubert- 1.nie zgodził si� z opini� „ kiełbasa wyborcza”, jest zdania, �e 
chodnik w tym miejscu był bardzo potrzebny, poniewa� w tym miejscu jest bardzo du�y ruch 
samochodowy i chocia� odwodnienie nie jest zrobione to chodnik stanowi du�e 
bezpiecze�stwo dla pieszych 2. zapytał czy Starostwo Powiatowe  my�li o przył�czeniu si� do 
strefy ekonomicznej jako przykład podał miasto Gliwice, które w ostatnim czasie zacz�ło si� 
ekonomicznie   rozwija�, i stwierdził, �e mogliby�my si� poł�czy� ekonomicznie z 
Gliwicami. 3. Nawierzchnie dróg to nie tylko temat Ko�la , obecnie stało si� modne „ 
ustawianie znaków ograniczenia szybko�ci”, jako przykład podał odcinek drogi wojewódzkiej 
z Kobylic do Landzmierza stwierdził, �e „ stan drogi wygl�da gorzej ni� po szkodach 
górniczych”. 
Radny Powiatu Rajmund Frischko przyznał racj� „ ograniczenie szybko�ci nie rozwi�zuje 
tematu dziur na drogach”. Jest zdania, �e nale�y ponie�� nakłady na zatrudnienie ludzi i zakup 
sprz�tu a  wszystkie wolne �rodki finansowe przeznaczy� na  remonty dróg. Poinformował, �e 
remonty dróg powiatowych na terenie gminy s� uzgadniane i sprawdzane. 
Sołtys wsi El�bieta S�czawa- ul.Główna  Landzmierzu, rowy melioracyjne s� zasypane? 
Radny Powiatu Rajmund Frischko- odprowadzenie  wody z asfaltu jest bardzo dobrym 
zabiegiem, na terenie naszej gminy zacz�to od odwodnienia dróg poprzez �cink� poboczy, 
nast�pnie zostanie wykonane łatanie dziur. Niedro�no�� przepustów nale�y zgłasza�. 
Sołtys wsi Przewóz Anna Ryborz- poinformowała, �e zgłaszała na pi�mie remont dogi  
powiatowej w Przewozie ul.Głównej, zapytała czy jest szansa na odnowienie tej drogi? Ze 
Starostwa nie otrzymała �adnej odpowiedzi. 
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Radny Powiatu Rajmund Frischko- pisma s� traktowane jako sygnał o problemie, wszystkie 
s� skrz�tnie segregowane i w miar� �rodków finansowych realizowane, lecz na �adne nie 
udziela si� odpowiedzi poniewa� do odpisywania na pisma musiałby by� utworzony etat. 
Starostwo Powiatowe w ramach posiadanych �rodków finansowych zamierza wykona� 
wszystkie mo�liwe remonty. 
Terminu zako�czenia remontów dróg na terenie gminy nie potrafił dokładnie okre�li�. 
Radny Alojzy Ketzler- 1. to co na drodze wida�, lecz to co wdychamy nie wida�. 
 Odno�nie chodnika „nowego”  w Cisku , w Ko�lu na ul.Raciborskiej równie� robiono 
chodnik pod koniec 2006r i równie� jest  zrobiony bez odwodnienia. 
Sołtys wsi Roszowice Gwó�d� Jan- zapytał w sprawie rowu melioracyjnego w Roszowicach, 
rów jest własno�ci� gminy , kiedy� je�dziło si� ko�mi, teraz transportem ci��kim dlatego  
brzegi si� obsuwaj�. 
 Radny Powiatu Rajmund Frischko- w ubiegłym roku wyci�to samosiejki, bark �rodków 
finansowych na remont omawianego rowu. 
Radny Stania Gerard – 1. zapytał o podział �rodków finansowych na poszczególne gminy? 
Skoro w tamtym roku ZDP na remonty dróg posiadał 7.000.000zł i dla Gminy Cisek nic nie 
zrobiono a w tym roku jest 2-3 mln. my�li, �e tak samo nic nie b�dzie zrobione na terenie 
naszej gm. ,  2. Zaproponował , czy wykaszanie poboczy nie mogłoby si� odbywa� w 
systemie dwuzmianowym, skoro w posiadaniu Starostwa jest tylko jeden ci�gnik. 
Radny Powiatu Rajmund Frischko- 1.przedyskutowano temat rowu w Podlesiu, którego 
najwa�niejsza cz��� została odtworzona, stwierdzono, �e to co było najwy�szej wagi zostało 
zrobione, natomiast strategia nast�pnego odcinka nie jest ju� tak pilna. 
2 Koszenie poboczy  w systemie dwuzmianowym było rozwa�ane przez powiat i 
stwierdzono, �e koszenie o zmroku jest niebezpieczne, zanieczyszczenia w zaro�lach  s� 
mniej widoczne . 
Podział �rodków finansowych, musi by� bardzo uzasadniony, obecnie powiat rozpatruje 
odbiór buraków cukrowych tzw „ drog� cukrow�”. 
Radni Powiatu bardzo  ostro podchodz� do remontów dróg. 
Sołtys wsi Miejsce Odrza�skie Krystyna �ydziak- 1. zgłosiła łatanie dziur na odcinku Miejsce 
Odrza�skie od tartaku do Podlesia, poinformowała, �e na tym odcinku drogi jest bardzo du�o 
dziur. 2. Zapytała o remont rowu melioracyjnego na ul. D�browa w Miejscu Odrza�skim, 
poniewa� mieszka�cy pytaj�? 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- rów jest własno�ci� Gminnej Spółki Wodnej, 
poinformował aby P.�ydziak w przerwie podeszła do pracownika zajmuj�cego si� sprawami 
Spółki Wodnej. 
Zako�czono dyskusj�: 
Ad. 5 Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie ze swojej  
działalno�ci w okresie mi�dzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 3 do protokółu 
sesji. 
Ad. 6 Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek przedstawiła sprawozdanie ze swojej  działalno�ci 
w okresie mi�dzysesyjnym. Sprawozdnie stanowi zał�cznik nr 4 do protokółu sesji. 
Ad.7. Przyst�piono do podj�cia uchwał; 
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Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi 
zbiorowego zaopatrzenia w wod�   �wiadczone  dla Gminy Cisek przez Spółdzielni� Usług 
Rolniczych w Cisku z/s  Roszowicki Las. Projekt uchwały został omówiony przez komisje  
stałe rady. Radni nie wnie�li �adnych uwag do projektu uchwały. Projekt uchwały po 
przeczytaniu poddano pod głosowanie; 
za przyj�ciem                         – 15 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów, 
Uchwała Nr VIII/35/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 28 maja 2007r w sprawie zatwierdzenia 
taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wod�   �wiadczone  dla Gminy Cisek 
przez Spółdzielni� Usług Rolniczych w Cisku z/s  Roszowicki Las, została jednomy�lnie 
podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 5 do protokółu sesji.  
 
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do bud�etu gminy na 
2007r poszczególnymi działami, rozdziałami, paragrafami.  Komisja gospodarczo-bud�etowa 
zmiany omawiała i nie wniosła �adnych zastrze�e�. Radni równie� nie wnie�li �adnych uwag 
do omawianego projektu. Projekt uchwały  poddano pod głosowanie; 
 
za przyj�ciem                         – 15 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów, 
Uchwała Nr VIII/36/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 28 maja 2007r w sprawie zmian do 
bud�etu gminy na 2007r, została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 6 do 
protokółu sesji.  
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały  zmieniaj�cej Uchwał� Nr XX/83/2004 Rady Gminy z dnia 
28 czerwca 2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatno�ci za usługi 
opieku�cze i specjalistyczne usługi opieku�cze, szczegółowych warunków cz��ciowego lub  
całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania. Uchwała ta uchyla uchwał� własn� 
VI/25/2007 z dnia 26 marca 2007, która zgodnie z pismem Wydziału Nadzoru i Kontroli 
Opolskiego Urz�du Wojewódzkiego była �le sprecyzowana. Radni nie wnie�li �adnych uwag 
do omawianego projektu. Projekt uchwały  po przeczytaniu poddano pod głosowanie; 
 
za przyj�ciem                         – 15 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów, 
Uchwała Nr VIII/37/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 28 maja 2007r zmieniaj�cej Uchwał� 
Nr XX/83/2004 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2004 w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatno�ci za usługi opieku�cze i specjalistyczne usługi opieku�cze, 
szczegółowych warunków cz��ciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich 
pobierania.   została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 7 do protokółu sesji.  
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Przyst�piono do podj�cia uchwały zmieniaj�cej Uchwał� Nr XXVIII/137/2005 Rady Gminy 
Cisek z dnia 21 marca  2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek  Projekt uchwały 
omawiała komisja o�wiaty, kultury i spraw socjalnych. Radni nie wnie�li �adnych uwag do 
omawianego projektu. Projekt uchwały  po przeczytaniu poddano pod głosowanie; 
 
za przyj�ciem                         – 15 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów, 
Uchwała Nr VIII/38/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 28 maja 2007r zmieniaj�cej Uchwał� 
Nr XXVIII/137/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca  2005r w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Cisek została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 8 do protokółu 
sesji.  
 
Przyst�piono do podj�cia Uchwały w sprawie okre�lenia rodzaju i sposobu przyznawania 
�wiadcze� z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gmin�   Cisek. Projekt uchwały omawiała komisja o�wiaty, kultury i 
spraw socjalnych. Radni nie wnie�li �adnych uwag do omawianego projektu. Projekt uchwały  
po przeczytaniu poddano pod głosowanie; 
 
za przyj�ciem                         – 15 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania  - 0 głosów, 
Uchwała Nr VIII/39/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 28 maja 2007r w sprawie okre�lenia 
rodzaju i sposobu przyznawania �wiadcze� z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin�   Cisek. została 
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 9 do protokółu sesji. 
Zako�czono podejmowanie uchwał. 
Ad.8 Przewodnicz�cy stałych komisji rady przedstawili sprawozdanie z prac komisji za okres 
od X 2006 do V 2007r. 
Komisja Gospodarczo-Bud�etowa Rady Gminy Cisek- Adalbert Piegza sprawozdanie stanowi 
zał�cznik nr 10 do protokółu sesji. 
Komisja O�wiaty, Kultury i Spraw Socjalnych- Karina Walach sprawozdanie stanowi 
zał�cznik nr 11 do protokółu sesji. 
Komisja Rolnictwa, Ochrony 	rodowiska i Porz�dku Publicznego- Alojzy Wurst 
sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 12 do protokółu sesji. 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie� do tematu remontów dróg. Na dzisiejszej sesji 
dokonano zmian w bud�ecie gminy, gdzie mi�dzy innymi zwi�kszono o 200.000zł w dziale 
600 Transport i Ł�czno�� na remonty dróg. Wymienił miejscowo�ci i ulice, na których b�d� 
wykonywane takie roboty jak łatanie dziur: 
- Kobylice ul. Ogrodnicza i Paskowa, 
- Landzmierz ul.Cicha, 
- Łany droga do boiska, 
- Miejsce Odrza�skie 100 m dywanika asfaltowego, ustalono aby równie� załatano dziury 

na ul. Spółdzielców, 
- Podlesie ul. Długa i Odrza�ska, 
-  Roszowicki Las, 
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- Cisek ul.Olszowa, Harcerska, Zakole, Nowa, 
- Przewóz ul.Lipowina- uzupełnienie frezowinami, 
Wy�ej wymienione drogi zostały wytypowane przez komisje rolnictwa, i zostan� zrobione 
systemem oszcz�dno�ciowym, lecz jest niemo�liwo�ci� aby zrobi� wszystkie wytypowane 
drogi. 	cinki poboczy na drogach gminnych w tym roku nie b�dzie si� robi� ze wzgl�dów 
finansowych poinformował wójt „najpierw łatanie dziur, pó�niej �cinka poboczy”. 
Radny Kosian Rudolf- zapytał o drog� wojewódzk� od Roszowic do Dzielnicy? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- jest sfrezowana, co dalej b�dzie robione nie jest wiadome. 
Radny Ketzler Alojzy- poinformował, �e od 5 lat jest zło�one podanie w sprawie utwardzenia 
ul.Nadodrze, mieszka na tej ulicy, systematycznie ulica ta jest odwadniana „kilofem”. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- na to s� potrzebne pieni�dze, 
Radny Mikliss Norbert- zapytał o ul.Poln� w Łanach, która w czasie gwałtownych opadów, 
stwarza du�o problemów mieszka�com. 
 Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- temat tej drogi jest znany, w czasie gwałtownych ulew muł 
spływa na drog� wojewódzk�, jedynym wyj�cie byłoby zrobienie biegu tej drogi po staremu.  
Sołtys wsi Landzmierz El�bieta S�czawa- poruszyła temat przyorywania dróg przez rolników, 
zapytała czy nie mo�naby podj�� uchwały zakazuj�cej przyorywania dróg. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- mo�na naliczy� opłat� za zaj�cie pasa drogowego, lecz drogi 
te powinny by� zaliczone do kategorii dróg gminnych, kilka takich dróg mamy. Cukrownia 
równie� o takich opłatach jest zorientowana i takie opłaty uiszcza ZDW i ZDP. Zaapelował 
do rolników aby nie zorywali pasa drogowego wtedy opłata nie zostanie naliczona, 
powinni�my  zwalcza� złe nawyki. 
Sołtys wsi Łany – 1.zgłosił wniosek o zako�czenie dyskusji w temacie dróg oraz zgłosił 
wniosek w sprawie zwi�kszenia miejsc parkingowych k/ Urz�du Gminy, stwierdził, �e 
budynek jest okazały, nowy a miejsc do parkowania nie ma, w miejscowo�ci Łany przed 
pijalni� piwa  jest lepszy parking ani�eli przed urz�dem, przyje�d�amy na obrady sesji i nie 
ma gdzie zaparkowa�, zwrócił si� do radnych z pro�b� o wygospodarowanie pieni�dzy na ten 
cel . 2. Odno�nie ul.Polnej w Łanach stwierdził, �e drodze tej nale�y przywróci� poprzedni 
bieg. 
Wójt Gminy Cisek – wyraził zadowolenie, poinformował, �e wst�pny kosztorys zostanie 
przedstawiony na nast�pn� sesji, 5 lat temu kosztorys na parking był zrobiony  i opiewał na 
kwot� ok.40.000zł,   na zrobienie parkingu k/ urz�du musi by� przyzwolenie rady Gminy. 
Zako�czono dyskusj� na sprawozdaniem Komisji Rolnictwa. 
Udzielono głosu Przewodnicz�cemu Komisji Rewizyjnej Gerardowi Stania, który przedstawił 
sprawozdanie z prac komisji. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 12 do protokółu sesji. 
Radny Kurfeld Alfred skierował pytanie do prezesów klubów , w sprawie zawodnika 
zamierzaj�cego zmieni� klub sportowy. 
Radny Walter Oleks  poinformował, �e szczegóły wyja�ni po sesji , poniewa� s� „ró�ne 
niuanse” , ka�dego zawodnika nale�y rozpatrzy� indywidualnie.  
Radny Robert Kirchniawy podzi�kował Wójtowi Gminy za wsparcie finansowe i 
organizacyjne z okazji 75-lecia OSP w Przewozie, które odbyło si� w dniach 19- 20 maja 2007r. 
Ad. 9. Radny Wurst Alojzy- zgłosił wykoszenie poboczy w Cisku od strony K�dzierzyna, k/ 
GOK w Cisku wyci�� krzewy ozdobne poniewa� zasłaniaj� widoczno�� „ trzeba si� 
zatrzyma� aby co� zobaczy�”. 
Wójt Gminy Cisek- wyraził odmienne zdanie, krzewy na zakr�cie k/GOK-u w Cisku 
ozdabiaj� plac , s� zawsze starannie przyci�te, plac przed obiektem Gminnego O�rodka 
Kultury jest przewidziany do modernizacji i dlatego nie ma potrzeby wycinania krzewów 
ozdobnych. 
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Radny Proksza Hubert- stwierdził „ mieszka�cy wiedz�, lecz kierowcy z zewn�trz mog� nie 
wiedzie�” poinformował, �e na innych zebraniach wiejskich temat krzewów przed GOK-iem 
był poruszany. 
Radna Rozwita Szafarczyk- zgłosiła interpelacj� ustna w sprawie wykoszenia poboczy przy 
drogach wojewódzkich. 
Ad.10.  Sołtys wsi Sukowice Helena Rudek- zgłosiła zapotrzebowanie na kruszec                       
z przeznaczeniem na drogi. 
Wójt Gminy wyja�nił, �e ka�de sołectwo otrzyma 25 ton kruszca na drogi transportu rolnego. 
Sołtys wsi Roszowice Jan Gwó�d�-1. poruszył temat „ruder”- „szpec� wsie”, 2 poinformował 
o wolnobiegaj�cych psach w Roszowicach i prosił o interwencj� poniewa� psy s� du�e                 
i stwarzaj� du�e niebezpiecze�stwo, nazwiska wła�cicieli poda pracownikowi urz�du. 
 Wójt Gminy Cisek wyja�nił, �e jedynie mo�na nagło�ni� w mediach. 
Sołtys wsi Roszowicki Las Wilk Hubert – zapytał, czy b�d� w tym roku organizowane 
do�ynki gminne? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- s� zaplanowane pieni�dze w bud�ecie gminy, prosił                    
o dobrowolne zgłoszenie „ która wie� byłaby ch�tna na organizacj� do�ynek gminnych”.  
Sołtys wsi Landzmierz El�bieta S�czawa 1. zapytała o „faksy”, które sołtysi mieli otrzyma�. 
2. Zgłosiła ustawienie dodatkowego kontenera do segregacji odpadów- „na plastiki” na 
ul.Wolno�ci, 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- nale�y uzgodni� z firm� wywozow�. 
Ad. 11. �adne interpelacje nie wpłyn�ły, 
Ad. 12 Radny Robert Kirchniawy zaproponował i zaprosił aby obrady sesji zorganizowa�          
w �wietlicy w Przewozie. 
Wójt Gminy Cisek podzi�kował za zaproszenie stwierdzaj�c, �e wyjazdowe obrady sesji maj� 
swoje uroki, w ka�dej miejscowo�ci s� obiekty, gdzie obrady sesji mogłyby si� odbywa�. 
Innych wniosków nie zgłoszono i Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek słowami „ zamykam 
obrady VIII Sesji Rady Gminy” zamkn�ła obrady- godz.17.30 .        
 
Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

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

 


