
Protokół 
z obrad IX Sesji Rady Gminy Cisek 
z dnia 29 czerwca 2007r- godz. 14.00 

 
 
 
Ad.1. Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  słowami „Otwieram obrady 
IX Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich obecnych 
radnych, sołtysów, pracowników Urz�du oraz redaktorów prasy lokalnej. Powitała delegatów 
Izby Rolniczej Panów: Kusza Norberta i Dambonia Jana. Sprawdziła prawomocno�� obrad IX 
Sesji na 15 radnych obecnych 13 ( nieobecni: Stania Gerard, Wurst Alojzy  ) 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.  
 
1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocno�ci obrad. 
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porz�dku obrad. 
3. Przyj�cie protokółu z obrad VIII Sesji Rady Gminy. 
4. Informacja    nt działalno�ci Izby Rolniczej  . 
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/    zmian w bud�ecie gminy Cisek na 2007r. 
      c/     zmieniaj�ca uchwał� w sprawie regulaminu dostarczania wody  

d/     wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na 
lata 2007-2011, 
e/     ustalenia wysoko�ci diet oraz zwrotu kosztów podró�y dla sołtysów wsi na terenie 
Gminy Cisek 

8. Zapytania i o�wiadczenia radnych. 
9. Informacje oraz zapytania sołtysów. 
10.Odpowiedzi na interpelacje radnych..  
11. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji. 
Radni nie wnie�li �adnych uwag do porz�dku obrad, przyj�cie porz�dku obrad poddano pod 
głosowanie: 
za przyj�ciem                         -13 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów 
Ad.3. Przewodnicz�ca zapytała o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej sesji. Radni nie 
wnie�li �adnych uwag do  protokółu jego przyj�cie poddano pod głosowanie:  
za przyj�ciem                         -13 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
 
Ad.4. Udzielono głosu zaproszonym go�ciom –przedstawicielom Izb Rolniczych n/t bie��cej 
działalno�ci.  
Pan Dambo� podzi�kował za dokonany wybór, przedstawił informacj� z bie��cej 
działalno�ci:  
- wystawa zwierz�t hodowlanych z terenu opolszczyzny, w dniach  7-8 lipcu, 
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- wystawa zwierz�t hodowlanych krajowa, 
- do�ynki wojewódzkie w Łosiowie , 
- konferencja w temacie odnawialnych �ródeł energii 
- cykl szkole� dotycz�cych ubezpieczenia upraw polowych, 
- współpraca Izb Rolniczych ze Zwi�zkiem Gmin Wiejskich, był zorganizowany wjazd do 

Bawarii w Niemczech, 
 
Zaprosił zebranych do wzi�cia udziału w wystawie zwierz�t gospodarskich, która odb�dzie 
si� dnia 28-07.2007r  w  Bierkowicach k/Opola. Prosił o zabranie ulotek informacyjnych  
dotycz�cych wystawy. 
Przedstawiciele Izb Rolniczych zaprosili Radnych i Sołtysów do udziału w organizowanych 
wystawach jak równie� do wzi�cia udziału we wszelkich  szkoleniach organizowanych przez 
Izby.  
Kusz Norbert- równie� podzi�kował za dokonany wybór , oraz przedstawił: 
- skład osobowy Izby Rolniczej w Opolu,  
- informacj�  n/t ubezpieczenia upraw, dokonał porównania z OC PZU i OC „ TUW” Oddział                 
w Prudniku,  
- informacje o cyklu szkole� dla hodowców zwierz�t gospodarskich,  
- przedyskutowano temat ubojni zwierz�t, 
Zapewnił , �e wspólnie z Panem Damboniem  o sprawy rolników b�d� dba�, zach�cił do 
współpracy. 
D y s k u s j a 
Radna Szafarczyk Rozwita –zapytała czy od stycznia 2008r b�dzie obowi�zywało 
ubezpieczenie upraw je�eli dopłaty strukturalne 
Kusz Norbert udzielił wyja�nie�- od przyszłego roku przy składaniu wniosków o dopłaty 
strukturalne trzeba b�dzie udokumentowa� ubezpieczenie co najmniej 50% upraw. 
  
Sołtys Lewicka Kazimiera- wystawy rolnicze, szkolenia, które s� organizowane s� dla 
członków Izb Rolniczych, mogłyby równie� by� organizowane dla rolników, w tym temacie 
mogły by� organizowane spotkania w poszczególnych sołectwach, stwierdziła, �e                        
w niektórych przypadkach „ rolnicy s� wpuszczani w maliny”, poniewa� nie doczytaj� 
warunków umowy i jest zdania , �e rolnicy powinni by� doinformowani, 
Dambo� Jan zapewnił, �e b�d� robi� starania aby uczestniczy� w zebraniach wiejskich. 
Kusz Norbert poinformował, �e ma wizytówki zakładu ubezpiecze� „ TUW” oddział                 
w Prudniku ul.Tkacka 1, który zajmuje ubezpieczeniami gospodarstw. 
Wizytówka stanowi zał�cznik nr 2 do protokółu sesji. 
Wójt Gminy Cisek – przedstawiciele Izb P.Kusz i P.Dambo� od niedawna reprezentuj� nasz� 
gmin�, „sami nie wskrzesz� rolnictwa”, nale�y im wszelkie problemy zgłasza�, nale�y z nimi 
współpracowa�, wszyscy musimy doło�y� stara� .Odno�nie ubezpieczenia upraw stwierdził, 
�e na dzie� dzisiejszy nie ma przepisów wykonawczych, a je�eli przepisy si� uka�� to nie 
mo�emy rolnikom narzuca� firmy ubezpieczeniowej. Odno�nie spotka� wiejskich wyja�nił, 
�e rolnicy nie s� ch�tni do uczestnictwa w szkoleniach jako przykład podał, �e ostatnio w 
Urz�dzie Gminy WOPR Łosiów organizował szkolenie, na które zaproszono 50-ciu rolników 
a w szkoleniu uczestniczyło 4 rolników.  
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Dzisiaj rolnik musi posiada� wiedz� nie tylko jak pracowa� w gospodarstwie ,lecz równie�  
jak porusza� w g�szczu przepisów. Naszym wspólnym zadaniem jest  współpracowa� z 
delegatami i mobilizowa� rolników aby uczestniczyli w organizowanych dla nich zebraniach. 
Ad.5. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w okresie 
mi�dzysesyjnym: 
- odczytał protokół z zawodów sportowo-po�arniczych, które odbyły si� w Roszowickim 

Lesie, organizatorem było OSP Roszowicki Las, przedstawił klasyfikacj� zawodów, 
- poinformował o „spływie pływadeł” 16.06.2007 , impreza organizowana wspólnie z 

gmin� Bierawa, nasz� gmin� reprezentowało kilka pływadeł mi�dzy innymi bardzo ładne 
pływadło z Przewozu, 

- poinformował o uko�czeniu remontu drogi Cisek - Landzmierz, dokonano odbioru 
remontu i na ten remont gmina otrzyma cz��ciowe dofinansowanie 99.752zł, ,warto�� 
inwestycji 177tysi�cy złotych, wysłano wniosek o refundacj� do urz�du 
marszałkowskiego, 

- poinformował o remoncie O�rodka Zdrowia w Cisku, od –2 lipca br ruszy budowa, koszt 
remontu 572.000zł kwota ryczałtowa, termin remontu ok. 3 miesi�cy, na czas remontu 
O�rodek Zdrowia b�dzie funkcjonował w salce parafialnej przy ko�ciele w Cisku, 

- zło�ył informacj� o modernizacji o�wietlenia ulicznego w gminie, warto�� inwestycji 
1.174 tys zł, oszcz�dno�ci b�d� w granicach 53%. 

-  poinformował o organizowanych przetargach na remonty dróg, mi�dzy innymi na łatanie 
dziur 

- przedstawił informacj� ze spotkania które odbyło si� w GOK-u dnia 20.06.2007r, gdzie 
nagrodzono „super ucznia, super sportowca i super talentu”, protokół stanowi zał�cznik nr 
3 do protokółu sesji, 

- poinformował o wydanych Zarz�dzeniach Wójta, o wydanych koncesjach alkoholowych, 
wysłanej  korespondencji i przyj�tej korespondencji, 

- poinformował o zmianach w ewidencji działalno�ci gospodarczej. 
- poinformował o wysłanych pismach, dotycz�cych dyskusji z poprzedniej sesji. 
Dyskusja: 
Kirchniawy Robert- zapytał, na jakim etapie  „utkn�ło” załatwienie frezowin na łatanie dziur 
na drodze Lipowina-Przewóz. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, �e „nie utkn�ło” lecz jest w trakcie załatwiania, je�eli 
frezowiny otrzymamy to droga b�dzie robiona. 
Sołtys wsi S�czawa El�bieta-zgłosiła informacj� aby pobocza dróg systematycznie 
wykaszano, jak równie� aby rolnicy nie obsiewali pól ł�cznie z pasem drogowym, jako 
przykład podała ul.Wolno�ci w Landzmierzu, gdzie do samego asfaltu jest zasiana kukurydza, 
nie ma mo�liwo�ci mijania i jedzie si� jak w w�wozie. 
 
Ad. 6. Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk przedstawiła sprawozdanie ze 
swojej działalno�ci w okresie mi�dzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 4 do 
protokółu sesji. 
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Ad.7. Przyst�piono do podj�cia uchwał. 
Udzielono głosu pani skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do bud�etu gminy. 
Radni nie wnie�li �adnych uwag do proponowanych zmian. Projekt uchwały poddano pod 
głosowanie: 
za przyj�ciem                        -13 głosów, 
przeciw                                    -0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów, 
Uchwała Nr IX/40/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 29 czerwca 2007r w sprawie zmian do 
bud�etu gminy na 2007r została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 5 do 
protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie regulaminu dostarczania 
wody. 
Udzielono głosu Radcy Prawnemu, który przedstawił tre�� pisma Wojewódzkiego S�du 
Administracyjnego w Opolu, zgodnie z tre�ci� stwierdzono niewa�no�� § 24 ust.2 pkt 7 
uchwały Nr VI/  28/2007 Rady Gminy Cisek w dniu 26 marca 2007 w sprawie regulaminu 
dostarczania wody.  Uchwała jest aktem prawa miejscowego. Przedstawił radnym procedur� 
zaskar�enia uchwały   mianowicie w terminie 30 od otrzymania uchwały Nadzór Wojewody 
Opolskiego nie dostrzegł �adnych nieprawidłowo�ci i uchwał� ogłoszono w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Opolskiego, po tym terminie stwierdzono bł�d w § 24 ust.2 pkt 7    
i zło�ono skarg� w  Wojewódzkim S�dzie Administracyjnym. Dlatego przygotowano projekt 
uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie regulaminu dostarczania wody polegaj�cy na 
wykre�leniu   kwestionowanego bł�du. Po podj�ciu uchwały zostanie wysłane pismo 
wyja�niaj�ce wraz z uchwał� do w/w S�du.  Radni nie wnie�li �adnych pyta� do projektu 
uchwały, po odczytaniu projekt uchwały poddano pod głosowanie.. 
za przyj�ciem                       – 13 głosów, 
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania- 0 głosów, 
Uchwała Nr IX/41/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 29 czerwca 2007r zmieniaj�ca uchwał� 
w sprawie regulaminu dostarczania wody została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 6 do protokółu sesji. 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2007-2011. 
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w zwi�zku z licznymi naniesionymi poprawkami do 
projektu, radni stwierdzili, aby dokona� autopoprawki projektu , tak uczyniono i wr�czono 
poprawione projekty uchwały. (radny Oleks Walter opu�cił obrady o godz. 13.20). 
Maksymalna stawka czynszu wynosi  6,35zł/m2, któr� okre�la co pół roku Wojewoda. 
Standard naszych mieszka� nie jest najlepszy, musimy to wzi�� pod uwag�. Dla mieszka� 
socjalnych ustala si� połow� tej stawki, czynsz za lokale socjalne nie spływa terminowo.      
Nie wniesiono �adnych uwag do projektu uchwały w zwi�zku z czym projekt poddano pod 
głosowanie: 
za przyj�ciem                          – 12 głosów, 
przeciw                                      - 0 głosów,  
wstrzymało si� od głosowania  – 0 głosów. 
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Uchwała nr IX/42/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 29 czerwca 2007r w sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 
2007-2011 została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 7 do protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podró�y dla 
Sołtysów wsi na terenie gminy Cisek  
Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek odczytała projekt uchwały.  
Sołtys Kurfeld Alfred zaproponował aby sołtysi wypowiedzieli si�, do projektu uchwały, 
poniewa� w kuluarach jest ró�ny komentarz, jak to jest w innych gminach. 
Udzielono głosu radcy prawnemu, który udzielił wyja�nie�- projekt uchwały nie okre�la 
uczestnictwa w sesji, je�eli sołtys nie uczestniczy w sesji otrzymuje diet� natomiast za 
uczestnictwo w sesji nie ma dodatkowego wynagrodzenia, je�eli sołtys jest równie� radnym 
zgodnie z tym projektem otrzymuje 3 wynagrodzenia : 1. Dieta i zwrot kosztów podró�y,2. 
Diet� radnego   i 3. prowizj� od inkasa podatków. Omawiany projekt okre�la diet� miesi�czn� 
dla sołtysa. 
Przewodnicz�ca Rady Rozwita Szafarczyk dodała do wypowiedzi radcy prawego- w miesi�cu 
lipcu nie planuje si� obrad sesji, lecz sołtysi zgodnie z omawianym projektem uchwały 
otrzymaj�  diet�. 
Wójt Gminy przedstawił wynagrodzenie sołtysów  z o�ciennych gminach: Polska Cerekiew, 
Pawłowiczki, Bierawa, Re�ska Wie�. 
Sołtysi stwierdzili, �e najwi�ksze dochody otrzymuj� sołtysi z Gminy Bierawa. 
 Sołtys wsi Cisek  Kazimiera Lewicka- stwierdziła, �e sołtysi b�d� uczestniczy� w obradach 
sesji, bo w przeciwnym razie nie b�d� zorientowani o decyzjach rady, prowizja nie 
rekompensuje pracy sołtysów, jest zorientowana, �e inne gminy dodatkowo płac� za 
roznoszenie nakazów, sołtys nakaz dor�czy a podatnik dokonuje wpłaty gdzie indziej i tym 
samym nie ma prowizji,   uwa�a, �e sołtysi  powinni otrzyma� podwy�k� wi�ksz�. 
Pani Przewodnicz�ca Rady Rozwita Szafarczyk- zaproponowała, �e komisja gospodarczo-
bud�etowa rozpatrzy temat podwy�ek dla sołtysów przy planie bud�etu na 2008r, jest to 
jedyne wyj�cie co mo�e zaproponowa�,  sama jest sołtysem wsi Kobylice, wyraziła zgod�  na 
kandydowanie bo chciała zrobi� co� dobrego dla wsi, teraz stwierdza, �e po raz drugi nie 
wyraziła by zgody, ale sołtysi wyra�aj�c zgod� wiedzieli, �e b�d� pracowa� społecznie, 
uwaga ,�e Pani Lewickiej, „ �e sołtysi powinni otrzyma� wi�ksz� podwy�k� jest nie na 
miejscu”  i jest wiadome „je�eli co� si� chce zrobi� to trzeba ponie�� wydatki.”, na tym 
polega praca społeczna..  
Sołtys wsi Przewóz Anna Ryborz- pieni�dze, które otrzymuj� nie wracaj� do kieszeni sołtysa, 
lecz s� przeznaczane na działalno�� społeczn� : trzeba zrobi� jakiego� grila, trzeba 
pocz�stowa� kaw� ”  
Wójt Gminy- wytłumaczył z czego wzi�ła si� kwota 90zł, mianowicie ze �rodków 
finansowych zaplanowanych w bud�ecie gminy na obsług� działalno�ci rady, w zwi�zku z t� 
podwy�k� diety dla sołtysów nie musimy robi� �adnych zmian w bud�ecie gminy. Poza tym 
corocznie doceniona jest praca sołtysów w postaci nagrody pieni��nej lub rzeczowej. 
Nadmienił, �e nie mo�emy wzorowa� si� na innych gminach, poniewa� o�cienne gminy maj� 
inne bud�ety. 
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Sołtys wsi Landzmierz S�czawa El�bieta –praca sołtysa jest prac� społeczn�, osoby które 
zgodziły si� pełni� t� funkcj� wykonuj� swoje obowi�zki społecznie, wi�kszo�� „akcji” 
wykonuje si� telefonicznie. Poinformowała, �e od kiedy została sołtysem rachunki 
telefoniczne znacznie wzrosły, bo chce swoje obowi�zki wypełnia� dobrze i je�eli jest jaka� 
akcja powiadamia zainteresowanych mieszka�ców „ �eby nikt nie zarzucił, �e nie wiedział”.  
Sołtysi wypowiedzieli tylko swoje uwagi.  Innych uwag nie zgłoszono. Projekt uchwały po 
odczytaniu poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                         - 11 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 1 głos, 
Uchwała Nr IX/43/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 29 czerwca 2007r w sprawie ustalenia 
wysoko�ci diet oraz zwrotu kosztów podró�y dla Sołtysów wsi na terenie Gminy Cisek. 
wi�kszo�ci� głosów została podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 8 do protokółu sesji. 
Zako�czono podejmowanie uchwał. 
Ad.8. Zapytania i o�wiadczenia radnych. W zwi�zku z propozycj�, która została zgłoszona na 
sesji dnia 28 maja 2007, dotycz�c� składania informacji z działalno�ci komisji stałych rady w 
okresie mi�dzysesyjnym ,przewodnicz�ca rady udzieliła przewodnicz�cym komisji głosu :   
- komisji gospodarczo-bud�etowej, Radny Adalbert Piegza przedstawił  działalno�� komisji w 
okresie mi�dzysesyjnym. Protokół stanowi zał�cznik nr 9 do niniejszego protokółu.  
Dyskusja: 
Radny Adam Roman- prosił o porównanie ile jest OSP a ile jest LZS na terenie Gminy? 
Dotacja 45.000zł przeznaczono na działalno�� Klubu”Victoria „ Cisek, 60.000zł na G.Z, ile 
członków z terenu gminy  zrzeszaj� te kluby? 
Radny Piegza Adalbert- wymienił kluby sportowe : LZS Kobylice, Łany i Steblów, LKS 
Victria Cisek. Odno�nie Klubu Victoria Cisek dodał, �e jest klubem dobrze prosperuj�cym, s� 
w klasie wojewódzkiej, niektórzy maj� zastrze�enia co do zawodników którzy s� spoza gminy 
czy nawet powiatu,  lecz aby utrzyma� klas� wojewódzk� musz� by� zawodnicy z zewn�trz ,  
z zawodników dochodz�cych z terenu gminy mo�naby utworzy� tylko klas� B lub klas� A. 
Wójt Gminy dodał do wypowiedzi radnego Piegzy- do w/w klubów dochodzi sport szkolny. 
Ochotnicze Stra�e Po�arne dbaj� o bezpiecze�stwo gminy, sport tj. czysty sport i rekreacja, 
kwota dotacji przeznaczona na OSP i kluby sportowe jest podobna ok. 130.000zł .  
 
Udzielono głosu radnej  Karinie Walach, która przedstawiła sprawozdanie z działalno�ci 
Komisji O�wiaty w okresie mi�dzysesyjnym . Sprawozdanie stanowi zał�cznik 10 do 
protokółu sesji. Radni nie wnie�li �adnych pyta� do sprawozdania. 
Udzielono głosu radnemu Alfredowi Kurfeld, który przedstawił sprawozdanie z działalno�ci 
komisji rolnictwa. Sprawozdanie stanowi zał�cznik nr 11 do protokółu sesji.  
Sołtys Kazimiera Lewicka zapytała czy cukrownia b�dzie miała zakaz wjazdu na drog�? 
Radny Kurfeld Alfred – udzielił wyja�nie�, zamierzeniem komisji było aby pryzmy 
buraczane były usytuowane przy drogach wojewódzkich lub  powiatowych, dlatego, �e drogi 
gminne nie s� przystosowane do transportu ci��kiego, a szczególn� trosk� obj�to nowo-
wyremontowana drog� gminn� Łany- Roszowice komisja zaproponowała aby t� drog� na 
czas transportu buraków zrobi� jednokierunkow� dlatego, �e w Łanach jest zabudowa zwarta 
i nie ma gdzie buraków składowa�,  na omawianej drodze  samochody b�d� wje�d�a� od 
strony Łan a wyje�d�a� od strony Roszowic w kierunku Jaborowic. 
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 Ta omawiana droga jest w�ska i podczas mijania lub wymijania mo�e ulec uszkodzeniu 
pobocze.  Zaleceniem komisji jest aby w pozostałych miejscowo�ciach pryzmy buraczane 
były składowane przy drogach powiatowych lub wojewódzkich, bo s� to drogi odpowiednio 
szerokie z utwardzonymi poboczami i na pewno b�d� mniejsze zniszczenia stwierdził. Innych 
pyta� nie zgłoszono.   
Radny Mikliss Norbert – zgłosił napraw� „korytek” odprowadzaj�cych wod� w miejscu gdzie 
si� ko�czy asfalt  z drogi Roszowice - Łany, ogólnie droga ta ma du�o usterek, które w 
ramach gwarancji powinny by� usuni�te. 
Radny Kurfeld Alfred- poinformował, �e komisja rolnictwa po w roku funkcjonowania drogi 
„po kampanii”  dokona analizy i je�eli zakaz si� sprawdzi to na okres wywozu buraków 
b�dzie wprowadzane ograniczenie „droga jednokierunkowa”. 
Radny Ketzler Alojzy- zapytał o kwot� �rodków finansowych przeznaczonych na usuwanie i 
utylizacj� pokry� dachowych azbestowych. Proponuje aby w tym półroczu opracowa� plan 
utylizacji azbestu, i do tego celu zinwentaryzowa� pokrycia dachowe eternitowo-azbestowe. 
 
Wójt Gminy- na dzie� dzisiejszy nie posiadamy �adnych �rodków finansowych poniewa� 
rada nie podj�ła uchwały dotycz�cej zasad usuwania pokry� dachowych z azbestu, kwestia 
jest taka, �e nie mamy �rodków finansowych aby na ten cel przeznaczy�, jedynie mog� by� na 
ten cel przeznaczone �rodki Gminnego Fuduszu Ochrony �rodowiska których roczny 
przychód wynosi ok.5.000zł, musimy przygotowa� stosowny projekt uchwały lecz                 
najpierw nale�ałby zinwentaryzowa� pokrycia dachowe azbestowe nadmienił, �e  dopłaty nie 
b�d� rewelacyjne poniewa� nie mamy �rodków finansowych na ten cel. 
 
Radny Kirchniawy Robert- zapytał, co z wysypiskiem �mieci na placu buraczanym w 
Dzielnicy? 
Wójt Gminy Cisek wyja�nił- mieszka�cy wywo�� �mieci noc�, jest to nieuchwytne, były 
ustawiane tablice zakazuj�ce wysypywania �mieci, które znikały noc�, je�eli mieszka�cy nie 
b�d� pilnowa� i je�eli dany delikwent nie b�dzie imiennie zgłoszony, urz�d nie ma 
mo�liwo�ci ukarania takiej osoby. Roszowice-Niznaszyn  
Sołtys wsi Landzmierz El�bieta S�czawa- nadmieniła, czy nie mo�na by pozyska� �rodków 
finansowych  z zewn�trz na utylizacje azbestu, powiat nam te� nie pomo�e bo w tym temacie 
pytała w Starostwie Powiatowym. 
 
Innych zapyta� nie zgłoszono. 
 
Ad.9 Zapytania sołtysów. 
 
Sołtys wsi Roszowice Jan Gwó�d�-podzi�kował za kruszec na utwardzenie dróg transportu 
rolnego, przypomniał o wykoszeniu poboczy na ul. Płonia jak równie� o ustawieniu znaku 
drogowego na ul.Płonia. 
Wójt Gminy poinformował – znaki drogowe dodatkowe s� zamówione i od strony Lipowiny 
znaki b�d� ustawione, 
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Radny Kosian Rudolf- poinformował, �e na Płoni k/posesji Bluk s� wyboje na drodze. 
Wójt Gminy Cisek – odno�nie �cinki poboczy pismo zostało wysłane.   
Sołtys wsi Łany Jan Zemełka – 1. Podzi�kował za zrobiona drog� w Łanach.2. Na jakim 
etapie jest rozbiórka budynku po byłej szkole w Łanach? 
3. Zgłosił zapotrzebowanie na kamie�  z przeznaczeniem na utwardzenie dróg transportu 
rolnego na terenie Łan, 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�-2. Rozbiórka jest pilotowana, jeszcze trzeba odł�czy� 
pr�d,3. Nie potrafił zapewni� czy Łany otrzymaj� kruszec, ka�da wie� otrzymała 20ton 
kamienia takie były ustalenia komisji rolnictwa, dla niektórych wsi jest to za mało, je�eli 
starczy nam �rodków finansowych z remontów dróg to mo�emy jeszcze przywie� tego 
kamienia. 
Sołtys wsi Kazimiera Lewicka- 1. w imieniu sołtysów podzi�kowała za podwy�k� diety,            
2. Zapytała czy  utwardzenie parkingu w Cisku zostanie zako�czone na tym etapie co jest? 
Sołtys wsi Landzmierz S�czawa El�bieta- zwróciła si� z pro�b� o wi�ksz� ilo�� kamienia na 
utwardzenie dróg sołectwo planowałoby utwardzi� tzw „gliniok” w Landzmierzu.. 
Sołtys wsi Roszowicki Las Hubert Wilk- 1. poinformował, �e w Roszowickim Lesie jest 
wyrobisko po piasku i jest tam zło�ony eternit  2. Kiedy ruszymy z kanalizacj�? 3. Czy b�d� 
do�ynki gminne i w jakiej wsi? Co z faksami dla sołtysów?  
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- 1. Tzw. Pio�nik nie jest własno�ci� gminy, nale�y 
imiennie poda� sprawc�, na wsi wiadomo kto zmieniał pokrycie dachu. 2. Sami nie jeste�my 
w stanie takiej inwestycji z bud�etu gminy zapłaci�, mieszka�cy musieliby partycypowa� w 
kosztach i musieliby podpisa� umowy na odstawianie �cieków, koszty opłat za 
odprowadzenie �cieków s� znacznie dro�sze ani�eli opłat za wod�. Co niektóre gminy 
odst�puj� od budowy kanalizacji i przyst�puj� do budowy oczyszczalni przydomowych., 
musimy rozwa�y� �e jeste�my na terenie zalewowym, na dzisiejszej sesji tematu nie 
rozwi��emy na dzie� dzisiejszy tylko w Kobylicach opłat za �cieki wynosz� ok.8zł/m3 do 
tego nale�y doliczy� podatek VAT temat �cieków jest bardzo wa�ny.  3. Do�ynki gminne- 
nale�y wytypowa�  wie� do organizacji do�ynek z komisj� rolnictwa zostanie to uzgodnione, 
czy robimy do�ynki czy co 2 lata  
Radny Kurfeld Alfred – zasugerował, �e dla mieszka�ców lepiej byłoby zrobi� oczyszczalnie 
ekologiczne, nie płacono by za odprowadzenie �cieków, nale�ałoby wyj�� do ludzi aby mniej 
płaci�, 
Sołtys wsi Landzmierz El�bieta S�czawa- zaproponowała aby zrobi� wst�pn� kalkulacj� 
budowy oczyszczalni przydomowych, czy nie mo�na by pozyska� funduszy z unii 
europejskiej 
Wod� oczyszczon� mo�na by wykorzysta� do podlewania. 
Sołtys Kazimiera Lewicka- stwierdziła, �e nale�ałoby na zebraniach wiejskich 
przedyskutowa� temat. 
Wójt Gminy- „nie ka�da oczyszczalnia sprawdzi si� w naszych zalewowych warunkach”   
Sołtys Wilk Hubert – zapytał , kiedy sołtysi otrzymaj� faksy?  
Wójt Gminy poinformował, �e mo�na po zako�czonych obradach sesji podej�� do Sekretarza 
Urz�du i zabra� sobie faks. 
Radny Ketzler Alojzy poinformował, �e koszt budowy oczyszczalni przydomowych 
kształtuje si� w cenie 2.000-4.000zł 
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Zgłoszono 
1. Remont mostu na rzece Odrze,  
2. Zakup „kładki”, który ł�czył wsie Przewóz z Dziergowicami - koszt kładki ok. 30.000zł, 
3. W piwnicy budynku PSP w Rozowicach znajduje si� woda, woda przesi�ka ze sudni, w 

której jest wy�szy poziom, 
Wójt Gminy  wyja�nił- wybudowanie  mostu pomi�dzy Dziergowicami a Przewozem  jest to 
kosztem ok. 200milionów złotych na co nie sta� gmin Cisek i Bierawa jak równie� 
województwa nie sta�, o budowie mostu mo�e by� mowa po  uko�czeniu inwestycji 
obwałowania rzeki Odry . Po uko�czeniu obwałowania b�dzie opracowana strategia rzeki 
Odry i jest szansa budowy mostów Cisek-Bierawa i Dziergowice Przewóz. 
 
Ad.10 Odpowied� na interpelacje. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, interpelacja w sprawie wykoszenia poboczy przy drogach 
wojewódzkich została wysłana do ZDW. 
 
Ad. 11 Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji 
Radny wsi Roszowice Kosian Rudolf poinformował, �e w Roszowicach w budynku po byłej 
PSP w piwnicy jest cały czas woda, pocz�tkowo przypuszczano, �e woda przedostaje si� z 
rowu bo mostek był zarwany. Zaproponował aby zrobic przekop i odprowadzic nadmiar 
wody, 
Sołtys wsi Jan Gwó�dz- poziom wody w studni jest o ok.2m wy�szy, 
Wójt Gminy- udzielił wyja�nie�, �e woda przedostaje si� ze studni poniewa� poziom wody w 
studni jest wy�szy ni� poziom wody gruntowej.  
 
Radny Kurfeld Alfred-na potoku Dzielniczka kilkakrotnie zgłaszano napraw� ,mostku i 
barierki (ZDW), zgłoszenie było do WZIR-u  gdzie� z pocz�tkiem roku , chodzi o zamulenie, 
i napraw� barierki 
Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicz�ca zło�yła �yczenia przyjemnego sp�dzenia 
urlopów, przyjemnego odpoczynku i tym przyjemnym akcentem  zamkn�ła obrady IX Sesji 
słowami „ Zamykam Obrady IX Sesji” .-godz.17,30    
 
Protokółowała Małgorzata Siegmann 
 

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

 


