
Protokół
z obrad X Sesji Rady Gminy Cisek 
z dnia 03 września 2007- godz.15.00

Ad.1.  Obrady X Sesji słowami   „Otwieram obrady X Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła 
i prowadziła  Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła prawomocność obrad na 
15 radnych,  obecnych  15 radnych .  Obrady X Sesji  Rady Gminy Cisek są  prawomocne  
i zdolne do podejmowania uchwał. Lista Obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji.
Na wstępie  powitała  Wójta  Gminy,  Sekretarza  Urzędu,  Panią  Skarbnik,  pracownika  biura 
rady,   redaktorów  „Gazety  Lokalnej”  i  „Echa  Gmin”  oraz  radnych  ,  sołtysów  i  gości 
zaproszonych- laureatów konkursu „najbardziej zadbana zagroda wiejska”.
Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała porządek obrad, 
który otrzymali wszyscy radni, a który przedstawia się następująco:

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad IX Sesji Rady Gminy.
4. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu na „Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską”   .
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.  Informacja  i  komunikaty  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Cisek  o  działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
7. Wręczenie  wyróżnienia odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi PSP Roszowicki Las 

oraz powierzenie obowiązków nowym dyrektorom .
8. Informacja na temat realizacji budżetu gminy na I półrocze 2007,

a/ przedstawienie opinii RIO,
b/ przedstawienie opinii komisji problemowych na w/w temat,
c/ dyskusja

9.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a/    zmian w budżecie gminy Cisek na 2007r.- projekt zostanie doręczony przed sesją

      b/    udzielenia gminie Kunów pomocy finansowej celem wsparcia osób dotkniętych       
             klęską podtopień wskutek gwałtownych ulew.

c/     wyboru ławników, 
d/    modernizacji oświetlenia ulicznego

10. Informacja  z  działalności  komisji  problemowych  rady  i  komisji  rewizyjnej  w okresie 
międzysesyjnym.

11. Zapytania i oświadczenia radnych.
12. Informacje oraz zapytania sołtysów.
13 Odpowiedzi na interpelacje radnych.. 
14. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Zapytała o uwagi, wnioski do w/w porządku obrad?
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zgłosiła 2 wnioski do porządku obrad:
- w sprawie  wykreślenia  pkt  8a  ponieważ  nie  otrzymano  jeszcze  opinii  RIO Opole  n/t 

informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r,
- w sprawie wprowadzenia projektu uchwały dotyczącego przyjęcia  planu pracy komisji 

rewizyjnej na II  półrocze 2007r,
Radny Stania Gerard zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad całego pkt 8.
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„Informacja na temat realizacji budżetu gminy na I półrocze 2007, a/ przedstawienie opinii 
RIO, b/ przedstawienie opinii komisji problemowych na w/w temat, c/ dyskusja” ponieważ 
nie mamy opinii  RIO, jak również nie przedstawiono informacji  na wszystkich komisjach 
stałych rady. 
Radca  Prawny udzielił  wyjaśnień-  zostały  zgłoszone  2  wnioski  :  pierwszy wniosek  PRG 
optował za pozostawieniem pkt8  lecz w okrojonym zakresie bez przedstawienia opinii RIO, 
drugi  wniosek  PRG  to  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie 
przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej,  natomiast  wniosek radnego Gerarda Stania jest ten 
sam  co  Przewodniczącej  Rady  tylko  w  rozszerzonym  zakresie  i  należy  poddać  go  pod 
głosowanie  najpierw,  jeżeli  ten  wniosek  w  drodze  głosowania  nie  przejdzie  poddać  pod 
głosowanie  wniosek   przewodniczącej  RG.  Wniosek  o  uzupełnienie  porządku  obrad  o 
dodatkowy punkt     w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej jako drugi poddać 
pod głosowanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk poddała pod głosowanie wniosek 
w sprawie wykreślenia z porządku obrad pkt 8,
za wykreśleniem                      –11 głosów,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania  – 4 głosy,
Większością głosów wniosek radnego Gerarda Stani przyjęto i wykreślono z porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk poddała pod głosowanie wniosek 
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia  planu 
pracy komisji rewizyjnej.
za wprowadzeniem                       – 15 głosów,
przeciw                                           – 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania        - 0 głosów,
Wniosek  przyjęto  jednomyślnie  i  wprowadzono  do  porządku  obrad  projekt  uchwały 
w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej.
Porządek obrad po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad IX Sesji Rady Gminy.
4. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu na „Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską”   .
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.  Informacja  i  komunikaty  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Cisek  o  działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
7. Wręczenie  wyróżnienia odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi PSP Roszowicki Las 

oraz powierzenie obowiązków nowym dyrektorom .

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/    zmian w budżecie gminy Cisek na 2007r.- projekt zostanie doręczony przed sesją

      b/    udzielenia gminie Kunów pomocy finansowej celem wsparcia osób dotkniętych       
             klęską podtopień wskutek gwałtownych ulew.

c/     wyboru ławników, 
d/    modernizacji oświetlenia ulicznego
e/    przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej
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9. Informacja  z  działalności  komisji  problemowych  rady  i  komisji  rewizyjnej  w okresie 
międzysesyjnym.

10. Zapytania i oświadczenia radnych.
11. Informacje oraz zapytania sołtysów.
12.Odpowiedzi na interpelacje radnych.. 
12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.  
Ad.3  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała  o uwagi wnioski do protokółu z obrad 
poprzedniej  sesji.  Radni  nie wnieśli  żadnych uwag do protokółu,  w związku z czym jego 
przyjęcie poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                       - 15 głosów,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów,
Protokół z obrad IX Sesji Rady Gminy Cisek przyjęto jednomyślnie.
Ad.4. Mulimedialnie  na  wyświetlaczu  pokazano  nagrodzone  zagrody  wiejskie. 
Przewodniczący komisji konkursowej Jerzy Groeger odczytał protokół komisji konkursowej. 
Protokół stanowi załącznik nr 2 do protokółu sesji.
Wójt  Gminy Cisek wyraził  zadowolenie,  że  konkurs  cieszy się  dużym zainteresowaniem, 
stwierdził,  że  dzięki  temu nasze  zagrody są  coraz  piękniejsze,  laureaci  konkursu  są  tego 
przykładem, stwierdził, że dają przykład jak można ładnie mieszkać i pracować, przyznane 
nagrody  może  nie  są  zbyt  duże,  lecz  z  pewnością  zostaną  przeznaczone  na  upiększenie 
swoich posesji. Wręczył dyplomy uznania i nagrody pieniężne zgodnie protokółem komisji 
konkursowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek- również podziękowała laureatom konkursu za dbałość i 
estetykę  swoich  zagród,   stwierdziła,  że  konkurs  powinien  być  kontynuowany  aby 
następnych latach  było więcej tak pięknych  zagród. Konkurs jest wzorem do naśladowania.
Ad. 5. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek,  który przedstawił  sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie między sesyjnym. 
- 17 lipca 2007r odbyło się spotkanie  z posłem mniejszości niemieckiej Henrykiem Krolem
 było  to  spotkanie  z  mieszkańcami  dwóch  gmin:  Cisek  i  Bierawa  n/t  bieżących  spraw 
funkcjoniowania gmin
- gościliśmy delegację z gminy partnerskiej z Niemiec z Korperich w dniach 20-23 lipca 

2007 z panem burmistrzem tej gminy, goście brali udział w imprezie „pieczenia chleba”, 
omówiliśmy  miedzy  innymi   dalszego  funkcjonowania   partnerstwa  ustalono,  że 
partnerstwo  będzie  funkcjonowała  na  bazie  szkół  podstawowych  w  miejscowościach 
Kórperich, Łanach,

- 05 sierpnia 2007r odbyła się uroczystość 60-lecia klubu „Victoria” Cisek i wspólnie z 
Panią Przewodniczącą Rady brał udział  w tej uroczystości, 

-  18 sierpnia 2007r  odbyły się powiatowe zawody sikawek konnych, w tych zawodach 
brały udział dwie nasze jednostki OSP Łany i OSP Przewóz,

- jest ukończona inwestycja Garaże dla OSP Nieznaszyn, 28 sierpnia 2007r był odbiór tego 
zadania, którego całkowita wartość wynosi 170.995,-zł,

- 16 sierpnia 2007r odbył się  przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli  wygrał PKS 
Veolia za kwotę: 220.100,-zł, 28 sierpnia 2007r została podpisana umowa, 

- 23 sierpnia 2007 odbył się przetarg na remont nawierzchni dróg w gminie, wpłynęła tylko 
jedna oferta firmy M-Plus, wartość robót 87.445,00zł



- odbył się konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie, 
zgłoszono tylko jedną ofertę , dyrektorem jest Pani Maria Michalczyk od 01.09.2007 do 
31.08.2012r, 
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- powierzono obowiązki Dyrektora Publicznego Gimnazjum Cisek Pani Marii Głomb na 
okres od 01.09.2007r do 31.08.2012,

- poinformował o wydanych zarządzeniach wójta,
- poinformował o pracach komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, komisja 

skierowała 3 osoby na leczenie odwykowe przymusowe,
- poinformował  o  wysłanej  korespondencji:  wpłynęło-  802  pisma,  wysłano-  943  pism, 

wydano 52 zaświadczeń, dokonano 2 zmiany w EDG i założono jedną nową działalność.
- udzielił informacji na temat trwających robót modernizacji Ośrodka Zdrowia w Cisku, na 

tym etapie robót stwierdzono, że należy wykonać roboty dodatkowe takie jak:
 przebudowa kominów na kwotę- 10.836,-zł netto
 przebudowa kanalizacji sanitarnej na kwotę- 5.928,-zł netto,
 przebudowa kanalizacji deszczowej na kwotę –14.330,-zł netto,
 przebudowa  docieplenie ścian na kwotę – 32.000,-zł netto,
 pokrycie sufitów tapetą szklaną na kwotę- 5.496,-zł 
Ogólna  kwota robót  dodatkowych  wynosi  ok.  68.000,-zł,  wartość inwestycji  po zmianach 
wynosi  675.000,-zł  w  tym  koszty  kwalifikowane  wynoszą  448.406,-zł.  Na  modernizację 
ośrodka otrzymamy dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Do Urzędu 
Marszałkowskiego złożono aneks dotyczący wzrostu kosztów inwestycji, kwota: 336.304zł. i 
na 44.840,-zł, razem :  371.000zł dofinasowanie.
Inwestycja mieści się w środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy.
D y s k u s j a:
Radny  Walter  Oleks  zwrócił  się  z  prośbą  o  podanie  aktualnych  kwot  w  zł  dotyczący 
modernizacji ? termin ukończenia remontu oraz kto jest inspektorem nadzoru?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień:
Koszt modernizacji 667.477,66zł w tym koszty kwalifikowane 448.406,60zł,
Dofinansowanie 75% środki unijne tj. kwota 336.304,-zł , 10% środki z budżetu państwa tj. 
kwota  44.840,66zł  .  łącznie  kwota  dofinansowania  wynosi  381.144,-zł.  Koszt  z  budżetu 
gminy  wynosi  286.333,-zł.  Środki  finansowe na  realizację  zadania  są  w  budżecie  gminy 
zaplanowane i chociaż wynikły roboty dodatkowe nie musimy w tym dziale robić żadnych 
zmian. Kwota  287.000zł to są koszy gminy związane z remontem Ośrodka Zdrowia   Termin 
ukończenia  inwestycji-  koniec  października  2007r.  Inspektorem  nadzoru  jest  Pan  Józef 
Wilczek wraz z dwoma branżystami.
Radny Walter Oleks- nie sprawdzał prac wewnątrz, lecz na zewnątrz zaobserwował błędy, 
zaproponował  aby  sprawdzić  wykonywanie  robót  zewnętrznych  ,   ocieplanie  budynku 
ośrodka zdrowia ,   zdaniem radnego styropian jest źle mocowany, są ustalone normy jak ma 
być mocowany styropian, ile ma być kołków montażowych na m2.
Radny  Alojzy  Wurst-  wyraził  niezadowolenie  z  dodatkowych  robót  i  co  za  tym  idzie  z 
dodatkowych   kosztów  remontu,  stwierdził,  że  wykonawca  przystępując  do  przetargu 
powinien  przewidzieć  zakres  robót,  jeżeli  się  remontuje  swoje  mieszkania  lub  domy  też 
musimy  przewidzieć  wszystkie  ewentualności,  zapytał  jak  można  nie  zauważyć 
uszkodzonego komina, pękającego sufitu, jak można nie przewidzieć przebudowy kanalizacji 
przy takiej modernizacji? 
Wójt  Gminy udzielił  wyjaśnień-  projekt budowlany był  robiony w 2001r,  od tego okresu 
wiele  się  zmieniło  kominy  popękały,  remont  kanalizacji  stwierdzono  po  odkopaniu  rur, 



kanalizacja deszczowa była podłączona do kanalizacji sanitarnej, więc musimy  rozłączyć te 
plątaninę rur.
Radny Walter Oleks- kwota kosztorysu inwestorskiego wzięła się z projektu budowlanego, 
wykonawca wygrał ten, który  dał właściwą cenę , kwotę niższą , zabezpieczone środki
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 finansowe w budżecie gminy stanowią  kwotę 68.000,-zł,    jest odmiennego zdania uważa, 
że przy każdych remontach wynikają roboty dodatkowe, jest to prawidłowe działanie.
Wójt  Gminy-  dodał,  przy  żadnym  remoncie  nie  da  się  wszystkiego  przewidzieć,  że  aby 
dotrzeć  do  kanalizacji  należało  ją  rozkuć  całkowicie,  prace  kanalizacyjne  dopiero  wyszły 
podczas  remontu,  od  dłuższego  czasu  zgłaszano  problem  z  kanalizacją.  Wypadałoby 
wyasfaltować plac po ukończonym remoncie, wejdziemy jeszcze w porozumienie z Prezesem 
Gminnej  Spółdzielni   ponieważ część terenu jest GS,  może GS zechce  partycypować w 
kosztach uporządkowania terenu.
Innych pytań nie zgłoszono.  
Ad 6.  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk przedstawiła sprawozdanie ze 
swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym  tj.  od  29.06.2007  do  03.09.2007r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji. Poinformowała o piśmie z Urzędu 
Skarbowego w sprawie  analizy  oświadczeń  majątkowych  –  3 radnych  popełniło  błędy w 
oświadczeniach majątkowych i będą musieli złożyć stosowne wyjaśnienia na piśmie. 
Ad.7. Powitano  zaproszonych  dyrektorów  :  Grzegorza  Michalczyka,  Marię  Michalczyk, 
Marię Głomb.
Odchodzący na emeryturę dyr.PSP Roszowicki Las Grzegorz Michalczyk  podziękował  za 
współpracę  Wójtowi  Gminy  oraz  radnym,  podziękował  za  wsparcie  przy  podejmowaniu 
trudnych  decyzji,  zawsze  dało  się  wyczuć  przyjazną  atmosferę.  Złożył  najserdeczniejsze 
życzenia dla wszystkich zebranych. 
Wójt  Gminy  Cisek  również  podziękował  za  należyte  wywiązywanie  się  ze  swoich 
obowiązków,  za  prowadzenie   trudnej  funkcji  publicznej.  Teraz  dla  odchodzącego  na 
emeryturę  Grzegorza  Michalczyka  nadszedł  czas  do   realizacji  swoich  pasji  życiowych 
stwierdził wójt. Na pewno nie pożegna się na stałe ze szkołą, ponieważ pracując przez tyle 
wiele lat w tej placówce tak łatwo nie uda odejść. Na pewno będzie służył pomocą i fachową 
doradą  nowej  Pani  Dyrektor.  Odczytał  list  gratulacyjny  i   złożył  życzenia   wszelkich 
pomyślności na nowym etapie życia,  wręczył nagrodę książkową.     
Wójt  Gminy  Cisek  wręczył  akty  nominacji  nowo  wybranym  dyrektorkom  szkół:  Marii 
Michalczyk-Publiczna Szkoła Podstawowa  Roszowicki Las   i  Marii Głomb Publicznego 
Gimnazjum na okres od 01.09.2007r do 31.08.2012. Obie Panie podziękowały za dokonany 
wybór, zapewniły, że będą dbały o dobro dzieci i są pewne, że współpraca będzie układała się 
dobrze.
Wójt Gminy Cisek-złożył serdeczne życzenia z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 
2007/2008.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk- przekazała  wyrazy podziękowania 
dyrektorowi  odchodzącemu  na  emeryturę  oraz  wyrazy  uznania  dla  nowo wybranych  Pań 
dyrektorek szkół. Szkoła w Cisku bardzo dobrze wychowuje dzieci, jest to widoczne kiedy 
młodzież  podejmuje  naukę  ponad  gimnazjalną,  przytoczyła  przykład  swoich  dzieci 
stwierdzając, że nigdy za swoje dzieci nie musiała się wstydzić.  
Ad. 8. Podjęcie uchwał:
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do budżetu gminy na 
2007r. 
Radny Ketzler Alojzy- zapytał o kwotę 7.000,-zł ujętą w dziale 710,  „ działalność usługowa” 
rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”?



Wójt Gminy Cisek udzielił  wyjaśnień-  są to pieniądze zaplanowane na decyzje  dotyczące 
warunków  zabudowy,  nie  mamy  aktualnego  planu  zagospodarowania  przestrzennego, 
a mieszkańcy rozbudowują swoje nieruchomości dlatego zaistniała konieczność zaplanowania
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takiej  kwoty  w  budżecie  na  wydanie  decyzji  o  warunkach  zabudowy,  którą  wykonują 
urbaniści (400-600zł koszt decyzji) . Środki finansowe były zaplanowane w budżecie gminy 
lecz są przesuwane z wydatków bieżących na wydatki związane z wynagrodzeniami. 

Radny Gerard Stania- zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zmiany ujętej w załączniku nr 2 
„Wydatki  związane  z  wieloletnim  programem  inwestycyjnym”  z  Gminnego  Funduszu 
Ochrony Środowiska zdjęto 15.000,-zł.
Pani Skarbnik Alina Hanisz udzieliła wyjaśnień- zmiana ta nie dotyczy budżetu gminy, kwota 
15.000zł została zdjęta z funduszu ochrony środowiska i przeznaczona na zapłacenie wywozu 
odpadów wielo gabarytowych.   
Radca  prawny  Maciej  Pająk-do  wykazu  zadań  wieloletnich   nie  można  wprowadzić 
inwestycji, która w danym roku nie będzie rozpoczęta., takiego faktu nie można wprowadzić 
do budżetu gminy ponieważ jest to niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.
Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  
za przyjęciem                           - 15 głosów,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów,
Uchwała nr X/44/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 03 września 2007r w sprawie zmian do 
budżetu gminy na 2007r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do 
protokółu sesji.   
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia gminie Kunów pomocy finansowej 
celem  wsparcia   osób  dotkniętych  klęska  podtopień  wskutek  gwałtownych   ulew. 
Przewodnicząca rady odczytała projekt uchwały.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- Gmina Kunów jest położona w woj.świętokrzyskim, 
uchwała jest niezbędna do podpisania  stosownego porozumienia pomiędzy Gminami Cisek i 
Kunów,  środki  finansowe  przeznaczone  na  pomoc  powinny  być  ujęte  w  dziale  „pomoc 
społeczna”.  Radni  nie  wnieśli  żadnych  uwag  do  projektu  uchwały,  w  związku  z  czym 
przystąpiono do głosowania:
za przyjęciem                           - 15 głosów,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów,
Uchwała nr X/45/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 03 września 2007r w sprawie udzielenia 
gminie  Kunów  pomocy  finansowej  celem  wsparcia   osób  dotkniętych  klęska  podtopień 
wskutek gwałtownych  ulew, została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 5 
do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie dokonania wyboru ławników. Przewodnicząca 
odczytała  projekt  uchwały.  Poinformowała,  że  jeden  kandydat  złożył  dzisiaj  rezygnację. 
Uwzględniając rezygnację, są 3 kandydatury:
1. Czechowska Gabriela zam.Kobylice,
2.  Alicja Krajczyk zam.Kobylice,
3. Weronika Pieczka zam.Kobylice,
Przewodnicząca na podstawie złożonych wniosków w skrócie przedstawiła w/w osoby : gdzie 
mieszkają, czym zajmują się na co dzień.



Komisja  rolnictwa,  ochrony  środowiska  i  porządku  publicznego  na  posiedzeniu  dnia  29 
sierpnia 2007 roku wydała pozytywna opinię o w/w kandydatach.
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Radca prawny Maciej Pająk- przedstawił  zapis art.162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r Prawo o 
ustroju sadów powszechnych,  § 1 tejże ustawy mówi: kandydatów na ławników zgłaszają 
radom  gmin  prezesi  sądów,  stowarzyszenia,  organizacje  związkowe,   organizacje 
pracodawców  oraz  inne  organizacje  zarejestrowane  na  podstawie  przepisów  prawa,  z 
wyłączeniem partii  politycznych,  oraz  co  najmniej  25  obywateli  mających  czynne  prawo 
wyborcze  zamieszkujących  stale  na  danym  terenie.  Dla  Gminy  Cisek   Prezes  Sądu 
Okręgowego w Opolu  ustalił 3 ławników do Sadu Rejonowego i 1 ławnika do Sadu Pracy. 
§ 2  kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają 
związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. 
Następnie radca prawny przedstawił zapis art.159 § 1 mówiący o tym jakie osoby nie mogą 
być ławnikami.
Radny Wurst Alojzy zapytał, czy jest sens przeprowadzania głosowania tajnego , skoro dla 
naszej gminy ustalono 3 ławników i zgłoszone są 3 kandydatury.
Radca prawny udzielił  wyjaśnień,  zgodnie z  ustawą  wyboru  dokonuje się  w głosowaniu 
tajnym . Wyjaśnił zasady głosowania: aby głos był ważny należy postawić znak x co najmniej 
przy jednym nazwisku. Nie postawienie żadnego znaku ”x” jest głosem nieważnym..
Innych  pytań  nie  zgłoszono.  Przystąpiono  do  powołania  komisji  skrutacyjnej  do 
przeprowadzenia wyborów ławników na kadencję 2008-2011:
1 Lewandowska Adelajda- wyraziła zgodę,
2. Kirchniawy Robert- wyraził zgodę,
4. Stania Gerard- wyraził zgodę,
Skład osobowy komisji skrutacyjnej poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                          -13 głosów,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania  – 2 głosów, 
Większością głosów wybrano skład osobowy komisji skrutacyjnej. 
Komisja  skrutacyjna  rozdała  karty  do  głosowania  i  radni  kolejno  podchodzili  do  urny 
i wrzucali karty . Ogłoszono 10 min przerwy . komisja w tym czasie przeliczyła oddane głosy. 
Po  przerwie  odczytano  protokół  komisji  skrutacyjnej,  który  stanowi  załącznik  nr  6  do 
protokółu sesji. 
Ławnikami z terenu gminy Cisek na kadencję 2008-2011 zostali:
1. Czechowska Gabriela,
2. Krajczyk Alicja,
3. Pieczka Weronika
Uchwała Nr X / 46/2007  Rady Gminy Cisek z dnia 03 września 2007 w sprawie wyboru 
ławników większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu 
sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie 
Cisek.   Przewodnicząca  rady  odczytała  projekt  uchwały  i  poinformowała,  że  komisja 
rolnictwa, ochrony środowiska i  porządku publicznego zaprosiła na posiedzenia wykonawcę 
inwestycji (posiedzenie 29.08.07). Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 
Wójt  Gminy  Cisek  udzielił  wyjaśnień-  projekt  uchwały  obejmuje  zamiar  modernizacji 
oświetlenia  ulicznego  w  gminie,  polegającego  na  wymianie  opraw  lamp.  Wymianie 



podlegałoby  962  punkty  oraz  planuje  się  dołożenia  30  punktów  świetlnych  nowych. 
Planowany koszt modernizacji 1.174.000,00zł . W wyniku modernizacji przewiduje się 53% 
oszczędności  w  opłatach  .  Inwestycja  byłaby  spłacana  z  oszczędności  opłat  za  energię 
elektryczna. 
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W budżecie gminy jednak planujemy środki finansowe tak jak dotychczas. Inwestycja nie jest 
wliczana  do  zadłużeń  gminy,  gmina  nie  zaciąga  żadnego  kredytu,   różnica  finansowa  z 
oszczędności będzie przeznaczona na spłatę modernizacji. Podjęcie uchwały upoważni Wójta 
do ogłoszenia przetargu, firma jest zobowiązana do złożenia dokładnych wyliczeń Wójtowi. 
Po ogłoszeniu przetargu zostaną dokonane uzgodnienia z sołtysami wsi w sprawie ustawienia 
dodatkowych punktów świetlnych oraz jakie punkty świetlne zlikwidować.
Udzielono  głosu  radcy prawnemu,  który  poinformował,  że  przepis  ustawy o  partnerstwie 
publiczno  –  prywatnym  reguluje  sprawę  o  współpracy  Wójta  Gminy  z  prywatnym 
przedsiębiorcą, art. 14 ustawy „ do wyboru partnera prywatnego stosuje się przepis ustawy o 
zamówieniach publicznych, podmiot prywatny nie może być traktowany polubownie.
Radni nie zgłosili żadnych pytań:
za przyjęciem                         – 15 głosów,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów,
Uchwała  Nr  X/47/2007  Rady  Gminy  Cisek  z  dnia  03  września  2007r w  sprawie 
modernizacji  oświetlenia  ulic  w  Gminie  Cisek  przyjęto  jednomyślnie.  Uchwała  stanowi 
załącznik nr 8 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej.        
Przewodniczący komisji Stania Gerard odczytał projekt uchwały wraz z załącznikiem. Radni 
nie  wnieśli  żadnych  uwag  do  projektu  uchwały  w  związku  z  czym  przystąpiono  do 
głosowania:
za przyjęciem                         - 15 głosów,
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów,
Uchwała Nr X/48/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 03 września 2007r w sprawie przyjęcia 
planu pracy komisji rewizyjnej została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 
do protokóły sesji. 
Zakończono podejmowanie uchwał.
Ad 9.  Przewodniczący stałych komisji Rady Gminy Cisek przedstawili ustne sprawozdanie 
z działalności komisji w okresie międzysesyjnym, protokóły z tych posiedzeń w dokumentach 
komisji : 
1. Walach Karina-z działalności komisji oświaty, kultury i spraw socjalnych,
2. Wurst  Alojzy-  z  działalności  komisji  rolnictwa,  ochrony  środowiska  i  porządku 

publicznego,
3. Piegza Adalbert – z działalności komisji gospodarczo-budżetowej,
4. Stania Gerard- z działalności komisji rewizyjnej,
Radni  nie  wnieśli  żadnych  pytań  do  przedstawionych  sprawozdań.  Przewodnicząca  Rady 
Gminy Cisek podziękowała za przedstawienie informacji z działalności komisji.
Ad.10. Radny Proksza Hubert- zapytał w spawie składania wniosków na dowody osobiste, 
czy gmina w tym temacie ma na uwadze starszych, schorowanych mieszkańców?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- o fakcie, należy powiadomić urząd, wtedy pracownik ds. 
ewidencji ludności jedzie na miejsce  odbiera wniosek i tak samo jest z odbiorem dowodu 



osobistego  „  sprawa  jest  załatwiana  od  początku  do  końca”  i  nie  zgłaszano  żadnych 
problemów.
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Radny Robert Kirchniawy zapytał- czy przy okazji modernizacji oświetlenia ulicznego nie 
można by zrobić oświetlenia „Nad Odrą”?
Wójt  Gminy udzielił  wyjaśnień-  ten odcinek  linii  energetycznej  musimy zrobić  wspólnie 
z gminą Bierawa, są na ten cel zaplanowane środki finansowe w budżecie gminy.
Ad. 11. Sołtys wsi Landzmierz Elżbieta Sączawa –1. poinformowała, że zepsuła się syrena 
ostrzegawcza umieszczona na dachu świetlicy wiejskiej „ awaria była wcześniej zgłoszona 
jednakże naprawa długo trwa”. 2. Zapytała jak długo będzie trwał remont ul.Sienkiewicza 
w Landzmierzu? 3. W Landzmierzu była inwazja owadów, podobnych do komarów lecz nie 
szczypały, owadów było bardzo dużo, potrafiły oblepić cały budynek,, plaga owadów była 
bardzo obrzydliwa i  uciążliwa dla mieszkańców, zapytała  czy w innych miejscowościach 
gminy  była  widoczna  taka  plaga,  zapytała  czy  w  innych  miejscach  gminy  pojawiła  się 
podobna plaga, nawet okien w domu nie można było otworzyć ? jak również zapytała czy 
w przyszłym roku planuje się środki finansowe na taki cel?
Wójt  Gminy Cisek udzielił  wyjaśnień-1.  syrena  zepsuła  się  „  ze starości”  ,  naprawa jest 
w toku załatwienia. 2.do końca września prace mają być ukończone. 3. Prosił o propozycje co 
w tym temacie zrobić ? zdaniem wójta należałoby helikopterem odkomarzyć  całą gminę? 
Zima była łagodna dlatego owady przezimowały.
Sołtys wsi Podlesie Grygiel Krystyna – zgłosiła obcięcie drzew k/ posesji Wyżgoł, korona 
drzewa sięga do linii energetycznej. 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- nad linią energetyczną gałęzie  powinny być usunięte 
przez zakłady energetyczne, odpowiadają za sieć energetyczną jako właściciele.
Radny  Kurfeld  Alfred-  zaproponował  aby  zakłady  energetyczne  dały  wysięgnik, 
a mieszkańcy obetną gałęzie np. strażak, byłoby to najlepsze wyjście stwierdził,
Sołtys  wsi  Miejsce  Odrzańskie  Żydziak  Krystyna  zgłosiła:  1.  wykaszanie  poboczy 
szczególnie  od przystanku PKS położonego w polu na  skrzyżowaniu  dróg Błażejowice  - 
Miejsce Odrzańskie-Racibórz do bazy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej oraz od RSP do 
miejscowości Sławików. 2 Zgłosiła „łatanie dziur” na drogach powiatowych i gminnych.
Wójt  Gminy  Cisek  zapewnił,  że  na  drogach  gminnych  „dziury”  będą  robione  na 
ul.Spółdzielców, i  inne ,  wykonawca robót  zgłosi  się do Pani  sołtys  ,  natomiast  do dróg 
powiatowych  będzie  wysłane  pismo.  Udzielił  wyjaśnień  dotyczących  pisma,  które  na 
dzisiejszej sesji otrzymali  sołtysi.  Nadawcą pisma jest Weterynaria a dotyczy spisu trzody 
chlewnej  w  naszej  gminie.  Jest  wiadome,  że  mogą  być  trudności  z  otrzymaniem  takich 
informacji, ponieważ instytucją do dokonywania spisów jest Statystyka jednakże weterynaria 
potrzebuje takich informacji  do celów profilaktyki.  Gospodarstw hodowlanych nie jest  za 
dużo, zapewnił, że zrobi starania w sprawie gratyficji finansowej za wykonany spis trzody 
chlewnej  .  Pismo PIW 4208/2/2007 stanowi załącznik nr .........  do protokółu sesji.   Przy 
inkaso podatków można rolników zapytać. Informację złożyć do 16 września br  w Urzędzie 
Gminy Cisek.
Sołtys wsi Landzmierz Sączawa Elżbieta – poinformowała, że jest Agencja Restrukturyzacji 
i  Modernizacji  Rolnictwa,  która  rejestruje  i  kolczykuje  pogłowie  bydła,  może  stamtąd 
zasięgnąć takich informacji? 



Wójt Gminy Cisek poinformował, że trzoda chlewna nie jest kolczykowana. 
Sołtys Kazimiera Lewicka- zapytała dlaczego przy remoncie ul.Starowiejskiej w Cisku nie 
zaklejono dziur na tej ulicy ( w polu)  prowadzącej do ul.Kosmonautów? 
Radny Oleks Walter- dodał do wypowiedzi Pani Sołtys, na tej ulicy jest 8 dziur , które mogły 
być zaklejone. 
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Wójt Gminy Cisek udzielił  wyjaśnień,  że przy innych remontach  dróg,  dziury te  zostaną 
zaklejone tylko pani Sołtys niech przypomina.     
Sołtys Rita Moskwa-zapytała o dożynki gminne, czy będą organizowane? 
Wójt  Gminy   Cisek  udzielił  wyjaśnień-  dożynek  gminnych  nie  będzie,  żadna  wieś  nie 
zgłosiła  zainteresowania  organizacją  ,  część  środków  finansowych  zaplanowanych  na 
dożynki gminne zostanie przeznaczona  na dożynki wiejskie lub parafialne- będzie to kwota 
500,-zł na sołectwo. 
Sołtys Wilk Hubert- zapytał co remontem w Roszowickim Lesie, 
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to droga powiatowa .
Sołtys wsi Lewicka Kazimiera- zaproponowała aby naprzeciw kościoła zrobić przejście dla 
pieszych. Jest niebezpiecznie jak ludzie wychodzą z kościoła, ruch samochodowy jest coraz 
większy, dlatego dobrze byłoby, w tym miejscu namalować „ZEBRĘ”. 
Wójt  Gminy  udzielił  wyjaśnień-   należałoby  z  Rady  Sołeckiej  wystosować  pismo  z 
uzasadnieniem. 
Sołtys wsi Roszowice Jan Gwóźdź- oznakowanie na ul.Płonia przed posesją Służałek.
Ad. 12 Żadna Interpelacja nie wpłynęła.
Ad.13 Zapytano kiedy planowana jest następna sesja ?
Pani Przewodnicząca Rady udzieliła wyjaśnień- początek października i w Przewozie. 
Ad.14. nie  zgłoszono  żadnych  wniosków,  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Cisek  słowami” 
zamykam obrady X Sesji Rady Gminy Cisek”  zamknęła obrady. –godz. 18.30     

Protokółowała: Małgorzata Segmann.

         Przewodnicząca
       Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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