
Protokół
z obrad XI Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 01 października 2007- godz.14.00

Ad.1.  Obrady  XI  Sesji  odbyły  się  w  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Przewóz  . 
Przewodnicząca rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk   słowami   „Otwieram obrady XI  
Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła    i prowadziła obrady sesji.  Sprawdziła prawomocność 
obrad na 15 radnych, obecnych 13 radnych / nieobecni: Stania Gerard i Hałas Diter/. Obrady 
XI  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 i sołtysów.
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 X Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.  Informacja  i  komunikaty  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Cisek  o  działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
6. 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

7.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a/    zmian w budżecie gminy Cisek na 2007r.
b/    oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania        
       przestrzennego gminy. 

8.Informacja  z  działalności  komisji  problemowych  rady  i  komisji  rewizyjnej  w  okresie 
międzysesyjnym.
9.Zapytania i oświadczenia radnych.
10.Informacje oraz zapytania sołtysów.
11.Odpowiedzi na interpelacje radnych.. 
12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  zgłosiła   wniosek   dotyczący  zmiany   porządku  obrad   - 
wykreślenie pkt. 7 b „ projektu uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania   przestrzennego gminy”.  Zgłoszony wniosek poddano pod 
głosowanie:
za wykreśleniem                    – 13 głosów,
przeciw                                     - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Wniosek w sprawie wykreślenia z porządku obrad pkt 7 b ,został jednomyślnie przyjęty przez 
Radę Gminy Cisek.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zgłosiła drugi wniosek dotyczący zmiany porządku obrad 
polegający na wprowadzeniu do porządku obrad dwóch projektów uchwał w następujących 
sprawach :



-2-
Protokół z obrad XI Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 01 października 2007

- zaciągnięcia długoterminowego kredytu na budowę drogi Lipowina-Przewóz,
- zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  modernizację  budowlano-cieplna  Ośrodka 

Zdrowia w Cisku, 
Przyjęcie drugiego wniosku w sprawie zmian do porządku obrad poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                         – 13 głosów,
przeciw                                     – 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 
Wniosek  w sprawie  wprowadzenia  do  porządku obrad  dwóch projektów uchwał  przyjęto 
jednomyślnie.
Innych zmian nie zgłoszono. Przystąpiono do realizacji porządku obrad, który po zmianach 
przedstawia się następująco.

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad X Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.  Informacja  i  komunikaty  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Cisek  o  działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
6. 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

7.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a/    zmian w budżecie gminy Cisek na 2007r.

      b/    zaciągnięcia długoterminowego kredytu na budowę drogi Lipowina-Przewóz,
c/    zaciągnięcia długoterminowego kredytu na modernizację budowlano-cieplna Ośrodka 
Zdrowia w Cisku,  

8.Informacja  z  działalności  komisji  problemowych  rady  i  komisji  rewizyjnej  w  okresie 
międzysesyjnym.
9.Zapytania i oświadczenia radnych.
10.Informacje oraz zapytania sołtysów.
11.Odpowiedzi na interpelacje radnych.. 
12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Ad.3 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej 
sesji.  Radni nie zgłosili  żadnych uwag. Przyjęcie  protokółu z obrad X Sesji poddano pod 
głosowanie :
za przyjęciem                        - 13 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania –0 głosów,    
Protokół z obrad X Sesji Rady Gminy Cisek przyjęto jednomyślnie.
Ad 4. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek,  który przedstawił  sprawozdanie  ze swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym:
- w dniach 07-11września 2007r w naszej gminie miała miejsce powódź, zostało zalanych 

250  ha  użytków  rolnych  ,  stan  wody  w  Miedoni  wynosił  6,96  m,  odcinek  wału  jak 
również sprawne urządzenia wodne sprawiły, że podtopienia były mniejsze, 



- wieś Przewóz wzięła udział w konkursie „ ładna wieś opolska” , wyraził podziękowanie 
dla mieszkańców tej wsi, zachęcił pozostałe samorządy lokalne angażowały się w takie 
konkursy,
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- poinformował o otwarciu nowego budynku  remizy strażackiej w Nieznszynie,  
- udzielił  informacji  dotyczącej  sprzedaży  mienia  komunalnego:   20  małych  działek 

położonych w Kobylicach o pow. 2,5360 ha w przetargu ograniczonym dla Opolskich 
Kopalni Surowców Mineralnych, cena nieruchomości  210.000,-zł 

- 0,6923 ha działka  znajdująca się  w terenie  użytków rolnych  o małej  przydatności  dla 
rolnictwa, może być przeznaczona pod zabudowę, działka położona jest w Kobylicach, 
cena  nieruchomości wynosi 90.000,-zł,

- poinformował o przetargach : na dostawę oleju opałowego, na remont drogi Roszowice- 
Przewóz,

- poinformował, o łataniu dziur na drogach, wymienił drogi, gdzie prace zostały wykonane 
nadmienił, że braknie ok.40.000,-zł na dokończenie prac.

- poinformował o korespondencji wpływającej i wychodzącej z urzędu,
- poinformował o aktualnych kursach organizowanych przez fundację EURO-CANTRY: 

nauki  języka  angielskiego  i  niemieckiego,  agroturystyki  ,  szybkiego  czytania, 
wychowawców kolonijnych,

dyskusja:
Sołtys wsi Cisek Lewicka Kazimiera- stwierdziła, że łatanie dziur na drogach odbywa się źle, 
prosiła aby się „przyjrzeć” jak łatają dziury na drogach.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- łatanie dziur odbywa się systemem oszczędnościowym 
określoną technologią, łatanie dziur zostanie sprawdzone, jest odmiennego zdania dziury na 
drogach są łatane dobrze. Stwierdził, że nawierzchnie naszych dróg nie mają odpowiedniej 
technologii, nie mają odpowiedniej podbudowy.
Sołtys  wsi  Landzmierz  Sączawa  Elżbieta-  zapytała,  kiedy  będzie  kończony  remont  ulicy 
Sienkiewicza w Landzmierzu, zdaniem Pani sołtys „ inspektor nadzoru powinien wiedzieć jak 
przeprowadzić remont danej drogi a  nie zastanawiać się co zrobić”.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- nastąpiła zmiana planów, początkowo ustalano remont 
nawierzchni  drogi  a  teraz  zmieniono  technologię,  jest  propozycja  czy  w tym  rejonie  nie 
położyć nowego dywanika asfaltowego.
Innych pytań  nie zgłoszono, zakończono dyskusję.
Ad. 5 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk przedstawiła sprawozdanie ze 
swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym.  Sprawozdanie  stanowi  załącznik  nr  2  do 
protokółu sesji.
Radni nie mieli żadnych pytań do sprawozdania przewodniczącej.
Ad.6.  Wszystkie  komisje  omawiały  „informację  na  temat  realizacji  budżetu  gminy  na  I 
półrocze  2007”   w  związku  z  czym  nie  było  potrzeby  ponownego  omawiania  tematu. 
Przystąpiono do realizacji następnych punktów porządku obrad. Udzielono głosu Adelajdzie 
Lewandowskiej,  która   odczytała   pozytywną  opinię  RIO.  Opinia  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej nr 293/2007 z dnia 03 września 2007r stanowi załącznik nr 3 do protokółu 
sesji. Udzielono głosu radnemu Alfredowi Kurfeld, który odczytał  protokół nr 8/2007 z dnia 
21 września 2007r komisji  rewizyjnej   na w/w temat.  Protokół stanowi załącznik nr 4 do 
protokółu sesji.
Dyskusja:
Radny Walter Oleks- kwoty wymienione w protokole komisji rewizyjnej a dotyczące klubów 
sportowych  Cisek  i  Łany  zostały  przeznaczone  na  zakup  materiałów  niezbędnych  do 



utrzymania  boisk  sportowych,  w  tych  kwotach  nie  ma  wymienionej  żadnej  robocizny, 
sportowcy lub inne osoby wszelkie prace wykonują w czynie społecznym.
Wiceprzewodniczący  komisji  rewizyjnej  –  udzielił  wyjaśnień,  komisja  przeprowadzając 
kontrolę i tym samym szukając oszczędności na remonty dróg, sugerowała się stwierdzeniem,
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 że  wszyscy  musimy „zacisnąć  pasa”,  kluby sportowe,  szkoły,  OSP w obecnej  chwili  są 
bardzo dobrze wyposażone i utrzymane, natomiast nasze drogi są w fatalnym stanie i musimy 
wspólnie wygospodarować pieniądze na remonty dróg gminnych. 
Radny Kirchniawy Robert – zabierając głos wyraził niezadowolenie do wypowiedzi radnego 
Oleksa „ sportowcy wykonują wszelkie prace w czynie społecznym” stwierdził, że budynek w 
którym  się  znajdujemy  w  większości  był  wykonany  z  zaangażowaniem  mieszkańców, 
potwierdzeniem są zdjęcia wiszące na ścianie świetlicy wiejskiej.
 Radny Roman  Adam- po raz kolejny słyszy niekorzystne wypowiedzi o OSP, nadmienił, że 
strażacy również wykonują  wiele  prac społecznie,  strażak za każdy udział  w akcji  (  jako 
przykład  podał  nawiedzające  nas  powodzie)    powinien  mieć  zapłacone  na  każdą 
przepracowaną  godzinę,  ludzie  pracują  za  darmo  i  nie  zgadza  się  ze  stwierdzeniem,  że 
strażacy nie pracują w czynie społecznym, nadmienił, że są jednostki OSP, które nie robią 
nic, lecz nie powinno się w ten sposób oceniać wszystkich jednostek OSP.
Wiceprzewodniczący  komisji  rewizyjnej  wymienił  kwoty  pieniężne  wydatkowane  w  I 
półroczu 2007r na utrzymanie boisk   poza dotacją  przez LZS Łany   - 6.079,51 zł i LKS 
Cisek-  8.398,35zł.  Wymienił  również  kwotę  pieniężną  wydatkowaną  w  miesiącu  lipcu 
i  sierpniu  2007r  przez  LKS  Cisek-  2.520,67zł.  Wymienione  środki  finansowe  są  dość 
wysokie, a nie można stwierdzić ile mieszkańców  uczestniczy w imprezach sportowych.
Przewodnicząca  Rady Gminy Cisek  podsumowując  dyskusję  stwierdziła,  że  w przyszłym 
budżecie musimy rozgraniczyć wydatki na działalność bieżącą klubów oraz na utrzymanie lub 
remonty obiektów.
Radny Robert Kirchniawy – zgłosił wniosek w sprawie zakończenia dyskusji  i ogłoszenia 10 
min przerwy.
Wniosek poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                        - 13 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania –0 głosów,
Wniosek radnego w sprawie zamknięcia dyskusji  nad przebiegiem wykonania budżetu gminy 
w I półroczu 2007r przyjęto jednomyślnie.
Ogłoszono 10 min przerwę.
Ad.7 Przystąpiono do podjęcia uchwał:
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do budżetu gminy na 
2007r  .  Radni  nie  wnieśli  żadnych  pytań  do  omawianych  zmian.  Komisja  Gospodarczo-
Budżetowa   do  przedstawionych  zmian  również  nie  wniosła  żadnych  zastrzeżeń.  Projekt 
uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                        - 13 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania –0 głosów,
Uchwała Nr XI/49/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 01 października 2007r  w sprawie 
zmian do budżetu gminy na 2007r została jednomyślnie podjęta.   Uchwała stanowi załącznik 
nr 5 do protokółu sesji.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Cisek  Rozwita  Szafarczyk  odczytała  projekt  uchwały 
w sprawie zaciągnięcia  długoterminowego kredytu  na budowę drogi Lipowina -  Przewóz. 



Radni  nie  zgłosili  żadnych  pytań  do  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  poddano  pod 
głosowanie
za przyjęciem                        - 13 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania –0 głosów,
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Uchwała Nr XI/50/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 01 października 2007r  w sprawie 
zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  została  jednomyślnie  podjęta.    Uchwała  stanowi 
załącznik nr 6 do protokółu sesji.

Przystąpiono  do  podjęcia  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na 
modernizację budowlano-cieplna Ośrodka  Zdrowia w Cisku. 
 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały.  Radni 
nie zgłosili żadnych pytań do projektu uchwały.  Projekt uchwały poddano pod głosowanie
za przyjęciem                         - 13 głosów,
przeciw                                     - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania  –0 głosów,
Uchwała Nr XI/51/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 01 października 2007r  w sprawie 
zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  została  jednomyślnie  podjęta.    Uchwała  stanowi 
załącznik nr 7 do protokółu sesji.
Zakończono punkt w sprawie podejmowania uchwał.
Ad. 8  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,
Radny Wurst Alojzy – do sprawozdania komisji gospodarczo-budżetowej skierował pytanie 
czy komisja nie pomyliła swoich kompetencji? Ponieważ sprawą dróg zajmuje się komisja 
rolnictwa  i  komisja  rolnictwa  wykonała  przegląd  wszystkich  dróg  przebiegających  przez 
gminę  Cisek i  jest  sporządzony protokół,  w którym dokładnie  opisano niezbędne zakresy 
robót . Komisja gospodarczo-budżetowa również dokonała przeglądu dróg a zdaniem radnego 
Wursta komisja ta powinna się zająć szukaniem pieniędzy w budżecie gminy na niezbędne 
remonty.
Radny Oleks Walter-  podkreślił,  że samochód LKS-u Victoria,  którym komisja jechała  w 
teren był „gratis”.
Radny  Proksza  Hubert  –  jest  zdziwiony  takim  „atakiem”  ,  ponieważ  wyjazd  był  bardzo 
uczący, stwierdził, że południowa część gminy ma drogi lepsze niż północna część gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek podsumowując dyskusję stwierdziła, że w radzie pracują 
4 komisje stałe, każdy człowiek zwraca uwagę na coś innego i nie wolno się dzielić na grupy 
„  u  was”  „u  nas”,  jedna  komisja  powinna  ufać  następnej  komisji.  Z  dziurami  będziemy 
jeszcze  walczyć  przez  20  lat  albo  nawet  dłużej.  Pan  Oleks  pokazał  drogi  dojazdowe do 
Przewozu, przewodnicząca stwierdziła, że wszystkiego naraz zrobić nie można, z protokołu 
komisji wynika, że coś się robi , na zakończenie  swojej wypowiedzi dodała ”, zgoda buduje, 
niezgoda rujnuje”



Ad 9        Radny Adam Roman- zgłosił fatalny stan dróg powiatowych, stwierdził, że łatanie 
dziur  wygląda  gorzej  niż  przed  remontem,  po  deszczu  uzupełniony  asfald  zostanie 
wypłukany. 
Radny Oleks Walter – w momencie kiedy weszli łatać dziury w Cisku zaczął interweniować, 
przyjechał  na  miejsce  zastępca  Pana  kierownika  Krysia,  który  stwierdził,  że  technologia 
łatania dziur jest dobra i tak robota będzie wykonana, nadmienił, że „w Cisku jest śmietnisko” 
i dzwonił do zarządcy dróg o pozbieranie kamieni.
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W swojej wypowiedzi zausterkował również technologię którą wykonywano remont balustrad 
mostku w pobliżu skrzyżowania ulic Zacisze i Planetorza w Cisku.
Radni przedyskutowali temat niezamieszkałych nieruchomości, które niekorzystnie wpływają 
na wizerunek wsi, posesje te są zachwaszczone, mostki znajdujące się posesja niejednokrotnie 
są zarwane.
Wójt  Gminy  Cisek-  prosił  o  propozycje  radnych  w  sprawie  jak  rozwiązać  problem 
niezamieszkałych, opuszczonych posesji.
Radny Wurst Alojzy – podał propozycję aby wystosować pismo do Związku Gmin Śląska 
Opolskiego  z  prośbą  o  dopracowanie  przepisów  prawnych,  dotyczących  opuszczonych 
niezamieszkałych zabudowań.  
Ad.10. Sołtys  Sączawa Elżbieta-  potwierdziła,  ze posesje niezamieszkałe są niezadbane,  a 
przecież  grunty  rolne  ktoś  użytkuje  i  zaproponowała  czy  nie  możnaby  obciążyć 
użytkowników pól aby zadbali o posesje, których grunty dotyczą. Zgłosiła załamanie asfaltu 
na  ul.Biadaczów  w  Landzmierzu.  Będąc  przy  głosie  zapytała   co  z  naprawą  „syreny” 
alarmowej w Landzmierzu, która prawdopodobnie od 2006 r jest zepsuta?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- z płaceniem podatku za użytkowanie gruntów rolnych nie ma 
żadnego problemu,  użytkownicy płacą,  jednakże o posesje niezamieszkałe  nie  dbają  i  nie 
można  nikogo  zmusić.  Droga  przebiegająca  przez  Landzmierz  ul.Biadaczów  jest  drogą 
wojewódzką.  Odnośnie  syreny  Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  zostanie  w  niedługim  czasie 
naprawiona, nikt wcześniej nie zgłaszał problemu. 
Przedstawiono „multimedialnie” wieś Przewóz biorącej udział w konkursie „ Piękna  Wieś 
Opolska”-  Wójt  Gminy  Cisek  omawiał  kolejno  wszystkie  wyświetlane  zdjęcia,  udzielał 
informacji co jest istotne w zbieraniu dokumentacji, na co zwracać szczegółową uwagę przy 
kandydowaniu do jakichkolwiek konkursów.
Sołtys Kazimiera Lewicka zgłosiła ponownie- wykoszenia krzewów koło Gminnego Ośrodka 
Kultury w Cisku? 
Radny  Proksza  Hubert  potwierdził,  że  temat  krzewów powtarza  się  na  każdym  zebraniu 
wiejskim w Cisku. 
Wójt Gminy Cisek- nadmienił, że krzewy są na bieżąco przycinane i w tej kwestii są zdania 
podzielone, osobiście wójt codziennie tą drogą jeździ i nie widzi potrzeby wycięcia krzewów 
ozdobnych . 
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek poinformowała o wyborach do Sejmu i Senatu,  które 
odbędą się 21 października 2007r , i że kandyduje również  z listy Mniejszości Niemieckiej 
na posłankę  do Sejmu. 
Ad. 11. Wójt Gminy poinformował, że wpłynęła jedna interpelacja, do urzędu .
Ad.12. Wójt Gminy- zwrócił się z prośbą do sołtysów, radnych, aby do dnia 31 października 
br zgłosili do urzędu plan imprez w swoich sołectwach na przyszły rok, który jest niezbędny 
do opracowania kalendarza imprez w gminie na 2008r.  
Podziękowano  sołtysom  i  wszystkim  organizatorom  za  zorganizowanie  dożynek  w 
sołectwach.
Poinformowano o kursach organizowanych w ramach programu EURO-CANTRY” .



Innych wniosków nie zgłoszono , Przewodnicząca Rady Gminy Cisek słowami” zamykam 
obrady XI Sesji Rady Gminy Cisek ”  zamknęła obrady. –godz. 18.45     

Protokółowała: Małgorzata Siegmann.
         Przewodnicząca
       Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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