
Protokół
z obrad XII Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 05 listopada 2007r-godz.14.00

Ad.1. Obrady XII Sesji słowami  „Otwieram obrady XII Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła 
i prowadziła  Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła prawomocność obrad na 
15 radnych,  obecnych 15 radnych . Obrady XII 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..
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 XI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Gminnej Spółki Wodnej na temat swojej  działalności  w 2007r. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.  Informacja  i  komunikaty  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Cisek  o  działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/    zmian w budżecie gminy Cisek na 2007r.
b/    powołania Młodzieżowej Rady Gminy  .
c/    zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Cisek oraz        
       rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
       budżetu.
d/    wyboru przedstawiciela Gminy Cisek w Radzie Społecznej Samodzielnego  
       Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny  
       Profilaktycznej w Kędzierzynie- Koźlu. 

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

9. Zapytania i oświadczenia radnych.
10. Informacje oraz zapytania sołtysów.
10.Odpowiedzi na interpelacje radnych.. 
11.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk zgłosiła wniosek w sprawie zmiany 
porządku obrad polegającej na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały 
dotyczącej ustalenia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety .
Innych wniosków nie zgłoszono w związku z czym wniosek Przewodniczącej Rady Gminy 
Cisek podda pod głosowanie:
za przyjęciem                          – 15 głosów,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów,
Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy  R.Szafarczyk w sprawie wprowadzenia do porządku 
obrad  pkt 7e - projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom sołectw 
Gminy Cisek przysługują diety , Rada Gminy Cisek przyjęła jednomyślnie.
Porządek obrad po dokonanej zmianie przedstawia się następująco:
1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XI Sesji Rady Gminy.
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4. Informacja Gminnej Spółki Wodnej na temat swojej  działalności  w 2007r. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.  Informacja  i  komunikaty  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Cisek  o  działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/    zmian w budżecie gminy Cisek na 2007r.
b/    powołania Młodzieżowej Rady Gminy  .
c/    zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Cisek oraz        
       rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
       budżetu.
d/    wyboru przedstawiciela Gminy Cisek w Radzie Społecznej Samodzielnego  
       Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny  
       Profilaktycznej w Kędzierzynie- Koźlu.
e/     ustalenia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety ,

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

8. Zapytania i oświadczenia radnych.
9. Informacje oraz zapytania sołtysów.
10.Odpowiedzi na interpelacje radnych.. 
11.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Ad.3 Przewodnicząca zapytała o uwagi i wnioski do protokółu z obrad poprzedniej sesji. 
Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołu, w związku z czym jego przyjęcie poddano pod 
głosowanie :
za przyjęciem                            - 14 głosów,
przeciw                                        - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania     - 1 głos,
Protokół z obrad poprzedniej sesji przyjęto jednomyślnie.
Ad.4 Udzielono głosu Przewodniczącemu Gminnej Spółki Wodnej Rajmundowi Bulikowi, 
który przedstawił sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej w 2007r. 
Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 2 do protokółu sesji. 
Dyskusja:
Radny Stania Gerard-czy zadłużenie jest egzekwowane ? czy przedstawione kwoty zaległości 
są z tego roku czy też z lat poprzednich?
GSW R.Bulik  udzielił  wyjaśnień-  kwota  zadłużenia  w  opłatach  Gminnej  Spółki  Wodnej 
została przedstawiona narastająco czyli zaległości z lat poprzednich i bieżące, są to zaległości 
tylko  od rolników indywidualnych.  Przedstawił  stan zaległości  na dzień  31.12.2006r  oraz 
przedstawił stan zaległości procentowo w poszczególnych miejscowościach.
Radny Piegza Adalbert- czym kierowano się podwyższając składkę z 10 zł z ha fizycznego na 
12 zł?
GSW  R.Bulik  –  kierowano  się  zakresem  prac,  ponieważ  jest  132  km  rowów  będących 
własnością Gminnej Spółki Wodnej, średnio z dochodów ze składek można zrobić ok.7-8 km 
rowów, czyli  co 20 lat wraca się na ten sam rów i wtedy taki rów niejednokrotnie jest do 
odtworzenia a nie do czyszczenia, jeżeli prace miałby wyglądać uczciwie to składka powinna 
być dużo wyższa, corocznie ubiegamy się o dofinansowanie z zewnątrz i w tym roku również 
otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i więcej prac będzie zrobionych,
Radny Wurst Alojzy- zapytał , z jakich lat są zaległości w Sukowicach?
GSW R.Bulik wyjaśnił, że z ok. 10 lat i są to również zaległości rolnika indywidualnego.
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Radny Walter  Oleks zwrócił  się z prośbą aby Gminna Spółka Wodna zrobiła  zestawienie 
wpłat  za  lata  2005-2006-2007 i  zakres  prac w poszczególnych  sołectwach „  jeżeli  mamy 
szerzej rozmawiać o problemie”.
Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej zadeklarował zrobienie zestawienia.
Wójt  Gminy  Cisek-  dochody  Gminnej  Spółki  Wodnej  nie  są  za  wysokie  a  nasze  rowy 
powinny być co 4 rata konserwowane a robimy 1/5 tych robót, ściągalność składek jest dobra, 
lecz są rolnicy którzy z różnych powodów zalegają z opłatami. Zaapelował do wszystkich 
zebranych, aby szanować urządzenia zrobione, w terenie informować mieszkańców, zmienić 
mentalność, roboty są zrobione za nasze pieniądze. Składka powinna być wyższa, ponieważ 
wkład własny decyduje przy ubieganiu się o dotacje.
Radny  Kurfeld  Alfred-  poinformował,  że  nie  da  się  podzielić  prac  GSW  na  wszystkie 
miejscowości  ponieważ  w  niektórych  miejscowościach  jest  bardzo  mało  rowów  a  w 
niektórych jest cała sieć rowów, nadmienił, że w 70% rowy trzeba odtwarzać.
Zakończono dyskusję i podziękowano Przewodniczącemu Gminnej Spółki Wodnej.
Ad. 5.  Wójt Gminy Cisek przedstawił  sprawozdanie ze swojej  działalności,  które stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.
Ad. 6 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności 
w okresie międzysesyjnym.. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokółu.
Ad.7 Przystąpiono do podjęcia uchwał.
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do budżetu gminy na 
2007r.  Zmiany  zostały  również  omówione  na  komisji  gospodarczo  budżetowej,  komisja 
pozytywnie  zaopiniowała  zmiany.  Radni  nie  wnieśli  żadnych  pytań  do projektu  uchwały. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za  przyjęciem                        – 15głosów,
przeciw                                       -0 głos,
wstrzymało się od głosowania   - 0 głosy,
Uchwała Nr XII/52/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 05 listopada 2007r w sprawie zmian do 
budżetu Gminy na 2007r została przyjęta jednomyślnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
protokółu sesji. 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej rady Gminy Cisek. 
Projekt uchwały omówiła Przewodnicząca rady Rozwita Szafarczyk.
Radny  Oleks  Walter-  zapytał  co  z  młodzieżą  poza  gimnazjalną?  Są  szkoły  średnie,  są 
studenci, jest młodzież zrzeszona w PTTK i klubach sportowych, Radny uważa, że młodzież 
ponad gimnazjalna powinna również brać udział w pracach Młodzieżowej Rady Gminy. 
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- uchwała taka już była podjęta i nie sprawdziła się, nie można 
było przeprowadzić wyborów ponieważ nie było chętnych z poszczególnych miejscowości, 
określono  wiek  do  23  lat  i  się  nie  udało  stwierdził.  Omawiany  projekt  uchwały  jest 
opracowany optymalnie do naszych warunków.
 Radny  Ketzler  Alojzy-  zapytał  czy  na  działalność  MRG  można  w  budżecie  gminy 
zaplanować środki finansowe? Zgłosił wniosek aby dokonać zmiany w omawianym projekcie 
uchwały i wydłużyć wiek od 13-18 lat.
Radca prawny udzielił wyjaśnień- nie opowiada się za żadną koncepcją, decyzja ostateczna 
należy do radnych, lecz jeżeli zostanie zmieniony wiek młodzieży 13-18 lat, przyjęcie takiego 
wniosku przyczyni się do opracowania nowego projektu uchwały, ponieważ obecny projekt 
został  uzgodniony  z  młodzieżą  gimnazjalną  i  opracowany  tylko  dla  tej  młodzieży. 
Poinformował, że Młodzieżowa Rada Gminy może zgłaszać postulaty do budżetu gminy lecz 
nie może mieć przyznanych środków finansowych w budżecie na swoją działalność.  
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Wniosek radnego Alojzego Ketzlera poddano pod głosowanie: 
 za  przyjęciem wniosku            - 2 głosy,
przeciw                                       -9 głosów,
wstrzymało się od głosowania   - 4 głosy,
Wniosek radnego Alojzego Ketzlera w sprawie wydłużenia wieku od 13-18 lat- kandydatów 
do Młodzieżowej Rady Gminy, nie został przez rade przyjęty.
Innych  uwag  nie  zgłoszono.  Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Młodzieżowej  Rady 
Gminy poddano pod głosowanie:
za  przyjęciem                             -13 głosów,
przeciw                                       -  0 głosów,
wstrzymało się od głosowania   -   2 głosy,
Uchwała Nr XII/53/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 05 listopada 2007r w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Gminy większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik 
nr 6 do protokółu sesji.       

Przystąpiono  do  podjęcia  uchwały  zmieniająca  uchwałę  w sprawie  procedury  uchwalania 
budżetu  gminy  Cisek  oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych 
towarzyszących projektowi   budżetu.
Pani  Skarbnik   Alina  Hanisz udzieliła  wyjaśnień  do projektu  uchwały.  Radni  nie  wnieśli 
żadnych uwag do omawianego projektu, w związku z czym projekt uchwały poddano pod 
głosowanie :
za przyjęciem                        - 14 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania- 1 głos,
Uchwała Nr XII/54/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 05 listopada 2007r zmieniająca uchwałę 
w  sprawie  procedury  uchwalania  budżetu  gminy  Cisek  oraz  rodzaju  i  szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi   budżetu, większością głosów została 
podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu sesji.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Cisek w Radzie 
Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  –  Zakład  Zdrowia 
Publicznego i Medycyny   Profilaktycznej w Kędzierzynie- Koźlu. Komisja Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Spraw Socjalnych omawiała projekt uchwały i wytypowała na przedstawiciela do 
w/w  rady  Adelajdę  Lewandowską,  która  wyraziła  zgodę.  Projekt  uchwały  poddano  pod 
głosowanie:
za przyjęciem                        - 14 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania- 0 głos,
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr XII/55/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 05 listopada 2007r w sprawie wyboru 
przedstawiciela  Gminy  Cisek  w  Radzie  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu 
Opieki  Zdrowotnej  –  Zakład  Zdrowia  Publicznego  i  Medycyny    Profilaktycznej  w 
Kędzierzynie-  Koźlu  została  jednomyślnie  podjęta.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  8  do 
protokółu sesji.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Gminy  Cisek  Rozwita  Szafarczyk  poinformowała,  iż  w 
związku z zaskarżeniem przez Wojewodę Opolskiego do Sądu Administracyjnego obecnie 
obowiązującej o dietach dla sołtysów- IX/43/2007 z dnia 29.06.2007r zaistniała potrzeba
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 usunięcia usterek zaskarżonych . Zgodnie z omawianym  projekt uchwały  sołtys nie otrzyma 
diety jeżeli nie będzie obecny na  sesji.
Radca Prawny przedstawił zarzuty Wojewody do zaskarżonej uchwały.  Wyjaśnił,  że jeżeli 
sesji  w danym miesiącu  nie  będzie  to  dieta  zostanie  wypłacona,  natomiast  za  nieobecość 
dieta  nie  zostanie  wypłacona  sołtysowi.   Radni  nie  wnieśli  żadnych  uwag  do  projektu 
uchwały, który poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                        - 14 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania- 1 głos,
Uchwała Nr XII/56/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 05 listopada 2007r w sprawie ustalenia 
zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety została większością głosów 
podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu sesji.
Ad.8.  Informacja z działalności komisji problemowych rady i komisji rewizyjnej w okresie 
międzysesyjnym.  Przewodniczący stałych  komisji  rady przedstawili  działalność  komisji  w 
okresie międzysesyjnym. Protokóły z posiedzeń znajdują się w dokumentach komisji. 
Przewodniczący  komisji  rewizyjnej  Gerard  Stania  poinformował,  że  jedno   posiedzenie 
komisji odbyło się w sprawie ogłaszania przetargów przez AWRSP dotyczących sprzedaży 
gruntów rolnych. Uważa, że komisja rewizyjna powinna kontrolować organizowane przetargi, 
ponieważ nie wszystkie ogłoszenia dotyczące przetargów są wywieszane na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy, chociaż przez urząd są potwierdzane. 
Dyskusja:
Wójt  Gminy  Cisek-  zwrócił  się  do  radnych  z  prośbą  o  udowodnienie,  że  ogłoszenie 
o przetargach wpłynęło do Urzędu Gminy. Poinformował, że rada nie ma prawa ingerować do 
pracowników.  
Radny Proksza Hubert- poinformował, że pieczątkę- datownik, może posiadać  każdy.
Sołtys Sączwa Elżbieta- ostatnio często bywa w urzędzie i zauważyła ,że w sekretariacie jest 
duża rotacja pracowników a jej zdaniem tam powinna być jedna osoba.
Radny Kosian Rudolf- prosił o podanie osób, które są odpowiedzialne za odbiór poczty w 
urzędzie.
Wójt Gminy Cisek- udzielił wyjaśnień, listonosz przynosi pocztę do sekretariatu, do odbioru 
poczty są upoważnione następujące osoby: sekretarka Beata Harnos, Sekretarz Gminy Jerzy 
Groeger i  Wójt i tak to jest praktykowane.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Cisek-  zaproponowała  uzupełnienie  planu  pracy  komisji 
rewizyjnej  o  temat  „ Kontrola  wszystkich  przetargów ogłaszanych  przez  Urząd Gminy w 
2007r”.
Pracownik biura rady wyszedł po Uchwałę Rady Gminy Cisek w sprawie przyjęcia planu 
pracy komisji rewizyjnej.
W  międzyczasie  udzielono  głosu  Przewodniczącemu  Komisji  Gospodarczo-Budżetowej, 
który przedstawił sprawozdanie z działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja 
zajmowała  się  omówieniem  zmian  do  budżetu  gminy  oraz  analizą  zakresów  czynności 
pracowników urzędu.
Dostarczono  Uchwałę  Nr  X/48/2007  z  dni  03.09.2007r  Rady  Gminy  Cisek  w  sprawie 
przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała załącznik do uchwały,  gdzie między innymi 
jest punkt „ Inne kontrole zlecone odrębnie przez Radę Gminy oraz badanie skarg, do których 
właściwa jest Rada Gminy”
Radny Walter Oleks – zaproponował „ jeśli jest w planie pracy taki punkt, który w drodze 
uchwały został przyjęty  , to można komisję rewizyjną upoważnić w ramach takiego punktu 
do przeprowadzenia takiej a nie innej kontroli, taki punkt jest aby na każdą  sprawę nie
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podejmować uchwały, tak zawsze było praktykowane, bo różne sprawy mogą wyskoczyć”, 
rada  powinna  wniosek przegłosować.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek poddała pod głosowanie wniosek radnego Gerarda Stani 
w sprawie  wprowadzenia  do  planu  pracy  na  II  półrocze  2007r  przeprowadzenia  kontroli 
w miesiącu  grudniu  „  kontroli  przetargów organizowanych  przez Urząd Gminy Cisek w 
2007r”. 
za  przyjęciem wniosku          – 12głosów,
przeciw                                       -1 głos,
wstrzymało się od głosowania   - 2 głosy,
1 radny  nie brał udziału w głosowaniu.
Wniosek  radnego  Gerarda  Stani  w  sprawie  przeprowadzenia  „  kontroli  przetargów 
ogłoszonych przez Urząd Gminy w 2007r” większością głosów przyjęto.
Ad. 9. Zapytania i oświadczenia radnych.
Radny  Wurst  Alojzy-1.  śmietnik  na  tzw.  placu  buraczanym  w  Dzielnicy,  plac  został 
wydzierżawiony i dlaczego osoba, która użytkuje plac nie dba o porządek?
2. stan dróg na terenie gminy! Pobocza pięknie ścięte, otrzymaliśmy pieniądze na zimowe 
utrzymanie dróg a jeszcze dziury nie są poklejone, kto będzie odpowiadała jak dojdzie do 
nieszczęścia , gdzie mają się schować przechodnie? Chodników nie mamy, po deszczach są 
liczne  kałuże,   a  powiat  nic  w tym  temacie  nie  robi,  jako  przykład  podał  województwo 
katowickie  wystarczy,  że  wyjedziemy  w  Miejscu  Odrzańskim  w  kierunku  Raciborza  to 
wjeżdżamy  jak  w  inny  świat,  pobocza  wykoszone,  dziury  połatane,  zaproponował  aby 
zaprosić  Pana  Starostę  Powiatu  Kędzierzyńsko-Kozielskiego  J.Gismana,  który  jest 
kompetentny do udzielenia wyjaśnień w tym temacie. 
Wójt Gminy Cisek- potwierdził,  że Pan radny w końcowej wypowiedzi sam udzielił sobie 
odpowiedzi  w  temacie  dróg,  należałoby  zaprosić  Starostę  Powiatu,  który  może  udzielić 
odpowiedzi w temacie dróg powiatowych, pisma są wysyłane, interpelacje radnych również 
zostały  wysłane,  gmina  za  drogi  powiatowe  nie  ponosi  odpowiedzialności.  Otrzymaliśmy 
pismo, że droga powiatowa w Miejscu Odrzańskim ma być do końca tego roku zrobiona a jak 
wiadomo  na  dzień  dzisiejszy  nie  jest  nic  zrobione.  Jeżeli  chodzi  o  punkt  buraczany  w 
Dzielnicy  ,  gmina  tę  nieruchomość  otrzymała  wiosną  tego  roku  decyzją  Wojewody 
Opolskiego  o  komunalizacji  i  od  tego  czasu  gmina  jest  właścicielem,  nie  podjęto  żadnej 
uchwały dotyczącej uporządkowania terenu, jak również nie przeznaczono żadnych środków 
finansowych  z  budżetu  gminy  na  to  zadanie,  owszem  ten  obiekt  możemy  wydzierżawić 
stosowną umową dzierżawy tylko na 1 rok, wydzierżawianie nieruchomości         gminnych 
również  podlegają  przepisom ustawy o  zamówieniach  publicznych  w drodze  przetargów. 
Nieruchomość ta w perspektywie czasu może być sprzedana, tam wszyscy wywożą śmieci, 
Wójt zadał sobie trudu i poszukał materiału dowodowego właściciela śmieci, obecnie sprawą 
zajmuje się policja.
Radny Kurfeld Alfred-w temacie dróg, również jako przykład podał Gminę Rudnik, gdzie 
robi  się  chodniki,  gdzie  krótkie  odcinki  dróg  robi  się  z  kostki  brukowej,  w  tej  gminie 
stworzono  wydział  komunalny,  który  zajmuje  się  wszystkimi  pracami  na  terenie  gminy 
zatrudnionych jest 5 ludzi, remontują szkoły, budynki komunalne, robią chodniki, mają na 
stanie kosiarki, piły , stwierdził, że powinniśmy wziąć przykład z innych gmin zmierzających 
w innym kierunku. Od miejscowości Sławików do Raciborza to jest inny świat stwierdził. 
Nadmienił,  że dużo podróżuje i po drogach  Raciborskich-powiatowych , (Grzegorzowice, 
Łubowice)  i nigdy nie zauważył dziur.   
Wójt Gminy Cisek- poinformował, że jest tego samego zdania, aby krótkie odcinki dróg robić 
z  kostki  brukowej,  planował  niektóre  drogi  gminne  tak  zrobić  jednakże  nie  otrzymał 
przyzwolenia byłego Zarządu Gminy jak również Rady.
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Radny  Ketzler  Alojzy  zwrócił  uwagę  aby  nie  prowadzić  polemiki   bez  pozwolenia 
Przewodniczącej, która udziela głosu.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek – skierowała pytanie do radnego Kurfelda,  „nie chce Pan 
powiedzieć, że     z wydatkowanych pieniędzy z naszego budżetu gminy nie została poklejona 
żadna  dziura”  ,  jako  przykład  podała  ,  że  w  Kobylicach  poklejono  dziury  i  do  dnia 
dzisiejszego się trzymają.
Sołtys Kazimiera Lewicka- w sprawie zaproszenia na obrady sesji Starosy Powiatowego „ ile 
razy Pan Starosta był zapraszany lub Pan Kierownik Kryś, ile razy przyjechali? Zawsze był 
jakiś  pretekst  aby  nie  przyjechać?  A  jeżeli  już  przyjechali  to  było  bicie  piany,  ile  razy 
mówiono o remontach dróg to coś obiecali, nawet rok temu Pan Kryś obiecał, że droga od 
Biadaczowa  będzie  zrobiona  lecz  to  są  tylko  puste  słowa,  uważa,  że  sprawę  należałoby 
nagłośnić na całą Polsce niech w telewizji zobaczą jak działa nasz powiat , bo jeżdżąc po 
Polsce a często jeździ w woj. Karpackie jak zobaczyła jak wykaszają pobocza to jej oczy w 
słup  stanęły  jechała  kosiarka  która  kosiła  obydwie  strony  rowów  a  za  kosiarką  dwóch 
pracowników podkaszało, niech powiat zobaczy jak gdzie indziej się robi, nadmieniła ile razy 
rozmawiała  z  P.Krysiem  na  temat  odwodnienia  chodnika  w  Cisku  na  ul.Planetorza  do 
ul.Zacisze, te romowy nic nie dają, oni sobie nic nie robią z obietnic, myśli, że gdyby sprawę 
nagłośnić może by zadziałało.
Ad.  10 Sołtys  Kazimiera  Lewicka-  kiedy  będzie  ukończony remont  Ośrodka  Zdrowia  w 
Cisku bo I wersja to był wrzesień 2007 , II wersja to był koniec października 2007r prace 
dalej trwają i czy będzie podjazd dla niepełnosprawnych? Kiedy będzie robiony plac przed 
obiektem ?
Wójt  Gminy  Cisek  udzielił  wyjaśnień-  termin  ukończenia  remontu  Ośrodka  Zdrowia  to 
koniec października, optymalny termin 05. 11. 2007 uzgodniony z Wojewodą Opolskim, w 
tym terminie remont powinien być ukończony, obecnie firma jeszcze tam pracuje, ponieważ 
jest masa usterek które należy usunąć. Ok. tygodnia może jeszcze prace potrwają aby obiekt 
nabrał wyglądu do odbioru stwierdził Wójt, planuje się zakończyć temat do końca listopada 
br.  Z  boku  budynku  będzie  zamontowana  platforma  dla  niepełnosprawnych.  Plac  przed 
obiektem będzie robiony wiosną, wstępie planowane są rozmowy z Prezesem GS, ponieważ 
część placu jest własnością GS a część własnością gminy, musimy dojść do porozumienia i 
wspólnie sfinansować zrobienie placu przed Ośrodkiem Zdrowia.       
Ad. 11. Wójt Gminy poinformował, o interpelacjach radnych : Radnego Adalberta Piegzy i 
Roberta Kirchniawego, które wpłynął do urzędu, obie interpelacje dotyczyły remontu dróg 
powiatowych  i  zostały  wysłane  do  Starostwa  Powiatowego  Powiatowego  Powiatowego 
Kędzierzynie-Koźlu.
Ad 12.Przewodnicząca  rady Gminy Cisek przypomniała   sołtysom o dostarczeniu planów 
imprez na 2008r, które można składać w biurze rady. 
Wójt  Gminy  wręczył  sołtysowi  wsi  Roszowice  podziękowanie  Marszałka  Województwa 
Opolskiego za udział w dożynkach wojewódzkich .
Ustalono  wstępnie  termin  następnej  sesji  na  03  grudnia  2008r.  Innych  wniosków  nie 
zgłoszono . Przewodnicząca słowami „ Zamykam obrady XII Sesji Rady Gminy” zamknęła 
obrady- godz. 17.45
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