
Protokół
z XIV Sesji Rady Gminy Cisek

z dnia 28 grudnia 2007r –godz.11.00

Ad.1. Obrady XIV Sesji Rady Gminy Cisek słowami „ Otwieram Obrady XIV Sesji Rady 
Gminy Cisek” otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy  Rozwita Szafarczyk . 
Sprawdziła prawomocność obrad sesji na 15 radnych obecnych 14 (nieobecna Karina 
Walach). Obrady XIV Sesji są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Lista 
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji. 
Na wstępie powitała radnych, sołtysów, pracowników urzędu, radcę prawnego.
Ad 2 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad dzisiejszej sesji, który 
przedstawia się następująco: 
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XIII 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.   Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w             
   zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
    bezodpływowych na terenie Gminy Cisek .
b/ zmian w budżecie gminy Cisek na 2007r. 
c/  zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  
     Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r
d/ uchwalenia budżetu gminy na 2008r 

7. Zapytania i oświadczenia radnych.
8. Informacje oraz  zapytania sołtysów.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.. 
10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Poinformowała, że po roboczej części sesji , odbędzie się część uroczysta, na którą zaprasza 
się wszystkich obecnych i na którą zostali zaproszeni goście z którymi na co dzień 
współpracujemy. Przewodnicząca zapytała o wnioski do porządku obrad .  Zgłosiła wniosek 
do porządku obrad w sprawie wprowadzenia pkt 6 e projektu uchwały dotyczącego 
zaopiniowania planu aglomeracji Kędzierzyn-Koźle na obszarach gmin: Bierawa, Cisek, 
Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś. Innych uwag nie zgłoszono. Wniosek Przewodniczącej 
Rozwity Szafarczyk poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                         - 14 głosów,
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Cisek jednomyślnie przyjęto w związku z czym 
porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:   

 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XIII 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.
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6.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w             
   zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
    bezodpływowych na terenie Gminy Cisek .
b/ zmian w budżecie gminy Cisek na 2007r. 
c/   zatwierdzenia  zestawienia  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r
d/ uchwalenia budżetu gminy na 2008r 
e/  zaopiniowania  projektu  planu  aglomeracji  Kędzierzyn-Koźle  na  obszarach  gmin 
:Bierawa, Cisek ,Kędzierzyn-Koźle

7.  Zapytania i oświadczenia radnych.
8.  Informacje oraz  zapytania sołtysów.
9.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.. 
10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Ad. 3. Przewodnicząca zapytała o uwagi, wnioski do protokółu z obrad poprzedniej sesji. 
Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokółu z obrad XIII Sesji Rady Gminy Cisek. 
Przyjęcie protokółu poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                         –14 głosów, 
przeciw                                    – 0 głosów ,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Protokół z obrad XIII Sesji przyjęto jednomyślnie.  
Ad. 4. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek , który przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym. 
- poinformował o spotkaniach adwentowych, które odbyły się w poszczególnych 

sołectwach, spotkania te były dobrze zorganizowane, między innymi były upiększane 
występami naszych dzieci i młodzieży, 

- 18 grudnia w GOK-u w Cisku odbyła się wigilia dla osób samotnych z naszej gminy, 
uczestniczyło w niej ponad 100 osób mieszkańców naszej gminy, od kilku lat 
organizujemy taką wigilię jest to uroczystość, która w społeczeństwie naszym jest 
potrzebna, 

- poinformował o posiedzeniach komisji, które omawiały projekt budżetu na 2008r, na tych 
spotkaniach wypracowano poszczególne stanowiska, które w projekcie budżetu na 2008rr 
zostały ujęte,

-  poinformował, o przywiezionym z Niemiec samochodzie strażackim „Magirus”, został 
zakupiony za symboliczne  1 EU, samochód jest  zarejestrowany,  w najbliższym czasie 
ustalimy, do jakiej jednostki OSP zostanie przydzielony,

- poinformował o ukończonym remoncie Ośrodka Zdrowia w Cisku, który już funkcjonuje, 
zaprosił radnych po zakończonych obradach sesji można przejść i zobaczyć jak po 
modernizacji ten obiekt wygląda,  

- poinformował o wysłanej i przyjętej korespondencji przez urząd,
- poinformował o wydanych decyzjach i zarządzeniach Wójta  
Radni nie wnieśli żadnych pytań do przedstawionego sprawozdania wójta.

Ad.5 . Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk przedstawiła sprawozdanie ze 
swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym.  Sprawozdanie  stanowi  załącznik  nr  2  do 
protokółu sesji.
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Ad.6 Przystąpiono do podjęcia uchwał:
Zgodnie  z  porządkiem  obrad  przystąpiono  do  podjęcia  uchwały  w  sprawie  uchwalenia 
górnych stawek opłat  ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości  za usługi w  zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie 
Gminy Cisek.  Wójt  Gminy omówił  kalkulację  wywozu odpadów komunalnych  na terenie 
gminy  Cisek,  którą  radni  otrzymali  na  dzisiejszej  sesji.  Kalkulacja  stanowi  załącznik  do 
niniejszego protokółu. Przypomniał radnym aby poważnie podejść do problemu, w przypadku 
decyzji odmownej, prosił o propozycje co dalej z odbiorem odpadów stałych z naszej gminy. 
Główna część kosztów  za wywóz nieczystości to opłata za składowanie na wysypisku, która 
wzrosła o 94% w stosunku do 2007r, cena za wywóz jednego pojemnika wzrasta o 61%.
Sołtys  Kazimiera  Lewicka  –  gmina  partycypowała  w  budowie  wysypiska,  czy  opłata  za 
składowanie nie mogłaby być niższa z tego tytułu.
Wójt  Gminy  udzielił  wyjaśnień-  dlatego,  że  gminy  ościenne  partycypowały  w  budowie 
wysypiska w Polskiej Cerekwi mają z tytułu składowania opłaty niższe.
Innych pytań nie zgłoszono, projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                        -12 głosów,
przeciw                                  – 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania-2 głosy,  
 Uchwała Nr XIV/64/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w  zakresie odbierania 
odpadów  komunalnych  oraz  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  na  terenie  Gminy 
Cisek większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007r. Udzielono 
głosu  Pani  Skarbnik  Alinie  Hanisz,  która  omówiła  zmiany  poszczególnymi  działami, 
rozdziałami  i  paragrafami.  Projekt  budżetu  był  omawiany  na  posiedzeniu  komisji 
gospodarczo-  budżetowej.  Komisja  była  przeciwna  dofinansowania  Gminnego  Ośrodka 
Kultury na kwotę 9.000zł.  Komisja  w wyniku głosowania zdecydowała odmownie:  za  –1 
głos, przeciw –2głosy. Wstrzymało się od głosowania-2 głosy. 
Radny  Adam  Roman-  prosił  o  wyjaśnienie  na  jakie  cele  GOK  Cisek  potrzebuje 
dofinansowanie na kwotę 9.000zł?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- w bibliotece w Cisku nastąpiła awaria pieca c.o, który 
został wymieniony na nowy piec i awaria kanalizacji, w związku z tymi wydatkami zabraknie 
im środków finansowych na opłaty takie jak: ZUS, Urząd Skarbowy i energia elektryczna, 
aby budżet GOK-u w 2007r zamknął się bez zadłużeń. Prosił o akceptację, ponieważ budżetu 
nigdy nie da się zaplanować bardzo dokładnie, jest tak, że w jednym dziale pieniędzy zostaje 
w innym brakuje, ogólnie jest dobrze jak jeszcze jest z czego dołożyć, w przypadku GOK-u 
awaria pieca c.o jak również awaria kanalizacji były nieprzewidzianymi sytuacjami, i jest to 
główną przesłaną do zwiększenia dotacji w tym paragrafie. 
Rady Kurfeld Alfred - czy w GOK-u są zatrudnione 2 księgowe? „ Nie” odpowiedział Wójt 
Gminy,  nadmienił  również, że omawiana uchwała zawiera dość ważne sprawy finansowe, 
kontrowersyjny jest temat dofinansowania GOK-u więc prosił o zgłoszenie wniosku .  
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Cisek  zgłosiła  wniosek  w  sprawie  zwiększenia  wydatków 
o  kwotę  9.000zł  w  dziale  921  Kultura  i  Ochrona  Dziedzictwa  Narodowego-  dotacja 
podmiotowa.
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 Wniosek  poddała pod głosowanie:
za przyjęciem                            -1 głos,
przeciw                                     - 7 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 6 głosów,
Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy dotyczący przyznania dotacji w kwocie 9.000zł dla 
Gminnego Ośrodka Kultury nie został przyjęty.
Dokonano autopoprawki w projekcie uchwały. Innych wniosków nie zgłoszono.
Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2007 poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                         – 14 głosów,
przeciw                                     – 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania  –0 głosów,
Uchwała Nr XIV/ 65/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 28 grudnia 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  zatwierdzenia  zestawienia  przychodów 
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2008r. Wójt 
Gminy  –  udzielił  wyjaśnień,  że   przychody  i  wydatki  Gminnego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska są ujęte w  uchwale budżetowej ( zał.nr 10), obecnie jest wymóg obligatoryjny 
podjęcia   odrębnej  uchwały,  nadmienił,  że  głównym  naszym  przychodem  jest  opłata 
eksploatacyjna  Opolskich Kopalni Surowców Mineralnych.  Przewodnicząca Rady Gminy 
Rozwita  Szafarczyk  odczytała  projekt  uchwały  i  zapytała  radnych  o  pytania  i  uwagi  do 
projektu?
Radni nie wnieśli żadnych pytań, projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                        – 14 głosów, 
przeciw                                     -0 głosów,
wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,  
Uchwała  Nr  XIV/66/2007  Rady  Gminy  Cisek  z  dnia  28  grudnia  2007r   w  sprawie  z 
zatwierdzenia  zestawienia  przychodów   i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2008r został jednomyślnie podjęta . Uchwała stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r 
Wiceprzewodnicząca  Rady  Lewandowska  Adelajda  odczytała  Opinie  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej :
-552/2007  w  sprawie  opinii  o  przedłożonym  projekcie  budżetu  gminy  na  2008r,  opinia 
stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokółu,
-553/2007 w sprawie opinii o możliwości sfinansowanie deficytu budżetowego, zał. nr 7 do 
protokółu sesji,
-554/2007 w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu- zał. nr 8 do protokółu 
sesji,
Projekt uchwały był omawiany przez komisje: gospodarczo-budżetową, oświaty i rolnictwa. 
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła autopoprawki komisji stałych 
rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej
Radny  Mikliss  Norbert  -  zgłosił  wniosek  komisji  gospodarczo-budżetowej  w  sprawie 
zmiany w dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport i zwiększyć dotację z 90.000zł na 110.000zł .
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Radny Walter Oleks –odniósł się do działu 926,  w większości działów budżetu gminy na 
2008r jest kwota na poziomie roku poprzedniego lub kwota zwiększona.  Kluby sportowe, 
Ochotnicze  Straże  Pożarne  to  jednostki,  które  działają  jeszcze  społecznie.  Największą 
promocją gminy jest sport i ostatnio straże pożarne. Sprawa budżetu gminy jest  bardzo ważną 
sprawą. Podał parę cyfr:  w Cisku w LKS Victoria odbyło się 262 treningi, jest to zajęcie 
wolnego czasu dzieciom i młodzieży, które  między innymi jest przeciwdziałaniem różnego 
rodzaju patologiom społecznym. Może nie wszyscy zdają sobie sprawę z tej działalności, ale 
jako argument podał, że od kiedy w Cisku funkcjonuje sala gimnastyczna to skończyły się 
„chuligańskie wybryki”: przewracania znaków drogowych , wybijania szyb innych. Im więcej 
sportu  ,  kultury  tym  mniej  patologii  społecznych.  Kluby  nie  wyciągają  tylko  rąk  do 
samorządu  lecz  pozyskują  również  środki  finansowe  od  sponsorów,  jeżeli  darczyńca  się 
zorientuje  jak mechanizm przyznawania środków finansowych działa  w gminie,  to   może 
stwierdzić „dlaczego ja mam dawać pieniądze na inny teren, nie na swoją młodzież,  a nie 
daje wam  gmina, samorząd, którego obowiązkiem jest między innymi utrzymywać kulturę 
fizyczną  i   sport”.  Nasze  kluby  LZS  Łany  i  Cisek  mają  szansę  w  tym  sezonie  do  klas 
wyższych. Promocja gminy jest najlepsza poprzez sport, już   9 lat temu były poseł Henryk 
Kroll powiedział, „ że Cisek słynie z dwóch rzeczy, powodzi, która miała miejsce 1997r oraz 
z działalności klubu sportowego LKS Victoria”. Skierował do radnych pytanie „ jeżeli radni 
uważają, że działalność klubu jest niewłaściwa  to prosił o uwagi?”. Komisja Rewizyjna Rady 
Gminy w bieżącym roku przeprowadziła kontrolę dotacji  klubów sportowych i  w swoim 
protokóle  komisja  podziękowała  za  społeczną  działalność  działaczy.  Nie  chce  aby 
przeznaczono w  budżecie gminy na 2008r  więcej dotacji, lecz tyle samo co było w 2007r, 
aby utrzymać kluby sportowe na poziomie jaki jest. Działacze  w tym roku na rzecz klubu 
przepracowali na kwotę  3.660,-zł, podziękował za pracowników z robót interwencyjnych, 
którzy  w ramach prac społeczno użytecznych pracowali  na boisku sportowym,  przekazał 
podziękowanie dla Pana Wójta i Pana Rajmunda Frischko.
Radny  Wurst  Alojzy-  w  imieniu  komisji  rolnej  i  rewizyjnej,  kwota  90.000zł  ujęta  w 
projekcie budżetu na 2008 jest z przeznaczeniem na działalność typowo sportową w gminie, 
natomiast wszelkie remonty powinny być finansowane z działu „gospodarka komunalna”. W 
klubach  sportowych  w  Steblowie  czy  w  Kobylicach   i  w  Cisku  ilu  jest  sportowców, 
mieszkańców naszej gminy?, a dotacja należy się dla mieszkańców naszej gminy, więc niech 
jest dla naszych mieszkańców,  dlatego kwota w dziale 926 została  obniżona, radny rozumie, 
że nie zawsze można rozgraniczyć przynależność do klubów sportowych, miał na uwadze 
kluby sportowe, których siedziba jest na obrzeżach gminy tj. LZS Steblów, LZS Kobylice, 
gdzie jest młodzież z gmin sąsiednich,  lecz do działalności sportowej nie możemy dokładać. 
Komisje zobligowały Wójta Gminy na co pieniądze z budżetu gminy  mają być przeznaczone. 
W ciągu bieżącej kadencji temat dróg był bardzo często poruszany, to jest wizerunek gminy, 
boisko się promuje ,ale jak po tych dziurach dojechać do tego boiska , jak dalej tak będzie to 
za 2 lata będziemy musieli mieć helikopter żeby się na to boisko dostać. Poruszony temat 
dróg, dotyczy wszystkich dróg przebiegających  na terenie gminy.  Trenerzy „Victorii” Cisek 
mają zapłacone za trening, orkiestra przy GOK-u  ma zapłacony dojazd, w ościennej gminie 
działa zespół, który nie dostanie ani grosza z budżetu gminy.  Wspólne posiedzenie komisji 
jest przeciwne aby do działalności sportowej dołożyć środków finansowych, dlatego że są 
inne problemy, inne wydatki.
Radny  Stania  Gerard-  potwierdził,  że  kluby  sportowe  pozyskują  środki  finansowe  od 
sponsorów, lecz uważa, że kwota 90.000zł jest wystarczająca a wszelkie drobne remonty
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 związane  z  utrzymaniem  boisk   powinny  być  wydatkowane  z  gospodarki  komunalnej. 
Zapytał o aktualne zadłużenie klubów sportowych?  
Radny  Oleks  Walter-  zadłużenie  LKS  „Victoria  „Cisek   wynosi  ok.16.000  zł,  natomiast 
„Victoria” Łany nie ma żadnych zaległości poinformował Radny Mikliss Norbert.  
Zakończono dyskusję.
Przewodnicząca  Rady  Gminy Cisek  Rozwita  Szafarczyk  podała  pod  głosowanie  wniosek 
komisji gospodarczo-budżetowej dotyczący zwiększenia dotacji celowej na Kulturę Fizyczną 
i Sport z kwoty 90.000zł na 110.000zł:
za przyjęciem                         - 4 głosy ,
przeciw                                  - 5 głosów,
wstrzymało się od głosowania-4 głosy,
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Wniosek komisji gospodarczo-budżetowej nie został przez Radę przyjęty.
Radny  Wurst  Alojzy-  zgłosił  wniosek  aby  dokonać  zmiany  zapisu  w  załączniku   nr  3 
„Zadania  inwestycyjne  w 2008r” poz.  6  dz.801 Budowa Sali  Gimnastycznej  przy Szkole 
Podstawowej w Łanach na Budowa budynku wielofunkcyjnego lub inaczej,  swój wniosek 
uzasadnił  tym,  że  dyskutowano  już  nad  budową  pływalni,  najbliższa  pływalnia  jest  w 
Kędzierzynie-Koźlu, gdzie jest trudno się dostać,  jak będzie napisano budowa hali sportowej 
to nie wiadomo czy można będzie zmienić na budowę pływalni.
Wójt  Gminy udzielił  wyjaśnień-  projekt budżetu gminy był  szczegółowo omawiany przez 
wszystkie komisje rady, jest to tylko plan inwestycji, ze względów finansowych zadanie to na 
razie nie będzie realizowane, jednakże zmiana zapisu jest możliwa i zapis zostanie zmieniony 
na „ Budowa Ośrodka Sportowego przy Szkole Podstawowej w  Łanach”.
Wniosek radnego Alojzego Wursta w sprawie zmiany zapisu  „Budowa Sali Gimnastycznej 
przy SP Łany” na „ Budowa Ośrodka Sportowego przy SP Łany” poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                         - 11 głosów ,
przeciw                                     - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania   -3 głosy,
Wniosek w sprawie zmiany zapisu  został  przez radę przyjęty,  dokonano autopoprawki  w 
projekcie budżetu.
Radny Stania Gerard- zapytał  czy nie możnaby dokładniej  określić zapisu w dziale  700 
wydatki  „Gospodarka  Mieszkaniowa”  modernizacja  budynków  komunalnych  –50.000zł, 
i dopisać na Podlesie i Przewóz ?.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- trzymajmy się jakiś zasad, zostało ustalone na posiedzeniach 
komisji  ,  że  najpierw  zostanie  zrobiona  dokumentacja,  i  te  środki  budżetowe  zostały 
zaplanowane na ten cel, w ciągu roku ustalimy, który z budynków  komunalnych będziemy 
modernizować. Jest niemożliwością aby przy uchwalaniu budżetu wszystkie szczegóły ująć, 
budżet gminy musi mieć pewne ramy, które są regulowane przepisami prawnymi. Szczegóły, 
na komisjach rady w ciągu roku będą ustalane. Na dzisiejszej sesji mogą być przyjęte tylko 
wnioski komisji.   
Zakończono  dyskusję.  Przewodnicząca  Rady  poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r :
Pierwsze głosowanie nie powiodło się. Drugie głosowanie:
za przyjęciem                           - 14 głosów ,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania    -0 głosów,
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Uchwała Nr XIV/67/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 28 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2008r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do 
protokółu sesji.
 
 Przystąpiono  do  podjęcia  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  planu  aglomeracji 
Kędzierzyn-Koźle  na  obszarach  gmin  Bierawa  ,Cisek,Kędzierzyn-Koźle,  Reńska  Wieś. 
Przewodnicząca  Rady Gminy w Cisku odczytała  projekt  uchwały  i  udzieliła  głosu  radcy 
prawnemu. 
Radca Prawny Maciej Pająk – odczytał zapis § 4 ust.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z  dn.22.12.2006r w sprawie wyznaczenia  obszaru i  granic  aglomeracji.  Radni  nie  wnieśli 
żadnych pytań do projektu uchwały .  
za przyjęciem                          - 14 głosów ,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania    -0 głosów,
Uchwała  Nr  XIV/68/2007  Rady  Gminy  Cisek  z  dnia  28  grudnia  2008r w  sprawie 
zaopiniowania  projektu  planu  aglomeracji  Kędzierzyn-Koźle  na  obszarach  gmin  Bierawa, 
Cisek,Kędzierzyn-Koźle,  Reńska  Wieś  została  jednomyślnie  podjęta.  Uchwała  stanowi 
załącznik nr 10 do protokółu sesji.
 Zakończono podejmowanie uchwał.
Ad.7. Zapytania i oświadczenia radnych.
Radny Kurfeld Alfred zaprosił na odbiór potoku „Dzielniczka”,o terminie odbioru powiadomi 
telefonicznie.
Ad.8. Informacje i zapytania sołtysów- nie zgłoszono.
Ad.9. Żadne interpelacje nie wpłynęły.
Ad.10. Radny Powiatu Rajmund Frischko przedstawił informację  z działalności programu 
LEADER  a  głównie  EURO  COUNTRY,  działającego  na  terenie  gmin  naszego  powiatu. 
Wręczył radnym informator, zawierający ważniejsze wydarzenia społeczno-kulturalne z tych 
gmin. Informator stanowi załącznik nr 11 do protokółu sesji. Innych wniosków nie zgłoszono 
i przewodnicząca słowami „ Zamykam obrady XIV Sesji Rady Gminy Cisek „ zamknęła 
obrady – godz.13.00. Przypomniała radnym aby przejść do Ośrodka Zdrowia w Cisku zgodnie 
z wcześniejszą informacją    

Protokółowała : Małgorzata Siegmann

        Przewodnicząca
      Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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