
Protokół
z   obrad XV Sesji Rady Gminy Cisek

z   dnia 11.02.08r- godz. 14.00

 
Ad.1. Wiceprzewodnicząca   Rady  Gminy  Cisek  Lewandowska  Adelajda  słowami  „ 
Otwieram obrady XV Sesji Rady Gminy” rozpoczęła obrady sesji. Na wstępie powitała Wójta 
Gminy, Sekretarza Urzędu, Panią Skarbnik, pracownika biura rady, redaktorów prasy lokalnej 
oraz radnych i sołtysów  Sprawdziła prawomocność obrad sesji na 15 radnych obecnych 12 
( nieobecni:  Szafarczyk Rozwita,  Walach Karina,  Proksza Hubert  ) .  Obrady XV Sesji są 
prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 
protokółu sesji, natomiast gości zaproszonych załącznik nr 2 .
Ad.2.Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Cisek Adelajda Lewandowska  odczytała porządek 
obrad, który otrzymali wszyscy radni, zapytała czy są wnioski do porządku obrad. Radni nie 
wnieśli żadnych uwag do porządku obrad  w związku z czym przystąpiono do jego realizacji. 
 1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XIV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Policji na temat:  bezpieczeństwa na terenie gminy Cisek  
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 2008r
b/  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  regulaminu  określającego  niektóre  zasady 
wynagrodzenia  za  pracę  oraz  wysokość  i  szczegółowe  warunki  przyznawania 
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2008,  
c/   uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  na 2008r ,
d/ przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na I półrocze 2008r
e/ odwołania i powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ,
f/. Statutu Związku Międzygminnego” Czysty Region”

8. Zapytania i oświadczenia radnych.
9. Informacje oraz  zapytania sołtysów.
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.. 
11.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Ad.3. Wiceprzewodnicząca zapytała o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej sesji. Radni 
nie wnieśli żadnych uwag. Przyjęcie protokółu z obrad XIV Sesji Rady Gminy Cisek poddano 
pod głosowanie: 
za przyjęciem                       – 12 głosów,
przeciw                                   -  0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,
Protokół z obrad został przyjęty jednomyślnie.
Ad.  4. Udzielono  głosu  zaproszonym  gościom.  Jako  pierwszy  głos  zabrał  Pan  Zbigniew 
Kulej,  przedstawił  krótką informacje na temat  przestępczości  na terenie  gminy,  statystykę 
przedstawiał porównawczo do 2006r. Od roku 1997 przestępczość jest ustabilizowana 
Przedstawił nowego Kierownika Dzielnicowych Rewiru VI w Reńskiej Wsi jest nim Chmara 
Henryk, który pełni tę funkcję od 01 czerwca 2007roku.
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Zakupiono 2 telefony komórkowe dla Policji podał nr 0604384653, zachęcił  aby mieszkańcy 
korzystali z interwencji na telefon komórkowy ponieważ informacja w ten sposób szybko 
dociera i może być podjęta natychmiastowa reakcja.
Dyskusja:
Wurst Alojzy-poprawa bezpieczeństwa na drogach? Nadmienił, że jest przewodniczącym 
komisji  rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego i stan naszych dróg jest 
komisji znany, liczne dziury, nierówne nawierzchnie. 
1. Jako przykład podał drogę od Cisek do Sukowic, jeżeli jedzie się tą drogą pojazdem bez 

resorów ( ciągnikiem lub Fiatem 126P), trzęsie  całym pojazdem
2. Akcja buraki cukrowe? Jako przykład podał drogę pomiędzy miejscowościami Sukowice 

–Długomiłowice, błoto na drodze podczas zbiórki buraków, zapytał czy na ten okres nie 
możnaby  drogi  zamknąć,  błoto  na  drodze  stwarza  duże  niebezpieczeństwo,  policja  tą 
drogą jeździ, chodzi o obowiązki, właściciel drogi ma prawa i obowiązki

Pan Kulej Zbigniew udzielił wyjaśnień- policja nie jest administratorem dróg, administrator 
decyduje o wszelkich remontach na drogach,  policja nie zajmuje się łataniem dziur bo nie ma 
funduszy na ten cel. Policja ma mały wpływ na  stan techniczny dróg
Pan  Chmara  Henryk-  potwierdził,  że  prawdą  jest,  że  buraki  były  wożone  i  droga  była 
zabrudzona lecz policja tam była i rolnicy byli zobowiązani drogę wyczyścić i zapewnił, że 
droga była czyszczona.
Policjant  Madej  Adam- zapewnił  ,że  policja  interweniowała  w omawianym temacie,  były 
wyciągane konsekwencje za zabrudzanie drogi, rolnicy wręcz mieli  uwagi,  „że policja się 
czepia”.
Sołtys wsi Dzielnica Fielhauer Elżbieta- ustawienie znaku ograniczenia szybkości na odcinku 
drogi od miejscowości Łany przy wjeździe do Dzielnicy, lub aby drogówka się tam pokazała 
kilka  razy,  ponieważ  jest  tam  bardzo  niebezpieczny  zakręt  w  terenie  zabudowanym  a 
kierowcy nie przestrzegają  przepisów przekraczając szybkość , szczególnie niebezpiecznie 
jest w  dniach – poniedziałki i czwartki kiedy rolnicy jadą na spęd.
Kierownik  Dzielnicowych  Policji  Chmara  Henryk  udzielił  wyjaśnień  informując,  że 
porozmawia  z  Naczelnikiem  i   patrol  policji  zostanie  do  Dzielnicy  wysłany   może  z 
fotoradarem.
Pan Kulej Zbigniew-   administrator drogi ma obowiązek ustawienia znaków w uzgodnieniu z 
Naczelnikiem  Ruchu  Drogowego  decydują  czy  jest  potrzeba  ustawienia  znaku  czy  nie, 
ogólnie stwierdził, że na naszych drogach powinno być mniej znaków.
Sołtys  wsi  Łany Zemełka  Jan- jest  dyskusja  na odbiorem buraków, których akcja  trwa 2 
miesiące w ciągu roku, a firma „KANIA” z Pawłowiczek zajmująca się produkcją grzybni 
przez  cały  rok  zwozi  słomę,  która  na  przyczepach  jest  niezabezpieczona,  brak  plandek, 
zagraża  to  bezpieczeństwu jak również  zaśmieca,  i  należałoby firmie  zwrócić  uwagę aby 
przyczepy ze słomą były okryte plandeką. 
Pani  Sączawa  Elżbieta  –1.  zapytała  w  sprawie  wypalania  traw,  czy  trawy  mogą  być 
wypalane?2.  Opaski  odblaskowe,  prosiła  oby  nagłośnić  noszenie  opasek  przez  pieszych 
ponieważ o zmroku osoby takie są niewidoczne na jezdni. 
Pan Zbigniew Kulej – udzielił wyjaśnień, podpalanie traw na ogół odbywa się bez kontroli 
dorosłych, jest zakaz wypalania traw, lecz jeżeli są to małe ogniska to można wypalać.
Pan Chmara Henryk udzielił wyjaśnień, że będą odbywały się spotkania w szkołach na temat 
„ bezpieczne ferie” i temat opasek odblaskowych zostanie nagłośniony.
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Radny Roman Adam- w sprawie znalezionych niewybuchów, czy niewybuchy muszą być do 
chwili zdetonowania cały czas pilnowane, nawet jeżeli znajdują się poza wsią? Przedstawił to 
na przykładzie znalezionego niedawno niewypału w miejscowości Błażejowice znalezionego 
podczas wycinki drzew, niewypał znajdował się daleko od wsi, strażacy ( 3 jednostki po 4 
godziny)  pełnili  dyżury przez całą  dobę i  czy w takich przypadkach jest  sens pilnowania 
niewypałów?
Pan Kulej Zbigniew – poinformował, że policja nie ma wpływu na określenie przypadków 
zabezpieczania  niewypałów,  saperzy  mają  czas  72  godz.  do  zabrania  niewypału,  do  tego 
czasu niewypał  musi  być  zabezpieczony „miejsca ogółnodostępne muszą być  pilnowane”, 
Ochotnicze Straże Pożarne są proszone do pomocy jeżeli  Policja jest niewydolna.  W tych 
rejonach : Polska Cerekiew, Cisek dużo znajduje się niewypałów. Zamierzeniem Policji jest 
aby jak najmniej wzywać pomocy w tym temacie.
Wójt  Gminy  Cisek  –  statystkę  przestępstw  słyszeliśmy,  i  chciałby  aby  stan  osobowy 
policjantów był utrzymany,  musimy   „trzymać rękę na pulsie”, kontakt z policją jest pod 
nowym numerem telefonu  komórkowego,  który  już  wcześniej  był  przez  Panów z  Policji 
podany, jest to kolejny krok w celu poprawy bezpieczeństwa gminy ....
Sołtys  wsi  Landzmierz  Elżbieta  Sączawa  –  w  sprawie  dzikich  wysypisk,  stwierdziła,  że 
ludziom nie można wytłumaczyć aby odbiór śmieci uzgadniać z firmą REMONDIS.  
Dzielnicowy Policji Adam Madej- potwierdził, że o czystość środowiska należy dbać, jeżeli 
zobaczymy nielegalnie wyrzucone śmieci można w nich „pogrzebać” i czasami znajdzie się 
korespondencję i w ten sposób można trafić do sprawcy, należy zgłaszać na policję nielegalne 
wysypiska  śmieci.  Przedstawił,  sytuację  w Landzmierzu,  gdzie  przy drodze wojewódzkiej 
prowadzącej do Koźla w rowach znajdowały się worki foliowe ze śmieciami okazało się, że w 
Landzmierzu jest osoba zajmująca się utrzymaniem czystości w rowach przydrożnych , i ta 
osoba przygotowała   worki, które zostały odebrane przez firmę zbierającą śmieci.
Na tym dyskusję zakończono.  Wiceprzewodnicząca Lewandowska Adelajda podziękowała 
przedstawicielom policji.
Ad. 5 Udzielono głosu  Wójtowi Gminy Cisek, który przedstawił  sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym tj.od 28 grudnia 2007r do 11.lutego 2008r. 
- poinformował  o  prowadzonym   w  PSP  Łany  kursie  „kształcenia  na  odległość”,   na 

uruchomienie tej działalności pozyskano fundusze z unii europejskiej pozyskano fundusze 
z Unii Europejskiej w kwocie 28.000,-zł, opiekunem centrum kształcenia na odległość jest 
Irena Lepiorz,

- poinformował  o  ogłoszonych  konkursach  na  dofinansowanie  działalności  pożytku 
publicznego tj. kultury fizycznej i sportu, CARITAS i świetlicy socjoterapeutycznej.

- Poinformował o wprowadzeniu w Urzędzie  nowych zasad rozdziału pism urzędowych 
poczta elektroniczna,

- Poinformował o przeprowadzonych wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Cisek, które 
odbyły się 31 stycznia  2008r w Gimnazjum w Cisku,  ze zgłoszonych  22 kandydatów 
wybrano 9, nowowybranych radnych MRG zaprosimy na obrady naszej sesji,

- Przedstawił wydane zarządzenia Wójta Gminy, 
- Przedstawił wydane decyzje o warunkach zabudowy,
- Przedstawił korespondencję na budowę kanalizacji w Kobylicach,
- Poinformował  o działalności programu „Odnowa Wsi”,
- Wymienił zmiany w ewidencji działalności gospodarczej,
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-  Omówił treść pisma, które otrzymali  sołtysi  a dotyczące odbioru padliny,  jest spisana 
umowa z zakładem „ PROFT” z Osetnicy, prosił o nagłośnienie w terenie, ponieważ są 
jeszcze przypadki ,że padnięte zwierzęta są byle gdzie wyrzucane, nawet nie są zakopane, 
a tak nie powinno być, wszystkim nam powinno zależeć na ochronie środowiska,

- poinformował o wysłanej korespondencji z urzędu-500 pism, a wpłynęło 530 pism.
Dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy:
Radny Kosian Rudolf- zapytał czy plan zagospodarowania na grunty Agencji Nieruchomości 
został z agencją uzgodniony i wysłany.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- plan zagospodarowania został opracowany : na inwestycje i 
na  grunty  dla  rolników  i  indywidualnych  oddających   grunty  pod  budowę  wałów, 
poinformował, że w tym temacie zostało wysłane pismo do ANR Opole.
Radny Kirchniawy Robert- zapytał o „plac buraczany” w Dzielnicy, czy będzie uprzątnięty?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- zostanie uprzątnięty za środki finansowe Funduszu Ochrony 
Środowiska,  dalsze  poczynania  dotyczące  zagospodarowania  zostaną  ustalone  na  komisji 
rolnictwa.
Radny Stania Gerard – prosił o dokładniejszą informację o przetargach które się odbyły?
Wójt  Gminy udzielił  wyjaśnień-  odbyły  się  przetargi  dotyczące  sprzedaży nieruchomości, 
sprzedano  za  kwotę  210.000zł  nieruchomości  położone  w  Kobylicach,  nabywcą  były 
Opolskie  Kopalnie  Surowców Mineralnych.  Do tego przetargu  zgłosił  się  tylko  ten  jeden 
oferent. Drugi przetarg się nie odbył (działka w Kobylicach za 90.000zł) ponieważ nikt się nie 
zgłosił.
 Na tym zakończono dyskusję nad sprawozdaniem Wójta Gminy.
Ad.  6. Wiceprzewodnicząca  Rady  Gminy  przedstawiła  sprawozdanie  z  działalności 
międzysesyjnej. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji.  
Ad.7. Przystąpiono do podjęcia uchwał.
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiała zmiany do budżetu gminy na 
2008r poszczególnymi działami rozdziałami i paragrafami,
Radny Alojzy Ketzler- zapytał w sprawie budowy ścieżek rowerowych, oraz bieżących 
remontów naszych dróg gminnych.
Wójt Gminy Alojzy Parys udzielił wyjaśnień-ścieżki rowerowe będą zrobione na istniejących 
wałach, będziemy je robić wspólnie z miastem K-Koźle, natomiast jeżeli chodzi remont 
naszych dróg to 13 lutego 2008r  komisja rolnictwa ma posiedzenie wyjazdowe w tym 
temacie i zostaną wytypowane drogi do remontu. 
Radny Stania Gerard- zapytał w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy?
 Wójt Gminy Alojzy Parys udzielił wyjaśnień- jest problem z zakładami energetycznymi, na 
dzień dzisiejszy żadna umowa nie jest podpisana, obecnie Zakłady Energetyczne  Strzelce 
Opolskie maja złożyć ofertę.
Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                        -12 głosów,
przeciw                                  - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania-0 głosów,
Uchwała Nr XV/69/ 2008 Rady Gminy Cisek z dnia 11 lutego 2008 r w sprawie zmian do 
budżetu gminy została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4  do protokółu 
sesji.
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Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego 
niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2008,  
Radca prawny Maciej Pająk udzielił wyjaśnień , informując, że proponowane zmiany ani nie 
dodają ani i odejmują środków finansowych nauczycielom, eliminują niektóre zapisy, które 
reguluje ustawa.
Żadnych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                         -12głosów,
przeciw                                    - 0 głosów, 
Wstrzymało się od głosowania-0 głosów,
Uchwała Nr XV/70/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 11 lutego 2008r   zmieniająca uchwałę 
w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz wysokość i 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród 
w roku 2008,  została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokółu 
sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i 
Rozwiązywania problemów Alkoholowych.  Projekt uchwały umówiła Małgorzata Siegmann-
pełnomocnik Wójta Gminy ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych 
Radca prawny Maciej Pająk- zausterkował zapis  pkt 1 i2 rozdziału V załącznika do projektu 
uchwały dotyczący wynagradzania Gminnej Komisji ds. rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, wyjaśnił, że od 2003 r nie funkcjonuje „najniższe wynagrodzenie” obecnie 
obowiązuje wynagrodzenie  minimalne, które wynosi 1 126,-zł, w związku z czym należy 
dokonać autopoprawki w projekcie uchwały. Ustalono wynagrodzenie kwotowe: dla 
przewodniczącego komisji – 114,00 zł, natomiast dla członków komisji-91,20 zł za jedno 
posiedzenie
Żadnych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                        -12głosów,
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania-0 głosów,
Uchwała Nr XV/71/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 11 lutego 2008r w sprawie przyjęcia 
Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2008 rok 
została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokółu sesji,

Przyjęcie planu pracy komisji rewizyjnej na I półrocze 2008r  . Radni nie wnieśli żadnych 
pytań do projektu uchwały w związku z czym projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                           -12głosów,
przeciw                                      - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania   -0 głosów,
Uchwała Nr XV/72/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 11 lutego 2008r w sprawie przyjęcia 
planu pracy komisji rewizyjnej została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 
do protokółu sesji.
W  związku  ze  złożoną  pisemną  rezygnacją  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej 
z  przewodniczenia  tej  komisji  przystąpiono  do  podjęcia  uchwały  w  sprawie  odwołania 
Radnego Gerarda Stania z tego stanowiska.
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Radny Walter Oleks- chciałby usłyszeć Pan Gerard Stania złożył pismo w sprawie rezygnacji 
z  pełnienia  funkcji  przewodniczącego komisji  rewizyjnej,  Pan Stania  jest  doświadczonym 
radnym i prosił aby wycofał rezygnację,  jak również zapytał  o postępowanie Wójta Gminy 
w stosunku do pracownika gminy, który prowadził korespondencję z Agencją Nieruchomości 
Rolnych odnośnie przetargu na dzierżawę gruntów?
Wójt  Gminy  Cisek  udzielił  wyjaśnień-  pracownik  otrzymał  naganę  dyscyplinarną,  czyli 
finansową.
Radny Stania Gerard podziękował za uznanie, poinformował, że nie rezygnuje z członkostwa 
w komisji lecz rezygnuje z jej przewodniczenia.
 Radca Prawny udzielił wyjaśnień- Rada Gminy decyduje kto ma być przewodniczącym danej 
komisji, lecz nie wyobraża sobie aby kogoś zmuszono do prowadzenia tej funkcji. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Cisek Adelajda Lewandowska projekt uchwały w sprawie 
odwołania przewodniczącego komisji rewizyjnej poddał pod głosowanie:
za przyjęciem                           – 0 głosów,
przeciw                                     - 5 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 7 głosów,
W  wyniku  przeprowadzonego  głosowania  Radny  Gerard  Stania  nie  został  odwołany 
z przewodniczącego Komisji rewizyjnej i będzie tę funkcję dalej sprawował. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie Statutu Związku Międzygminnego „ Czysty 
Region” Radca prawny Maciej Pająk omówił projekt uchwały. Radni nie wnieśli żadnych 
uwag do projektu uchwały w związku z czym projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                       – 12 głosów,
przeciw                                   -  0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XV /73/ 2008 Rady Gminy Cisek z dnia  11 lutego 2008r w sprawie Statutu 
Związku Międzygminnego „Czysty Region” została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi 
załącznik nr 8 do protokółu sesji . 

Ad 8 .Radny Stania Gerard-ścinka poboczy w Podlesiu? K/posesji Wyżgoł Jan nie obcięto 
gałęzi.
Radny Powiatu Rajmund Frischko- poinformował, że ścinka gałęzi jest na bieżąco 
wykonywana i firma wykonująca w najbliższym czasie na pewno uprzątnie pozostałości- 
przemiele gałęzie.
Radny Oleks Walter- 1.  w dniu 06.12.2008Rada Sołecka zwróciła się z pismem w sprawie 
zakupu 4 koszy na śmieci, które miały być postawione na odcinku  od Gminnego Ośrodka 
Kultury do Gimnazjum, w podaniu jest podane uzasadnienie , wiadomo młodzież gimnazjalna 
spod GOK-u odjeżdża i ten odcinek drogi jest zaśmiecany różnymi opakowaniami, 
buteleczkami. 2. Sprawa parkingu przy Gimnazjum w Cisku, i korzystania z tego parkingu do 
wsiadania i wysiadania młodzieży gimnazjalnej, bo w pewnym sęsie unormowałoby to 
zjawiska negatywne, obserwował to w czasie wakacji, na odcinku dojścia na plac GOK-u nie 
da rady upilnować młodzieży, a korzystając z parkingu po przeciwnej stronie „młodzież 
byłaby pod pierwszą kontrolą” Kolejny temat to przystanek autobusowy „Olszowa” 
usytuowany w kierunku Sukowic, przyjrzał się temu i należałoby tam zrobić zamontować 
deski na ławki i wymalować jest to antyreklama miejscowości Cisek stwierdził radny.
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To na wiosnę musi być szybciutko zrobione. Kolejny temat to Ośrodek Zdrowia w Cisku –
przy okazji remontu tego obiektu zamontowano oświetlenie zewnętrzne i to światło pali się od 
rana do popołudnia , proponuje aby tam zamontować tzw. wyłącznik zmierzchowy, robi się 
jasno wyłącza się robi ciemno załącza się. Na sesjach poprzednich niejednokrotnie zwracał 
uwagę  na  jakość  robót  związanych  z  modernizacją  tego  obiektu,  potwierdza  się  to,  że 
rzeczywiście  niektóre  roboty  zostały  źle  zrobione.  Szanowni  radni  pamiętają,  jak  radny 
informował,  że  jakość  robót  modernizacyjnych  jest  źle  wykonywana  i  potwierdza  się  to 
stwierdził . Po dwóch miesiącach od odbioru,  w ubiegłym tygodniu firma biegała po dachu , 
bo z blacharką są problemy i zacieki będą, pyta gdzie był inspektor nadzoru ? za co wziął 
pieniądze  skoro dopuścił  do takiej  „tandety”  na tym obiekcie,  na ściankach ściekowych , 
doklejono styropian, zaprawą obrobiono i na to przyszły okucia z blachy, przyjdzie wiatr i to 
będzie się ruszać i to już się dzieje stwierdził radny. Ukłon do wszystkich którzy mieli coś do 
powiedzenia  w  tej  materii  a  szczególnie  do  inspektora  nadzoru.  Szanujący  się  inspektor 
nadzoru na pewno by nie dopuścił do takiego wykonania  robót na dachu. Odnośnie dyskusji 
jaka była z Panani Policjantami w części dotyczącej statystyki przestępstw- mężczyźni w „sile 
wieku” przebywają za granicą, to trzeba wziąć pod uwagę, nie ma tych mężczyzn, którzy po 
pracy pójdą do knajpy i narozrabiają, dlatego statystyka przestępstw jest mniejsza to trzeba 
wziąć pod uwagę.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-1. Kosze będą ustawione: pod Gminnym Ośrodkiem 
Kultury, „Starą Karczmą” i Gimnazjum i te instytucje będą odpowiedzialne za opróżnianie 
śmietników, takie zostały przyjęte rozwiązania . 2. Parking w Cisku- jest wystosowane pismo 
do PKS”VEOLIA” K-Koźle o tym żeby autobusy w tym miejscu mogły parkować zdecyduje 
komisja , która zbada czy ten parking nadaje się do tego celu.
3.Przystanek w kierunku Sukowic jest jedynym murowanym , który pozostał, bardzo mało 
osób z niego korzysta, jeżeli faktycznie brakuje tam ławek i należałoby go pomalować, to z 
tym problemu nie  będzie,  zrobimy rozeznanie  i  sprawę załatwimy.4.  Ośrodek Zdrowia w 
Cisku- wyłączniki zmierzchowe można zamontować nie ma problemu, modernizacja została 
odebrana z usterkami, jednakże wszystkie usterki mają być usunięte do końca kwietnia br. 
Radny Kirchniawy Robert- zapytał w sprawie bieżących remontów dróg powiatowych, czy 
jest jakiś plan remontów na 2008r, ponieważ obiecano, że coś w tym temacie zrobi się na 
gminach?
Radny Powiatu Rajmund Frischko- jest dużo robót drogowych rozpoczętych, obecnie prace 
powiatu wszyscy widzą przez pryzmat dróg powiatowych, nie jest jedyny problem powiatu, 
oprócz dróg jest problem ze szpitalami, szkołami średnimi, każdy z nas prędzej czy później 
może znaleźć  się w szpitalu, czy nasze dzieci będą kontynuować naukę w szkołach ponad 
gimnazjalnych,  prosił  aby  starać  się  zrozumieć,  że  powiat  to  nie  tylko  drogi,  obecnie 
zasadniczym zadaniem jest przekazanie właścicielom dróg nie spełniających wymogów dróg 
powiatowych,  dróg  miejskich,  w  pewnym  okresie  czasu  powiat  mógł  otrzymać 
dofinansowanie  do  takich  dróg,  dlatego  niektóre  drogi  zostały  zaklasyfikowane  do  dróg 
powiatowych. Większa część dróg będąca pod zarządem powiatu powinna być własnością 
gminy Kędzierzyn-Koźle, przekazanie tych dróg miastu odciąży finansowo powiat stwierdził 
radny. Poinformował, że droga powiatowa w Przewozie i Miejscu Odrzańskim planowana jest 
do położenia nowego dywaniku asfaltowego w niektórych miejscach.
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 W ubiegłym roku aby polepszyć stan techniczny tych dróg, ekipy remontowe  próbowały 
dokonywać remontów nawet przy bardzo niesprzyjających warunkach atmosferycznych, był 
to duży nakład środków finansowych a efekt znikomy, lecz aby zniwelować bezpieczeństwo 
na  drogach  zdecydowano  o  takich  poczynaniach  .  Przewóz  i  Miejsce  Odrzańskie  są 
przewidziane do gruntowniejszego remontu.

Radny Ketzler Alojzy- zapytał o dalszą budowę wałów przeciwpowodziowych? 
Zaproponował aby na następną sesję Rady Gminy zaprosić osoby kompetentne w tym 
temacie.
Wójt Gminy Cisek potwierdził, że nie ma problemu możemy zaprosić przedstawicie WZIR-u, 
który udzieli wyjaśnień odnośnie dalszej realizacji tej inwestycji.

Radny  Powiatu  Rajmund  Frischko  pełniący  również  obowiązki  Gminnego  Koordynatora 
Lidera programu „Odnowy Wsi” zaapelował do wszystkich liderów  „Odnowy Wsi” są nimi 
najczęściej sołtysi lub radni aby jak najszybciej dostarczyć sprawozdania ponieważ do dnia 
14 lutego 2008r należy je dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego, jeżeli sprawozdań nie 
będzie, zakończy pisanie sprawozdań sołeckich i gminnego i w stanie jaki będzie na dzień 14 
lutego br tak zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, wtedy te sołectwa, które nie 
przekażą  będą  miały  wynik  „0”  za  2007r,  w  chwili  obecnej  za  samo  uczestnictwo  w 
programie  „Odnowa Wsi”  otrzymywało  się  punkty,  obecnie  są  zmiany i  będzie  oceniana 
aktywność danej  wsi  wynikająca ze sprawozdań, ze sprawozdań będzie  wynikało czy da 
otrzyma dofinansowanie czy też nie.
Radny Wurst Alojzy- zapytał odnośnie ograniczenia tonażu na naszych drogach np.Łany ul. 
Zawodzie do 10 T?
Wójt  Gminy udzielił  wyjaśnień  –  na  tej  ulicy  jest  ograniczenie  do  10  T z  jednej  strony 
ponieważ mostek jest nadwyrężony na Dzielniczce i jakby wjechano z transportem cięższy 
mostek  może  się  załamać  stwierdził  Wójt,  wytłumaczł  zasadę  ustawiania  znaków 
ograniczających : na wniosek sołectw po zaopiniowaniu przez zarządców dróg,  
Radny  Walter  Oleks-  odnośnie  Herbu  Gminy,  był  swego  czasu  ustawiany  przy  drogach 
wjazdowych do naszej Gminy z napisem: Gmina Cisek WITA?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- od 3 lat tych tabliczek z herbem nie ma, ponieważ zostały 
rozebrane przez złomiarzy, planujemy zrobić coś innego, może z kamienia, mamy róże oferty, 
zostaną zrobione w formie odpornej dla złodziei.
Radny Walter Oleks-  z kamieniem się nie będzie boksować najwyżej sobie guza nabije, jak 
Gmina Bierawa ma coś takiego, to można zrobić i u nas.  
Radny Kirchniawy Robert- zapytał, czy w tym roku będą dożynki gminne?
Wójt Gminy Cisek potwierdził, że tak będą i mogą być połączone z dożynkami powiatowymi 
wstępnie  planuje  się  na  14  września  2008r  nie  wiadomo  jeszcze  w  jakiej  wsi  będą 
zorganizowane.
Ad.10    Zapytania sołtysów.
Sołtys  wsi  Sukowice  Rudek  Helena-  poinformowała,  że  na  przystanku  autobusowym  w 
Sukowicach k/GS zostały zerwane kosze na śmieci i nie ich na czym zamontować?
Sołtys  wsi  Miejsce Odrzańskie  Żydziak  Krystyna-  zapytała  w sprawie przełożenia  dwóch 
lamp ulicznych ? 
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Wójt  Gminy  udzielił  wyjaśnień-  przy  modernizacji  oświetlenia  ulicznego  istnieje  taka 
możliwość, decyzja w sprawie modernizacji oświetlenia rozstrzygnie się najprawdopodobniej 
w  połowie  marca  br.  Innych  działań  w  sprawie  oświetlenia  ulicznego  nie  będziemy 
podejmować.
Innych pytań nie zgłoszono.
Ad.11. Żadne interpelacje nie wpłynęły.
Ad.12. Przewodniczący  stałych  komisji  Rady,  przedstawili  działalność  w  okresie 
międzysesyjnym:
- komisja gospodarczo -  budżetowa,
- komisja oświaty, kultury ,zdrowia i spraw socjalnych,
- komisja rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego,
Informacje komisji stanowią załączniki nr 9,10,11 do protokółu sesji,
Innych  wniosków  nie  zgłoszono.  Wiceprzewodnicząca  rady  Gminy  Cisek  Lewandowska 
Adelajda słowami „Zamykam obrady XV Sesji Rady Gminy Cisek „zamknęła obrady- godz. 
18.45  

Protokółowała Małgorzata Siegmann
                                                                                          Wiceprzewodnicząca 
                                                                                            Rady Gminy Cisek
                                                                                     /-/ Adelajda Lewandowska


	Ad.3. Wiceprzewodnicząca zapytała o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag. Przyjęcie protokółu z obrad XIV Sesji Rady Gminy Cisek poddano pod głosowanie: 

