
Protokół
z XVI Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 31 marca 2008r – 14.00

Ad.1 Obrady  XVI  Sesji  słowami   „Otwieram  Obrady  XVI  Sesji  Rady  Gminy  Cisek” 
otworzyła  i  prowadziła  Przewodnicząca  Rozwita  Szafarczyk.  Na  wstępie  sprawdziła 
prawomocność obrad na 15 radnych obecnych 12 radnych ( nieobecni: Kosian Rudolf, Stania 
Gerard,  Hałas  Diter)-  obrady  sesji  są  prawomocne  i  zdolne  do  podejmowania  uchwał. 
Następnie  powitała  zebranych radnych,  sołtysów, gości zaproszonych,  redaktorów :Gazety 
Lokalnej i  Echa Gmin.  Lista obecności radnych  stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji, 
natomiast lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2.
Ad.2. Przewodnicząca odczytała porządek obrad:

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja  przedstawicieli  Zarządu  Wojewódzkiego  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych 

w Opolu  n/t dalszej budowy wałów przeciwpowodziowych  na terenie Gminy Cisek 
5. Przedstawienie Radzie Gminy Cisek i Sołtysom Młodzieżowej Rady Gminy.  
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.  Informacja  i  komunikaty  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Cisek  o  działaniach 

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

a/ zmian w budżecie gminy Cisek na 2008r.
9. Zapytania i oświadczenia radnych.
10. Informacje oraz  zapytania sołtysów.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.. 
12.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
 zapytała o uwagi- wnioski do porządku obrad dzisiejszej sesji.
 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek  zgłosiła wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku 
obrad  projektu  uchwały  w  sprawie  kontynuacji  budowy lewostronnych  obwałowań  rzeki 
Odry.
Zmianę porządku obrad poddano pod głosowanie :
za przyjęciem                       - 12 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,
Zmiana  porządku  obrad  została  jednomyślnie  przyjęta.  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 XV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja  przedstawicieli  Zarządu  Wojewódzkiego  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych 

w Opolu  n/t dalszej budowy wałów przeciwpowodziowych  na terenie Gminy Cisek 
5. Przedstawienie Radzie Gminy Cisek i Sołtysom Młodzieżowej Rady Gminy.  
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.  Informacja  i  komunikaty  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Cisek  o  działaniach 

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

a/ zmian w budżecie gminy Cisek na 2008r.
        b/ kontynuacji budowy lewostronnych obwałowań rzeki Odry.
9. Zapytania i oświadczenia radnych.
10. Informacje oraz  zapytania sołtysów.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.. 
12.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Ad.3. Przystąpiono do przyjęcia protokółu z obrad poprzedniej sesji.  Przewodnicząca Rady 
Gminy Cisek zapytała  o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej  sesji.  Radni nie wnieśli 
żadnych  uwag do protokółu  z  obrad  poprzedniej  sesji,  w związku z  czym jego przyjęcie 
poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                         - 12 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,
Protokół z obrad poprzedniej sesji został jednomyślnie przyjęty.
Ad  4 Udzielono  głosu  pracownikowi  Wojewódzkiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń 
Wodnych  w  Opolu-  Panu  dyrektorowi  Stanisławowi  Majcherowi  ,  który  przedstawił 
informację na temat dalszej budowy wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy Cisek
Dwa lata  temu  WZMiUW rozpoczął  przedsięwzięcie  obwałowania  rzeki  Odry  na  terenie 
gminy Cisek, obecnie zrealizowano jedno zadanie o długości 1 300 m, na dole zostawiono 
przerwę , ponieważ do czasu zamknięcia wałów dobrze jest aby woda miała ujście w czasie 
powodzi. Obecnie są zabezpieczone środki finansowe na dalszą realizację zadania trzeciego 
o długości  1  400m.  Na całe  przedsięwzięcie  jest  złożony wniosek  o  dofinansowanie   do 
Regionalnego Programu Operacyjnego , lecz te środki prawdopodobnie  w tym roku nie będą 
do dyspozycji. Do wniosku o dofinansowanie złożono odpowiednie wyjaśnienia To zadanie 
by  się  kończyło  ok.150m od  mostu  drewnianego  na  rzece  Odrze.  Nie  można  czekać  do 
przyszłego  roku  z  rozpoczęciem  prac,  ponieważ    Na  6  zadań  jest  jedno  pozwolenie 
budowlane  ważne tylko w tym roku więc jeżeli nie wznowi się prac to należałoby by się 
ubiegać o nowe pozwolenie budowlane. Na realizację zadania powinno starczyć ok. 3 do3,5 
mln zł. Na razie nie ma za dużo ogłoszonych przetargów i może tych środków finansowych 
starczy. Są to środki budżetowe Skarbu Państwa Odra 2006.Na terenie Gminy Cisek  są do 
wykupienia  3 gospodarstwa rolne. Jeżeli otrzyma się środki finansowe unijne to wtedy całe 
zadanie będzie nas mniej kosztowało. Prace zostaną rozpoczęte od Ciska i  dalej w kierunku 
Gminy  Rudnik  –  ok.  1  400m.  Sprawa  się  komplikuje  ponieważ,  woj.  Śląskie  również 
realizuje budowę wałów do granic Gminy Cisek,  po lewej stronie Odry niewiele prac im 
zostało do  granicy z woj. opolskim, natomiast po prawej stronie mają do wykonania ok. 4,5 
km i myśmy im realizację tego zadania zablokowali, ponieważ gdyby to ostanie zadanie było 
zrobione to w wyniku powodzi  woda poszłaby na stronę naszego województwa.  Budowa 
wałów powinna być zgrana, woj. śląskie wcześniej rozpoczęło budowę , a woj. Opolskie jest 
trochę opóźnione i trudno jest określić jak długo woj. śląskie poczeka na nas . Wojewódzki 
Zarząd  nie zgadzał się na wykonanie zadania z prawej strony w okolicy miejscowości Rudy 
Raciborskie. Jeśli będą na siłę robić to powinni uzgodnić z Marszałkiem Województwa i z 
Gminą Cisek.
 W Z M i  U W w Opolu  takiej  zgody nie  wydał,  ponieważ  w przypadku  powodzi  jest 
wiadome co by się działo w Gminie Cisek w przypadku zakończenia pac  w gminie Rudnik. 
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Gdyby   prace na terenie  gminy Cisek zostały zakończone za rok czy dwa lata możnaby 
zaryzykować. 

Również ważną rolę odgrywa budowa zbiornika retencyjnego   w Nieboczowach, gdyby ten 
zbiornik był budowany i tak samo za rok czy dwa miał być oddany, lecz są jeszcze problemy 
z budową zbiornika, chociaż prawdopodobnie pieniądze na jego budowę  już są , i  do 2014r 
do 30 maja zbiornik ma być  oddany do użytku,  taka jest umowa z Bankiem Światowym. 
Jeszcze jest problem z ekologami, z uwagi, na to, że ten zbiornik ma zasięg aż do Wrocławia 
więc mają zrobić inwentaryzację przyrodniczą na odcinku od zbiornika aż do Wrocławia, są 
to olbrzymie  koszty jak również utrapienie  żeby  w terminie  nie udało się czegoś zrobić. 
Wybudowanie zbiornika byłoby dużą korzyścią dla Gminy Cisek 3000m wody jakby trafiło 
do zbiornika, który będzie zbiornikiem suchym o rezerwie 180milionów m3 on by znacznie 
zredukował  falę  powodziową i  na  odpływie  zbiornika  byłoby 1500-1600m3,  lecz  póki  co 
budowa zbiornika potrwa jeszcze kilka lat  jak nie dłużej,  w związku z tym zablokowano 
budowę prawostronną wału, taka informacja została wysłana do Marszałka Województwa, 
aby nam nie blokowano  budowy tej inwestycji aż po 2012r, aby po otrzymaniu pieniędzy 
pozwolono  nam  organizować  przetarg  na  następne  zadanie.  Oprócz  tego  co  jest 
zaprojektowane to jeszcze musimy  zrobić parę kilometrów po lewej stronie do granicy z woj. 
Śląskim ok.10km.   Mimo iż  zadanie  to  zostało  uwzględnione   w programie  regionalnym 
musieliśmy  zaryzykować  i  uwzględnić  to  zadanie   ze  środków Odra  2006.  Przetarg  jest 
ogłoszony na 21.04.2008r, po przetargu będzie podpisanie umowy.
Dyskusja:
 Radna  Lewandowska  Adelajda-  kiedy  zostanie  sfinalizowany  wykup  działek  od 

właścicieli, gdzie przebiega wał przeciwpowodziowy?
Dyrektor Majcher udzielił wyjaśnień- wykupy gruntów, dokumentacja, mapy są finansowane 
z  pieniędzy  budżetu  państwa,  po  otrzymaniu  tych  środków  finansowych  działki  będą 
wykupywane systematycznie : część w tym roku, część w pozostałych latach, nie zawsze jest 
uregulowany stan  prawny gruntów,  wycena  gruntów jest  zrobiona,  i  środki  finansowe są 
zabezpieczone na ten cel. Wyjaśnił dlaczego tak powoli  dokonywane są  wykupy działek, 
a  mianowicie,  coraz  mniej  otrzymuje  się  środków  finansowych  budżetowych,  po  które 
dodatkowo trzeba pisać do Marszałka Województwa.
 Radny Ketzler Alojzy –stwierdził,  wiemy kiedy jest przetarg, wiemy kiedy planuje się 

ukończenie inwestycji, uważa, że budowa wału przeciwpowodziowego powinna być jak 
najszybciej ukończona, od tragicznej powodzi minęło ponad 10 lat a inwestycja nie jest 
jeszcze ukończone i „odpukać”, że od tej pory nie było powodzi, mieszkańcy oczekują 
aby ten wał był jak najprędzej ukończony.

Dyrektor Majcher udzielił wyjaśnień- kontynuacja dalszych prac tej  inwestycji zależna jest 
od  środków finansowych,  rozumie  oczekiwania  mieszkańców,  jako  dyrektor  też  chciałby 
zaczęte zadanie ukończyć i mieć spokój, a nie tak po kawałku robić, lecz nie ma wpływu na 
narastające problemy chociażby z przepisami prawnymi, nadmienił, że chociażby  w tym roku 
ukończyć budowę wału, to on nie zabezpieczy całkowicie mieszkańców przed powodzią, wał 
musi być zrobiony do końca i jeszcze musi być zrobiony „ wał cofkowy” na Dzielniczce, 
Dzielniczkę  puścimy  między  wałami,  doskonale  rozumie  zaniepokojenie  mieszkańców. 
Powódź, która była zdarza się raz na 1000lat .
 Radny  Walter  Oleks-  przedstawił  wycinek  z  gazety  z  dnia  27.03.2008r  ,  gdzie 

wypowiedzi  do  artykułu  udzielał  Pan  dyrektor  Cygan,  województwo  opolskie 
wnioskowało o dofinansowanie obwałowania na kwotę  5,7 mln zł  z programu „Odra 
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2006” a  otrzymano  1,5  ,mln  zł  mniej,  czyli  jest  to  kwota  4,2  mln  zł,  którą  Państwo 
otrzymaliście,  z  tego  co  radny  zrozumiał  to  3,9mln  zł  miało  być  przeznaczone  na 
zrobienie  1,4  km  wału  w  kierunku  Dzielniczki,  270  tys.zł,  100.000zł  na  inny  teren, 
twierdzi, że coś tych pieniędzy jest za mało, projekt jest, dokumentacja jest, koszt

 zadania? Co determinowało, że nie złożyliście na kwotę większą? Ktoś czytając ten artykuł 
pomyśli,  zadanie  jest  bardzo  duże  a  WZMiUW  wystąpili  o  taką  kwotę,  osoba  nie 
wtajemniczona nie potrafi tego zrozumieć, radny też nie potrafi tego zrozumieć, jeżeli jest to 
w programie to powinno z góry być wiadome, ile środków finansowych jest potrzebnych. 
Dyrektor Majcher udzielił wyjaśnień- prasie nie można wierzyć, w Cisku i na Dzielniczce się 
nic nie zmieniło, jak zostały prace zaplanowane to muszą być wykonane, pieniądze w kwocie 
3,9mln zł są,  nic się nie da z tek kwoty  „okroić” , wniosek złożono na kwotę 5.3 mln zł a nie 
5,7mln zł,  początkowo planowano dać 4,7mln zł,    okrojono do kwoty 4,2 mln zł. WZUiMW 
zna  możliwości  dofinansowania  z  programu,  jeżeli  jest  100mln  zł    na  RZGW  na 
wojewódzkie zarządy tj na 8 województw to więcej nie dostaniemy, jeżeli w tamtym roku 
dostaliśmy  4  mln  zł  i  w  tym  roku  dostaniemy  ok.4  mln  zł  i  więcej  nie  dostaniemy. 
Wystąpiliśmy o dofinansowanie  jednego zadania , aby to zadanie zrobić , ponieważ na dwa 
zadania  nie  otrzyma się  dofinansowania z  jednego programu,  resztę  zadań jest  ujętych  w 
innych programach. Nie ma szans na wyciągnięcie więcej pieniędzy z programu „Odra 2006”, 
w Koźlu jest robiona jeszcze „Większycka Woda”-przerzut, i są dodatkowe roboty na kwotę 
270tys.zł  ,  więc nie  zrobi  się jakieś rzeczki  wcześniej  planowanej  i  taka jest  prawda. Na 
usuwanie skutków powodzi zarząd miał otrzymać 4.8mln zł z Warszawy, a otrzymaliśmy 2,8 
mln zł , wystąpiono o dofinansowanie do wojewódzkiego funduszu obiecano kwotę 1, 5 mln 
otrzymano 750 tys.zł. Wszędzie dofinansowania są obcinane. 
Pan dyrektor Majcher zakres prac związanych z obwałowaniem  pokazał na mapie.
 Radny Kurfeld  Alfred-  podziękował  za  solidne  wykonanie  prac  konserwacyjnych   na 

potoku Dzielniczka, zapytał czy są jeszcze inne rzeczki do konserwacji?
Pan dyr. Majcher udzielił wyjaśnień- na utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych tzn 
rzek, wałów, przepompowni , jakiś zbiorników otrzymano 2 300mln zł, to za mało środków 
finansowych na utrzymanie i konserwacje, takie pieniądze nie wystarczają na konserwację 
jednej rzeki co 5 lat,  jest mu wiadome, że dopływy do rzek jak również rzeki powinny być 
drożne. Wytłumaczył zasady otrzymywania pieniędzy, umowy zawierane są przez Marszałka 
Województwa, czasami te umowy są podpisywane  po 3 miesiącach i jeżeli przetarg wygra 
mała firma to firma taka nie ma  pieniędzy na realizację zadania. Podał przykład, podpisania 
umowy  Urzędu  Marszałkowskiego  z  Wojewódzkim  funduszem  która  została  podpisana 
w miesiącu listopadzie, a firma pracowała od czerwca i wykonawca nie miał pieniędzy na 
paliwo na materiał budowlane i wtedy inwestycja nie była  terminowo ukończona. Jeżeli nie 
jest podpisana umowa nie można wypłacać pieniędzy. Wojewódzki Zarząd Melioracji wysyła 
pisma „gdzie tylko się da” do Premiera, do Sejmu, do Posłów ,  w sprawie dofinansowania 
i na inwestycje to jeszcze się pieniądze otrzyma lecz na konserwacje i bieżące utrzymanie nie 
otrzymuje  się  dodatkowych  pieniędzy.  W  zeszłym  roku  otrzymano  dodatkowe  pieniądze 
z  rezerwy  ,  lecz  była  powódź  na  południu  województwa  i  rezerwa  została  wydana  na 
usuwanie  skutków  powodzi.  Gdyby  corocznie  otrzymywało  się  5-6mln  zł  rocznie  na 
utrzymanie  i konserwacje wtedy rzeki i potoki wyglądałyby inaczej. Konserwacje finansuje 
jeden fundusz,  Wojewódzki  Fundusz,  Program dla Odry nie da na konserwacje.  Środków 
finansowych  Unijnych nie wolno dawać na konserwacje. 
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 Radny Kurfeld Alfred wyraził niezadowolenie- na utrzymanie  szpitali, na remonty dróg, 
na urządzenia wodne pieniędzy nie ma, podatki płacimy jedne z większych, a na nic nie 
mamy pieniędzy,  oraz zapytał w sprawie wyciągania piasku z rzeki Odrze?

Pan dyr. Majcher udzielił wyjaśnień-rzeka Odra do RZGW Wrocław i RZGW Gliwice i nie 
może udzielić wyjaśnień na temat wybierania piasku.
 Radny  Proksza  Hubert  –  uważa  ,  że  najpierw  powinien  być  wybudowany  zbiornik 

Racibórz,  który  zatrzymałby  wodę  a  następnie  wały,   my  budujemy  zbiornik  i  wały 
równocześnie.

Pan dyr. Majcher udzielił wyjaśnień-budowa zbiornika Racibórz była planowana przed wojną 
za czasów niemieckich,  teraz sprawa jest  wyjaśniona mieszkańcy wsi Nieboczowy budują 
nową  miejscowość  i  jest  jeszcze  mały  problem,  Wójt  Gminy  do  której  przynależy  wieś 
Nieboczowy stwierdził,  że  kanalizacja  powinna  być  wliczona  w koszty rekompensaty  dla 
mieszkańców, lecz jeżeli ktoś buduje zbiornik daje pieniądze,  to ma głos decydujący,  nie 
można wszystkiego władować w koszty,  bo tak sobie życzą mieszkańcy,  jeżeli kanalizacja 
byłaby w tej miejscowości to jest zrozumiałe, że przenosi się wieś ze wszystkimi mediami 
lecz jeżeli kanalizacji nie było, mieszkańcy powinni mieć wypłacone za to, za co ponieśli 
stratę, a resztę to trudno.
 Radny Ketzler Alojzy-  odnośnie miejscowości  Nieboczowy uważa, że ci mieszkańcy 

utracą swoje ojcowizny, a który z nas chciałby stracić ojcowiznę? Uważa, że mieszkańcy 
powinni mieć  zrekompensowane opuszczenie swoich rodzinnych domostw, każdy z nas 
przeżył kilkanaście powódź.

 Pan dyr. Majcher udzielił wyjaśnień-kiedyś budowanie to była prosta rzecz, prostowało się 
rzeki i nie było problemu ludzie się wyprowadzali,  zbiornik Racibórz mógł być budowany 
zaraz po powodzi lecz nie było na ten cel pieniędzy, teraz ludzie się odbudowali i ciężko jest 
im zostawić swoje zabudowania , obecnie jest to kwestia pieniędzy, gdyby mieszkańcy się nie 
zgodzili  i  nie  zaakceptowali  wyceny  którą  zaoferował  RZGW  to  wtedy  zostali  by 
wywłaszczeni no i wtedy się ruszyło.  
 Sołtys wsi Landzmierz Sączawa Elż,bieta- czy potrzebne były te doły koło wałów, czy nie 

można było tych dołów po wybieraniu ziemi zasypać wyrównać?
Pan dyr. Majcher udzielił  wyjaśnień- jeżeli robi się wały to ziemię trzeba ziemi nawieź, i 
ziemia była zabierana z „międzywala”, obecnie przepisy się zmieniły i na pozyskanie ziemi 
potrzebna jest koncesja .
Wójt  Gminy  Cisek  –  wyjaśnił,  że  gospodarstwa  rolne  położone  nad  Odrą-  Liszka  i 
Bartłomiejczak zostaną wykupione i wał pójdzie w linii prostej. 

Na tym zakończono spotkanie z Panem dyrektorem Majcherem.

Ad.5  Pani  Przewodnicząca  Rozwita  Szafarczyk  przedstawiła  radnym  Członków 
Młodzieżowej Rady Gminy Cisek. Radni wyrazili chęć współpracy.

Ad.6  Udzielono  głosu  Wójtowi  Gminy  Cisek,  który  przedstawił  sprawozdanie  ze  swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym od 11.02.2008-do 31.03.2008r
- poinformował o otwartym „ Centrum Szkolenia na Odległość”, które funkcjonuje w PSP 

Łany,  jest to centrum sfinansowane z sektorowego programu operacyjnego, ze szkoleń 
mogą korzystać wszystkie osoby, jest urządzona pracownia komputerowa za kwotę ok.
30.000zł
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- odbyły  się  sprawozdawcze  zebrania  wiejskie  za  2007,  podziękował  sołtysom  za 
zorganizowanie tych zebrań, frekwencja na zebraniach była zadawalająca co świadczy o 
zainteresowaniu wśród mieszkańców, spotkania były interesujące,

- poinformował  o  dożynkach  gminnych,  które  planuje  się  zrobić  14  września  2008  w 
sołectwie Landzmierz, sołectwo Landzmierz wyraziło chęć organizowania dożynek.

- Odbyło się posiedzenie Gminnego Zrzeszenia  LZS, powołano Stowarzyszenie,  którego 
Przewodniczącym jest Pan Ryszard Snella, oraz powołano komisję rewizyjną

-  Odbyła  się  I  Sesja  Młodzieżowej  Rady  Gminy  Cisek   na  której  wybrano  władze  , 
przewodniczącą  i wiceprzwodniczącą,

- odbyło  się posiedzenie  LKS  „Victoria  Cisek”,  gdzie  również wybrano władze,  nasze 
zrzeszenia sportowe mają obecnie inną nazwę „ związek” 

- ustalono  i  omówiono  zawody  strażackie  „  o  puchar  Wójta  Gminy”  organizatorem 
zawodów będzie  OSP Łany termin  zawodów  01 czerwca 2008r,  uroczystości   „Dnia 
Strażaka” odbędą się dnia 04 maja 2008 w Miejscu Odrzańskim,

- poinformował  o  podobnym  centrum  kształcenia  na  odległość  zostało  utworzone  w 
Gimnazjum  w  Cisku,  centrum  wyposażone  jest  w  10  komputerów,  wartość  sprzętu 
zainstalowanego wynosi ok.90.000zł,

- trawa transport kamienia dla poszczególnych sołectw z przeznaczeniem na utwardzenie 
dróg,

- odbyły się dwie kontrole z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego, które 
dotyczyły  dofinansowania inwestycji : szatni LZS Łany i modernizacji Ośrodka Zdrowia 
w Cisku,  

- poinformował o wysłanej i przyjętej korespondencji z urzędu,
- poinformował o wydanych decyzjach i zarządzeniach wójta,
dyskusja nad sprawozdaniem  Wójta Gminy
Radny Mikliss Norbert- zapytał dlaczego zawody strażackie odbywają się tylko w Łanach i 
Roszowickim Lesie, dlaczego w Cisku te zawody nie mogą się odbyć?
Wójt  Gminy udzielił  wyjaśnień,  że  Cisek nie  wyraził  ochoty na organizowanie  zawodów 
strażackich. Jeżeli OSP Cisek się zmobilizuje i wyrazi chęć zorganizowania tej imprezy to 
zmienimy. 
Zakończono dyskusję

Ad.7. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności 
w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji.
Ad.8. Przystąpiono do podjęcia uchwał:
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do budżetu gminy na 
2008r. Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej poinformował, że komisja zmiany 
do budżetu gminy omawiała  i pozytywnie zaopiniowała. Radni nie wnieśli żadnych pytań do 
omawianego projektu uchwały, w związku z czym przystąpiono do głosowania :
za przyjęciem                         – 12 głosów,
przeciw                                     - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Uchwała Nr XVI/74/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 31 marca 2008r w sprawie zmian do 
budżetu gminy na 2008r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do 
protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie kontynuacji budowy lewostronnych obwałowań 
rzeki Odry.
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Udzielono  głosu  Wójtowi  Gminy Cisek,  który omówił  projekt  uchwały.  Głównym celem 
uchwały jest przyspieszenie budowy wałów na terenie naszej gminy.
Radny Ketzler Alojzy- stanowisko Rady Gminy powinno być opublikowane w prasie lokalnej 
aby podzielić się z mieszkańcami wiadomościami.

Rady Oleks Walter- potwierdził wypowiedź radnego Ketzlera, aby w prasie ogłosić podjętą 
uchwałę ponieważ nie wszyscy śledzą wiadomości w internecie.
Wójt Gminy Cisek poinformował, że prasa korzysta z naszej strony internetowej i artykuły na 
ten temat się ukażą. Innych pytań nie zgłoszono.
za przyjęciem                         – 12 głosów,
przeciw                                     - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Uchwała  Nr  XVI/75/2008  Rady  Gminy  Cisek  z  dnia  31  marca  2008r w  sprawie 
kontynuacji  budowy lewostronnych  obwałowań  rzeki  Odry  została  jednomyślnie  podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokółu sesji.   
Zakończono podejmowanie uchwał.

Udzielono  głosu  Panu  Maciejowi  Pająkowi,  który  był  radcą  prawnym  w  urzędzie, 
podziękował za 7 letnią pracę, nadmienił, że praca ta wzbogaciła jego zawodowe i prywatne 
kwalifikacje, przeprosił za to co było złe i podziękował za to co było dobre. Złożył radnym 
serdeczne życzenia i owocnych obrad.
Ogłoszono 10 min przerwę.

Ad. 9. Zapytania i oświadczenia radnych.
Radny Alojzy Wurst- przedstawił sprawozdanie z działalności komisji rolnictwa za okres od 
stycznia 2008 do marca 2008.
W  dyskusji  poruszono  temat  dróg,  ul.Świerczewskiego  w  Przewozie  ,  ul.  Polna  , 
ul.Harcerska,Nadodrze  w Cisku.
Radny Wurst Alojzy- stwierdził, że stan dróg na tereni gminy jest fatalny, nie mamy środków 
finansowych  aby  wyremontować  wszystkie  drogi,  lecz  corocznie  kilka  odcinków  jest 
zrobionych i należy stwierdzić, że mieszkańcy nie szanują zrobionych dróg, rolnicy orzą do 
samego asfaltu, nie sprzątają po sobie  ziemi wywiezionej na asfalt, zaorują rowy.
Radny Piegza  Adalbert-  potwierdził  wypowiedź  radnego Wursta  poinformował,  że  złożył 
interpelację dotyczącą dróg powiatowych i nie otrzymał żadnej odpowiedzi.
Wójt Gminy Cisek –prosił o propozycje w temacie utrzymania dróg gminnych, nadmienił, że 
możnaby naliczyć opłatę za zajęcie pasa drogowego, lecz brak jest stosownych przepisów 
prawnych, najprostszym  rozwiązaniem byłby mandat. 
Sołtys Kazimiera Lewicka- policja powinna interweniować i wklejać mandaty za zabrudzenia 
drogi, policja jest dofinansowana z budżetu gminy.
Radny Adam Roman-  zgłosił  niebezpieczne  miejsce  na  drodze  w Roszowickim Lesie  na 
ul.Kraszewskiego  k/  posesji  Weingard  ,  Zgrzebniok,  w  tym  miejscu  była  awaria 
wodociągowa,  która  została  usunięta,  lecz  ziemia  się  obsuwa,  asfalt  się  łamie, 
prawdopodobnie  nie  jest  dobrze  utwardzone  to  miejsce  i  stwarza  to  zagrożenie  dla 
przejeżdżających, na dzień dzisiejszy miejsce to jest oznakowane.
Wójt Gminy Cisek- Spółdzielnia Usług Rolniczych w Roszowickim Lesie usuwała awarię 
wodociągu  i było uzgodnione, że naprawią ubytek asfaltu.
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Wiceprzewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,Zdrowia  i  Spraw  Socjalnych   Mikliss 
Norbert przedstawił sprawozdanie z działalności komisji w okresie od stycznia 2008 do 31 
marca 2008r. Protokóły z działalności komisji znajdują się  w dokumentach komisji.

Ad.10. Informacje oraz  zapytania sołtysów. 
Sołtys wsi Roszowice Jan Gwóźdź – podziękował, za czyszczenie wsi Roszowice, wynonane 
w ramach prac społeczno użytecznych.
Sołtys wsi Sukowice Rudek Helena – zapytała  czy dla Sukowic otrzymałaby jeszcze auto 
z kamieniem na drogi, oraz poinformowała o tym, że jest urwany kosz na przystanku PKS k/
GS w Sukowicach.
Wójt  Gminy  udzielił  wyjaśnień-  kamień  na  drogi  jest  do  załatwienia,  kosz  zostanie 
zamontowany. 
Sołtys Kazimiera Lewicka- jesienią było obiecane przełożenie starych chodników w Cisku 
oraz modernizacja oświetlenia.
Wójt  Gminy udzielił  wyjaśnień-  na przełożenie  starych  chodników  jest  przygotowywana 
dokumentacja  i  w  tym  roku  zostanie  to  zrobione,  natomiast  modernizacja  oświetlenia 
prawdopodobnie  w  przyszłym  roku,  jeszcze  nie  są  podjęte  żadne  decyzje,   Wójt  jest 
zaproszony na spotkanie do ZE Strzelce Opolskie.
Radny Walter Oleks- jest ogłoszony przetarg na przełożenie chodnika a co z odwodnieniem? 
Odwodnienie chodnika  jest tu ważniejsze aniżeli kostka.
Radny Powiatu Rajmund Frischko- przełożona kostka będzie na „starym chodniku” ,gdzie są 
płyty  o wymiarach  50x50 ,  natomiast  zakres  chodnika  od Gimnazjum do ul.  Zacisze  jest 
całkiem inną sprawą.   
Wójt  Gminy  Cisek  -było  spotkanie  na  miejscu  tj.  na  chodniku  przy  ul,Planetorza  od 
Gimnazjum do ul.Zacisze z przedstawicielami dróg powiatowych i specjalistą od kanalizacji, 
wstępne założenie było aby chodnik rozebrać i tam ułożyć kanalizację, lecz okazało się to 
niemożliwe, ponieważ są tam ułożone kable telefoniczne, studzienki telekomunikacyjne i rury 
wodociągowe. Nigdy nie uzyska się zgody aby w tym ciągu ułożyć kanalizację. Ustalono, 
odprowadzenie  powierzchniowe,  wyasfaltować  z  odpowiednimi  spadkami,  jest  to  jedyne 
rozwiązanie. Woda spłwałaby w kierunku cmentarza do rowu
Radny Walter Oleks- było swego czasu spotkanie i była firma z Bierawy  było uzgodnione, 
aby cokolwiek zadecydować, aby cokolwiek zrobić to powinien być operat geodezyjny,  od 
tego trzeba zacząć, jeśli będzie operat geodezyjny to będzie wszystko jasne, 
Wójt  Gminy  poinformował,  że  będąc  na  miejscu  i  sprawdzając  możliwość  zrobienia 
kanalizacji  posługiwano  się  mapą  geodezyjną,  gdzie  są  zaznaczone  wysokości  ,  poziomy 
w  jakim  terenie  się  poruszamy  i  na  podstawie  tej  mapy  ustalono,  że  odwodnienie 
powierzchniowe jest najbardziej sensowne.
Radny Powiatu Rajmund Frischko- organizował Pan spotkania poza plecami wszystkich, Pan 
Kryś  zawiadomił  Pana  Frischko  o  spotkaniu  i  dlatego  uczestniczył  w  spotkaniu 
organizowanym przez Pana Oleksa, robi Pan pewne rzeczy bez nas poza naszymi plecami, 
jakie było Pana zamierzenie? Aby  dokonać odprowadzenia wody pod drogą na łąki, które 
stanowią  własność  prywatną,  proszę  mi  wierzyć,  że  Pan  jako  budowlaniec,  jako  osoba 
publiczna nawet nie powinna proponować tego typu rozwiązania, ponieważ nie jest to zgodne 
z  prawem  wodnym  ani  prawem  budowlanym,  poinformował,  że  na  tym  etapie  nasze 
spotkanie w którym uczestniczyłem i ja i Pan  się zakończyło, poinformował również aby Pan 
Oleks nie organizował spotkań poza władzami Gminy i poza przedstawicielami powiatu, aby 
nie organizował własnych spotkań, tak jak to miało miejsce parę lat temu, gdzie problem się 
stworzył,  gdyby  ten  problem  się  nie  stworzył  dzisiaj  nie  mielibyśmy  problemu 
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z  odprowadzeniem  wody.  Jeżeli  robi  się  nowy  chodnik  najpierw  należy  pomyśleć 
o  odprowadzeniu  wody,  później   o   budowie  chodnika  ,  jedynym  naszym zamierzeniem 
logicznym było rozebranie chodnika, położenie kanalizacji i poskładanie chodnika, gdyby nie 
występujące  instalacje  –telefony  i  wodociąg,  udało  by  się,  niestety  nie  jest  to  możliwe, 
ponieważ nie otrzymamy zgody zakładów energetycznych, kanalizacja musiała by przebiegać 
zbyt  blisko  słupów niskiego   napięcia.  Innego  wyjścia  nie  ma,  jak  tylko  odprowadzenie 
powierzchniowe  w  kierunku  ul.Zacisze  i  przepustem  pod  ul.Zacisze  do  rowów 
melioracyjnych.
Sołtys Kazimiera Lewicka – przedstawiła budowę spornego chodnika, kto tutaj jest winnym, 
w pierwszym momencie budowy chodnika Pan Oleks nie zabierał  głosu i nie organizował 
spotkań, ponieważ nie był w Radzie Sołeckiej. Na pierwszych spotkaniach był nieżyjący Pan 
Kerner –ZDP K-Koźlke i  na spotkaniu i  Pani  Sołtys  zapytała  go czy nie  ma możliwości 
położenia chodnika? On odpowiedział tak, jeżeli Rada Sołecka zakupi kostkę to my damy 
robociznę i ułożymy ten chodnik, Rada Sołecka poszła tą droga ,w jednym roku zakupiono 
trochę  kostki,  w  drugim  roku  trochę  kostki  i  sprawa  była  załatwiana  poprzez  Pana 
Nagórzańskiego z Panem Styczyńskim, uważa skoro to robili fachowcy to była przekonana, 
że  robota  powinna  być  dobrze  zrobiona,  proszę  nas  nie  winić  ,że  organizujemy  jakieś 
spotkania, nikt się tym nie interesował a do nas przychodzili mieszkańcy z pretensjami, że 
mają  ochlapywanie  domy,  myśmy  robili  co  mogliśmy,  te  spotkania  nie  były  tajemnicą 
i  dlatego  prosiliśmy  Pana  Krysia  z  Wydziału  Infrastruktury  Drogowej,  żeby  to  jakoś 
rozwiązać, i zapytała dlaczego radny Powiatowy ma za złe ? A Gmina w tym temacie nie 
robiła nic, stwierdziła Pani sołtys.
Radny Walter Oleks – było to „N” spotkanie bo chodnik jest wybudowany 7 czy 8 lat temu, 
i tyle czasu się to ciągnie, ile razy ten temat był poruszany na sesjach, może Pan wejść do 
protokółów z obrad sesji, ile razy był Pan Kryś, ile obiecywano, że już to zrobimy, mijały rok 
za rokiem  i dlatego idąc „siłą rozpędu” na kolejne spotkanie zaproszono Pana Krysia on 
zaprosił   z  Bierawy  potencjalnego  wykonawcę  i  przyjechał  Pan  Panie   Radny.  Pan  się 
powinien cieszyć, że my jako społecznicy, wychodzimy naprzeciw rozwiązywaniu pewnych 
problemów a nie jeszcze mieć pretensje. To Pan jako mieszkaniec i radny powiatu powinien 
się tym zająć, nie wie czy Pan radny Frischo reprezentuje naszą społeczność?, czy Pan jest 
urzędnikiem powiatu ?  Myśmy chcieli dobrze, mieszkańcy się skarżą, u Pana Wójta chyba 
jeden raz była Pani Restel,  w sprawie oblewania wodą elewacji budynku i dlatego myśmy tak 
podeszli  do sprawy,  żeby ten temat  w jakiś  sposób załatwić.  Sprawa mostku-uszkodzone 
filary przez wypadek, jak długo to wyglądało, gdyby nie moja interwencja ?stwierdził radny 
Oleks, i dodał, że taka jest prawda.
Radny Frischko Rajmund- panie Oleks jest Pan Radnym w samorządzie, dużo dłużej niż Pan 
Frischko,  który  jest  radnym drugi  rok,  etap  przełożenia  chodnika  w Cisku jest  na  etapie 
przetargu i uważa to za sukces, drugi rok jest radnym i został wykonane ścinki poboczy, Pan 
ma więcej lat pracy i czym Pan może się poszczycić, prosił aby nie organizować spotkań za 
plecami  ,  od  osób trzecich  dowiedział  się,  że  Pan Oleks  organizuje  spotkania  na  tematy 
powiatowe u siebie w szatni na terenie stadionu LKS  „Victrii” Cisek, jaki to ma związek? 
Poza  tym,  to  nie  tylko  dzięki  Pana  interwencji  usunięto  usterki  na  mostku,  ponieważ 
w dokumentach urzędu są pisma wysłane wraz z dokumentacją fotograficzną, bo każde moje 
pismo  ma  dokumentację  fotograficzną,  zarówno  tego  mostku  jak  również  ubytków  w 
dywanikach asfaltowych jak i innych mankamentów, które wykonane nie zostały, ale takie 
pisma wysyłane były i sprawy monitował, to nie jest tak, że Pan jako radny monituje i coś 
załatwia dla Ciska. Jeżeli Pan w ciągu 2 lat załatwi tyle rzeczy co mnie udało się załatwić to 
wtedy siądziemy do rozmów i porozmawiamy. Podziękował za udzielenie głosu.
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Poruszono inne sprawy dotyczące bieżącej działalności. 
Błażejowie- został zerwany dach wiaty przystanku PKS,
Nieznaszyn-kamień na drogi polne,  byłby potrzebny samochód z przyczepą,
Landzmierz- remont drogi w kierunku cmentarza w Biadaczowie, tam się jeździ również na 
pola,   przystanek  PKS  Biadaczowie  w  czasie  deszczu  zbiera  się   woda  przy  krawędzi 
podwyższenia i  oczekujący na autobus są „ochlapywani wodą”  i  nie ma gdzie uciec,  tak 
samo jest na przystanku PKS k/posesji Talhof,
Wójt Gminy Cisek- poinformował, że nie mamy środków finansowych aby spełnić wszystkie 
życzenia,  temat  dróg nie  jest  łatwym tematem,  nie  zamierza  nikomu robić  nadziei,  jeżeli 
zrobimy to co jest zaplanowane w budżecie gminy to będzie dobrze. 
Ad.11 Odpowiedzi na interpelacje radnych – żadne interpelacje nie wpłynęły.
Ad.12 Przewodnicząca  Rady  Gminy  Cisek  Rorwita  Szafarzy  przypomniała  o  złożeniu 
oświadczeń majątkowych, w biurze Rady Gminy są druki. Nastepna sesja prawdopodobnie 
będzie  28  kwietnia  2008r.  Ustalono  termin  wspólnego  posiedzenia  komisji  na  dzień  14 
kwietnia  2008r  -10.00 .  Innych  wniosków  nie  zgłoszono.  Porządek  obrad  wyczerpano. 
Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk słowami  „Zamykam Obrady XVI Sesji Rady Gminy 
Cisek” zamknęła obrady- godz.17.00

Protokółowała: Małgorzata Siegmann                                        Przewodnicząca
                                                                                                   Rady Gminy Cisek
                                                                                          /-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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	Ad.3. Przystąpiono do przyjęcia protokółu z obrad poprzedniej sesji.  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokółu z obrad poprzedniej sesji, w związku z czym jego przyjęcie poddano pod głosowanie:

