Protokół
z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 09 czerwca 2008r – 14.00
Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „Otwieram obrady
XVIII Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich obecnych
radnych, sołtysów, pracowników Urzędu oraz redaktorów prasy lokalnej. Sprawdziła
prawomocność obrad XVIII Sesji na 15 radnych obecnych 15 ( Radny Wurst Alojzy- 15
min.się spóźnił).Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji. Lista obecności
gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokółu. Obrady sesji są prawomocne i
zdolne do podejmowania uchwał.
Ad 2. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad i zapytała o uwagi, zmiany do
porządku.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z obrad XVII Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmian w budżecie gminy Cisek na 2008r.
b/ zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone
dla Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Roszowickim Lesie z/s w
Cisku.
c/ zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych,
d ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Cisek
7. Informacja z działalności komisji problemowych rady 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.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zgłosiła wniosek w sprawie zmiany
porządku obrad dotyczącego wprowadzenia punktu 6e-projektu uchwały w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego
punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku.
Wniosek przewodniczącej poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
– 13 głosów,
przeciw
– 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 1 głos
Wniosek PRG Rozwity Szafarczyk dotyczącego wprowadzenia do porządku obrad projektu
uchwały
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Cisku większością głosów przyjęto . Innych zmian nie zgłoszono
Przystąpiono do realizacji porządku obrad, który po zmianach przedstawia się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
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3. Przyjęcie protokółu z obrad XVII 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/ zmian w budżecie gminy Cisek na 2008r.
b/ zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone
dla Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Roszowickim Lesie z/s w
Cisku.
c/ zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych,
d ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Cisek
e/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Cisku.
7. Informacja z działalności komisji problemowych rady 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 Rady Gminy zapytała o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili żadnych uwag do protokółu w związku z czym przystąpiono do
głosowania.
za przyjęciem
– 14 głosów,
przeciw
– 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0głosów,
Protokół z obrad XVII Sesji Rady Gminy Cisek jednomyślnie przyjęto.
Ad.4. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie z działalności
w okresie międzysesyjnym od 28.04.2008 do 09.06.2008r. Sprawozdanie stanowi załącznik
nr 3 do protokółu sesji.
Ad 5. Przewodniczącej Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk przedstawiła informację
o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Od 28.04.2008 do 09.06.2008r.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokółu sesji.
Ad.6 Podjęcie uchwał.
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do budżetu gminy na
2008r.
Dyskusja:
Radny Stania Gerard zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie nt. zrobienia ogrodzenia na stadionie
„Victorii” w Cisku? Dlaczego finansujemy budowę ogrodzenia skora boisko jest ogrodzone?
Jakie to jest ogrodzenie?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- będzie to ogrodzenie z siatki o długości ok. 150 m,
odgrodzone zostanie boisko treningowe od boiska meczowego, boisko treningowe będzie
ogólnodostępne.
Radny Walter Oleks- stwierdził „jeżeli ktoś szuka problemu to go znajdzie” uważa, że nie ma
potrzeby odgradzania boisk, brama na boiska jest otwarta i każdy może korzystać,
nauczyciele w-f nienależycie pilnują młodzież. Boisko jest otwarte, wypielęgnowane i można
z niego korzystać. Proponuje „ zawiesić zrobienie ogrodzenia” i ustalić spotkanie w celu
dopracowania pewnych spraw. Nie zgadza się ze stwierdzeniem , że młodzież nie może
korzystać z płyty boiska, zapewnił, że młodzież może korzystać pod opieką kogoś starszego.
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Uważa, że na boisku są urządzenia niebezpieczne. Z budżetu gminy jest zapewnione
utrzymanie boisk, które wystarcza na wykoszenie boisk.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- jeżeli dzieci w czasie lekcji w-f są na boisku to są pod
opieką nauczyciela, aby uniknąć konfliktu propozycją Wójta Gminy jest postawienie
ogrodzenia z siatki i oddzielenie boiska, utrzymywanie boisk jest zadaniem gminy a boisko to
nie jest wykorzystywane, młodzież nie może korzystać .
Radny Kurfeld Alfred- zapytał „ co młodzież może zrobić na boisku, trawę wygryźć” uważa,
że Pan Prezes Klubu W.Oleks jest problemowy,
Radny Walter Oleks złożył wniosek w sprawie wykreślenia z projektu uchwały z działu 700
wydatków przeznaczonych na budowę ogrodzenia.
Wniosek poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 9 głosów,
przeciw
-0 głosów,
wstrzymało się od głosowania-6 głosów,
wniosek radnego Waltra Oleksa większością głosów został przyjęty. Dokonano autopoprawki
w projekcie uchwały polegającej na wykreśleniu wydatków przeznaczonych na budowę
ogrodzenia na stadionie sportowym VICTORII Cisek .
Radny Adam Roman-zapytał o remont ul.Reja w Roszowickim Lesie? Ponieważ podczas
objazdu dróg gminnych ta ul. Była brana pod uwagę.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- ul.Reja planowana jest do utwardzenia kamieniem.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Alojzy
Wurst- dodał do wypowiedzi Wójta – na tej ulicy mieszka mało ludzi, dlatego odstąpiono od
zrobienia nawierzchni asfaltowej.
Radny Roman Adam - zapytał o remont ul.Braci Wolnych, poinformował, że nawierzchnia
drogi jest w bardzo złym stanie, „tam nie ma co łatać” stwierdził radny.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- bark środków finansowych w budżecie gminy.
Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 1 głosów,
wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XVIII/81/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 09 czerwca 2008 r w sprawie zmian
do budżetu gminy na 2008r większością głosów została podjęta .Uchwała stanowi załącznik
nr 5 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi
zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług
Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie
Udzielono głosu Prezesowi Spółdzielni Usług Rolniczych Kazimierzowi Nagórzańskiemu,
który omówił wniosek dotyczący podwyżki opłat za dostawę wody.
Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokółu sesji.
Dyskusja:
Radny Piegza Adalbert- omawiana podwyżka opłaty stałej jest o ok.60%, dlaczego tak
wysoka jest podwyżka ?na co zostanie przeznaczona?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- podwyżka będzie przeznaczona na wymianę wodomierzy,.
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Radny Stania Gerard- na komisji rolnictwa omawiano wniosek w sprawie podwyżki, opłatę za
wodę podwyższono o 0,04 zł to nie jest za dużo, natomiast opłatę stałą podwyższono:
a)przy średnicy wodomierza 15-20 mm -z kwoty 2,00zł/m-c na 3,20zł/m-c,
b) przy średnicy wodomierza 25-40 mm - z kwoty 4,00zł/m-c na 5,50zł/m-c,
c)przy średnicy wodomierza 50-120 mm - z kwoty 10,00zł/m-c na 12,60zł/m-c,
radny uważa, że opłatę stałą podwyższono za dużo, jakość wody daje dużo do myślenia,
dostarczana woda nie jest czysta i zawiera dużo kamienia co sprzyja, że urządzenia
elektryczne się psują. Proponuje aby nie robić podwyżki , pozostawić stawki opłat za dostawę
wody bez zmian
Prezes SUR Kazimierz Nagórzański udzielił wyjaśnień-dostarczana woda jest systematycznie
badana przez SANEPID, badania są dokonywane na stacji uzdatniania oraz u odbiorców,
często nawet bez wiedzy eksploatatora pobierane są próbki w sklepach, i nie ma żadnych
zastrzeżeń, dostarczana woda odpowiada normom.
Radny Kurfeld Alfred również uważa, że proponowana stawka opłaty stałej jest za wysoka.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- wniosek eksploatatora jest pewnym bilansem
finansowym, proponowane opłaty są dla wszystkich tzn. dla tych co już korzystają z
wodociągu oraz dla tych co mają przyłącz a nie korzystają z wodociągu, kalkulacje dostawy
wody corocznie muszą być przedłożone zgodnie z przepisami prawa, nie podjęcie uchwały
spowoduje, że podwyżka wejdzie w życie po 75 dniach, jeżeli rada zmniejszy opłatę za
dostawę wody to różnicę trzeba zapłacić z budżetu gminy.
Udzielono głosu radczyni prawnej, która wyjaśniła- gdyby kalkulacja dostawcy była źle
sporządzono to możnaby dyskutować o obniżeniu opłaty, lecz takiej informacji nie było,
wobec czego wniosek radnego Gerarda Stani jest bezpodstawny.
Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone dla Gminy Cisek
przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Roszowickim Lesie w Cisku z/s Roszowickim Lesie,
który poddano pod głosowanie:
Za przyjęciem
- 2 głosy,
Przeciw
- 5 głosów,
Wstrzymało się od głosowania – 8 głosów,
Większością głosów nie podjęto uchwały.
Ogłoszono 10 min.przerwę.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych
Radny Piegza Adalbert- zapytał w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Sukowice
ul.Leśny Dwór, czy mieszkańcy tej ulicy odmówili przyłącza wodociągu wtedy jak
budowano?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- budynki te wtedy były nie zamieszkałe i przeznaczone
do rozbiórki.
Innych pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały po odczytaniu poddano pod głosowanie.
za przyjęciem
- 11 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
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wstrzymało się od głosowania – 4 głosy,
Uchwała nr XVIII/82/ 2008 Rady Gminy Cisek z dnia 09 czerwca 2008r w sprawie
zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek .
Udzielono głosu Sekretarzowi Gminy J.Groegerowi, który omówił projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk dla porównania przedstawiła
wynagrodzenie Wójta, przyjęte uchwałą V/18/2007 dnia 29 stycznia 2007r
Radni nie wnieśli żadnych pytań, projekt uchwały po odczytaniu poddano pod głosowanie.
Za przyjęciem
- 15 głosów,
Przeciw
- 0 głosów,
Wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XVIII/ 83/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 09 czerwca 2008r w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi
załącznik nr 7 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku.
Radny Stania Gerard zapytał jakie przepisy ustalają
kwotę 1.126zł najniższego
wynagrodzenia?
Udzielono głosu radczyni prawnej która udzieliła wyjaśnień – zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego najniższe wynagrodzenie wynosi 1 126,00zł.
Innych pytań nie zgłoszono, projekt uchwały po odczytaniu poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XVIII/ 84/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 09 czerwca 2008r w sprawie
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości
jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku
została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokółu sesji.
Zakończono podejmowanie uchwał.
Ad.7. Udzielono głosu Przewodniczącym komisji stałych rady, którzy przedstawili
informację z działalności komisji w okresie międzysesyjnym, na podstawie sporządzonych
protokółów, znajdujących się dokumentach komisji.
 Walach Karina- przewodnicząca komisji oświaty, kultury , zdrowia i spraw socjalnych,
Dyskusja:
Radny Walter Oleks- zgadza się z wnioskiem komisji w sprawie pozyskiwania środków
finansowych unijnych, lecz uważa, że nie potrzeby zatrudniania osoby do tych spraw tylko
można zlecić sporządzenie wniosku kompetentnej osobie.
 Wurst Alojzy – przewodniczący komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku
publicznego,
Radni nie wnieśli żadnych pytań do przedstawionej informacji komisji rolnictwa.
 Piegza Adalbert- przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej
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Radni nie wnieśli żadnych pytań do przedstawionej informacji komisji gospodarczobudżetowej
 Stania Gerard- przewodniczący komisji rewizyjnej
Radni nie wnieśli żadnych pytań do przedstawionej informacji komisji rewizyjnej.
Ad 8. Zapytania i oświadczenia radnych .
Radny Kirchniawy Robert – czy będą uzupełniane „dziury” na drogach remontowanych droga
recyklingu?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- będą „łatane dziury” na drogach asfaltowych.
Rany Mikliss Norbert- drogi powiatowe: wykaszanie i łatanie dziur?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- powiat wykaszał pobocza – 1 pas kosiarki, dziury będą
łatane po 15 czerwca 2008r,
Radny Stania Gerard-skierował pytanie do radnego powiatowego- 1.o remoncie nawierzchni
drogi powiatowej w Miejscu Odrzańskim kilkakrotnie mówił, poinformował, że dziury na tej
drodze dalej są, i przypuszcza, że do zimy będą zrobione,2. Obcinka gałęzi koło posesji
Wyżgoł.
Radny Powiatu Frioschko Rajmund udzielił wyjaśnień- Starostwo nie wyrabia się z robotą na
drogach, dalsze wykaszanie i „łatanie dziur” po 15.06.2008r, natomiast jeżeli chodzi o
wycinkę gałęzi k/ posesji Wyżgoł, należy rozważyć wszystkie inne możliwości gmina nie
może zlecić wycinki ponieważ posesja ta jest własnością prywatną, zaproponował aby
współpracować z właścicielem tej działki.
Radny Adam Roman- dróg powiatowych jest dużo, ludzi do pracy mało, organizację pracy
przedstawił na przykładzie: w Cisku na ul. Bełk był wypadek samochodowy, na tej ulicy
wykaszano pobocza , w niedługim czasie ten sam ciągnik jechał wykaszać na teren
gm.Pawłowiczki. Podobna organizacja pracy była przy obcinaniu gałęzi. Obcinano gałęzie na
terenie gm. Cisek a po 2 godzinach ten sam sprzęt pracował w Kędzierzynie-Azoty. Kto płaci
za przejazdy? Radny stwierdził, że gdyby na Cisku pracowano przez 5 dni to wszystkie
pobocza dróg powiatowych byłyby wykoszone, podobnie ze ścinką poboczy czy z
obcinaniem gałęzi, a obecnie traci się dużo pieniędzy na przejazdy, my wszyscy płacimy na
ten cel.
Radny Ketzler Alojzy- 30% z budżetu gminy,70% wn o dofinansowanie z Ministerstwa,
Zgłosił zrobienie mostku k/ większego stawu na tzw.Wydrzyle w Cisku.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- odezwa zostanie wysłana do Ministerstwa, a to czy
mostek będzie naprawiany należałoby wcześnie sprawdzić czyją własnością jest rów i czy jest
faktycznie pęknięty.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk złożyła interpelację w sprawie
składowania odpadów na placu po byłej cegielni w Kobylicach.
Przedyskutowano temat transportu samochodowego przejeżdżającego przez Kobylice.
Sołtys wsi Sukowice Rudek Helena-zapytała, w sprawie remontu drogi na ul.Leśny Dwór,
ponieważ nic się nie mówi o remontach dróg w miejscowości Sukowice
Wurst Alojzy –przewodniczący Komisji Rolnictwa udzielił wyjaśnień, brak środków
finansowych w budżecie gminy, remonty dróg metodą recyklingu się nie sprawdziły dlatego
odstępujemy od tej formy remontu, będzie robiona droga z Sukowic do Roszowickiego Lasu
tzw droga „buraczana”.
Sołtys Cisek
Kazimiera Lewicka zapytała w sprawie tablic dwujęzycznych nazw
miejscowości, które będą na terenie Gminy stawiane, zaproponowała aby postawić również
jakieś tablice przy wjeździe tj „ Gmina Cisek wita” z herbem gminy.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- tablice miejscowości dwujęzyczne są w toku
załatwienia, natomiast nad tablicami „ Gmina Cisek Wita” jest problem, ponieważ mieliśmy
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blaszane które „znikły”, tablice te musiałyby być zrobione z „kamienia” lub czegoś innego
aby nie „kusiły” wandali czy też złomiarzy.
Radny Rajmund Frischko – udzielił informacji nt. mostu na rzece Odrze, mostem przejeżdża
transport ciężki głównie naszych firm przewozowo usługowych, niszcząc w ten sposób most,
który nie ma podbudowy. Powiatu nie stać finansowo na budowę nowego mostu, koszt
budowy takiego mostu wynosi ok. 300 milionów złotych i miasto nie ma środków
finansowych na wkład własny. Starostwo chciałoby dotrzeć do oryginału dokumentów
projektowych jak most był budowany. Temat stanu technicznego mostu wypłynął przy
przeglądzie dróg.
Wójt Gminy Cisek dodał do wypowiedzi radnego do wału powinien być dobudowany jeszcze
jeden most. Musimy monitować ten temat stwierdził Wójt. Jeżeli chodzi o most na Odsrze to
gdyby jeździł po nim transport 10T to nic by się nie działo, lecz jeździ transport dużo cięższy.
Ad.10. Żadne interpelacje nie wpłynęły.
Ad 11. Poinformowano o festynie w Przewozie pn „Spływ Pływadeł” dnia 14.06.2008r, Wójt
Gminy prosił aby wystawić tablice miejscowości nad brzegiem rz. Odry, ponieważ jest to
ważna informacja dla uczestników spływu.
Radny Walter Oleks- poinformował o wandaliźmie jaki miał miejsce w Cisku w dniach
07-08 czerwca 2008, uszkodzono znaki drogowe, tablice miejscowości, poprzewracano kosze
ze śmieciami, stwierdził, że należy uczulić policjantów aby częściej przejeżdżali przez gminę.
Wójt Gminy zapytał, o podejrzenia, czy wiadomo jest kto by to mógł zrobić, czy nasi
mieszkańcy czy też z zewnątrz?
Radni nie potrafili udzielić odpowiedzi dotyczącej wandalizmu w Cisku.
Wójt Gminy podziękował za przyznanie podwyżki płac. Innych wniosków nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek słowami” zamykam obrady XVIII Sesji Rady Gminy
Cisek”zamknęła obrady- godz. 18.00
Protokółowała: Małgorzata Siegmann
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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