
Protokół
 z obrad XIX Sesji Rady Gminy Cisek

z dnia 08 sierpnia 2008r – godz.8.30

Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  słowami „Otwieram obrady 
XIX  Sesji  Rady  Gminy  Cisek”  otworzyła  obrady  sesji.  Powitała  wszystkich  obecnych 
radnych,  sołtysów,  pracowników  Urzędu  oraz  redaktorów  prasy  lokalnej.  Sprawdziła 
prawomocność obrad XIX Sesji na 15 radnych obecnych 14  ( nieobecny Diter Hałas).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, wnioski  do 
porządku obrad. Radni nie zgłosili żadnych wniosków dotyczących zmiany porządku obrad. 
Przystąpiono do realizacji porządku obrad XIX Sesji  Rady Gminy Cisek, który przedstawia 
się następująco: 

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XVIII 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/ zaciągnięcia kredytu,
c/ przystąpienia Gminy Cisek do Lokalnej Grupy Działania,
d wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 
   2008-2012,

      e/ określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
   Cisek,
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 Rady Gminy Cisek zapytała o uwagi, wnioski do protokółu z obrad 
poprzedniej XVIII Sesji Rady Gminy Cisek . Radni nie zgłosili żadnych uwag do protokółu. 
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji poddano pod głosowanie :
Za przyjęciem                        - 13 głosów,
Przeciw                                    - 0 głosów,
Wstrzymało się od głosowania- 1 głos,
Protokół z obrad XIX Sesji większością głosów przyjęto.

 Ad  4 Udzielono  głosu  Wójtowi  Gminy,  który  przedstawił  sprawozdanie  ze  swojej 
działalności  w  okresie  miedzysesyjnym  tj  od  09  czerwca  2008  do  08  sierpnia  2008r  . 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji.

Ad.5. Przewodnicząca  przedstawiła  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w   okresie 
miedzysesyjnym  tj  od  09  czerwca  2008  do  08  sierpnia  2008r  .  Sprawozdanie  stanowi 
załącznik nr 4 do protokółu sesji.



Ad.6. Podjęcie uchwał
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008r . Udzielono 
głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do budżetu gminy na 2008r.
Przewodniczący komisji gospodarczo budżetowej  Adalbert Piegza poinformował, że komisja 
omawiała zmiany, które zostały większością głosów zostały podjęte. ( za przyjęciem zmian-4 
głosy, przeciw –0 głosów, wstrzymało się od głosowania –1 głos).
Dyskusja:
Radny Proksza Hubert zapytał o tablice z dwujęzycznymi nazwami, jaki gmina w tej sprawie 
poniosła wydatek?
Wójt  Gminy  udzielił  wyjaśnień-  tablice  dwujęzyczne  zostały  sfinansowane  z  budżetu 
państwa.
Radny Wurst  Alojzy-  zapytał   w sprawie remontu drogi w Steblowie ul.Brzozowa oraz o 
remont ul.Braci Wolnych w Roszowickim Lesie?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- przełożenie kostki brukowj w Steblowie ul.Brzozowa będzie 
wykonane bez przetargu  i  będzie  wykonane w tym roku, natomiast  ul.  Braci  Wolnych w 
Roszowickim Lesie będzie rozpatrywana w przyszłym roku, sprawdzimy jeszcze czy remont 
tej ulicy jest ujęty w protokóle komisji rolnictwa.
Radny  Stania  Gerard-  dodał  do  wypowiedzi  radnego  A.Wursta,  ul.Braci  Wolnych  w 
Roszowickim Lesie ma bardzo zniszczoną nawierzchnię i należałoby wyremontować chociaż 
odcinek ok.200 m do posesji Wala, przypomniał, że w bieżącym roku znacznie podwyższono 
stawkę podatku  rolnego  i  ustalono,  że  nadwyżka  z  tego  tytułu  zostanie  przeznaczona  na 
remont dróg gminnych. 
Wójt  Gminy  udzielił  wyjaśnień-  w  roku  bieżącym  wytypowaliśmy  drogi,  gdzie  należy 
położyć  dywanik  asfaltowy,  natomiast  nie  wytypowaliśmy  dróg  do  remontu  metodą 
recyklingu 
Radny Walter Oleks- zapytał o ścieżki rowerowe?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień-ścieżki rowerowe są na etapie kompletowania dokumentacji 
projektowej, ścieżki będą biegły na wałach przeciwpowodziowych.
Radny  Kurfeld  Alfred  zapytał  w  sprawie  zagospodarowania  placu  przed  Gminnycm 
Ośrodkiem Kultury w Cisku?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- GOK nie jest tematem dzisiejszych obrad sesji, omawiamy 
zmiany do budżetu Gminy, zapytał czy radni mają pytania do omawianych zmian do budżetu?
Innych pytań nie zgłoszono, projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy poddano 
pod głosowanie:
za przyjęciem                         – 12 głosów,
przeciw                                    – 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 1 głos,
Uchwała    Nr XIX/85/2008  Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008r 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  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu. 
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały. 
Udzielono  głosu  Wójtowi  Gminy  Cisek,  który  przedstawił  informację  o  celowości 
zaciągnięcia  kredytu.  Omawiany  projekt  uchwały  dotyczy  zaciągnięcia  kredytu 
preferencyjnego  w  kwocie   250  000,-zł,  który  zostanie   przeznaczony  na  remont  drogi 
transportu rolnego łączącej miejscowości Podlesie-Łany.  Aby złożyć wniosek o udzielenie 
kredytu  preferencyjnego,  potrzebna  jest  Uchwała  Rady Gminy,  mimo  iż  Regionalna  Izba 
Obrachunkowa wydała pozytywną opinię przy opiniowaniu projektu budżetu, taką procedurę 



określają  przepisy  prawne.  Kredyt  zostanie  zaciągnięty  na  okres  4  lat,  możliwości  spłaty 
określa § 2 projektu uchwały. 
Radny Proksza Hubert- zapytał czy nie jesteśmy w stanie  z własnych środków finansowych 
wyremontować tej drogi?
Wójt Gminy udzielił  wyjaśnień- remont tej drogi jest zaplanowany w budżecie Gminy do 
realizacji z kredytu, dlatego nie możemy realizować go ze środków finansowych własnych , 
omawiany kredyt  jest  bardzo korzystny  i  lepiej  zaciągnąć  ten  kredyt,  a  środki  finansowe 
własne pozostawić nawet na lokacie. W tej chwili mamy nasze środki finansowe na lokatach. 
Kredyt  komercyjny  byłby  dla  nas  niekorzystny  stwierdził  Wójt.   Zabezpieczenie  kredytu 
określa  § 3 projektu uchwały.
Radca  prawny  Beata  Dziwińska  udzieliła  wyjaśnień-  w  sprawie  dokonania  autopoprawki 
w § 3 projektu   uchwały  polegającej  na częściowej  zmianie  treści  „ lub ustanawia się 
hipotekę na przedmiocie kredytowania” przedmiotem kredytowania jest droga , droga nie 
może być przedmiotem hipoteki, dlatego proponuje dokonania autopoprawki „ lub ustanawia 
się hipotekę na nieruchomości Gminy”. 
Po  dokonaniu  autopoprawki  §  3  projektu  uchwały  otrzymuje  brzmienie:  „Tytułem 
zabezpieczenie spłaty kredytu wystawia się weksel „in blanco” lub ustanawia się hipotekę na 
nieruchomości Gminy. Możliwe jest ustanowienie obu zabezpieczeń łącznie”.
Wójt Gminy zapytał czy projekt uchwały jest zrozumiały dla wszystkich? Innych pytań nie 
zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
za przyjęciem                        - 12 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania- 0 głos,
Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała    Nr XIX/86/2008  Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008r w sprawie 
zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu większością  głosów   została  podjęta.  Uchwała 
stanowi załącznik nr 6  do protokółu sesji.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Cisek do Lokalnej Grupy 
Działania. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień, 
„  należymy  do  Międzygminnej   Fundacji  „EURO  CANTRY”-  partnerstwo  dla 
zrównoważonego  rozwoju  wsi,  będziemy  członkiem  tej  fundacji  po  podjęciu  omawianej 
uchwały, za  pośrednictwem  tej fundacji w ramach programu Lider Plus możemy korzystać 
ze środków finansowych przeznaczonych na małe granty i projekty realizowane na terenie 
wsi”
Radny Proksza Hubert zapytał-  jakie środki finansowe musimy przeznaczyć na ten cel
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- składka od mieszkańca, może to być kwota ok. 6 000,-zł, 
lecz  każda  wieś  może  skorzystać  z  dofinansowania   ok  25  000,-zł,  wszystkie  projekty 
składane   do Lidera,  które czasami opiewają na kwotę 0,5 mln  zł  mogą być  składane za 
pośrednictwem tej fundacji.  
Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                        - 14 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głos,
Uchwała  Nr  XIX/87/2008 Rady  Gminy  Cisek  z  dnia  08  sierpnia  2008r w  sprawie 
przystąpienia  Gminy  Cisek  do  Lokalnej  Grupy  Działania  została  jednomyślnie  podjęta  . 
Uchwała stanowi załącznik nr  7  do protokółu sesji
Przystąpiono  do  podjęcia  uchwały  w  sprawie  wieloletniego  programu  gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek  na lata  2008-2012.   Radni  stwierdzili,  że  nie  ma 
potrzeby czytania projektu uchwały.



Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk zgłosiła autopoprawkę do punktu 2 załącznika do 
projektu uchwały który ma brzmienie „ Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy na dzień 
30.04.2008r wynosi 39 lokali mieszkalnych, 11 socjalnych i 9 użytkowych” ponieważ zapis 
ten  jest  niezgodny  z  poniższą  tabelą.  Zaproponowała  zapis  „Wielkość  zasobu 
mieszkaniowego  gminy  na  dzień  30.04.2008r  wynosi  39  lokali  mieszkalnych,  w  tym  11 
socjalnych i 9 użytkowych”.
Wójt Gminy dodał, że zapis zaproponowany przez przewodniczącą jest prawidłowy. Radni 
stwierdzili aby zapis pkt 2 miał brzmienie, który określa tabela nr 1   załącznika omawianego 
projektu  uchwały  czyli  „Wielkość  zasobu  mieszkaniowego  gminy  na  dzień  30.04.2008r 
wynosi  28 lokali  mieszkalnych,  11 socjalnych  i  9  użytkowych”.  Stwierdzono,  że  ostatnia 
propozycja  zapisu jest najbardziej  zrozumiała,  więc dokonano autopoprawki .  Zakończono 
dyskusję dotyczącą punktu  2 załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek.
Radny  Kirchniawy  Robert  –  zapytał  o  remont  budynku  położonego  w  Przewozie 
ul.Odrzańska 19? Czy jest planowany jego remont?
Wójt  Gminy  udzielił  wyjaśnień-jest  to  budynek  nie  zamieszkały,  zależy  od  środków 
finansowych i decyzji Rady Gminy, lecz budynek ten jest w bardzo złym stanie technicznym 
i  wyremontowanie  go  z  przeznaczeniem  na  mieszkania  byłby  dużym  wydatkiem 
mieszkaniowym na dzień dzisiejszy na ten wydatek nas nie stać . 
Radny Proksza Hubert- zapytał, czy nie możnaby obciążyć lokatorów kosztami faktycznymi, 
które  Gmina  ponosi.  Pomijając lokatorów mieszkań socjalnych.  Zaproponował  aby zrobić 
analizę wpłat czynszu oraz analizę kosztów utrzymania budynków.
Wójt Gminy wyjaśnił- stawki czynszu reguluje przepis ustawy i nie ma dużej dowolności, 
stawka za ogrzewanie mieszkania  jest  różnicowana w zależności  od nakładów jaki gmina 
ponosi  na  poszczególny  budynek,  natomiast  stawka  podstawowa-bazowa  ona  jest  stała 
obliczana  na  podstawie  przepisów  obowiązujących.  Gdyby  policzono  dochody  jakie 
uzyskujemy z najmu lokali mieszkalnych to się nie równa nakładom jakie ponosimy. Ostatnio 
bardzo mało wydatkowaliśmy na remonty lokali mieszkalnych . 
Można zrobić  analizę  dochodów i  wydatków w tym paragrafie  i  na komisji  gospodarczo 
budżetowej przeanalizować.
Pani sołtys Kazimiera Lewicka zapytała- czy Gmina posiada mieszkanie „ awaryjne”  jako 
przykład podała rodzinę patologiczną i jakby matka z dziećmi musiała uciekać przed ojcem 
pijakiem, czy dla takiej rodziny mamy mieszkanie?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień, że takiego mieszkania nie posiadamy.
Radny Oleks Walter- stwierdził „ aby nie wywoływać wilka z lasu”, i poinformował, że w 
takich przypadkach pomaga Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wójt  Gminy  Cisek  udzielił  wyjaśnień-  rodziny  patologiczne  są  objęte  opieką  gminy, 
natomiast mamy inne przypadki dotyczące mieszkań, prywatni właściciele wynajmują swoje 
domy,  meldują  na pobyt  stały  lokatorów a  po  jakimś  czasie  decyzja  jest  zmieniana  albo 
lokator nie odpowiada, albo budynek zamierzają sprzedać i wtedy ci lokatorzy przychodzą do 
gminy z  prośbą  o  przydzielenie  mieszkania,  nie  jest  tak,  że  ktoś  przyjdzie  i  musi  lokal 
mieszkalny otrzymać, jest obowiązkiem gminy  mieszkanie zapewnić jeżeli lokal jest wolny, 
natomiast  nie  stać  nas  na   budowanie  nowych  lokali  mieszkalnych.  Innych  pytań  nie 
zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                       - 12 głosów,
przeciw                                  - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania-2 głosy 
Uchwała  Nr  XIX/88/2008  Rady  Gminy  Cisek z  dnia  08  sierpnia  2008  w  sprawie 
wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy  Cisek  na  lata 



2008-2012  większością  głosów  została  przyjęta.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  8   do 
protokółu sesji .
Przystąpiono  do  podjęcia  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek
Wójt  Gminy Cisek omówił projekt uchwały- podobna uchwała była podjęta w roku 2000, 
która  regulowała  zasady  gospodarowania  nieruchomościami  gminnymi  jednakże  od  tego 
okresu zaistniały znaczne zmiany min to, że obecnie zarządcą Gminy jest Wójt a poprzednio 
zarządzał  Zarząd  Gminy.  Uchwała  taka  jest  niezbędna  celem  przedłożenia  w  Kancelarii 
Notarialnej  w  trakcie  dokonywania  sprzedaży  nieruchomości.  Zasady  sprzedaży 
nieruchomości  gminnych  się  nie  zmieniły.  Szczegóły  sprzedaży  nieruchomości  regulują 
przepisy prawne.
Radny Stania Gerard- zapytał o § 14 pkt 1i2 „ 1.Stawki czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu 
ustala Wójt    „2. Przeprowadzając drugi przetarg Wójt może obniżyć stawkę wywoławczą 
czynszu do 50%”.
Wójt  Gminy  udzielił  wyjaśnień-  jeżeli  chodzi  o  pkt  1  to  Wójt  ustala  stawkę  czynszu 
dzierżawy lub najmu na podstawie odrębnego Zarządzenia Wójta. Natomiast jeżeli chodzi o 
pkt  2  to  Wójt  może  obniżyć  stawkę  wywoławczą  do  50%,  Wójt  odpowiada  za  sprawy 
finansowe i Wójt może stawkę wywoławczą obniżyć. Chyba, że szanowna rada ma pomysł 
inny , wyjaśnień udzieli w tym temacie Pani radczyni prawna
Udzielono  głosu  Pani  radczyni  prawnej  –  przepis  prawny  o  przetargach  mieniem 
komunalnym,  reguluje zasady dokonywania ulg przy sprzedaży nieruchomości i jest to od 
25%-50%.
Wójt  Gminy  dodał  do  wypowiedzi-  na  udzielanie  tego  typu  obniżek  ma  wpływ  wiele 
czynników:  wartość  sprzedawanej  nieruchomości,  jaka  to  jest  nieruchomość,  jaka 
powierzchnia i jeżeli  bardzo nam zależy aby ktoś zajął się tą nieruchomością  można tego 
typu ulgi udzielić. Generalnie nie stosowaliśmy ulgi 50% przy sprzedaży nieruchomości.
Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                       - 14 głosów,
przeciw                                  - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania-0 głosy
Uchwała Nr XIX/89/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008 w sprawie określenia 
zasad  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  Gminy  Cisek.  została 
jednomyślnie podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr 9  do protokółu sesji .
Zakończono podejmowanie uchwał.

Ad.7 Radny Adam Roman – w rejonach górskich były powodzie i pod nieobecność sołtysa 
miejscowości  Roszowicki  Las  pyta  czy  jako  gmina  będziemy  organizować  pomoc  dla 
poszkodowanych, ponieważ nam też kiedyś pomogli.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- mogą być deklaracje sołectw lub rolników, to gmina się tym 
zainteresuje i zorganizujemy transport, na razie żadnych pism żeśmy nie otrzymali.
Rady Wurst Alojzy-na jakim etapie jest sprawa modernizacji oświetlenia na terenie gminy
Wójt Gminy-  jest stanowisko Regionalnych Izb Obrachunkowych, wyjaśniające, że Gminy 
nie mogą  modernizować oświetlenia ulicznego za środki finansowe własne. W związku z 
tym,  iż  lampy i  wszystkie  instalacje  są  własnością  zakładów energetycznych   gminie  nie 
wolno tej inwestycji modernizować z budżetu gminy taką opinię otrzymaliśmy z RIO i jako 
Wójt nie wie jak problem rozwiązać, oświetlenie uliczne nie jest to majątkiem  gminy, gmina 
może przejąć w użyczenie całe oświetlenie uliczne , zmodernizować go i oddać ponownie 
zakładom energetycznym,  transakcja  ta  może  być  przeprowadzona  w   drodze  przetargu, 
gmina w drodze przetargu może przejąć umową użyczenia oświetlenie uliczne , w obecnej 
chwili zakładom energetycznym nie zależy na modernizacji, ponieważ przy podwyżce opłat 



za energię elektryczną otrzymują dużo kasy, która bez żadnych problemów wpływa na ich 
konto  i  jest  sytuacja  „patowa”.  Gminie  absolutnie  nie  wolno  finansować  modernizacji 
oświetlenia  ulicznego  .Wójt  nie  weźmie  sobie  na   wyłączną  odpowiedzialność  inwestycji 
wartą  prawie  na  800 000,-zł,  ponieważ nie  dysponuje  prywatnie  takim majątkiem.  Takie 
stanowisko jest na dzień dzisiejszy i nie potrafił określić jak problem rozwiązać.
Radny Piegza  Adalbert  –  zapytał,  jak  inne  gminy  modernizują  oświetlenie  uliczne?  Jako 
przykład podał Gminę Polska Cerekiew.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- jest zrobiona część modernizacji oświetlenia w Gminie 
Polska  Cerekiew,  lecz  jest  to  naruszenie  „dyscypliny  finansów  publicznych”-  jest  to 
finansowanie zadania nie należącego do  kompetencji Gminy.
Radny Kosian Rudolf- zapytał o drogę w Nieznaszynie?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-decyzja nie jest podjęta, przedwczoraj dokonano wizji 
w terenie, wstępnie wymaga to odtworzenia rowu, płyt nie posiadamy,  nie wiemy również ile 
wyniesie  koszt tego zadania, więc w terminie  późniejszym Wójt udzieli informacji. Takich 
sytuacji na terenie Gminy jest więcej, było to widoczne po ostatnich ulewach. Dużo rowów 
polikwidowano i  podobny problem jak w Nieznaszynie   czy Łanach występuje  w innych 
miejscowościach.    
Radny Stania Gerard- poruszył temat remontów dróg powiatowych.
Udzielono głosu Radnemu Powiatowemu Rajmundowi Frischko- ekipa remontowa na terenie 
Gminy Cisek była ok. 1 miesiąca, zakres robót, który był w stanie fizycznym do zrobienia 
został zrobiony, po miesiącu ekipa remontowa została ściągnięta na teren Kędzierzyna-Koźla, 
droga do Sukowic, do Miejsca Odrzńskiego nie została wyremontowana lecz w najbliższym 
czasie  prace  te  zostaną  wykonane,  jako  radny  zdaje  sobie  sprawę  z  uciążliwości  jakie 
sprawiają nam dziury w nawierzchni asfaltowej oraz ze zniszczeń mienia, które w związku 
z tym występują. Poinformował, jeżeli dochodzi do uszkodzenia mienia to można ubiegać się 
o odszkodowanie, drogi są ubezpieczone i każdemu z tego tytułu należy się odszkodowanie.
Wiadome jest,  że nie o to  chodzi  aby otrzymać  odszkodowanie lecz o to  aby drogi były 
wyremontowane. 
Na remonty dróg potrzeba czasu i pieniędzy. Środki finansowe przeznaczane na remonty są 
jakie są stwierdził radny, ale w ramach możliwości starostwo zamierza zrobić jak najwięcej. 
Powiat zarządza majątkiem większym aniżeli drogi, drogi stanowi tylko jeden element, aby 
drogi były w dobrym stanie powinno być dobre zarządzanie, tu nie jest dobrym rozwiązaniem 
aby uzupełnić ubytki w nawierzchni dróg na jakiś okres czasu, jako radny powiatowy stara się 
zająć  sprawą  nie  jako  radny  walczący  o  sprawy  swojej  gminy  lecz  jako  gospodarz 
zarządzający  majątkiem,  radnemu  bardzo  zależy  aby  ludzie,  którzy  pracują  w  ekipie 
remontowej dróg byli ludźmi odpowiedzialnymi, aby sprzęt który do celów utrzymania dróg 
który jest kupowany był trafioną inwestycją tzn aby nie był kupowany na daremno, jeżeli 
uzdrowimy  wydziały  infrastruktury  drogowej  a  w  niedługim  czasie  Zarząd  Dróg 
Powiatowych  to  reakcja  wykonywania  robót  będzie  szybsza,  łatwiejsza  i  będziemy 
zadowoleni.
Radny Stania  Gerard-  była  deklaracja  starostwa,  że  zostanie  położony dywanik  asfaltowy 
między Dzielnicą a Miejscem Odrzańskim i nic nie jest zrobione, obiecywano zrobić chodnik 
w Cisku?
Radny Frischko Rajmund udzielił wyjaśnień-   śledzi budżet Rady Powiatu i jeżeli można 
dołożyć  pieniędzy  z  budżetu  gminy  lub  budżetu  własnego  to  Rada  Powiatu  jest  taka 
propozycją zainteresowana.
Radny Proksza Hubert- również poruszył temat przełożenia chodnika w Cisku oraz położenia 
nowych chodników, ponieważ takie propozycje były przez Starostwo Powiatowe składane. 
Radny Powiatu Rajmund Frischko – poinformował,  że na Sesji Rady Powiatu był  obecny 



członek Zarządu Pan Jerzy Pałys, koszt  robót na terenie Cisku przekracza 350.000,-zł, wiec 
tylko  część robót będzie wykonana na tereni Cisku i to nie prędzej jak we wrześniu.
Sołtys  Kazimiera Lewicka uważa,  że w powiecie się nic nie robi, w poprzedniej  kadencji 
przekształcał  się  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Wydział  Infrastruktury  Starostwa 
Powiatowego, obecnie znowu  się przekształcają z Wydziału Infrastruktury w Zarząd Dróg 
Powiatowych i nie robi się nic, ciekawe co w dalszej kadencji będzie się robić?  mieszkańców 
nie satysfakcjonują  obietnice, że będzie lepiej , mieszkańcy pragną mieć namacalne dowody 
co jest wynikiem ciągłego przekształcania.
Radny Powiatu Rajmund Frischo- doskonale rozumie uwagi kierowane do zarządców dróg 
powiatowych jako mieszkaniec  Cisek,  nie  potrafił  udzielić  odpowiedzi  co było  przyczyną 
przekształcania tego zakładu , radni poprzedniej kadencji a którzy również są nadal radnymi 
w tej  kadencji  nie  byli  w stanie  wytłumaczyć  reorganizacji   Zarządu Dróg Powiatowych, 
twierdzili,  że  a  danych  które  wtedy  im  przedstawiono  jednoznacznie  wynikało,  że 
przekształcenie  się  w  Wydział  Infrastruktury  Drogowej  jest  rozwiązaniem  dobrym, 
pozbywanie się sprzętu i ludzi i pracowanie tylko na zlecenia polegające na zatrudnianiu kilku 
inspektorów  nadzoru,  wynajmowaniu  firm,  które  dokonywałyby  remontów.  System  ten 
wyraźnie się nie sprawdził i w chwili obecnej kupowany jest sprzęt, zatrudnia się ludzi którzy 
wykonują drobne remonty, wiadomo, że firmy  takie jak: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
i Mostowych ,Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „M+”  nie są wystarczającymi, nie mają 
takiej  mocy  przerobowej    żeby  na  każde  zawołanie  przyjechać  i  chociażby  ubytki  w 
nawierzchni  pozaklejać,  także  powiat  musi  liczyć  na  ludzi  swoich  i  na  swoje  ekipy 
remontowe, w momencie kiedy się ma swoich ludzi dokupuje się sprzętu to pod względem
prawnym  jest  to  niemożliwe,  bo  nie  da  się  zatrudnić  10  konserwatorów  ,  jeżeli  jest  to 
pracownik  Starostwa,  nie  może  on  być  zatrudniony  jako  fachowiec  czy  majster  czy 
brygadzista  do spraw drogowych.

Dlatego nie może udzielić informacji na temat przekształcenia Zarządu Dróg Powiatowych w 
Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego . Dosyć duża grupa radnych się zmieniła w 
obecnej kadencji i ustalono aby ponownie powołać Zarząd Dróg Powiatowych i większość 
prac  drogowych  wykonywać  we  własnym  zakresie.  Uważa,  że  obecnie  prace  drogowe 
wykonywane są dobrze. Planuje się kupić „remonter” maszyna która kosztuje ok.  250 000zł , 
i jest ciągnięta za ciągnikiem.
Sołtys Kazimiera Lewicka- zapytała co z mostem na rzece Odrze?
Wójt Gminy Cisek – za drogi powiatowe odpowiada Starostwo Powiatowe , kiedy po moście 
jeździły samochody o dopuszczalnej ładowności do 10 ton i gdyby dalej tego przestrzegano to 
most służyłby dalej, ekspertyzy nawierzchni były robione i innej nawierzchni ten most nie 
może mieć,  wszyscy wiemy,  że tym mostem przejeżdżają samochody o znacznie większej 
ładowności  ,  dopóki  wały  nie  będą  wybudowane  to  nowego  mostu  nie  będzie,  budowa 
nowego mostu jest inwestycją bardzo drogą. 
Sołtys  Kurfeld  Alfred-  o  wykorzystaniu   sprzętu  będącego  w  posiadaniu  wydziału 
infrastruktury,  wykaszano  pobocza w Miejscu Odrzańskim i w Podlesiu, po 2 godzinach ten 
sam  ciągnik  był  widziany  w  Polskiej  Cerekwi  i  Ostrożnicy,  radny  stwierdził,  że  prace 
powinny być ustalone gminami,  i  wtedy nie tracono by czasu ani pieniędzy na przejazdy, 
jeżeli ten ciągnik byłby 2 dni na terenie jednej gminy wykosił by wszystkie pobocza.  Nie 
powinny być organizowane prace drogowe w ten sposób stwierdził radny. 2. Koło  posesji 
Wyżgoł w Podlesiu  jest czyszczony rów, i czy będą obcinane gałęzie drzew, które sięgają do 
linii energetycznej, zapytał radny?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- Zakłady Energetyczne nie chcą obciąć gałęzi bo twierdzą, że 
drzewa są własnością prywatną , telekomunikacja również nie chce, zapytał, czy obcięcie tych 



gałęzi  zapłacić  z  budżetu  gminy  ?  nie  jest  to  proste  rozwiązanie,  prace  te  muszą  być 
wykonane na wysięgniku.
Radny Stania Gerard- uważa są osoby przeszkolone do pracy na wysięgniku, zaproponował 
aby w budżecie na ten cel zaplanować 1.000zł i jako radny załatwia sprawę sam, ponieważ 
jest mu wstyd przed wyborcami, że nie może jako radny sprawy dotyczącej obcięcia gałęzi 
stanowiących własność P.Wyżgoła załatwić.
Radny Frischko Rajmund udzielił odpowiedzi- w urzędzie gminy nie ma osób przeszkolonych
do pracy na wysięgniku, z obcinką gałęzi należy poczekać do jesieni lub do wczesnej wiosny 
ponieważ  teraz  nie  wolno  takich  prac  wykonywać,  poinformował  aby  rowu  k/posesji 
Wyżgoła nie robić,  obcinkę należy uzgodnić z Zakładami Energetycznymi, Wójt nie może 
przeznaczyć  środków finansowych na zadania,  które nie stanowią własności gminy,  jeżeli 
każdy po części zapłaci to sprawę możemy sfinalizować.
Co do odpowiedzi o koszeniu poboczy, nadzór zdaje sobie sprawę z organizacji pracy , to, że 
ciągnik przejeżdża czasem na inne drogi wynika z tego, na poboczach czasem znajdują się 
elementy które tam nie powinny być czyli kamienie,  łańcuchy, czy inne metale, dochodzi w 
ten sposób do uszkodzenia kosiarki i wtedy ciągnik zjeżdża na bezę, a po naprawie wyjeżdża 
na inny teren, takie sytuacje mają bardzo często miejsce, pobocza na  terenie Cisek zostały 
wykoszone w ciągu 4,5 dnia.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że jeżeli dzieje się coś nie tak podczas wykaszania 
poboczy,  czy podczas  innych  prac należy dzwonić do Radnego powiatowego,  czy też do 
Starostwa Powiatowego.
Radny Kurfeld Alfred- zgłosił, że na potoku Dzielniczka w dwóch miejscach zrobił się zator.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek – poinformowała Radę, że Radni Stania Gerard i Radny 
Kosian Rudolf bez usprawiedliwienia opuścili obrad dzisiejszej Sesji-godz. 10.00.

Ad. 8 Przedyskutowano sprawy gminy takie jak:
- dzikie wysypisko w Kobylicach  z tyłu za żwirownią,
-  dożynki gminne,
- ustawienie znaku „ droga ślepa” przy wjeździe do miejscowości Biadaczów 

Ad.9. Wpłynęła jedna interpelacja , na którą została udzielona odpowiedź pisemna.

Ad.10. Opracowano stanowisko Rady Gminy Cisek w sprawie  dodatkowej subwencji dla 
oświaty związanej z podwyżkami płac dla nauczycieli w trakcie roku budżetowego.
Wójt Gminy poinformował, że podwyżki płac powinny być rekompensowane.
Stanowisko Rady Gminy poddano pod głosowanie: 
za wysłaniem                          – 12 głosów,
przeciw                                     - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Wysłanie  treści  stanowiska  do  Ministerstwa  Edukacji  jednogłośnie  przegłosowano.  Treść 
stanowiska Rady Gminy Cisek stanowi załącznik nr 10 do protokółu sesji.
Innych wniosków nie zgłoszono, zakończono obrady XIX Sesji- 10.30             

 Protokółowała Małgorzata Siegmann
Przewodnicząca

Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk


