
Protokół
z obrad XX Sesji Rady Gminy Cisek

z dnia 30 września 2008r. –14.00

Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  słowami „Otwieram obrady 
XX  Sesji  Rady  Gminy  Cisek”  otworzyła  obrady  sesji.  Powitała  wszystkich  obecnych 
radnych, sołtysów, pracowników Urzędu  redaktorów prasy lokalnej oraz laureatów konkursu 
„  Najbardziej zadbana zagroda wiejska”.  Sprawdziła prawomocność obrad XX Sesji na 15 
radnych obecnych  14  (  nieobecny:  Kosian Rudolf,  spóźnili  się:  Kurafeld Alfred i  Wurst 
Alojzy ).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.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XIX Sesji Rady Gminy.
4. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu „ Najbardziej zadbana zagroda wiejska”
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.  Informacja  i  komunikaty  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Cisek  o  działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
7. Omówienie przez Panią Olgę Thym programu usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy Cisek.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na 
lata 2008-2032 
b/ zmian w budżecie gminy Cisek na 2008r.

9. Informacja z działalności komisji problemowych rady  w okresie   międzysesyjnym.
10. Zapytania i oświadczenia radnych.
11. Informacje oraz  zapytania sołtysów.
12 Odpowiedzi na interpelacje radnych.. 
13.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca  Rady Rozwita  Szafarczyk  zgłosiła  wnioski  do porządku obrad  dotyczące 
wprowadzenia dwóch projektów uchwał:
Pkt  8  c-  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  gminie  Ujazd  pomocy  finansowej  celem 
wsparcia  osób  dotkniętych  klęską  zniszczeń  wskutek  gwałtownych  wichur  i  trąby 
powietrznej,
Pkt 8 d- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na II półrocze 
2008r.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Wnioski Przewodniczącej Rady Gminy  Rozwita Szafarczyk poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                          –12 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Zmianę porządku obrad przyjęto jednomyślnie, przystąpiono do realizacji porządku obrad, 
który po zmianach przedstawia się następująco:
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1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XIX Sesji Rady Gminy.
4. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu „ Najbardziej zadbana zagroda wiejska”
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.  Informacja  i  komunikaty  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Cisek  o  działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
7. Omówienie przez Panią Olgę Thym programu usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy Cisek.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na 
lata 2008-2032 
b/ zmian w budżecie gminy Cisek na 2008r.
c/ udzielenia gminie Ujazd pomocy finansowej celem wsparcia osób dotkniętych klęską 
zniszczeń wskutek gwałtownych wichur i trąby powietrznej,

     d/ przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na II półrocze 2008r.
9. Informacja z działalności komisji problemowych rady  w okresie   międzysesyjnym.
10. Zapytania i oświadczenia radnych.
11. Informacje oraz  zapytania sołtysów.
12 Odpowiedzi na interpelacje radnych.. 
13.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Ad. 3 Przewodnicząca Rady Gminy  zapytała o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej sesji. 
Radni nie zgłosili żadnych wniosków , przyjęcie protokółu poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                          –10 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 2 głosów,
Większością głosów, protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty.

Ad. 4. Udzielono głosu Sekretarzowi Urzędu Gminy Jerzemu Groeger, który odczytał 
protokół z rozstrzygnięcia konkursu na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską.
W kategorii „ Gospodarstwo Rolne” komisja przyznała :
II miejsce dla gospodarstwa Państwa Bertolda i Irmgardy Kirchniawy z Przewozu,
Wyróżnienie dla  gospodarstwa Pani Beaty Gwóźdź z Roszowic,
W kategorii „nieruchomości „ komisja przyznała:
II miejsce dla zagrody Państwa Kornelii i Mariana Malik z Dzielnicy,
II miejsce dla zagrody Pani Krystyny Skazidroga z Nieznaszyna,
III miejsce dla zagrody Państwa Nory i Johana Wieland z Roszowickiego Lasu,
III miejsce dla zagrody Państwa Gizeli i Piotra Draga  z Przewozu,
III miejsce dla zagrody Państwa Renaty i Krzysztofa Burek z Roszowic,
Wyróżnienie dla  zagrody Państwa Krystyny i Andrzeja Wąsik z Miejsca Odrzańskiego,
Wyróżnienie dla zagrody Pana Ryszarda Zaremba z Miejsca Odrzańskiego,
Wyróżnienie dla zagrody Państwa Bożeny i Sebastiana Olszowskich z Cisku.
Protokół Gminnej Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji. 
Nagrodzone zagrody pokazano multimedialnie.



-3-
Protokół   z   obrad XX Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 30 września 2008r  

Ad. 5. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 08 sierpnia 2008 do 30 września 2008r
- w dniach od 05do 08 września 2008r nasza delegacja 7 osobowa, gościła w Gminie 
partnerskiej w Korperich w Niemczech, pobyt pokazano multimedialnie.
- odbyło się spotkanie z sołtysami  w sprawie organizacji dożynek gminnych,
- dnia 13-14 września odbyły się dożynki gminne w Landzmierzu, podziękował sołectwom za 
  organizacje dożynek, podziękował Pani Sołtys, Pani Radnej wsi Landzmierz, wszystkim się  
  podobało, atmosfera była bardzo przyjemna,  Landzmierz pokazał się z dobrej strony.
-podziękował sołectwom, radom parafialnym,  za organizację dożynek parafialnych-  
  wiejskich, podziękował za zaproszenia na te dożynki lecz nie udało się Wójtowi we  
  wszystkich dożynkach wiejskich uczestniczyć,
- poinformował o ustawieniu tablic miejscowości dwujęzycznych, ustawiono 39 tablic, 
  których koszt wynosił ok. 42 000,-zł, całość została sfinansowania ze środków finansowych 
  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przykrą sprawą jest fakt, że  w   
  Kobylicach tablica jest systematycznie zamalowywana, fakt ten jest zgłoszony na policję.
- poinformował o przetargach: 1.na dowóz uczni do szkół, wygrała firma „Veolia” Transport  
  Opolszczyzna,  cena zamówienia  wynosi 221 380,-zł,  2. na przebudowę dróg we wsiach 
Błażejowice,  Cisek  ,  Landzmierz,  Miejsce  Odrzańskie,  Przewóz,  wygrała  firma 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych  Kędzierzyn-Koźle cena zamówienia wynosi 
189 656,-zł to przedsiębiorstwo wykonuje roboty w poszczególnych wsiach, 3. oraz odbył się 
przetarg  na  dostawę  oleju  napędowego  dla  naszych   placówek  i  obejmuje  dostawę  od 
października 2008 do  kwietnia 2009r
- poinformował o korespondencji: do urzędu wpłynęło- 562 pism, wysłano-612, wydano 86 
zaświadczeń ,  do działalności  gospodarczej wpisało się 6 podmiotów,  zmiany dokonały 4 
podmioty, i wykreślono 3 pomioty z ewidencji,   
-poinformował o wydanych decyzjach i zarządzeniach Wójta,
Na zakończenie  swojej  wypowiedzi  zaprosił  Sołtysów do Gminnego Ośrodka  Kultury w 
Cisku na  dzień  01 października  2008-  godz.19.00,   gdzie  Lider  +  organizuje  spotkanie  w 
sprawie lokalnej strategii działania obszarów wiejskich, zachęcił aby sołtysi uczestniczyli w 
tym spotkaniu. Spotkanie jest bardzo ważne, ponieważ  przy ubieganiu się o środki finansowe 
z programu „Odnowa Wsi”, nasze pomysły powinny być  w tej strategii ujęte. 
Dyskusja:
Radny Stania Gerard- w sprawie „punktu buraczanego” w Dzielnicy, śmieci dalej tam są,
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- odbył się przetarg na dzierżawę „punktu buraczanego” wraz 
z usunięciem nieczystości, jeżeli radny sobie życzy to treść umowy dzierżawy może zostać 
przedłożona.
Innych pytań nie zgłoszono.

Ad. 6, Przewodnicząca rady gminy Rozwita Szafarczyk przedstawiła sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym, oraz przedstawiła sprawozdanie z pobytu w 
Korperich-Niemcy. Uczestnictwo w delegacji było bardzo mile wspominane przez 
uczestników delegacji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokółu sesji

Ad.7.  Udzielono głosu Pani mgr inż Oldze Thym, która omówiła program usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek. Program stanowi załącznik nr 5 do 
protokółu.
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Dyskusja: 
- czy można otrzymać dofinansowanie z funduszy unijnych?
- mówi się o czymś , lecz nie idą za tym pieniądze?
- co zrobić z dzikimi wysypiskami, gdzie miedzy innymi jest azbest, jeżeli nie będzie dopłat 
na usuwanie azbestu, tych wysypisk będzie więcej? 
Pani Olga Thym- raczej nie, każdy indywidualnie musi wniosek złożyć w sprawie 
dofinansowania utylizacji azbestu a popularnie eternitu, co województwo to są inne wytyczne, 
jest wydane rozporządzenie w sprawie postępowania z azbestem. Sprawa utylizacji azbestu 
dopiero wchodzi w życie.
O dzikich wysypiskach z azbestem nic jej nie wiadomo, lecz przypuszcza , że takie wysypiska 
są. Podczas robienia inwentaryzacji pytała mieszkańców o miejsca składowania azbestu lecz 
odpowiedzi nie uzyskała.
Wójt Gminy Cisek  – kiedy  był wykorzystywany jako materiał budowlany nie było innych 
pokryć dachowych i nie mówiono wtedy nic o jego szkodliwości.
Radny Wurst Alojzy- zaproponował aby „Związek Gmin” dopomógł gminom w pozyskaniu 
pieniędzy na demontaż azbestu.
Radny Kurfeld- skoro azbest jest szkodliwy, to do jego demontażu  powinny być odpowiednie 
firmy i pieniądze.
Pani Pani Olga Thym – bez programu nie można ubiegać się o środki finansowe.
Wójt Gminy dodał do wypowiedzi- jeżeli eternit jest na dachu to szkodliwy nie jest, przy 
demontażu jest szkodliwy, problem azbestu nie jest tylko problemem Gminy Cisek. Na 
zachodzie system usuwania azbestu funkcjonuje. Musimy zacząć od uchwalenia programu 
usuwania.
Radny Oleks Walter- opracowany program jest „drogowskazem” co powinniśmy zrobić, 
„wszystko jest napisane’ proponuje zamknięcie dyskusji.
Zgłoszono autoporawkę do projektu programu usuwania azbestu , na str.55 pkt 7, jest wpisane 
RADA MIASTA a powinno być RADA GMINY.
Innych pytań nie zgłoszono. Pani Olga Thym  zapewniła, że jeżeli zajdzie potrzeba to chętnie 
przyjedzie na posiedzenie Komisji czy Rady w celu udzielenia bieżących informacji w 
omawianym  temacie.

Ad.8. Podjęcie uchwał:
Po omówieniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032, przystąpiono do głosowania:  
za przyjęciem                           –9 głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 5 głosów,
Uchwała Nr XX/90/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 30 września 2008r w sprawie przyjęcia 
 programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032 
większością głosów została przyjęta uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokółu sesji

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008r. Udzielono 
głosu Pani skarbnik  Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami 
rozdziałami i paragrafami.
Proponowane zmiany omawiała komisja gospodarczo-budżetowa, która wydała pozytywną 
opinię. 
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Radni nie wnieśli żadnych pytań do proponowanych zmian,
za przyjęciem                           –13głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Radna Lewandowska Adelajda opuściła obrady sesji.
Uchwała Nr XX/91/2008 Rady Gminy Cisek z dnia30 września 2008r w sprawie zmian do 
budżetu gminy na 2008r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do 
protokółu sesji.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  udzielenia gminie Ujazd pomocy finansowej 
celem wsparcia osób dotkniętych klęską zniszczeń wskutek gwałtownych wichur i trąby 
powietrznej. Przewodnicząca rady Gminy Cisek odczytała projekt uchwały. Radni nie wnieśli 
żadnych pytań do projektu uchwały.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                           –13głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Uchwała Nr XX/92/2008 Rady Gminy Cisek z dnia30 września 2008r w sprawie  udzielenia 
gminie Ujazd pomocy finansowej celem wsparcia osób dotkniętych klęską zniszczeń wskutek 
gwałtownych wichur i trąby powietrznej została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi 
załącznik nr 8 do protokółu sesji.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na II 
półrocze 2008r. Projekt uchwały wraz z załącznikiem odczytał przewodniczący komisji 
Gerard Stania. Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                           –12głosów,
przeciw                                      -0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 1głosów,
Uchwała Nr XX/93/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 30 września 2008r w sprawie  przyjęcia 
planu pracy komisji rewizyjnej większością głosów  podjęto. Uchwała stanowi załącznik nr 9 
do protokółu sesji.
Zakończono podejmowanie uchwał i ogłoszono 10 min przerwę.

Ad 9. Przewodniczący komisji stałych rady odczytali protokóły z posiedzeń informujące o 
pracach komisji w okresie międzysesyjnym 

Ad.10.Radny Robert Kirchniawy – zapytał o wjazd na obwodnicę od  strony naszej Gminy?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień-  mamy tylko wjazd awaryjny, temat jest drążony, lecz my 
jako Gmina nie jesteśmy stroną, inwestycja jest na terenie Kędzierzyna-Koźla i Reńskiej Wsi, 
w dokumentach budowana obwodnica nie ma pasa wjeżdżającego.
Redaktor Gazety Lokalnej Jarosław Jurkowski- swego czasu radny Paweł Ryborz bardzo się 
angażował aby od strony Gminy Cisek był wjazd na obwodnicę.
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Radny Ketzler Alojzy-1. wszyscy walczą o drogę, a jak się okazuje będziemy bez wjazdu na 
obwodnicę ,  zapytał  czy nie  możnaby zrobić „pospolitego ruszenia”  aby wjazd od strony 
Gminy Cisek był.  2.  Zapytał  co zamierzamy zrobić  z odkryciem wykopalisk,  które miały 
miejsce w Dzielnicy, nadmienił, że byłaby to atrakcja turystyczna  i możnaby pozyskać środki 
finansowe na ten cel lecz musimy mieć koncepcję co z tym zrobić. Uważa, że radni nie mają 
pojęcia o urządzeniu tego miejsca, takie budynku można zrekonstruować. 
Wójt  Gminy  udzielił  wyjaśnień-  wykopaliskami  w  Dzielnicy  zajmuje   się  Uniwersytet 
Wrocławski, obecnie odkrywki te są na etapie katalogowania i są finansowane  z budżetu 
państwa .   Taka jest  procedura,  odkopują,  katalogują i  zakopują odkrywki.  Jeżeli  katalog 
z odkrywkami otrzymamy wtedy poinformujemy radnych. Na razie innych informacji brak w 
tym temacie. Wójt był na miejscu wykopalisk, był to dół podzielony na kwatery, nie było tam 
żadnych szczątków domów, jedynie były szczątki przedmiotów codziennego użytku. Może 
następny etap odkrywek  przyniesie jakieś efekty.  Po zakończonych pracach gmina otrzyma 
katalog. Wójt prosił o koncepcję w tej sprawie ze strony radnych.

Radny Stania Gerard- poinformował, że obcinka drzew w Podlesiu, o której monitował na 
wcześniejszych sesjach została wykonana, na sesjach tłumaczono, że teren jest prywatny, że 
nie ma pieniędzy na ten cel, a radny wykonał jedną rozmowę telefoniczną ze Starostwem 

Powiatowym i temat załatwił. Załatwił również czyszczenie rowu w Podlesiu i łatanie dziur 
na drogach .
Pani  Sołtys  Krystyna  Żydziak-  poinformowała,  że  telefonicznie  załatwiła  łatanie  dziur 
w Miejscu Odrzańskim i jest zrobione.
Wójt Gminy Cisek podziękował radnemu, że w ten sposób sprawę załatwił.
Radny Stania opuścił obrady Sesji- 15.30.

Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała podziękowanie  złożone przez 
Panią dyr. Przedszkola w Cisku, dla radnych za dofinansowanie remontu przedszkola, 
Rany  Wurst  Alojzy-  zapytał  na  jakim  etapie  jest  modernizacja  oświetlenia  ulicznego, 
ponieważ ostatnio w Byczynicach co tydzień przyjeżdżały Zakłady Energetyczne wymienić 
żarówki w oświetleniu ulicznym.
Wójt Gminy udzielił  wyjaśnień- ostatnio ukazało się „ światło w tunelu” jest rozwiązanie 
lecz szczegółowych informacji udzieli na następnej sesji, prosił jeszcze o cierpliwość w tym 
temacie.
Ad.11.Sołtys Sączawa Elżbieta-złożyła podziękowanie dla Wójta Gminy oraz dla delegacji 
za udział w dożynkach gminnych, które miały miejsce w Landzmierzu dnia 13 i 14 września 
2008r. Poinformowała, że Landzmierz dokonał zbiórki pieniędzy dla Gminy Ujazd, nabierano 
4 450,-zł, które przekazano, rolnicy zadeklarowali przekazanie zboża w tym temacie dołączą 
do Cisek.
Wójt Gminy – dzięki  współpracy można dużo osiągnąć, poprzez dożynki „Landzmierz stał 
się duży”.
Sołtys Kazimiera Lewicka- poinformowała, że Cisek dokonał zbiórki pieniędzy dla Gminy 
Ujazd, która została poszkodowana przez wichury i trąbę powietrzną. Zebrano kwotę:  9 110,- 
zł, którą przekazano, dlatego bardzo dobrze, że radni podjęli uchwałę o przekazaniu pieniędzy 
dla tej gminy.
Radny Walter Oleks- poinformował ,że oprócz zbiórki pieniędzy Cisek zorganizował zbiórkę 
płodów rolnych i przekazano TIR z sianem i będzie jeszcze samochód ze zbożem, 10 t zboża 
już rolnicy zadeklarowali.    
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Sołtys wsi Przewóz Anna Ryborz- poinformowała ,że sołectwo Przewóz również zareagowało 
na klęskę żywiołową  jaka miała miejsce w Gminie Ujazd, w ciągu paru godzin mieszkańcy 
załadowali  TIRA  z  sianokiszonką  i  śrutą  .  Dokonano  też  zbiórki  pieniędzy  wspólnie 
z  sołectwami  Nieznaszyn  i  Roszowice  ponieważ stanowią jedną parafię  i  nazbierano  ok., 
4.000,-zł, które przekazano poszkodowanej gminie zaraz po klęsce.
Wójt Gminy Cisek podziękował sołtysom za solidarność  chęć niesienia pomocy w sytuacjach 
kryzysowych.
Sołtys wsi Łany Zemełka Jan- usprawiedliwiał się dlaczego sołectwo Łany nie brało udziału 
w dożynkach gminnych  Landzmierzu, wyjaśnił , że rok temu były ustalane terminy dożynek 
parafialnych,   dlatego  nie  można  było  zmienić  terminu,  zespoły  były  poumawiane,   nie 
wiedział  że daty dożynek się zbiegły  i wyszło tak, że Łany nie uczestniczyły w dożynkach 
gminnych.  Do organizacji dożynek był wybrany komitet i chcieli zmieniać daty dożynek. 
Poza tym chciałby położyć kres plotkom jakie krążą w sprawie referendum, że Sołectwo Łany 
zamierza  odłączyć  się  od  Gminy  Cisek  i  przyłączyć  do  Gminy  Polska  Cerkiew. 
Poinformował,  że  jest  to  plotka,  żart,  żadnego  referendum nie  było  i  Łany  nie  chcą  się 
odłączyć  od  Gminy  Cisek.  Na  zakończenie  swojej  wypowiedzi  zwrócił  się  z  prośba 
o dofinansowanie remontu kościoła w Łanach.
Wójt Gminy Cisek- wytłumaczył,  że data dożynek gminnych była  ustalona w marcu tego 
roku, wszystkie sołectwa potrafiły się zorganizować i dograć z dożynkami parafialnymi tylko 
nie  Łany.  Co  do  drugiego  tematu  wyjaśnił,  aby  przy  piwie  w  barze  nie  rozmawiano  o 
polityce, bo wtedy wynikają niepotrzebne plotki, od 30 lat albo i dłużej takich plotek nie było 
w Łanach.  Nikt na Łany nie nalatuje, nikt nikomu nic nie obiecywał, dożynki gminne się 
odbyły bez Łan, zespoły również występowały, chociaż  w marcu umów  nie spisywano.
Sołtys Alfred Kurfeld- stwierdził,  że dwie imprezy w jeden dzień na terenie Gminy to za 
dużo, bo wtedy frekwencja jest niższa.
Radny Oleks Walter- wyjaśnił, że po dożynkach gminnych w Landzmierzu, do Pani Sołtys 
w  Cisku  dotarła  informacja  o  przeprowadzeniu  referendum  w  Łanach  i  na  posiedzeniu 
komisji  radny  zapytał  radnego  z  Łan  P.Miklissa  czy  to  jest  prawda,  i  na  tym  dyskusję 
zakończono  na  komisji.  Po  tym  spotkaniu  było  jeszcze  kilka  telefonów.  Jeżeli  chodzi  o 
sołectwo Łany , to jako miejscowość sprawiają problemy podobnie było przy linii 400KV, 
gdyby nie robiono problemu linia przebiegałaby przez Gminę Cisek i mielibyśmy dochody 
ok.250 000zł rocznie z tytułu podatku. Należy konkretnie rozmawiać, nazwiska są Pani Sołtys 
Kazimierze Lewackiej znane. Komisja pozytywnie zaopiniowała dofinansowanie w kwocie 
95 000,-zł dla Łan.
Ad. 12. Żadne interpelacje nie wpłynęły,
Ad. 13. Ustalono wspólne posiedzenie komisji na dzień 02 października 2008r-13.00, którego 
tematem będzie omówienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r. Innych pytań nie 
zgłoszono,  porządek obrad wyczerpano,  w związku z  czym Przewodnicząca  Rady Gminy 
Rozwita Szafarczyk słowami „ Zamykam obrady XX Sesji” zamknęła obrady- godz. 17.45.

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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