
Protokół
z obrad XXI Sesji Rady Gminy Cisek

z dnia 03 listopada 2008r –14.00

Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  słowami „Otwieram obrady 
XXI  Sesji  Rady  Gminy  Cisek”  otworzyła  obrady  sesji.  Powitała  wszystkich  obecnych 
radnych,  sołtysów,  pracowników Urzędu  redaktorów prasy lokalnej  oraz  przedstawiciela 
Powszechnego  Zakładu  Ubezpieczeń.   Sprawdziła  prawomocność  obrad  XXI Sesji  na  15 
radnych obecni wszyscy.  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 odczytała porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja przedstawiciela PZU Kędzierzyn-Koźle n/t ubezpieczeń upraw rolnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.  Informacja  i  komunikaty  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Cisek  o  działaniach 

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

a/ zmian w budżecie gminy Cisek na 2008r.
b/  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Cisek na lata 
2008-2013,

       c/   stanowiska Rady Gminy Cisek wobec skargi Mieszkańców Domu Nauczyciela z           
         Miejsca         Odrzańskiego  z dnia 08 września 2008r
8. Informacja z działalności komisji problemowych rady  w okresie   międzysesyjnym.
9.  Zapytania i oświadczenia radnych.
10. Informacje oraz  zapytania sołtysów.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.. 
12.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Zapytała  radnych  o  uwagi  do  porządku  obrad.  Radni  nie  wnieśli  żadnych  uwag do  w/w 
porządku obrad, jego przyjęcie poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                        - 14 głosów, 
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania -0 głosów
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Ad.3. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała o uwagi wnioski do protokółu z obrad 
poprzedniej  sesji.  Radni nie wnieśli  żadnych uwag do protokółu,  w związku z czym jego 
przyjęcie poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                          - 14 głosów,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów,
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Protokół z obrad XX Sesji Rady Gminy Cisek przyjęto jednomyślnie.
Ad.4.  Udzielono  głosu  przedstawicielowi  PZU S.A.  Kędzierzyn  Koźle,  który  przedstawił 
informację n/t ubezpieczeń upraw polowych. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokółu 
sesji.
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Dyskusja:
Stania  Gerard-1.  kiedyś  były  ubezpieczenia  obowiązkowe  gruntów rolnych  i  zabudowań, 
ubezpieczenie obejmowało również powódź, obecnie PZU nie chce ubezpieczać od powodzi?
2. Dlaczego określono  termin ubezpieczenia upraw polowych do końca października 2008r 
a nie do końca listopada?
Przedstawiciel PZU udzielił wyjaśnień- 1. jest możliwość ubezpieczenia od powodzi, do 1 km 
od rz.Odry jest zwyżka ubezpieczenia, powyżej 1 km od rz.Odry jest zniżka ubezpieczenia, 
2.   Pakiet  ubezpieczeniowy „jesień” obowiązuje do 3 grudnia 2008r,  jeżeli  w grudniu się 
ubezpiecza  to  nie  są  ujmowane  „  negatywne  skutki  przezimowań”,  natomiast  jeżeli  się 
ubezpieczy do końca listopada to ujęte są „ wymarznięcia”.
Wójt Gminy zapytał- jeżeli dokona się ubezpieczenia w innej instytucji niż PZU?
Przedstawiciel PZU udzielił wyjaśnień- ustawodawca nie określa instytucji , określa tylko, że 
należy 50% gruntów ubezpieczyć, określona jest również kara za nieubezpieczenie gruntów, 
podsumowując wypowiedź :można ubezpieczyć  w dowolnej firmie ubezpieczeniowej, 50% 
areału oraz „jedno ryzyko”,  obowiązkowe jest ubezpieczenie areału a nie upraw. 
Sołtys Elżbieta Sączawa-zapytała, kto powinien ubezpieczenie zapłacić?
Przedstawiciel  PZU  udzielił  wyjaśnień-  użytkownik,  który  otrzymuje  dofinansowanie 
z ARiMR, powinien ubezpieczyć, kara za nieubezpieczenie wynosi 2EU, jest to na razie kara 
symboliczna,  jeżeli  nie  ma  umowy dzierżawy pisemnej,  to  powinien  ubezpieczyć  ten  co 
ubiega się o dofinansowanie, lecz w razie nieubezpieczenia ukarany będzie właściciel. 
Radna Lewandowska Adelajda- zapytała czy można ubezpieczyć w marcu 2009r?
Przedstawiciel  PZU udzielił  wyjaśnień-można lecz tylko  zboża jare,  zaproponował  jednak 
aby ubezpieczać w listopadzie, dlatego, że kwota ubezpieczenia jest taka sama a jest dłuższy 
okres ubezpieczenia.
Radny Powiatu Frischko Rajmund zapytał- co to jest rzeka a co cieki wodne?
Przedstawiciel PZU udzielił wyjaśnień- PZU też miało problem z tym określeniem, ponieważ 
wiadomo  jak  wylewa  rzeka  to  wylewają  tez  cieki  rzeczne,  pisano  w  tej  sprawie  do 
Ministerstwa,  nie  otrzymano  wyjaśnienia.  Póki  co  lokalne  podtopienia  nie  są  powodzią, 
należy  ubezpieczyć od deszczu. Wszelkie niejasności można telefonicznie wyjaśnić.
Poinformował jeszcze o „suszy”, dla gleb IV i V klasy bonitacyjnej, dla tych gleb jest 100% 
zwyżki i nie ma dotacji.
Zakończono dyskusję 
Ad.  5  .Udzielono  głosu  Wójtowi  Gminy,  który  przedstawił  sprawozdanie  ze  swojej 
działalności  w  okresie  międzysesyjnym  tj.od  30.09.2008  do  03.11.2008r.  Sprawozdanie 
stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji,:
- uczestniczył w szkoleniu , którego organizatorem był Wojewoda Opolski,
- szkolenie z Euro-Cantry, na temat rozwoju naszego regionu
- odbył się odbiór cząstkowy dróg: Podlesie-Łany,
- odbyło się spotkanie członków związku „Czysty Region”, gdzie wybrano skład osobowy, 
   jako gmina będziemy musieli uiszczać opłat roczne ok.22 000zł (opłata od mieszkańca)  na 
   zrobienie dokumentacji,  żeby można było się  ubiegać się o dofinansowanie,
- odbyło się spotkanie z Panią Minister Edukacji Narodowej Katarzyną Hal, spotkanie  
   dotyczyło upowszechniania wychowania  przedszkolnego oraz  obniżki wieku szkolnego  
   dla dzieci ,
- odbyły się przetargi: na dostawę oleju opałowego, podpisano umowę z OPEN PETRO  
   TANK,
- do urzędu wpłynęło 525, pism, wysłano ponad 600 pism,
- wymienił wpisy do działalności gospodarczej,
- wymienił wydane decyzje i zarządzenia ,
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Ad. 6 Udzielono głosu Przewodniczącej Rady Gminy Cisek, która przedstawiła sprawozdanie 
ze swojej działalności w okresie miedzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do 
protokółu sesji. Odczytała pisma Urzędu Skarbowego i Wojewody opolskiego w w sprawie 
oświadczeń majątkowych. Pisma stanowią załączniki 5,6,7 do protokółu sesji
Ad.7. Przystąpiono do podjęcia uchwał :
Udzielono głosu Pani Skarbnik  Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do budżetu gminy na 
2008r  poszczególnymi działami rozdziałami budżecie paragrafami.
Udzielono  głosu  przewodniczącemu  komisji  gospodarczo-budżetowej  Adalbertowi  Piegza, 
który przedstawił  pozytywną opinię do proponowanych zmian w budżecie gminy.  Jedynie 
dofinansowanie parafii Łany pozostawiono do podjęcia decyzji na Sesji. 
Dyskusja:
Radny Adam Roman- dz.600 remont placu k/Ośrodka Zdrowia w Cisku, częściowy remont 
ul,Harcerskiej w Cisku, prace te nie były planowane, zgłaszał remont ul. Braci Wolnych w 
Roszowickim Lesie, a naraz dowiaduje się, że w Cisku będą prace wykonywane, o których 
nie było mowy przez cały rok,  a w Roszowickim Lesie nie.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- Ośrodek zdrowia jest wyremontowany, faktycznie nie 
mieliśmy pieniędzy na zrobienie planu przed Ośrodkiem Zdrowia i nie byliśmy w całości 
właścicielami placu, jednakże zdecydowałem w ten sposób  ponieważ ośrodek służy naszym 
mieszkańcom .  Plac  przed  Ośrodkiem Zdrowia  jest  zadaniem  priorytetowym.  Uważa,  że 
powinniśmy zrobić zadanie,  które będzie  służyć  większej ilości  mieszkańców.  Prosił  aby 
udowodnić co jest ważniejsze zrobienie placu przed Ośrodkiem Zdrowia i dojazd do ośrodka 
czy ulice gdzie, jest parę domów, pojedyncze ulice mają całkiem inne znaczenie. Na koniec 
roku jest wiadome ile pieniędzy jest do wykorzystania.
Radny Kirchniawy Robert- zapytał o dział 700?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- dział 700 jest to gospodarka mieszkaniowa, 34.500zł 
jest to dofinansowanie dla Parafii Łany na remont kościoła( kwota ok.23 000zł), pozostała 
kwota jest na założenie ksiąg wieczystych dla naszego mienia komunalnego, jest nakaz od 
Wojewody Opolskiego aby dla całego mienia komunalnego założyć księgi wieczyste, do tego 
potrzebujemy  mapy  geodezyjne,  wypisy  z  rejestru  gruntów,  opłaty  za  założenie  księgi 
wieczystej,  Jest  wniosek  parafii  Łany  aby wspomóc  remont  kościoła,  są  możliwości  aby 
parafie  wspomóc,   do  tej  pory takie  wsparcie  otrzymała  parafia  Nieznaszyn-25 000zł,  na 
remont kościoła w Przewozie. Nasze kościoły są to „po części nasze perełki” i byłoby dobrze 
wspomóc mieszkańców, którzy łożą na utrzymanie kościołów, wiemy że remonty kościołów 
są bardzo kosztowne, decyzja należy do radnych. Musimy ustalić zasadę przydziału środków 
finansowych- ilość mieszkańców, zakres prac. Kościoły są nasza wizytówką.
Radny Stania Gerard- dlaczego z dnia na dzień wprowadza się środki finansowe do budżetu 
gminy,  komisja rolna nie wiedziała o ul.Harcerskiej w Cisku, uważa, że komisja rolna jest 
po, to aby opiniować drogi do remontu.  Komisja jeździ w teren, ustala kolejność remontów 
a tu naraz członkowie komisji dowiadują się na sesji o wyznaczonych remontach dróg.
Wójt  Gminy Cisek – udzielił  wyjaśnień-  Plac przed Ośrodkiem Zdrowia  nie  jest  żadnym 
tematem „tabu”. 
10 min przerwy.
Radna Karina Walach-  zwróciła się z prośbą, aby rozsądnie zagłosować ponieważ zawsze 
próbujemy wygospodarować środki  finansowe na pożyteczne  cele,  i  dajemy pieniądze  na 
pożyteczne cele, przydzielone pieniądze na remont kościoła w Łanach, który służy również 
ościennym wsiom, jeżeli zawsze będziemy dotować jakąś naszą perełkę to jest dobry cel, 
niektórzy  dostają  dreszczy  jak  słyszą  Łany,  prosi  o  wyrozumiałość  aby  każdy  głosował 
zgodnie ze swoim sumieniem, 
Radni sugerowali odłożenie tematu na przyszłą sesję.
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Wójt Gminy Cisek- wyjaśnił, że jeżeli temat odłożymy to inwestycji nie zrobimy, jest koniec 
roku, po podliczeniu  wiemy dopiero ile tych pieniędzy mamy. 
Radny  Proksza  Hubert-  potwierdził,  że  tych  pieniędzy  wcześniej  nie  było,  mamy 
rozpoczętych 16 inwestycji, nie ukończonych, nie ruszaliśmy kredytów, te pieniądze między 
innymi są z odsetek i z wolnych środków.
Radny Oleks Walter- nie bardzo rozumie o co chodzi., na sesji poprzedniej zaproponowano 
dofinansowanie  dla  Łan  i  nie  było  żadnych  problemów,  mamy  Ośrodek  Zdrowia 
wyremontowany  z  którego  korzysta  połowa mieszkańców i  aż  się  prosi  aby  zrobić  plac, 
uważa, że prace powinny być wykonywane kompleksowo. Komisja gospodarczo- budżetowa 
pozytywnie  zaopiniowała.  Jeżeli  zagłosujecie  przeciw  to  zagłosujecie  przeciw  swoim 
wyborcom.
Jeżeli chodzi o dotację w kwocie 23 000zł dla parafii Łany , proponuje aby z tą decyzją się 
wstrzymać  do  następnej  sesji,  aby  się  zastanowić  na  spokojnie,  każda  parafia  ma  swoje 
potrzeby, pewne sprawy powinniśmy uporządkować, aby wszyscy mieli równe  możliwości 
skorzystania z dofinansowania. Parafia Cisek zrobiła takie duże  inwestycje a do Gminy nie 
chodziła. Dofinansowanie Parafii Łany wstrzymać do następnej sesji stwierdził radny. 
Rady Stania Gerad zaproponował aby poddać pod głosowanie cały projekt uchwały.
Wójt Gminy Cisek –kontrowersyjny jest wniosek aby z projektu uchwały wyłączyć dotacje 
dla parafii  Łany , wniosek należałoby rozstrzygnąć , dokonamy autopoprawki w projekcie 
uchwały.  Jeżeli  uchwały  nie  podejmiemy  to  „wbijemy  sobie  gola  do  własnej  bramki”, 
ponieważ nie będzie można wprowadzić nawet pozostałych dotacji.
Wn.- Wyłączyć dotacje dla parafii Łany z dz. 700, poddano pod głosowanie:
za wyłączeniem kwoty 23 000na remont kościoła  - 4 głosy,
przeciw                                                                     - 6 głosów,
wstrzymało się od głosowania                                 - 4 głosy
Ustalono, że źle policzono głosy. Jeszcze raz przystąpiono do głosowania wniosku:
za wyłączeniem kwoty 23 000na remont kościoła  - 5 głosów,
przeciw                                                                     - 6 głosów,
wstrzymało się od głosowania                                 - 4 głosy,
Wniosek w sprawie wyłączenia dotacji dla Parafii Łany nie został przyjęty, czyli w dz. 700 
gospodarka komunalna pozostaje kwota 23 000zł.Projekt uchwały pozostaje w niezmienionej 
wersji.
Przewodnicząca  Rady Gminy  Rowita  Szafarczyk  poinformowała,  że  zmiany w budżecie 
gminy  zostały  przedstawione  na  komisji  i  żadne  zmiany  nie  zostały  wprowadzone 
w „ukryciu”.  Wszystkie  niejasności  sobie  wyjaśniono  i  ustalono,  aby  remonty  kościołów 
udzielać dofinansowania

Zakończono dyskusję w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008r, projekt uchwały poddano 
pod głosowanie:
za przyjęciem                            - 13 głosów, 
przeciw                                         -0 głosów,
wstrzymało się od głosowania     - 2 głosy
Uchwała Nr XXI/ 94/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 03 listopada 2008 r w sprawie zmian 
do budżetu gminy większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do 
protokółu sesji.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych  dla  Gminy  Cisek  na  lata  2008-2013.  Udzielono  głosu  Pani  Mariannie 
Zygmunciak- Kierowniczce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która omówiła projekt 
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uchwały. W dyskusji radni poruszyli problemy patologii i problemów społecznych w swoich 
miejscowościach. 
Radny Ketzler  Alojzy zgłosił  wniosek aby  w dziale  IV na str.10 Strategii  dopisać pkt 3 
„ Stworzenie Strefy Gospodarczej”.
Wniosek Radnego Ketzlera poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                         - 7 głosów,
przeciw                                   - 1 głos, 
wstrzymało się od głosowania- 6 głosów,
jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.
Wniosek  radnego  Alojzego  Ketzlera  został  większością  głosów  przyjęty,  dokonano 
autopoprawki w projekcie uchwały i poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                         - 15 głosów,
przeciw                                   -  0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXI/95/2008 rady Gminy Cisek  z dnia 03 listopada 2008r w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Cisek na lata 2008-2013 została 
jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie stanowiska Rady Gminy Cisek wobec skargi 
Mieszkańców Domu Nauczyciela z     Miejsca         Odrzańskiego  z dnia 08 września 2008r.
Przewodnicząca Rady Gminy  Rowita Szafarczyk poinformowała, że w tej sprawie odbyło się 
spotkanie  z  mieszkańcami  Domu  Nauczyciela,.  Radni  nie  wnieśli  żadnych  pytań  do 
stanowiska komisji rewizyjnej. Projekt uchwały uznający skargę za niezasadną poddano pod 
głosowanie:
za przyjęciem                       - 13 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowanie-2 głosy,
Uchwała  Nr  XXII/96/2008  Rady  Gminy  Cisek  z  dnia  03  listopada  2008r w  sprawie 
stanowiska Rady Gminy Cisek wobec skargi Mieszkańców Domu Nauczyciela z     Miejsca 
Odrzańskiego  z dnia 08 września 2008r uznająca skargę za niezasadną większością głosów 
została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokółu sesji.
Zakończono podejmowanie uchwał.

Ad.8. 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  Stania  Gerard  zapytał  w  sprawie  utworzenia  stanowiska  pracy  do  sporządzania 
wniosków unijnych w placówkach oświatowych ?
Wójt  Gminy  udzielił  wyjaśnień-  jest  przeciwny  utworzeniu  odrębnego  stanowiska  pracy, 
ponieważ projekty,  które są składane przez szkoły są tworzone w celu poprawy nauczania i 
jedynie nauczyciel się na tym zna, jest praktykowane, że nauczyciele sporządzają wniosek dla 
swoich szkół a następnie Gmina je kompletuje i wysyła.
Radna Karina Walach poinformowała, że obecnie szkoły będą składały wniosek o pozyskanie 
funduszy unijnych  pod nazwą „ Żyć z pasją”.
Zakończono dyskusję nad sprawozdaniem komisji oświatowej.     
 Wurst  Alojzy  –  przewodniczący  komisji  rolnictwa,  ochrony  środowiska  i  porządku 

publicznego,

Protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 03 listopada 2008r.                                              strona 5



Zgłoszono wniosek aby wysłać  pismo do Cukrowni  Cerekiew,  w celu  ustaleń  dotyczącej 
utworzenia  jazdy   jednokierunkowej  na  czas  wywozu  buraków  cukrowych  z  Miejsca 
Odrzańskiego.
Radni nie wnieśli żadnych pytań do przedstawionej informacji komisji rolnictwa.

 Stania  Gerard-  przewodniczący  komisji  rewizyjnej,  odczytał  stanowisko  komisji 
w sprawie skargi na Wójta Gminy i Przewodniczącą Rady Gminy

Radni nie wnieśli żadnych pytań do przedstawionej informacji komisji rewizyjnej.
 Piegza Adalbert- przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej  
Dyskusja :
Komisja skierowała pytania do Wójta Gminy:
1. co z budynkiem wielofunkcyjnym w Łanach ,
2. co z kanalizacją?
3. Co z modernizacją oświetlenia ulicznego
Wójt  Gminy  Cisek  udzielił  wyjaśnień-   1.  Dokumentacja  na  budowę  budynku 
wielofunkcyjnego w Łanach jest przygotowana, tylko zmieniła się ustawa o zamówieniach 
publicznych.,  2  budowa  kanalizacji  jest  inwestycja  bardzo  drogą  lecz  wniosek  zostanie 
złożony, dokumentacja jest przygotowana, nie mamy własnych pieniędzy na rozpoczęcie tej 
inwestycji. 3. Modernizacja oświetlenia ulicznego stoi w miejscu, nic nowego w tym temacie 
się  nie  pojawiło.  Regionalna  Izba  Obrachunkowa podtrzymuje  stanowisko,  że  gminie  nie 
wolno inwestować w modernizację oświetlenia, oświetlenie uliczne nie jest majątkiem gminy, 
wprawdzie są sygnały,  że niektóre gminy robią modernizację lecz według obowiązujących 
przepisów  roboty  są  wykonywane  bezprawnie,  zapewnił,  że  w  miejscach  najbardziej 
uciążliwych zostaną zamontowane dodatkowe lampy.    
Radny Kosian Rudolf zapytał- jeżeli nie rozpoczniemy remontu Ośrodka Zdrowia w Łanach, 
czy zostanie zamknięty?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- nie zostanie zamknięty, wystarczy  projekt, wystarczy 
deklaracja  w postaci  Uchwały Rady Gminy w planie  wieloletnim inwestycyjnym,  że taki 
obiekt będzie realizowany.

Ad.9.Radny Walter  Oleks-  jadąc od Bierawy przez most  jest   zniszczona tablica  „Gmina 
Cisek  Wita”  wnioskuje aby zdemontować  zniszczone  tablice  „bo to  szpeci”   to  jest  anty 
reklama naszej gminy.  Jadąc dalej tablica miejscowości w j. niemieckim  zamalowana jak 
wiele innych dwujęzycznych nazw. Co myślimy z tym zrobić? Wogóle tablica informacyjna 
od strony mostu , jest umieszczona w niefortunnym miejscu bo jest zasłonięta przez krzak, 
który  należałoby  wyciąć,  może  teraz  będzie  bardziej  widoczna  bo  liście  opadły.  Kolejny 
temat jest skierowany do powiatu- skrzyżowanie dróg  na Bełku, uważa, że należałoby w tym 
miejscu  zrobić  wysepkę,  możnaby  urządzić  „zieleń”  nie  byłoby  dużego  wydatku 
finansowego.  Następny  temat  to  temat  chodnika  w Cisku,  rok  temu  6  grudnia  gościł  na 
obradach sesji    w Cisku  Pan Pałys i Pan Kryś i obiecano przekładanie  chodników w Cisku , 
kolejny  rok  mija  i  chodniki  jakie  były  takie  są,  poza  tym  sprawa  drzew  przy  drogach 
powiatowych, są anomalia pogodowe i jak coś się stanie, jak dojdzie do nieszczęścia- rejon 
Steblowa , Miejsca 
Odrzańskiego, był  incydent w  Kętach Opolskich na cmentarzu zeschłe drzewo runęło i 1 
osoba  została  ranna.  Remonty  cząstkowe-łatanie  dziur,  droga  powiatowa  na  odcinku 
Roszowicki Las-Cisek, jest tyle dziur, uważa  aby zrobić nowa nawierzchnię.
Wójt  Gminy Cisek udzielił  wyjaśnień  – 2.  incydent  zamalowanych  tablic  dwujęzycznych 
został zgłoszony na policję, były już raz wyczyszczone i firma ACURATTE  jeszcze raz nam 
wyczyści . 2. Herby Gminy ustawione na obrzeżach, jest koncepcja aby zrobić betonowe lecz 
są  dość  drogie,  metalowe  nie  będą   robione,  ponieważ  są  rozbierane  przez  złomiarzy. 
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Wójt dokona wyceny-analizy tablic  „ Gmina Cisek Wita” 3.  Dziury na drogach- remonty 
cząstkowe,  firmy nie chcą robić małych odcinków robót, jeżeli firmę znajdziemy to remonty 
zostaną  wykonane.
Radny powiatu Rajmund Frischo- rozjazd na skrzyżowaniu dróg, tzw. trójkąt, jest zgłoszony 
do budżetu jeżeli gmina będzie partycypować w kosztach, podsumował, jest zgłoszone lecz 
nie jest to sprawa priorytetowa dla powiatu , coś estetycznego na środku trójkątu mogłoby 
być.  Chodniki  w Cisku będą robione,  jest  po przetargu,  najtańsza  oferta  była  droższa  od 
kosztorysu inwestorskiego,i od tego co zostało założone w budżecie, była sesja Rady Powiatu 
i środki finansowe zostały dołożone,   prace będzie wykonywała firma SAMBUD, termin 
realizacji wynosi 45 dni. Dla tej firmy jest to mała inwestycja i jeżeli warunki finansowe będą 
sprzyjały  to  prace  powinny  przebiegać  sprawnie.  Wycinka  drzew-  jest  odpowiedni  okres 
jesienno-zimowy na przeprowadzenie takich prac, drzewa będą wycięte, po K-Koźlu wejdą 
na Gminę Cisek.Tak samo są rozchwytywanie przez ościenne gminy lecz radny ma obiecane, 
że po mieście wchodzą na Gm.Cisek. Pielęgnacja drzew będzie wykonana. 
Jeżeli chodzi o remonty cząstkowe dróg to faktycznie jest problem. W Miejscu Odrzańskim 
prace  remontowe  dróg  wykonywała   firma  z  Głubczyc,  jest  problem  z  firmami  to  my 
szukamy firm a nie na odwrót, że firma szuka nas. Obecnie na bieżąco są robione remonty 
emulsją  asfaltowa  i  grysem,  na  jakiś  czas  poratujemy  nawierzchnię  dróg.  Wiadome  jest 
radnemu,  że w Roszowickim Lesie  jedna strona drogi nie  została  zaklejona,  i  nie  można 
mówić,  że  cała  droga  jest  spękana  i  dziurawa  i  ze  nie  przetrzyma  następnego  sezonu 
zimowego. Most bierawski- porozumiano się z Panem Posłem Robertem Węgrzynem, który 
zaproponował aby starać się o środki finansowe w Ministerstwie Spraw Obrony Narodowej, 
okazało się, że jeden powiat w ten sposób otrzymał dofinansowanie. Starostwo będzie robiło 
starania. 

Robiono już wiele innych poczynań takich jak: chciano tę drogę przekazać Wojewodzie lecz 
Wojewoda  nie  był  zainteresowany,  rozważano  umocnienie  dźwigarów,  jeżeli  powstanie 
obwodnica to jeden argument nam odpadnie, pozostanie nam argument ewakuacji ludności 
podczas wypadku w Zakładach Azotowych oraz argument ,że rolnicy z terenu Cisek mają 
pole na terenie Bielawy i odwrotnie.(dojazd do pól). Prosił radnych, sołtysów o nagłośnienie 
sprawy aby temat  nie  był  zapomniany .  Radny ma  wrażenie,  że  ostatnio  mówiło  się  ale 
później temat „zakopywano w popiele”, Most na Odrze jest problemem, który kole w oczy 
Starostę i radnych. Most jest potrzebny dla Gminy Cisek i Bielawa. 
Chciałby podziękować Panu Kurfeldowi z Błażejowic- inaczej   rozmawia się z Zarządem 
Dróg Powiatowych, kiedy podchodzimy do nich z kosztorysem i z wykonawca, który może 
wejść od zaraz, jeżeli jest problem to jest wykonany kosztorys i jest wykonawca, tak samo 
udało  się  odtworzyć  rów  w  Miejscu  Odrzańskim,  wymienić  rury  i  cały  przepust 
w Roszowicach,  tak  samo wzmocniono  rów pomiędzy Byczynicami  a  Roszowicami.  Jest 
wiele rzeczy, które udało nam się zrobić, lecz inaczej się rozmawia jak konkretne sprawy są 
dograne.
Radny Wurst Alojzy- za niedługo będziemy ustalać budżet na przyszły rok, czy nie możnaby 
utworzyć „komunalki” na terenie naszej gminy tak jak to jest w gminach ościennych, wtedy 
małe  remonty  robiono  by  we  własnym  zakresie.  Zatrudnić  kilku  fachowców  do  tego 
w okresie letnim zatrudnić pracowników interwencyjnych, wtedy takie osoby mogłyby 
wykonywać remonty cząstkowe dróg, nadmienił, że jest listopad a my nie możemy doprosić 
się firm do remontów cząstkowych. Dlaczego tak późno wchodzą  na remonty dróg, w tym 
roku  na  terenie  gminy  nie  zrobiono  ani  jednego  km drogi  metodą  zabezpieczenia  przed 
wilgocią     (masa do polewania).
Radny FrischoRajmund –jest bardzo zdziwiony, że radny Wurst zarzucił, że nie zrobiono ani 
jednego kilometra, wymienił prace jakie były wykonane- „pejdżerem” czyli emulsja +grys, 
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musiałby wziąć ze Starostwa wykaz ile kilometrów dróg zrobiono i jaka metodą, ponieważ 
jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że nic nie zrobiono, a radny powiatu był z robotnikami na miejscu 
remontów to „ręce radnemu opadają”.
Radnemu Wurstowi chodzi nie klejenie cząstkowe dróg, lecz robienie całkowitej szerokości 
drogi,  nie  ma  teraz  konserwacji  przed  wilgocią  całej  szerokości  drogi   w okresie  letnim, 
wtedy jest efekt prac.
Radny  Frischko  Rajmund-  pracownicy  Starostwa  wykonywali  takie  prace,  tylko  jechali 
jednym pasem drogi, łatali dziury i polewali masą i wracali drugim pasem, tzw pejdżerem 
uzupełniali całą szerokość drogi.
Radny Adam Roman – stwierdził, że gdyby nasze drogi miały nawierzchnię tzw ”kocie łby”to 
znacznie lepiej by wyglądały niż obecnie. 
Sekretarz Gminy Jerzy Groeger – popatrzył  na stronę internetową Starostwa Powiatowego 
dotycząca remontów dróg. są tam wyszczególnione remonty, stwierdził, że prace wykonuje 
się w mieście natomiast nic nie robi się na wsiach. Jest zrobiony odcinek drogi w Bytkowie, 
kawałek chodnika w Brzeźnach.
Radny  Frischko  Rajmund-na  temat  drogi  bytkowskiej  były  różne  starcia  tylko  na  byłym 
poligonie tworzy się strefę przemysłową i to był mocny argument,
Radny Oleks Walter- odczytał z protokółu grudniowego 2007r, że zapewnieniem Pana Pałysa 
było, że więcej prac wykona się na terenach gmin a mniej na terenie miasta.
Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk zaproponowała, że zaprosimy na obrady 
sesji Pracownika Wydziału Infrastruktury Pana Pałysa.
 
Radny Ketzler Alojzy zaproponował aby punkt sprawozdania z działalności komisji 
przesunąć po sprawozdaniach Wójta i przewodniczącej rady „byłby to blok informacyjny”. 
Poinformował aby na wale ustawić znaki informacyjne o poruszaniu się na wałach. Uważa, że 
powinny  takie  tablice  zakazujące  tam  wisieć,  ponieważ  są  tam  urządzane  wyścigi. 
Zaproponował  aby  na  sesję  uroczysta  zaprosić  pracodawców  prowadzących  działalność 
gospodarczą.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- po wałach przeciwpowodziowych jest zakaz poruszania się 
pojazdami,  nie  wypasa  się  bydła,  ustawienie  znaku  jest  w  gestii  WZIR-u..  Odnośnie 
zaproszenia na sesję pracodawców? należałoby rozważyć czy zaprosić wszystkich, pomiotów 
jest zarejestrowanych ok.200.
Radny Mikliss Norbert poinformował, że boisko w Łanach dwa razy zostało zalane, jak są 
większe  opady  deszczu  to  Dzielniczka  wylewa.  Od   Dzielnicy  -  Łany  do  mostku  w 
Błażejowicach należałoby wykonać konserwację potoku  Dzielniczka- zarosła olchami.
Radny Kosian Rudolf-  Wójt  złożył  gwarancję przed radnymi,  że  w 2008 roku zajmie się 
rowem przebiegającym przez Roszowice, nadmienił aby sprawdzić co w tym rowie płynie, 
ciągle płynie rowem gnojówka.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- będzie ekspertyza, czy rów zarurować i jakimi rurami, prosił 
o propozycje radnych w temacie wypuszczania nieczystości di rowu. 

Ad.10. Informacje oraz zapytania sołtysów.
Sołtys Sączawa Elżbieta-1. zgłosiła „kosmetykę” alei lipowej  ul.Głównej  w Landzmierzu, 
stwierdziła, że przycięte lipy ładnie się opuszczają, tą ulicą chodzą piesi, jeżdżą rowerami, 
mieszkańcy boją się o swoje samochody aby nie zostały uszkodzone przez spadające gałęzie.
Jedna lipa jest bardzo wysoka, jeździ się po Polsce i się widzi, że lipy można przyciąć i lipa 
od pnia grubego wypuszcza piękną koronę. Pani sołtys chodzi o pielęgnację tych drzew.
2.  W  ubiegłym  roku   Zakłady  Energetyczne  wymieniały  w  Landzmierzu  „kable 
energetyczne”,  mieszkańcy  bardzo  cieszyli  się  z  inwestycji  ,  ponieważ  bardzo  często  w 
Landzmierzu  był  wyłączany  prąd,  zgłaszając  interwencję  otrzymywano  odpowiedź  „  bo 
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macie stare kable energetyczne”, teraz są wymienione i nadal jest ta sama sytuacja, bardzo 
często brakuje prądu i to o różnych porach, rolnicy się skarżą. Podała przykład, w tamtym 
tygodniu wprawdzie były wichury, ale nie było światła od 9 rano do 15 ok. godz. 17 znowu 
nie było światła, nie ma mowy żeby się dodzwonić do zakładów energetycznych, Pani sołtys 
interweniowała nawet w radiu Park,  z radia otrzymała odpowiedź że słup energetyczny został 
złamany i  był  ustawiany nowy,  który następnie  był  naciągany,  nie  było  wtedy światła  w 
Kobylicach, Landzmierzu i Cisku. Jak słup był naciągany to tylko w Landzmierzu nie było 
światła. Bardzo często jest taka sytuacja, że w Landzmierzu nie ma światła. Zapytała Pana 
Wójta, czy nie możnaby interweniować w tej sprawie, ponieważ wszystkie awarie muszą być 
zarejestrowane  w  zakładach  energetycznych  ,  notoryczne  wyłączanie  prądu  denerwuje 
rolników  zgłaszając  interwencję,  jeden  rolnik  się  skarżył,  że  dzwonił  do  zakładów 
energetycznych  z  zapytaniem  kiedy  włączą  prąd  bo  nie  może  zdoić  krów  to  otrzymał 
odpowiedź nie  na temat,  innym razem zakłady energetyczne  odpowiedziały „ zapal  sobie 
świeczkę”.  
3. Zapytała, kiedy sołtysi mają się rozliczać z podatkiem, bo 16 listopada jest niedziela?
Radny Rajmund Frischko – udzielił wyjaśnień, jadąc od strony Kędzierzyna Koźla natrafiamy 
na  aleję  lipową  w Landzmierzu  i  zobaczymy  jaka  będzie  opinia  Wydziału  Infrastruktury 
Starostwa Powiatowego. 

Wójt  Gminy  Cisek  udzielił  wyjaśnień-  urząd  zrobi  rozeznanie  w  sprawie  notorycznego 
wyłączania prądu w Landzmierzu. 
Pani skarbnik Alina Hanisz udzieliła wyjaśnień, że w poniedziałek 17 listopada 2008 należy 
się rozliczyć z podatkiem.
Sołtys  Zemełka  Jan-  w okresie  „  Wszystkich  Świętych”  dużo rozmawiał  z rolnikami  ,  w 
imieniu  rolników  wyraził  podziękowanie   za  remont  drogi,  podziękował  za  przyznanie 
środków finansowych na miejscowość Łany w kwocie 20 000zł.
Sołtys Ryborz Anna- mówimy o działalności świetlic „dać dużo żeby były świetlice” co się 
dzieje  z  działalnością  świetlic  wiejskich  ?praktycznie  jedynym  przedstawicielem  jest 
„Mniejszość Niemiecka” są  sytuacje,  że  młodzież chciałaby coś zorganizować a niestety 
„Mniejszość Niemiecka”  nie  pozwala na korzystanie  ze świetlicy,  sołtysi  i  radni  powinni 
wykazać inicjatywę „ że te świetlice żyją” . 
Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk udzieliła wyjaśnień- na 24 listopada br o godz. 14.00 tj. 
poniedziałek planuje się spotkanie z sołtysami, radnymi, członkami Mniejszości Niemieckiej, 
młodzieżą  w  celu  ustalenia  zakresu  działalności  świetlic  wiejskich.   Pani  Radna  Karina 
Walach  dodała  do  wypowiedzi  aby  sołtysi  zmobilizowali  działaczy  kultury i  zaprosili  na 
spotkanie nt działalności świetlic.
Pani Sołtys Ryborz Anna podziękowała za zorganizowanie takie spotkania, ma żal do Urzędu 
Gminy   ponieważ  był  zorganizowany  występ  3-tenorów,   były  zaproszenia,  Pani  sołtys 
otrzymała  zaproszenie  z  Gm.Reńska  Wieś  na  ten  występ  a  byłoby  dobrze  gdyby  takie 
zaproszenia rozdzielić pomiędzy przeciętnych mieszkańców.
W sprawie tablic-  tablice dwujęzyczne niektóre są zamazane farbami i to świadczy o złym 
obliczu wioski, był wiatr i w Przewozie tablice zostały wykrzywione.
Pan Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- koncert organizowało Starostwo Powiatowe, dla 
Gminy Cisek również było przydzielonych 5 zaproszeń, u nas zaroszenia zostały rozdzielone. 
Odnośnie tablic, wyjaśnił , że należało zadzwonić lub zgłosić indywidualnie i temat mógłby 
być załatwiony „ od ręki”.

Ad. 11. Żadne interpelacje nie wpłynęły.
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Ad.12. Wolne wnioski.
Radna Karina Walach zaprosiła wszystkich zebranych na obchody „ Świętego Marcina” do 
Łan, które odbędą się dnia  08.11.2008r w sobotę, impreza rozpoczyna się przemarszem ze 
szkoły  o  godz.15.30  do  kościoła,  po  mszy  św.  na  rynku  w  Łanach  dalszy  ciąg  miłej 
uroczystości.
Wójt  Gminy  poinformował,  że  w  Łosiowie  dnia  23.10.2008r  odbyło  się  podsumowanie 
konkursu  agroturystycznego,  w  którym  uczestniczyły  mię  innymi  gospodarstwa 
agroturystyczne  z  naszej  gminy   i  2  nasze  gospodarstwa otrzymały  wyróżnienia  i  są  to: 
gospodarstwo agroturystyczne Pana Ketzlera z Cisku  i Pani Henzel z Przewozu. Nie jest tak 
źle na naszym terenie coś się dzieje, prosił o więcej optymizmu i wszystko będzie dobrze.  
Innych wniosków nie zgłoszono więc Przewodnicząca słowami „ Zamykam obrady XXI Sesji 
Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz. 18.45.

Protokółowała Małgorzata Siegmann

           Przewodnicząca
        Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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