Protokół
z obrad XXII Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 21 listopada 2008r-godz.9.00
Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „Otwieram obrady
XXII Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich obecnych
radnych. Sprawdziła prawomocność obrad sesji na 15 radnych obecnych 15 (radny Kurfeld
Alfred spóźnił się 10 min).Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji.. Obrady
sesji są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.
Przewodnicząca odczytała porządek obrad sesji zwołanej w trybie pilnym, który przedstawia
się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zabezpieczenia środków na realizację inwestycji gminnej pod nazwą „ Remont drogi
gminnej Przewóz-Podlesie”,
b/ zmian do budżetu gminy na 2008r.
3. Wolne wnioski i zakończenie obrad XXII Sesji
Radni nie wnieśli żadnych uwag do porządku obrad, w związku z czym jego przyjęcie
poddano pod głosowanie :
za przyjęciem
– 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty w związku z czym przystąpiono do jego
realizacji.
Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała pismo Wójta Gminy Cisek
uzasadniające zwołanie sesji w trybie pilnym. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokółu
sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwał:
Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który omówił projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia
środków na realizację inwestycji gminnej pod nazwą „Remont drogi gminnej Przewóz –
Podlesie” w 2009roku. Rząd ogłosił Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata
2008-2011 i Minister podpisał to Rozporządzenie 28.10.2008r , 05 .11. 2008 odbyło się
w tym temacie spotkanie w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim i według harmonogramu ,
który został ustalony to musimy do 21.11.2008 roku złożyć wniosek na remont lub
przebudowę dróg gminnych, program dotyczy dróg gminnych i powiatowych , w naszym
przypadku dotyczy to dróg gminnych wpisanych do ewidencji na podstawie uchwały Rady
Gminy, te drogi mają swoje numery ewidencyjne i są opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego, są to Podlesie-Miejsce Odrzańskie 1, 912km,
Przewóz –Podlesie 2,431km, Roszowice-Przewóz (Lipowina) 1,049km, Roszowicki LasRoszowice 4,128km(od kościoła w kierunku Głogowca i wychodzi na Lipowinie), CisekLandzmierz (ul.Gałczyńskiego), Cisek –Roszowicki Las ( od mostu w Cisku i łączy się
z ul.Malczewskiego w Roszowickim Lesie ). Zgodnie z tymi zasadami gmina może złożyć
1 wniosek na drogę i finansowanie polega w ½, czyli połowę płaci gmina a połowa jest
dofinansowania z budżetu państwa. Nadmienił że terminy są bardzo napięte. Szacunkowa
wartość remontu wynosi 872 000,-zł.Wniosek wstępny został już złożony. Do wniosku jest
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niezbędna uchwała intencyjna. Dlaczego akuratnie tę drogę wytypowano? Ponieważ z dróg
wymienionych wyżej, na te wytypowana drogę możemy jak najszybciej otrzymać
dofinansowanie, droga ta może nie jest w stanie krytycznym lecz „fatalnym” stwierdził Wójt.
Początkowo zamierzeniem Wójta było złożyć wniosek na drogę w Roszowickim Lesie od
kościoła w kierunku Lipowiny, lecz w okolicach tej drogi będzie budowany wał (na odcinku
ul.Ogrodowej, ul Mickiewicza) poza tym przebieg tej drogi częściowo biegnie po terenie
prywatnym, własność drogi musi być uregulowana, niektóre przepusty przez drogę muszą być
wyremontowane i w związku z tym zdecydowano, że zostanie zrobiona droga Przewóz –
Podlesie. Na rok 2010 przygotujemy od strony projektowej remont drogi w Roszowickim
Lesie.
Wstępna wartość remontu omawianej drogi Przewóz—Podlesie wynosi 872 000zł, Po
przetargu dowiemy się jaki jest faktyczny koszt remontu, w ramach remontu zostanie
wykonany dywanik asfaltowy i droga ta zostanie poszerzona o pobocza
3,50m wynosi
szerokość drogi do której dojdzie 0, 75 m pobocza po każdej stronie, pobocza miejscami będą
szersze, miejscami węższe. Remont drogi został ujęty w budżecie gminy na 2009r. podjecie
uchwały nie przesadza jeszcze, że otrzymamy pieniądze, lecz to nas nie zwalnia aby starań
nie robić. Przedstawione stanowisko jest jedyną drogą aby dofinansowanie otrzymać.
Podlesie-Miejsce Odrzańskie jest w stanie dobrym, Lipowina-Przewóz jest po remoncie.
Cisek-Landzmierz ul.Gałczyńskiego jest w stanie dobrym, Cisek- Roszowicki Las (od Odry)
też jest w stanie dobrym. Przypomniał jeszcze raz, że wniosek w sprawie dofinansowanie
może być złożony tylko na drogi będące w ewidencji dróg gminnych. Przeklasyfikowanie
drogi jest procedurą trwającą ponad rok. Droga Przewóz-Podlesie spełnia wszystkie wymogi
drogi gminnej. Proponuje aby w 2009 roku zrobić drogę Przewóz-Podlesie, a w 2010r
przygotować dokumenty na drogę Roszowicki Las –Lipowina.
Dyskusja:
Radny Kosian Rudolf- zapytał, czy remonty dróg zaplanowane w budżecie gminy będą
realizowane?
Wójt Gminy- potwierdził, że tak, drogi, które zaplanowano będą robione, według
harmonogramu do końca marca 2009r musi być po procedurze przetargowej natomiast do
końca grudnia 2009r remont musi być rozliczony, Wójt zakłada, że do końca września 2009r
remont drogi będzie ukończony , jeżeli w terminie otrzyma się pieniądze . Układ pół na pół
jest korzystny. Jeszcze możemy zaplanować jakąś drogę na 2011r.
Rady Hałas Diter zapytał o drogę Dzielnica-Płonia od „punktu buraczanego”?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- jest to zbyt krótki odcinek, lepiej zrobić dłuższy odcinek
drogi, ponieważ do 3 000 000 zł można otrzymać dofinansowanie. Wspólnie z komisją
rolnictwa zdecydujemy którą drogę w następnej kolejności będziemy robić z tego programu.
Innych pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały w sprawie
zabezpieczenia środków na realizację inwestycji gminnej pod nazwą „ Remont drogi gminnej
Przewóz-Podlesie”, którą poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Uchwała Nr XXII/97/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2008r w sprawie
zabezpieczenia środków na realizację inwestycji gminnej pod nazwą „ Remont drogi gminnej
Przewóz-Podlesie” została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do
protokółu sesji.
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008r. Udzielono
głosu pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany. Wprowadzono tylko jedną zmianę
12 000zł na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej działającej w Łanach..
Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały w sprawie
zmian do budżetu gminy na 2008r, którą poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Uchwała Nr XXII/98/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2008r w sprawie zmian do
budżetu gminy na 2008r jednomyślnie została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do
protokółu sesji.
Zakończono podejmowanie uchwał.
Ad.3. Wójt Gminy przypomniał o wspólnym posiedzeniu komisji, które odbędzie się po
obradach sesji, jak również przypomniał o koncercie przygotowanym przez GOK-Cisek dnia
23.11.2008r . Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita
Szafarczyk słowami” Zamykam obrady XXII Sesji Rady Gminy” zamknęła obrady- godz.
10.00.
Protokółowała Małgorzata Siegmann
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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