Protokół
z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 29 grudnia 2008 roku- godz.11.00
Ad.1. Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Cisek słowami „Otwieram obrady XXIV Sesji Rady
Gminy Cisek” otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła
prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 15 radnych ( radny Kurfeld spóźnił się 15
min.) . Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne i zdolne do podejmowania
uchwał. Lista Obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji. .
Na wstępie powitała Wójta Gminy, Sekretarza Urzędu, Panią Skarbnik, pracownika biura rady
i radnych.
Ad.2.Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła porządek obrad
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XXIII 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/ uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2009r
b/zmian w budżecie gminy Cisek na 2008r.
c/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych
Straży Pożarnych Gminy Cisek za udział w zdarzeniach ratowniczo- gaśniczych oraz
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
7. Zapytania i oświadczenia radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych..
9. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Poinformowała radnych , że po obradach sesji roboczej udamy się do Gminnego Ośrodka
Kultury w Cisku, gdzie odbędzie się sesja uroczysta , na której przewiduje się:
1. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy Cisek
2. Wystąpienie Wójta Gminy Cisek
Uroczyste zakończenie „Starego 2008 Roku”
Zapytała o uwagi i wnioski do porządku obrad , radni nie wnieśli żadnych uwag do porządku
obrad w związku z czym przyjęcie porządku obrad poddano po głosowanie :
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad
Ad. 3. Przystąpiono do przyjęcia protokółu z obrad poprzedniej sesji. Przewodnicząca
zapytała o uwagi, wnioski do protokółu. Radni nie wnieśli żadnych uwag, przyjęcie protokółu
poddano pod głosowanie :
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.
Protokół z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Cisek przyjęto jednomyślnie.
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Ad. 4. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalności w okresie międzysesyjnym tj. za okres od 01 grudnia 2008r do 29 grudnia 2008r:
- dnia 04 grudnia 2008r odbyła się wigilia dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej, dzieci
otrzymały również paczki żywnościowe od Św. Mikołaja, wigilią zakończono działalność zajęć
świetlicowych na 2008r, a które w 2009r zostaną wznowione, w uroczystości tej uczestniczyli
opiekunowie tych świetlic, wolontariusze, przedstawiciele komisji oświaty i komisji ds.
rozwiązywania problemów alkoholowych,
- w miesiącu grudniu odbyły się spotkania świąteczne, mikołajkowe , w poszczególnych
miejscowościach gminy, w których uczestniczył również Wójt, podziękował organizatorom –
radom sołeckim, kołom DFK, za zaproszenie,
-poinformował o odebranych robotach: placu przy ośrodku zdrowia w Cisku- 120 000zł,
- dnia 15 grudnia 2008roku odbyła się Sesja III Młodzieżowej Rady Gminy Cisek, która odbyła
się w Gimnazjum w Cisku,
- dnia 19 grudnia 2008r odbyła się wigilia dla osób samotnych, starszych z terenu naszej
gminy, w wigilii brało udział ponad 100 osób,
-poinformował o rozpoczęciu prac remontowych na placu przed Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Cisku- wartość robót 64 660,-zł,
- poinformował o zamontowaniu dodatkowych punktów świetlnych (40 punktów) na terenie
gminy-koszt ok. 37 000,-zł ,
- wykonano remonty cząstkowe dróg o wartości ok. 31 900,-zł,
- poinformował o wysłanej i przyjętej korespondencji,
- poinformował o wydanych decyzjach i zarządzeniach Wójta
Dyskusja nad sprawozdaniem Wójta. Radni nie wnieśli żadnych pytań do sprawozdania.
Ad. 5. Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk przedstawiła sprawozdanie ze swojej
działalności w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokółu
sesji.
Dyskusja nad sprawozdaniem PRG . Radni nie wnieśli żadnych pytań do sprawozdania
przewodniczącej.
Ad.6 Przystąpiono do podjęcia uchwał:
Zgodnie z porządkiem obrad, przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2009r. Projekt uchwały radni otrzymali 21 listopada 2008r, natomiast
omawiany był przez wszystkie komisje rady na wspólnym posiedzeniu dnia 11 grudnia 2008r.
Udzielono głosu wiceprzewodniczącej Rady Gminy Adelajdzie Lewandowskiej, która
odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej :
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- nr 423/2008 z 12 grudnia 2008r w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały
budżetowej Gminy Cisek na 2009r,
- nr 424 /2008 z dnia 12 grudnia 2008r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Cisek na 2009roku,
-nr 425 z dnia 12 grudnia 2008r w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Cisek,
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią załączniki nr3,4,5, do protokółu sesji.
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która poinformowała o dokonanych
autopoprawkach w projekcie budżetu:
- w projekcie budżetu występuje deficyt budżetowy, który planuje się sfinansować
przychodami z zaciągniętych kredytów,
- określenie remont drogi gminnej Przewóz –Podlesie zmieniono na przebudowę drogi
gminnej Przewóz-Podlesie,
-Fundusz Ochrony Środowiska, poprawiono stan przychodów zgodnie z załącznikiem nr 10 do
projektu uchwały,
- została określona maksymalna wysokość kwoty do zaciągania zobowiązań obciążających
budżet roku 2010 zgodnie z zaleceniami,
- zmieniono wydatki działu 600 Transport i Łączność z kwoty 870 000zł na 872 300zł
zmniejszając jednocześnie wydatki bieżące na „drogi”
- zmieniono rozdział 92605 zadania z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu na terenie gminy,
polegający na zwiększeniu środków finansowych na dotacje celowe w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu o kwotę 19 000zł, zmniejszając jednocześnie wydatki w tym rozdziale.
Dotacja na KFiS zamiast 90 000zł wynosi 109 000zł.
Planowana kwota wydatków ogółem nie uległa zmianie w stosunku do projektu uchwały
budżetowej.
Innych zmian nie zgłoszono.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXIV/ 106/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2009r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008 rok.
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami,
rozdziałami i paragrafami. Proponowane zmiany zostały omówione i pozytywnie
zaopiniowane przez komisję gospodarczo-budżetową dnia 29.12.2008r.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały, projekt uchwały poddano pod
głosowanie:
za przyjęciem
- 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXIV/107/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie zmian do
budżetu gminy na 2008r została jednomyślnie podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 7 do
protokółu sesji.
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Cisek za udział
w zdarzeniach ratowniczo- gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który omówił
projekt uchwały, ustalono stawkę 10,-zł/za 1godz.przy akcjach ratowniczych tak będzie
wypłacane strażakom.
dyskusja:
Radny Stania Gerard- zapytał w sprawie mycia drogi dnia 21.11.2008r?
Radny Proksza Hubert- należałoby ustalić regulamin zasad wypłaty świadczeń dla OSP.
Innych pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXIV/108/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych
Straży
Pożarnych Gminy Cisek za udział w zdarzeniach ratowniczo- gaśniczych oraz szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę została
jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokółu sesji.
Zakończono podejmowanie uchwał
Ad 7. Radny Roman Adam- w sprawie czyszczenia drogi dnia 21 listopada 2008r
w Roszowicach, zapytał czy Policja coś w tym temacie robi, sprawca jest znany, sprawca
otrzymał mandat w kwocie 100,-zł, uważa, że gmina powinna starać się o zwrot kosztów
związanych z myciem drogi, zapytał czy nas stać na płacenie wynagrodzenia z tytułu
czyszczenia drogi, która została zabrudzona przez „głupotę” rolnika, zapewnił, że w takich
sytuacjach OSP będzie żądało wypłaty ekwiwalentu obowiązującego za udział w zdarzeniach
ratowniczo- gaśniczych, przypomniał koszty całej akcji związanej z czyszczeniem drogi: 40 l
paliwa, 6 m3 wody, praca 5 strażaków przez 2,5 godz.
Wójt Gminy Cisek – poniesione koszty akcji czyszczenia drogi powinny być złożone na piśmie,
wtedy z urzędu będziemy ubiegać się o zwrot, jeżeli wystąpią problemy z otrzymaniem
poniesionych kosztów to wystąpimy o zwrot drogą sądową.
Radny Kurfeld Alfred – nadmienił, że takich zdarzeń drogowych będzie więcej, należy
rolników uczulić, że jeżeli drogę zabrudzą muszą ją wyczyścić, w przeciwnym razie ponoszą
koszty związane
z czyszczenie drogi.
Radny Stania Gerard- zabrał głos w sprawie odśnieżania, poinformował, że w sobotę27.12.08 i niedzielę 28.12.08 , nikt się w Podlesiu nie pojawił aby odśnieżyć, jak również nie
posypywano dróg.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- Spółdzielnia Usług Rolniczych jest odpowiedzialna za
posypywanie dróg,
Radny Ketzler Alojzy- w sprawie pobocza drogi w Kobylicach k/Opolskich Kopalni Surowców
Mineralnych, prawa strona drogi jest zdewastowana.
Wójt Gminy Cisek poinformował, że w tej sprawie została zgłoszona interpelacja
Przewodniczącej Rady Gminy Cisek, którą wysłano do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
Ad. 8. Nie udzielono odpowiedzi na interpelację, ponieważ zawarta w treści interpelacji
sprawa dotyczyła Zarządu Dróg Wojewódzkich.
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Ad. 9. Żadnych wniosków nie zgłoszono, więc Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita
Szafarczyk słowami „ Zamykam obrady XXIV Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady Sesji
roboczej - godz. 12.30. Zgodnie z zaproszeniem Radni udali się do Gminnego Ośrodka Kultury
na uroczystą część Sesji.
Protokółowała: Małgorzata Siegmann

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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