
Protokół z obrad XXV Sesji  Rady  Gminy z dni a 16 lutego 2009r.                                                        strona 1 

Protokół z obrad 
XXV Sesji  Rady  Gminy 

z dni a 16 lutego 2009r-godz. 14.00 

Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „Otwieram obrady XXV Sesji 
Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich obecnych radnych, sołtysów, 
pracowników Urzędu  redaktorów prasy lokalnej i radia park , oraz członka Izby Rolniczej w Opolu 
Pana Jana Dambonia .Sprawdziła prawomocność obrad XXV 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 Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała porządek obrad, który 
otrzymali wszyscy radni, a który przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z obrad XXIV Sesji Rady Gminy. 
4. Informacja członków Izby Rolniczej w Opolu n/t bieżącej działalności. 
5. Informacja Wiceprzewodniczącej n/t oświadczeń majątkowych. 
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
7.  Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
8. Informacja z działalności komisji problemowych komisji w okresie międzysesyjnym. 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/zmian do budżetu gminy na 2009r.   
b/regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz  wysokość                    
i szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz 
nagród w roku 2009. 
c/.przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej, 

      d/ przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, 
      e/ zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku , przyjętym Uchwałą 
          Nr V/26/2003 Rady Gminy Cisek dn.24.03.2003r, 
      f/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   
          Alkoholowych na rok 2009, 
      g/ zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Przewóz na lata 2009-2016, 
      h/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podlesie na lata 2009-2016. 
      i/  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cisek  na lata 2009-2016 
10. Zapytania i oświadczenia radnych. 
11. Informacje oraz zapytania sołtysów. 
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  
13. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytał o uwagi, wnioski do przedstawionego porządku obrad. 
Radni nie wnieśli żadnych uwag do porządku obrad, przyjęcie porządku obrad podano pod 
głosowanie: 
za przyjęciem                                   - 15 głosów, 
przeciw                                               - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania       - 0 głosów, 
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Porządek obrad przyjęto jednomyślnie, przystąpiono do jego realizacji. 

Ad.2 .Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała o uwagi, wnioski do protokółu z obrad XXIV 
Sesji Rady Gminy Cisek . Rani nie wnieśli żadnych uwag do protokółu z obrad poprzedniej 
sesji , przyjęcie protokółu poddano pod głosowanie: 
 za przyjęciem                                   - 15 głosów, 
przeciw                                               - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania       - 0 głosów, 

Protokół z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Cisek jednomyślnie  przyjęto. 

Ad.3 .Udzielono głosu członkowi  Izby Rolniczej w Opolu – Janowi Damboń, który przedstawił 
informację na temat bieżącej działalności Izby Rolniczej . 
- przystosowanie gospodarstw do wymogów unijnych, w tym temacie odbędzie się w GOK  
Cisek szkolenie dnia 17 i 18.02.09 , jeżeli wymogów unijnych się nie spełni to wstrzymuje się 
lub zmniejszy   dopłaty bezpośrednie, 
- izba rolnicza służy poradą w sprawie pozyskiwania środków finansowych unijnych , 
-  współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , 
-  współpracuje z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, 
-   organizuje wyjazdy szkoleniowe, w 2008r był wyjazd szkoleniowy na targi zielone                       
w Berlinie, w tym  roku planowany jest wyjazd do fabryki  PENDA, 
-   współpracuje ze Związkiem Gmin Śląska Opolskiego, 
-   została podpisana współpraca z Wojewódzką Radą Zatrudnienia oraz z Powiatową Radą   
   Zatrudnienia,  dla rolników szukających pracy w innym zawodzie, w roku ubiegłym odbyły 
się szkolenia i uczestnicy otrzymali certyfikaty na wózki widłowe i ciężki sprzęt budowlany, 
był również organizowany kurs dla kobiet w  zakresie agroturystyki i  florecistek, 
- pomagano przy wypełnianiu wniosków dotyczących dofinansowania materiału siewnego , 
-  będzie pomagać przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie, 
-  w Opole przy  ul. Wrocławskiej  mieści się biuro radcy prawnego , rolnicy mogą bezpłatnie 
korzystać z porad prawnych Pani mecenas  Agaty Struzik ,która przyjmuje  w każdy wtorek 
tygodnia, 
-   powołano dyrektora biura Izby Rolniczej, funkcję tę pełni  Mieczysław Duraj, który będzie 
się  zajmował  wzmocnieniem  działalności biur powiatowych, obowiązkowym  
ubezpieczeniem rolników, rozliczeniami  podatkowymi, 
-  podpisano porozumienie Zarządów Izb Rolniczych Polski Południowej  celem   
porozumienia min. jest , uczestnictwo Ministra Rolnictwa  w organizowanych zjazdach. 
- odbyło się spotkanie z Ministrem Rolnictwa i głównym tematem było brak opłacalności 
pracy w rolnictwie, temat jest trudny i gminie Cisek znany, rolnicy są zorientowani   jak 
kształtują się ceny sprzedaży produktów rolnych. 
- przedyskutowano temat paliwa rolniczego, dofinansowanie  86 l/na ha  to jest za mało , 
izba rolnicza czyni starania aby 100 l/ha było refundowane, 
- ubezpieczenia rolnicze z dopłatami, jeżeli rolnicy nie ubezpieczą połowy areału upraw, to 
będą  kontrole i nałożone kary ,Izba  wybrała  ubezpieczyciela najtańszego, który przyjmuje            
i udziela    porad w oddziale Izby Rolniczej w Pawłowiczkach. 
  
dyskusja: 
Przewodnicząca Rady Gminy  Rozwita Szafarczyk zachęciła  aby rolnicy korzystali ze szkoleń . 
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Radny Stania Gerard zapytał- czy jest ograniczona ilość osób do wzięcia udziału w szkoleniu? 
jest słaba In formacja izb rolniczych, chociażby informacja o szkoleniach, uważa, że jest to 
szkolenie ważne i rolnicy z naszej gminy powinni być poinformowani? 
J.Damboń- udzielił wyjaśnień- obecnie jest zapisanych 80 osób lecz może być ok. 100 osób, 
zachęcił do uczestnictwa w szkoleniu, zamierzeniem Izby jest dostosowanie  gospodarstw do 
wymogów unijnych ,jeżeli chodzi o informacje-Izba Rolnicza wysłała 180 zaproszeń na 
Gminy. Potwierdził, że trochę zaniedbał  lecz sam otrzymał pismo za późno, mógł 
porozwieszać  informację o szkoleniu na tablicy ogłoszeń, zapewnił, że sytuacja się już nie 
powtórzy ponieważ w tym roku delegaci Izb będą otrzymywać wszelkie informacje pocztą e-
meilową , i  uważa, że powinny wszelkie informacje docierać wcześniej. 
Stania Gerard- Izba Rolnicza organizuje wycieczki zagraniczne, zapytał kto z naszego terenu 
na takie wycieczki jeździ? kto może jechać na taką wycieczkę? 
J. Damboń- delegaci Izb rolniczych otrzymują zaproszenie, lecz na takie wycieczki może 
jechać każdy rolnik, i znowu w tym temacie brakuje informacji, z oszczędności finansowych 
informacje w teren nie wychodzą. 
Radny Kirchniawy Robert-1.  jak się stało, że Pan Durej został wybrany na dyrektora? 
2. Co delegaci Izb Rolniczych zrobili lub zrobią w temacie gruntów rolnych zabranych 
rolnikom  pod budowę wału przeciwpowodziowego? Czy są zagwarantowane jakieś grunty 
rolne, które rolnicy będą mogli kupić bez przetargu w związku z tym, że sprzedali swoje  pola 
pod budowę wałów przeciwpowodziowych? 
J.Damboń- wyjaśnił, że jest tylko delegatem Izb Rolniczych i nie potrafi udzielić odpowiedzi 
na takie pytania. Zapewnił, że poruszy temat na spotkaniach Izb Rolniczych. 
Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk-poinformowała, że rozmawiała telefonicznie z 
Panią, która jest Izbie Rolniczej w Pawłowiczkach, potwierdziła, że zostało wysłanych 180 
zaproszeń na gminy ościenne, zaprosiła chętnych rolników aby przyszli na szkolenie mimo iż 
takiego zaproszenia nie otrzymali. Pan Damboń potwierdził, że każdy z rolników może przyjść 
nie trzeba się zapisywać nawet. 
Wójt Gminy Alojzy Parys – dodał do wypowiedzi- sala w Gminnym Ośrodku Kultury pomieści 
150 osób, i tyle miejsc będzie przygotowanych, więc chętni rolnicy  mogą na szkolenie 17 
lutego 2009r przyjść. Jeżeli inicjatywą rolników będzie, to możemy zorganizować szkolenie o 
tej samej tematyce dla rolników z naszej gminy, zaprosimy ODR z Kędzierzyna Koźla , tylko 
musi to wynikać z chęci rolników.  
Zakończono dyskusję i podziękowano za udział w obradach sesji. 
Ad. 5. Informacja n/t wypełniania oświadczeń majątkowych. Odbyło się szkolenie w Opolu-
OCL   na ten temat, w którym uczestniczyły : Adelajda Lewandowska i Małgorzata Siegmann . 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji. 
Radny Wurst Alojzy – poinformował, że jego oświadczenie majątkowe było kontrolowane 
przez Urząd Kontroli Skarbowej, uważa, że oświadczenie musiałoby być wypełniane pod 
okiem prawnika, dlatego, że mamy bardzo zróżnicowane interpretacje przepisów. 
Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk zapewniła, że każdy radny musi ten obowiązek 
wypełnić i oświadczenie majątkowe złożyć. Jeżeli zaistnieje potrzeba poprosimy o pomoc 
naszą Panią radcę prawną. 

 
Ad.6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym tj od 29.12.2008 
do 16.02.2009r 
- zrobiono kolejny odcinek wału przeciwpowodziowego o długości 1300m za kwotę ponad 
1 800 000zł, na odbiorze tego odcina był obecny Wojewoda Opolski, Członkowie Zarządu 



Protokół z obrad XXV Sesji  Rady  Gminy z dni a 16 lutego 2009r.                                                        strona 4 

Województwa, byli przedstawiciele departamentu rolnictwa, WZIR-u,  byli projektanci, 
spotkanie to było bardzo pożyteczne ponieważ zapewniono nas( Pan Marszałek 
Województwa i Pan Wojewoda), że budowa dalszego odcinka wału będzie kontynuowana, 
czyli  od mostu w kierunku Roszowickiego Lasu   ruszy budowa inwestycji zgodnie                    
z projektem, i pozostał by do realizacji odcinek wału od Roszowickiego Lasu do granicy 
woj.śląskiego,  do tego jest jeszcze potrzeba wykonania wałów cofkowych na potoku Cisek i 
potoku Dzielniczka, do należytego funkcjonowania naszego wału jest nieodzownym 
wybudowanie  zbiornika w Raciborzu  
- odbywa  się cykl  spotkań sprawozdawczych w jednostkach OSP, 
- okres poświąteczny jest wypełniony  różnymi koncertami i uroczystościami i z tej okazji               
w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się 3 koncerty przy różnej frekwencji mieszkańców, lecz 
z obserwacji wynika, że frekwencja była wyższa niż w latach ubiegłych,  
-W Roszowickim Lesie odbyło się   „spotkanie noworocznie”  , gdzie występowały dzieci z PSP 
Roszowicki Las   a zespół „Biedroneczki” upiększył całe spotkanie swoim profesjonalnym 
wystąpieniem, 
- odbyły się zebrania wiejskie połączone ze sprawozdawczością  finansową rad sołeckich i kół  
DFK, dyskusja na zebraniach jest bardzo interesująca i wnosi wiele nowego, zainteresowanie 
mieszkańców sprawami wsi jest coraz to większe więc „ zmierzamy w dobrym kierunku” 
stwierdził Wójt, 
-poinformował o spotkaniu z przedsiębiorcami naszej gminy, które jest zorganizowane  na 25 
lutego 2009r w Gminnym Ośrodku Kultury, na to spotkanie zaproszono wszystkich 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy, gośćmi 
zaproszonymi są: przedstawiciele Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki z Fundacji 
Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych, przedstawiciele Stowarzyszenia Promocji 
Przedsiębiorczości, instytucje te przedstawią swoje oferty co mogą przedsiębiorcom 
zaoferować, 
-uczestniczył w licznych spotkaniach w Urzędzie Marszałkowskim, w Urzędzie Wojewódzkim, 
które dotyczyły spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem województwa i gmin, 
przekazano informacje dotyczące odnośnie programów pomocowych, możliwości pozyskania 
środków finansowych, naboru wniosków, 
- uczestniczył w Sesji Rady  Powiatu, na której głównie omawiano zasady współpracy gmin 
powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, stan wód, stan mostu na odrze, 
- poinformował o wysłanej korespondencji z Urzędu Gminy, wysłano 980 pism, 
- do urzędu wpłynęło 625 pism, 
- zarejestrowano 5 wpisów do EDG, 4 podmioty dokonały zmiany w EDG, 2 podmioty 
wyrejestrowano z EDG, 
- poinformował o wydanych zarządzeniach Wójta, wydanych decyzjach, 
 
dyskusja : 
 
Radny Stania Gerard- most Cisek –Bierawa chciałby uzyskać więcej informacji na ten temat, 
remont nie jest ujęty w budżecie powiatu, nie są zaplanowane środki finansowe na remont 
mostu? 
 
Wójt Gminy- będąc na sesji powiatu przedstawił problem, zaoferował współpracę w temacie 
remontu mostu, ponieważ most ten pełni bardzo ważną rolę  łączności, na pewno nie będzie 
nowego mostu, jednakże na dzień dzisiejszy nie ma żadnych oświadczeń woli w tym temacie, 
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Wójtowie zaproponowali dofinansowanie remontu mostu. Oczekujemy na ofertę co Rada 
Powiatu w tej sprawie zaoferuje.   Na pewno w tym roku nie zostaną rozpoczęte nawet prace 
projektowe.  
 
Ad.7 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności              
w okresie międzysesyjnym tj od 29.12.2008r do 16.02.2009r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokółu sesji. 
dyskusja: 
Sołtys Kazimiera Lewicka- w sprawie kontenerów do segregowania śmieci, kontenery zostały 
usunięte lecz nie wszystkie, koło GOK-u jest pełny kontener ze szkłem i już stoją worki obok? 
i uważa, że GOK też korzysta z kontenerów do segregacji, proponuje aby radykalnie postąpić 
i wszystkie kontenery do segregacji śmieci pousuwać. 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- umowa z firmą REMONDIS była taka, że wszystkie 
kontenery do segregacji miały być zabrane, a GOK otrzymał worki do segregacji śmieci.  
Sołtysi mieli wiele uwag odnośnie nowych zasad odbioru nieczystości stałych i w związku         
z tym zdecydowano na następną sesję zaprosić przedstawiciela firmy REMONDIS, aby 
wszystkie wątpliwości dopracować. 
Wójt Gminy zapewnił, że na pewno będą przeprowadzane kontrole tych posesji, które nie 
mają umów  spisanych z firmą REMONDIS, zobowiązał sołtysów do monitorowania odbioru 
nieczystości i jeżeli wynikną problemy zgłaszać je do urzędu.  
 
 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. Głównie komisje opracowały plany pracy na I 
półrocze 2009r.  

 
 Walach Karina- przewodnicząca komisji oświaty, kultury , zdrowia i spraw socjalnych, 
        
 Piegza Adalbert- przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej 
 
   Wurst Alojzy- przewodniczący komisji rolnictwa, ochrony środowiska, i porządku 

publicznego, 
 
Radni nie wnieśli żadnych pytań do przedstawionych informacji. 
ogłoszono 5 min przerwę. 

 
Ad. 9 Przystąpiono do podjęcia uchwał. 
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do budżetu gminy na 
2009rok. Proponowane zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję 
gospodarczo-budżetową. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań do proponowanych zmian, projekt uchwały poddano pod 
głosowanie: 
za przyjęciem                          -  15 głosów, 
przeciw                                       - 0 głosów,  
wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 
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Uchwała Nr XXV/109/09 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009r w sprawie zmian do 
budżetu gminy na 2009r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
protokółu sesji.  
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady    
wynagradzania za pracę oraz  wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 
do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2009. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji 
oświaty i komisji gospodarczo-budżetowej, i został pozytywnie zaopiniowany. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań do proponowanych zmian, projekt uchwały poddano pod 
głosowanie: 
za przyjęciem                         -  15 głosów, 
przeciw                                      - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 
Uchwała Nr XXV/110/09 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009r w sprawie regulaminu 
określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz  wysokość i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2009 została 
jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej. 
Radca prawny Pani Beata-Kubacka Płaskonka poinformowała aby dokonać autopoprawki             
w pkt 2 planu pracy komisji który ma brzmienie  „Kontrola kompleksowa dochodów                      
i wydatków GOK-u w Cisku za 2008r”, ponieważ Rada Gminy nie ma takich uprawnień, 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy może skontrolować dotację przekazaną z budżetu gminy, 
wobec powyższego pkt 2 powinien mieć brzmienie ”kontrola środków finansowych 
przekazanych w ramach dotacji dla GOK-u w Cisku za 2008r”- dokonano autopoprawki 
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek poinformowała, aby sołtysi zrobili wykaz mieszkańców, 
którzy nie mają umowy z REMONDISEM na odbiór nieczystości stałych, będą roznoszone 
nakazy płatnicze jak również będą rozdzielane worki do segregacji, sołtysi znają swoich 
mieszkańców i taki wykaz byłby bardzo pomocny do przeprowadzenia kontroli. 
Innych uwag nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
 za przyjęciem                            -  15 głosów, 
przeciw                                         - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania      -0 głosów, 
Uchwała Nr XXV/111/09 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009r w sprawie przyjęcia 
planu pracy komisji rewizyjnej została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 
do protokółu sesji.   
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu. 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 XXV/112/09 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009r w sprawie przyjęcia 
zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. została przyjęta jednomyślnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury                    
w Cisku , przyjętym Uchwałą Nr V/26/2003 Rady Gminy Cisek dn.24.03.2003r, 
Projekt uchwały omówił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Józef Zorembik. 
Wójt Gminy Cisek dodał do wypowiedzi , że podjęcie uchwały w tej wersji stwarza 
możliwości GOK-y do składania wniosków o pozyskanie środków finansowych unijnych, jest 
tzw.” II furtką do pozyskiwania pieniędzy”. 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 XXV/113/09 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009r w sprawie zmian                    
w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku , przyjętym Uchwałą  Nr V/26/2003 Rady 
Gminy Cisek dn 24.03.2003r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 
do protokółu sesji.  
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                     
i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok 2009, 
Projekt uchwały omówiła Małgorzata Siegmann Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki                             
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały               
w związku z czym uchwalenie GPPiRPA poddano pod głosowanie : 
 za przyjęciem                                    - 15 głosów, 
przeciw                                                - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania            - 0 głosów, 
Uchwała Nr XXV/114/09 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009r w sprawie uchwalenia   
 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok 2009,została 
jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości 
Przewóz na lata 2009-2016, 
Wójt Gminy Cisek omówił projekty uchwał, które również omawiano na posiedzeniu  komisji 
gospodarczo budżetowej i komisji oświaty. W związku z dokonaniem zmian w Statucie Gminnego 
Ośrodka Kultury  GOK będzie mógł się ubiegać o środki finansowe na zrobienie placu zabaw k/GOK-u i 
placu przed obiektem.  
 
Radny Roman Adam zapytał – czy Gminny Ośrodek kultury ma środki finansowe własne na ten cel? 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- w budżecie gminy mamy zaplanowane środki finansowe na 
zrobienie placu zabaw k/GOK-u i placu przed obiektem GOK-u, wystarczy deklaracja gminy, że takie 
środki finansowe są zabezpieczone w budżecie. Złożenie wniosku o dofinansowanie wcale nie 
przesądza, że dofinansowanie otrzymamy. 
Radny Stania Gerard- poinformował, że należałoby również dokończyć plac przed Urzędem Gminy, 
zwiększyłoby się miejsc do parkowania. 
 
Wójt Gminy potwierdził, że byłoby to również ważne zadanie- plac przed urzędem oraz po drugiej 
stronie ulicy, gdzie jest nasz  budynek komunalny w którym mieści się poczta , policja. 
Zakończono dyskusję ,projekt uchwały poddano pod głosowanie:  
za przyjęciem                                    - 15 głosów, 
przeciw                                                - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania            - 0 głosów, 
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Uchwała Nr XXV/115/09 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009r w sprawie zatwierdzenia  
Planu Odnowy Miejscowości Przewóz na lata 2009-2016, została jednomyślnie podjęta . Uchwała 
stanowi załącznik nr 11 do protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości 
Podlesie na lata 2009-2016. Radni nie wnieśli żadnych pytań, projekt uchwały poddano pod 
głosowanie: 
za przyjęciem                                    - 15 głosów, 
przeciw                                                - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania            - 0 głosów, 
Uchwała Nr XXV/116/09 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009r w sprawie zatwierdzenia  
Planu Odnowy Miejscowości Podlesie  na lata 2009-2016, została jednomyślnie podjęta . Uchwała 
stanowi załącznik nr 12 do protokółu sesji. 
 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Cisek 
na lata 2009-2016. Radni nie wnieśli żadnych pytań, projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                                    - 15 głosów, 
przeciw                                                - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania            - 0 głosów, 
Uchwała Nr XXV/117/09 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009r w sprawie zatwierdzenia  
Planu Odnowy Miejscowości Cisek  na lata 2009-2016, została jednomyślnie podjęta . Uchwała 
stanowi załącznik nr 13 do protokółu sesji. 
Zakończono podejmowanie uchwał. 
Ad.10. Przewodnicząca odczytała pismo w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego –
pismo stanowi załącznik nr 13 do protokółu sesji. 
Radny Proksza Hubert-czy inne wsie też mogą ubiegać się o dofinansowanie z „Odnowy 
Wsi”? 
Wójt Gminy-tak, wszystkie wsi są w „Odnowie Wsi „ i mogą ubiegać się o dofinansowanie               
z Euro Country. 
 
Radna Karina Walach- w sprawie czesnego za przedszkole , mamy jedno z najwyższych opłat i 
rodzice pytają czy zostanie obniżone? ( 80złczesne + wyżywienie) 
Wójt Gminy- indywidualnie udzielamy zwolnień, jeżeli zmienimy zapis w uchwale 
obowiązującej, może nam Wydział Nadzoru i Kontroli uchylić uchwałę. 
Ad.11.  Sołtys Kazimiera Lewicka- zgłosiła wniosek aby w przyszłości Rada Gminy nie 
uchwalała podatku od psów, ponieważ opłat z tego tytułu jest niewiele, a pracy dużo. W 
imieniu sołtysów skierowała wniosek aby sołtysom wypłacić za roznoszenie nakazów 
płatniczych. 
Sołtysi przedyskutowali oznaczenie miejscowości i nr domów, niektóre numeracje się 
powtarzają, jest problem jak pogotowie ma dojechać. 
Sołtys Sączawa Elżbieta- zgłosiła naprawę pogwarancyjną drogi w Landzmierzu 
ul.Sienkiewicza oraz zapytała w sprawie remontu drogi na cmentarz w Biadaczowie. 
Ad.12. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o napisanej interpelacji odnośnie drogi 
wojewódzkiej w Kobylicach. 
Radny Mikliss Norbert – poinformował, że ul. Słoneczna w Łanach jest nieodśnieżana  i 
mieszkańcy w zimie muszą wywozić kubły ze śmieciami na ul.Główną , bo REMONDIS tam nie 
dojeżdża. 
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Ad. 13. Sołtys z Łan zapytał czy sołtysi mogliby otrzymać wykaz osób korzystających z opieki 
społecznej, ponieważ te osoby mogłyby pracować na rzecz sołectwa. 
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień, że nie można takiej informacji udzielić, a osoby te będą 
zatrudnione w ramach prac społeczno- użytecznych. 
 Innych wniosków nie zgłoszono więc Przewodnicząca słowami „ Zamykam obrady XXV Sesji 
Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz. 17.45 

Protokółowała Małgorzata Siegmann 

 

          Przewodnicząca 
        Rady Gminy Cisek 
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 


