
 
Protokół z obrad XXX Sesji 

Rady Gminy Cisek 
z dnia 25 września 2009-godz.14.00 

 
Ad.1 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „Otwieram obrady XXX 
Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich obecnych radnych, 
sołtysów, gości zaproszonych, pracowników Urzędu  i redaktorów prasy lokalnej  .Sprawdziła 
prawomocność obrad XXX Sesji na 15 radnych obecnych 13( nieobecni: Hałas Diter, 
Kirchniawy Robert) . 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. Zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad dotyczący wprowadzenia 
projektu uchwały do pkt 10a w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.  „Lepsze 
jutro wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Cisek”,  zapytała o inne uwagi                 
i wnioski do porządku obrad ? Wójt Gminy wyjaśnił, że  zgłoszono wniosek  do 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie  dofinansowania, projekt ma być  finansowany               
z Funduszy Unijnych , możemy otrzymać dofinansowanie na kwotę 135 900zł, nasz projekt 
jest na 3miejscu listy rankingowej, typ projektu „ wyrównywanie szans edukacyjnych               
z terenu gminy Cisek”, aby projekt mógł być realizowany jest potrzeba podjęcia stosownej 
uchwały. Zadania określone we wniosku o dofinansowanie będą realizowały szkoły 
podstawowe w Landzmierzu  i Roszowickim Lesie .    Radni nie wnieśli innych uwag do 
porządku obrad w związku z czym wniosek Przewodniczącej Rady Gminy poddano pod 
głosowanie 
za przyjęciem                            - 13 głosów,  
przeciw                                        - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania     -0 głosów, 
Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy jednomyślnie przyjęto, po dokonanych zmianach 
porządek obrad przedstawia się następująco: 
1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008. 
5. Informacja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii n/t obowiązujących przepisów obrotu 

zwierzętami gospodarskimi. 
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 n/t realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009r 

a/ przedstawienie opinii RIO, 
b/przedstawienie opinii komisji problemowych na w/w temat, 
c/dyskusja 

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



a/ przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej               
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.  „Lepsze jutro wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z gminy Cisek” 
b/   zmiany do budżetu gminy na 2009r, 
c/   wyrażenia zgody na przejęcie od Wojewody Opolskiego wykonania zadania z zakresu 
administracji rządowej, polegającego na wydawaniu  w imieniu Wojewody blankietów 
upoważnień do zakupu paliw. 
d/   opinii projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyn-Koźle dotyczącego ograniczenia 
zakresu działalności medycznej,  wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie –Koźlu i zatwierdzenia 
jednolitego tekstu Statutu.  
e/ zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
f) przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą                     
w Kędzierzynie -Koźlu, 
g/wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek, 
h/udzielenia dotacji w 2009r na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
i/wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego 

11. Zapytania i oświadczenia radnych. 
12. Informacje oraz zapytania sołtysów. 
13. Odpowiedzi na interpelacje radnych..  
14. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 
 
Ad.3.Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej 
sesji .Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokółu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 
27 lipca.2009r. Przyjęcie protokółu poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                            - 13 głosów,  
przeciw                                        - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania     -0 głosów, 
Protokół został jednomyślnie przyjęty. 
  
Ad. 4. Udzielono głosu Paniom Beacie Podgórskiej i Marcie Janowskiej reprezentujących 
firmę ALBEKO, które omówiły przedstawiając multimedialnie sprawozdanie z realizacji 
Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008 dla Gminy Cisek. Radni nie 
wnieśli żadnych uwag, żadnych pytań do omawianego sprawozdania. 
 
Ad.5. Udzielono głosu lekarzowi weterynarii Pani Grażynie Włodara, która omówiła przepisy 
w zakresie obrotu zwierzętami gospodarskimi.  
Rzeźnie muszą mieć  zatwierdzenie, że odpowiednia sztuka rzeźna jest zdrowa i z jakiego 
gospodarstwa pochodzi. To, że gospodarstwa są kontrolowane wcale nie znaczy, że wszystko 
funkcjonuje dobrze, zdarzają się zwierzęta chore, zdarzają się zwierzęta nie znakowane. 
Poinformowała, jeżeli w gospodarstwie jest zwierzę chore, to weterynaria zawiesza 
działalność gospodarstwa. Na stado niezmonitorowane weterynaria nie ma obowiązku 
wystawienia świadectwa MPZ. Weterynaria prowadzi badania: na gruźlicę, na białaczkę, na 
brucelozę. 
 
 

-2- 
Protokół z obrad XXX Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 25 września 2009 

 



 W przyszłym roku będą prowadzone badania na chorobę aujeszkyego, w tej sprawie każde 
gospodarstwo otrzyma decyzję, zwróciła się z prośbą do sołtysów czy nie pomogliby                     
w doręczaniu decyzji, ponieważ doręczenie za pośrednictwem poczty jest bardzo kosztowne. 
Termin doręczenia decyzji jest do uzgodnienia. Sołtysi wyrazili zgodę na współpracę                 
i wstępnie zaproponowano termin k/ 10 listopada  br. Każda partia trzody chlewnej do handlu 
musi być przebadana i musi mieć świadectwo zdrowia, które ma ważność 3 dni.  
Każda sztuka trzody chlewnej musi być oznakowana, i musi mieć udokumentowane 
pochodzenie  w przeciwnym przypadku blokuje się takie stado. 
Rolnicy jeszcze nie traktują sprawy przemieszczeń trzody chlewnej poważnie, ogólnie w tym 
temacie jest „bałagan”. Rolnik musi udowodnić pochodzenie danej sztuki a nie ARiMR. 
Każde przemieszczenie zwierzęcia musi być zgłoszone w agencji, są wyznaczone terminy 
zgłoszeń. 
Udzielono głosu lekarzowi weterynarii Panu Mirosławowi Zawdzkiemu.     
- żadna sztuka trzody chlewnej  nie może opuścić gospodarstwa bez świadectwa pochodzenia,  
- świadectwo pochodzenia zwierzęcia  jest płatne, 
- każda sztuka bydła lub trzody chlewnej musi mieć nadany nr, 
- w przypadku choroby w gospodarstwie blokuje się takie stado, 
- pogłowie trzody powinno być zgodne z danymi z  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, 
- badania są terminowe i rolnik musi zadbać o to aby weterynarz badania wykonał, w zakresie 
rolnika jest również zorganizowanie pomocy przy dokonywaniu badań ( przytrzymać 
zwierzęta),   
Pani Włodara- omówiła  kontrole wzajemnej zgodności w gospodarstwie, gospodarstwa 
sprzedają prosięta bez nr następnie prosięta są sprzedawane do uboju i nabywca posługuje się 
nr gosp. własnego, to jest tragedia.  
Rozwita- wszystko co jest sprzedawane musi być opatrzone nr?, 
Wurst Alojzy- jaka jest pewność, że zgłoszono stan trzody chlewnej do ARiMR, 
-P Włodara - żądać potwierdzenia na kopii, 
- współpraca z rolnikami układa się różnie, 
- po kontrolach rolnicy otrzymują decyzję z weterynarii, które należy czytać od początku do 
końca i stosować się do zaleceń, 
- stado zawieszone, czyli nie można przemieszczać zwierząt gospodarskich,   
 
zakończono dyskusję 
 
Ad.6. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym tj od 27 lipca 2009r do 25 września 2009r. 
 
- odbyły się   zawody Sportowe  w piłce nożnej o  Puchar Wójta Gminy tym razem na boisku 
sportowym w Łanach, 
- zawody Międzynarodowych Sikawek Konnych w Cichowie ,    naszą Gminę reprezentowało 
OSP Łany, które zajęło następujące miejsca: seniorzy I miejsce, kobiety III miejsce     
-dnia 12.09.2009r w Kłodnicy odbyły się VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze gdzie 
nasze reprezentacje zajęły następujące miejsca: 
►  MDP-Chłopięca OSP Roszowicki Las zajęła miejsce V, 
►  MDP-Dziewczęca OSP Roszowicki Las zajęła miejsce III, 
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►  Grupa A-męskie drużyny pożarnicze OSP Łany zajęło miejsce II          
► Grupa C- kobiece drużyny pożarnicze OSP Roszowicki Las  zajęło miejsce II, natomiast         
OSP Łany miejsce III, 
-  poinformował o odbywających się dożynkach wiejskich, podziękował za włożony trud                  
i organizację dożynek,  
-  poinformował o odbytych dożynkach powiatowo- wojewódzkich w Bierawie i podziękował 
Sołectwu Sukowice, które reprezentowało Gminę, z tej okazji sołectwo otrzymuje nagrodę             
w kwocie 500,-zł., 
- przyjęto nowe gminy do zgromadzenia „Czysty Region”, 
- dnia 04.08.2009r Gmina nabyła nieodpłatnie  działki stanowiące jako użytkowanie „drogi”, 
część ul.1-go Maja  pow. 0,0200ha,  
- dnia 27.08.09 r odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych                   
w Kobylicach, sprzedano 4 działki o powierzchniach: 0,0788 ha, 0,1050 ha, 0,1078 ha, 0,1117 
ha  za kwotę: 160 200,-zł brutto, 
- dnia 28.07.2009r  podpisano umowę na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych        
Steblów –Sukowice z PRDIM Kędzierzyn-Koźle kwota inwestycji brutto wynosi- 728 730,-
zł, otrzymamy  dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  w kwocie ok.         
415 000,-zł 
-dnia 30.07.2009r odbył się przetarg na „dowóz dzieci i ich opiekunów do przedszkoli, szkół 
podstawowych  i gimnazjum na terenie Gminy Cisek w roku szkolnym2009/2010 , została 
złożona tylko jedna oferta przez przedsiębiorstwo VEOLIA TRANSPORT 
OPOLSZCZYZNA na kwotę brutto 224 580,-zł, dnia 25.08.2009r podpisano umowę w tej 
sprawie , 
- dnia 13.08.2009r odbył się przetarg na zadanie „ Przebudowa dróg we wsiach: Sukowice, 
Cisek, Przewóz, Miejsce Odrzańskie, Kobylice, Roszowicki Las, zostały złożone 2 oferty: 
► ZRI INFRAPOL Ruda Śląska cena brutto: 585 055,61zł, 
► OPUD OPOLE za kwotę brutto :634 946,08zł, 
dnia 02.09.2009r podpisano umowę z oferentem tańszym czyli  z ZRI INFRAPOL Ruda 
Śląska za kwotę brutto 585 055,61zł.  
-przedstawił informację z zakresu robót publicznych i społecznych : dużo robót wykonano 
polegające na karczowaniu, usuwaniu zarośli z poboczy przy następujących drogach: 
► Sukowice-Steblów, 
► Roszowice-Łany , 
► Miejsce Odrzańskie w kierunku Sławikowa, 
► została uporządkowana droga na tzw Tarnowie tj.Landzmierz w kierunku Długomiłowice, 
► wycinka i sprzątanie  na dzikim wysypisku Steblów-Nieznaszyn, 
► i jeszcze zostaną usunięte zarośla na drodze Lipowina – Przewóz, 
► wyczyszczono przepusty pod drogą Sukowice-Steblów,  
► szkoły przystąpiły do akcji „sprzątanie świata” i zostały śmieci pozbierane w miejscach 
publicznych i wywiezione na wysypisko w Ciężkowicach, 
► prowadzono również prace porządkowe przy PSP Landzmierz, PP Cisek. 
- wykonano dokumentacje projektową na zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy                 
w Cisku, 
- jest zrobiona inwentaryzacja budynków socjalnych w Łanach, 
- jest opracowana koncepcja ścieżek rowerowych, które będą przebiegać po wale 
przeciwpowodziowym począwszy od Kędzierzyna-Koźla do wsi Landzmierz, koncepcja 
została uzgodniona z Gminą Kędzierzyn-Koźle, 
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- wnioski złożone przez Gminę do programów europejskich, ukazała się lista rankingowa               
i nasze wnioski na budowę świetlic w Przewozie i Podlesiu jak również plac przed Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i wnioski przeszły wszystkie oceny i czekamy na podpisanie umowy            
z Marszałkiem Województwa Opolskiego i przystąpimy do ogłoszenia przetargów na 
realizacje tych inwestycji, 
-wniosek na budowę kanalizacji w Kobylicach jest na etapie oceny komisji projektowej                  
i oczekujemy na efekty z tą sprawą związane, 
- gmina opracowała wniosek do tzw. kapitału ludzkiego pn „Lepsze jutro, wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z gminy Cisek” wniosek uzyskał akceptację komisji oceny 
projektów i jest ujęty na 3 miejscu listy rankingowej w województwie, wniosek  uzyskał 
105,5 pkt , otrzymamy dofinansowanie w kwocie 135 900,-zł , pieniądze będą przeznaczone 
na uruchomienie programów edukacyjnych, program ten będą realizowały szkoły 
podstawowe w Landzmierzu i Roszowickim Lesie. 
- do urzędu wpłynęło 980 pism, 
-wysłano ponad 700, 
-do ewidencji działalności gospodarczej wpisano 5 nowych podmiotów, 
-z ewidencji działalności gospodarczej wykreślono 4 podmioty, 
- zmian w prowadzeniu działalności gospodarczej dokonano w 5 podmiotach, 
- poinformował o wydanych Zarządzeniach Wójta, 
- poinformował o wydanych decyzjach Wójta, 
- Gmina Cisek uzyskała certyfikat w rankingu Rzeczypospolitej  gmin „Najlepsza Gmina 
Wiejska” oceniano zarządzanie , wyniki finansowe, pozyskiwanie funduszy europejskich, 
współpraca z innymi podmiotami,  na 1600 Gmin Wiejskich w kraju jesteśmy na 88miejscu 
czyli jesteśmy w „złotej setce”,  
- Gmina Cisek otrzymała wyróżnienie z Opolskiej Regionalnej Fundacji Turystycznej za 
organizowanie imprez :  Kwartet Kulturowy i Odra Rzeką Integracji, 
d y s k u s j a: 
Radny Kosian Rudolf- zgłosił wykoszenie dwóch miejsc zarośniętych przy nowej drodze 
Roszowice- Łany, 
Radny Powiatu Rajmund Frischko zapytał z jakiego dnia jest ta informacja, ponieważ dzisiaj 
te miejsca zostały wykoszone. 
Sołtys Kazimiera Lewicka zapytała- czy będzie robiony tylko plac przed GOK-kiem czy też 
działka po przeciwnej stronie? 
Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- plac przed GOK-kiem i działka po przeciwnej stronie pomiędzy 
przedszkolem a posesją P.Kujawskich. 
Zakończono dyskusję. 
Ad. 7. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności 
w okresie międzysesyjnym tj od 27 lipca do 25 września br sprawozdanie stanowi załącznik 
nr 4 do protokółu. 
 
Ad.8.Przystąpiono do omówienia  informacji n/t realizacji budżetu gminy za I półrocze 
2009r-radni stwierdzili, że nie ma potrzeby omawiania informacji ponieważ w tej sprawie 
wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione na wspólnym posiedzeniu komisji. Udzielono głosu 
Adelajdzie Lewandowskiej , która odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej – Uchwała nr 298/2009 z dnia 22 września 2009r. Opinia komisji 
problemowych rady n/t realizacji budżetu gminy zawarta jest w protokóle ze wspólnego 
posiedzenia. 
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Żadnej dyskusji- stwierdzono, że wszystko jest zrozumiałe. 
  
Ad.9.Udzielono głosu Przewodniczącym stałych komisji rady, którzy przedstawili 
sprawozdania   z działalności komisji w okresie międzysesyjnym.  
Walach Karina-przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych,   
Stania Gerard –przewodniczący komisji rewizyjnej 
Wurst Alojzy - przewodniczący komisji rolnictwa , 
Piegza Adalbert- przewodniczący komisji gospodarczo- budżetowej, 
d y s k u s j a: 
Radny Stania Gerard- dlaczego są takie zaległości w opłatach czynszu mieszkaniowego? 
Wójt Gminy Cisek – nie znał szczegółów lecz  zapewnił, że zaległości są do ściągnięcia. 
Radny Ketzler- ilość uczni w szkołach, zapytał czy to polega na prawdzie, że w PSP 
Landzmierz w kl.I jest 5 uczni a w PSP Roszowicki Las w kl.I 19 uczni? czy w tej kwestii nie 
należałoby przyjąć jakieś zasady np. minimum 10 uczni, aby utworzyć oddział? 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-przepisy o systemie oświaty regulują zasady,  każda 
szkoła ma ustalony obwód szkoły i gmina jest na takie obwody podzielona: obwód 
południowy- PSP Łany , obwód północny Kobylice, Landzmierz i część Cisku  jest przydzielony 
do szkoły w Landzmierzu, natomiast pozostała część Cisku w kierunku Sukowic, Steblowa                 
i Roszowicki Las to jest obwód PSP Roszowicki Las ,taki podział jest ustalony Uchwałą Rady, 
natomiast rodzice mają prawo zdecydować do jakiej szkoły dziecko wyślą, z faktu 
przedstawionego przez radnego wynika, że większość rodziców  wybrało szkołę                             
w Roszowickim Lesie. Obecnie mamy niż demograficzny ,nasuwa się refleksja a wyniki to 
potwierdzają, powinny utrzymać się szkoły najlepsze i rodzice wybierają, a biorąc pod uwagę 
demografię to wystarczyłaby nam jedna szkoła podstawowa, lecz te obiekty są, są pięknie 
odremontowane, poza tym małe szkoły mają swoją specyfikę i na dzień dzisiejszy 
otrzymywana subwencja oświatowa pozwala na utrzymanie tych szkół, podwyższenie 
standardu, że w klasie powinno być minimum 10 dzieci ma jakieś uzasadnienie gdyby rodzice 
się dostosowali lecz tu jest wolna wola rodzica, który ma prawo wyboru szkoły dla swojego 
dziecka. Na wybór wpływa działalność dyrektora szkoły, gdybyśmy ustalili standardy to 
moglibyśmy nie dopasować, ponieważ mamy takie roczniki, że na całej gminie urodziło się 
tylko ok. 32 dzieci i jak je podzielić na 3 szkoły? Zatwierdzając projekt organizacji tej danej 
szkoły  czy nie połączyć dzieci do jednej klasy a w pozostałych szkołach nie tworzyć 
oddziałów kl.I, byłby rok bez kl I , także temat był analizowany , brano pod uwagę dobro 
dzieci jest komfort nauczania, dzieci są w małych szkołach, w niedługim czasie będziemy 
oceniani działalność szkół. Nie możemy rodzicom narzucać. 
PRG Rozwita Szafarczyk zapytała radnego Ketzlera czy były jakieś skargi w tej sprawie? 
Radny Ketzler- nie było skargi lecz jeżeli jest 5 dzieci to o czymś świadczy, uważa dołożyć 
punkt określający „ilość dzieci” w klasach I, lub nie tworzyć klasy I jeżeli jest zapisane mniej 
jak 10 uczni. Jest dopuszczalne aby kilka roczników uczyło się w jednej klasie. 
Wójt Gminy- są standardy określające ilość uczni- powinno być ok. 15 uczni w szkołach 
wiejskich ,tylko przy naszej demografii trudno to czasem osiągnąć. Klasy łączone nie są 
najlepszym rozwiązaniem. Temat oświaty będzie odrębnym tematem sesji na którą 
zaprosimy dyrektorów szkół.                    
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Proksza Hubert- to że jest mało dzieci w PSP Landzmierz wcale nie świadczy, że tam jest 
gorszy program nauczania. 
    zakończono dyskusję 
 
Ad.10 Podjęcie uchwał 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn.  „Lepsze jutro wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Cisek”. 
Radni nie mieli żadnych pytań do projektu uchwały, przystąpiono do głosowania: 
za przyjęciem                          -12głosów, 
przeciw                                     -0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania -0głosów, 
1 radny nie brał udziału w głosowaniu 
Uchwała Nr XXX/137/2009 Rady Gminy Cisek z dnia 25 września2009r w sprawie 
przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego pn.  „Lepsze jutro wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z gminy Cisek” została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do 
protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia w sprawie   zmian do budżetu gminy na 2009r,udzielono głosu Pani 
Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami rozdziałami                     
i paragrafami: 
-oszczędności z wyników po przetargach, 
-zakup sztandaru dla PSP Roszowicki Las- 2 400zł , 
-monitoring w Gimnazjum-dotacja,11 300 zł , 
-pomoc społeczna z przeznaczeniem-dotacja celowa, 
-wydatki, 010 Rolnictwo i Łowiectwo zwiększa o kwotę 20 000,-zł i 38 600,-na Odnowę Wsi, 
-w dziale 600Transport i łączność ujęto oszczędności po przetargach   
-w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększamy na zakup inwestycyjny o kwotę                 
  5 000zł, 
-w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększamy wydatki na zadanie Kapitał ludzki-dotacja, 
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska zwiększamy wydatki o kwotę     
  156 000zł,   
-omówiła załącznik 1 do projektu uchwały dotyczący  inwestycji, 
d y s k u s j a: 
Wójt Gminy Cisek udzielił dodatkowych informacji- na remont dróg mieliśmy 
zarezerwowane 713 000zł środków własnych  oferty przetargowe były niższe i po przetargach 
pozostało nam środków finansowych i Wójt proponuje aby w ramach tych środków  zrobić 
dwie „odnogi” dróg przy ul. Świerczewskiego w Przewozie, aby temat remontu ul. 
Świerczewskiego załatwić w całości, długość tych „odnóg” ok.500m. 
Modernizacja dróg –jest zaplanowane łatanie dziur w Cisku przy ul. Nowej i  ul. Olszowej 
oraz w Nieznaszynie na ul. Wiejskiej . Planowano łatanie dziur w Steblowie na ul. Bocznej 
lecz po terenowej analizie stwierdzono, że pobocze wymaga przebudowy i jest to przybliżony 
koszt ok. 25 000zł-odstąpiono od tego zadania. 
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Przebudowa drogi gminnej na kwotę 26 000zł, jest to opracowanie dokumentacji projektowej 
na drogę tzw. Schetynówkę- termin złożenia wniosku do końca września br. 
Druga kwota 35 000,-zł to również jest na opracowanie dokumentacji na drogę transportu 
rolnego  Roszowicki Las-Nieznaszyn termin składania wniosków do końca grudnia br, 
- w/w drogi planowane są do realizacji w 2010 roku, 
Łatanie dziur, wykonujemy tylko na tych drogach, które mają nawierzchnię asfaltową, na 
drogach  zrobionych metodą recyklingu łatanie dziur się nie sprawdza, 
Radny Adam Roman- zapytał co z remontami  dróg w Roszowickim Lesie ul.Kraszewskiego    
i M. Reja  też byłaby potrzeba zrobienia ok.10m2. 
Wójt Gminy Cisek wyjaśnia- jeżeli jest to powierzchnia ok.10m2 to możnaby wykonać w tej 
rezerwie jaka jest w budżecie, tylko przypomnieć po obradach sesji. 
Radny Stania Gerard- poinformował, że w Podlesiu na ul. Szkolnej również należałoby 
połatać dziury , remont ul. Świerczewskiego w Przewozie wraz z „odnogami” dróg, dlaczego 
w przy remoncie drogi Podlesie-Przewóz nie zrobiono krótkiego odcinka drogi do posesji 
Ściborski , dlaczego nie  wyremontowano tej „odnogi”? 
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 Śmieciarki odbierające śmieci nie mogą dojechać do P.Ściborskich.  
Wójt Gminy Cisek wyjaśnia- ul. Szkolna w Podlesiu jest wykonana metodą recyklingu i jak 
wcześniej wyjaśniłem na takich nawierzchniach łatania dziur nie będzie „są to wyrzucane 
pieniądze”, a jeżeli chodzi o kwestię drugą to droga w Podlesie-Przewóz była remontowana                         
z programu „Schetynówki” i nie można było nic dodatkowo wyremontować.  W zeszłym roku 
był remont drogi Podlesie-Łany, teraz planuje się remont świetlicy wiejskiej w Podlesiu 
oprócz Podlesia są jeszcze inne  miejscowości w gminie. Wszystkiego wszędzie nie zrobimy      
i nie zawsze można inwestycje połączyć nie możemy dokładać dodatkowej pracy firmom 
które przetarg wygrały. Nic nie stoi na przeszkodzie aby wymienione przez radnego drogi 
ująć w przyszłorocznym budżecie gminy. 
 
Radny Kurfeld Alfred zapytał, czy inwestycja tzw.  „trójkąt” w Błażejowicach jest brana pod 
uwagę? 
Wójt Gminy Cisek wyjaśnia- jest brana pod uwagę w dziale rolnictwo „Odnowa Wsi” tylko                    
z dokumentów wynika, że stan prawny „trójkąt” jest nieuregulowany. Środki finansowe są 
zabezpieczone. 
Radny Piegza Adalbert- poinformował, że w Sukowicach jest taka ul. Zwycięstwa 2a i 2b, 
tam jest tylko kamień, tłuczeń, mieszkańcy się upominają o nawierzchnię asfaltową, 
 Wójt Gminy Cisek wyjaśnia- złożyć wniosek, 
Radny Kurfeld Alfred- usunięcie „dziury” po remoncie drogi w Błażejowicach?, 
Wójt Gminy Cisek wyjaśnia-należy w terenie sprawdzić. 
Radny Stania Gerard- dz.700 zakup pieca, gdzie ten piec będzie montowany? 
Wójt Gminy Cisek wyjaśnia-w Domu Strażaka w Roszowickim Lesie, 
Radny Wurst Alojzy- dz.900, duży wydatek, czy jest to modernizacja oświetlenia ulicznego? 
 Wójt Gminy Cisek wyjaśnia- wydatek dotyczy oświetlenia ulicznego, jeżeli chodzi                         
o modernizację to Gmina  jest „ubezwłasnowolniona”, nie możemy wykonywać inwestycji na 
majątku nie będącym własnością. Dla oświetlenia naszych ulic pasuje stwierdzenie” tylko pod 
latarnią jest jasno”, lecz nie możemy nic zrobić, sprawą zajmowali się  parlamentarzyści, były 
rozmowy ze Związkiem Gmin Śląska Opolskiego. 
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 Stanowisko Regionalnych Izb jest takie, że Gminom nie wolno inwestować  w majątek, który 
nie jest własnością Gmin, dochodzimy do paradoksu, musimy płacić za oświetlenie uliczne           
a nie możemy zmodernizować na oświetlenie energooszczędne, na dzień dzisiejszy nie 
możemy rozwiązać problemu, nie możemy nawet zamontować żarówek energooszczędnych. 
W naszym przypadku koszt modernizacji opiewałby na kwotę ponad miliona złotych. Nie jest 
to problem tylko naszej gminy.  Oświetlenie uliczne budowała Gmina i nieodpłatnie 
przekazano Zakładom Energetycznym, takie przepisy wówczas obowiązywały. 
Zakończono dyskusję na projektem uchwały budżetowej, przystąpiono do głosowania:  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                          - 12 głosów 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 
1 radny nie brał udziału w głosowaniu 
Uchwała Nr XXX/138/2009 Rady Gminy Cisek z dnia 25 września2009r w sprawie zmian 
do budżetu Gminy na 2009r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do 
protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przejęcie od Wojewody 
Opolskiego wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na wydawaniu  
w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw. 
Wójt Gminy Cisek poinformował, że jest to uchwała intencyjna, na wypadek różnych zdarzeń 
losowych lub wojny, jeżeli zdarzenie może zakłócić funkcjonowanie gospodarki,  kiedy 
paliwo może być reglamentowane. 
Radni nie wnieśli żadnych pytań ,przystąpiono do głosowania : 
za przyjęciem                          -12 głosów 
przeciw                                     -0  głosów, 
wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 
1 radny nie brał udziału w głosowaniu 
Uchwała Nr XXX/139/2009 Rady Gminy Cisek z dnia 25 września2009r w sprawie 
wyrażenia zgody na przejęcie od Wojewody Opolskiego wykonania zadania z zakresu 
administracji rządowej, polegającego na wydawaniu  w imieniu Wojewody blankietów 
upoważnień do zakupu paliw. została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 
do protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie opinii projektu uchwały Rady Powiatu 
Kędzierzyn-Koźle dotyczącego ograniczenia zakresu działalności medycznej,  wprowadzenia 
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie –
Koźlu i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu. 
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk omówiła projekt uchwały, wyjaśniła 
na czym polegają zmiany: z dotychczasowego Statutu wykreślono poradnię Zdrowia 
Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży , Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od 
Alkoholu, przekazując te zadania od 2010r na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„SENSIMED” w Kędzierzynie - Koźlu ul. Harcerska 11. 
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 Realizatorem umowy będzie obsługa lekarsko-pielęgniarska, która dotychczas realizowała ją 
w ramach SP ZOZ-u, a obecnie utworzyła Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„SENSIMED”. Poradnia mieściła się przy ul.Harcerskiej 11 w Kędzierzynie-Koźlu i dalej się 
tam mieści tyle, że pod inną nazwą. 

  
 Radny Prokasza Hubert- trudno opiniować jak się nie ma wyników finansowych, uważa 
„odmownie”, niepubliczny tzn. prywatny, szpital się pozbywa oddziałów, z czym to jest 
związane, że szpital się pozbywa? 
Radny Wurst Alojzy-jakie mogą być sankcje jeżeli zaopiniujemy negatywnie? 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- jeżeli jesteśmy przeciwni to należy uzasadnić 
dlaczego? założenia projektu uchwały na pewno są ze względów finansowych, należymy do 
powiatu i powinniśmy zaopiniować, ostateczną decyzję podejmuje Rada Powiatu. 
Radny Oleks Walter- stwierdził, chodzi o uporządkowanie prawne , aby można było podpisać 
kontrakt z NFZ. 
Innych uwag nie zgłoszono, projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                           - 7 głosów 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania  - 6 głosów, 
Uchwała Nr XXX/140/2009 Rady Gminy Cisek z dnia 25 września2009r  w sprawie opinii 
projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyn-Koźle dotyczącego ograniczenia zakresu 
działalności medycznej,  wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie –Koźlu i zatwierdzenia jednolitego tekstu 
Statutu, została podjęta  zwykłą większością głosów  podjęta.Uchwała stanowi załącznik nr 9 
do protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
Wójt Gminy Cisek omówił projekt uchwały, chodzi o drogę Landzmierz –Sukowice, którą 
niniejszą uchwała zaliczymy do dróg gminnych, aby w 2011 r złożyć wniosek                                
o dofinansowanie  z programu Narodowego Planu Odnowy Dróg tzw.„ Schetynówka”. 
Procedura przeklasyfikowania dróg trwa ok. 1 roku. 
Radni nie wnieśli żadnych pytań, projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                           - 12 głosów 
przeciw                                     -  0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania  -  0 głosów, 
1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 
Uchwała Nr XXX/141/2009 Rady Gminy Cisek z dnia 25 września2009r  w sprawie 
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi 
załącznik nr 10 do protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku  
Międzygminnego  „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Projekt uchwały radni 
otrzymali wraz z zawiadomieniem na sesję, ustalono, że nie ma potrzeby omawiania projektu 
uchwały. Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały, w związku z czym 
przystąpiono do głosowania: 
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 za przyjęciem                            - 13 głosów,  
przeciw                                        - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania     -0 głosów, 
Uchwała Nr XXX/142/09 Rady Gminy Cisek z dnia 25 września 2009r w sprawie 
przyjęcia zmian Statutu Związku  Międzygminnego  „Czysty Region” z siedzibą                           
w Kędzierzynie-Koźlu została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 11 do 
protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek, 
Wójt Gminy Cisek omówił projekt uchwały,  pkt 4 jest propozycja aby dokonać podwyżkę 
30% stawki bazowej czyli ze 1,80/m2 na 2,34zł/m2, natomiast lokale                                                
o podwyższonym standardzie dokonać podwyżki o 35% czyli   na 2,43zł/m2.  Dotychczasowe 
czynsze muszą być wypowiedziane . Podwyżkę możemy robić raz na rok. 
Projekt uchwały nie zawiera stawek za centralne ogrzewanie, a stawki są doliczane do opłat. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  
za przyjęciem                            - 10 głosów,  
przeciw                                        - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania     -1 głosów, 
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu 
Uchwała Nr XXX/143/09 Rady Gminy Cisek z dnia 25 września 2009r w sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek,  została 
jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 12 do protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2009r na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków. 
Projekt uchwały omówiła Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk . Radni 
nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały. 
za przyjęciem                            - 11 głosów,  
przeciw                                        - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania     -0 głosów, 
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu 
Uchwała Nr XXX/144/09 Rady Gminy Cisek z dnia 25 września 2009r w sprawie  udzielenia 
dotacji w 2009r na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków., została jednomyślnie  podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 
13 do protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka 
pomocniczego tj. języka niemieckiego jako urzędowego. 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- jeżeli zgłosi się petent mówiący językiem niemieckim 
ma szansę być załatwionym, mamy zatrudnionych pracowników którzy mają ukończone 
studia, mówią biegle w języku niemieckim, uchwała jest niezbędna aby tę formę załatwiania 
dla naszych interesantów móc realizować. 
Radny Walter Oleks zapytał kto z pracowników biegle mówi w j.niemieckim? 
Wójt Gminy Cisek –jest to Barbara Kuczera. 
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Innych pytań nie zgłoszono, projekt uchwały poddano pod głosowanie : 
za przyjęciem                            - 12 głosów,  
przeciw                                        - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania     -0 głosów, 
1 radny nie brał udziału w głosowaniu 
Uchwała Nr XXX/145/09 Rady Gminy Cisek z dnia 25 września 2009r w  sprawie wyrażenia 
zgody na wprowadzenie języka pomocniczego , została jednomyślnie  podjęta. Uchwała stanowi 
załącznik nr 14 do protokółu sesji. 
Zgodnie z porządkiem obrad podjęto wszystkie zaplanowane uchwały. 
Ogłoszono 5 min przerwy 
Ad.11 Zapytania i oświadczenia radnych. 
Radny Ketzler Alojzy poinformował-mamy w planie budowę ścieżek rowerowych to jeszcze 
należałoby opracować atlas walorów przyrodniczych, są osoby, które opracowałyby atlas 
fauny i flory naszego terenu, nasze  walory przyrodnicze otoczone ścieżkami rowerowymi 
byłyby naszą atrakcją turystyczną „ nie mamy nic lepszego do sprzedania”. 
Wójt Gminy Cisek- mamy opracowane walory przyrodnicze doliny rzeki Odry, jest to                   
w formie atlasowej opracowane poszczególnymi rejonami, są skatalogowane gatunki roślin                   
i zwierząt, gdyby atlas miał być uszczegółowiony to wymaga zlecenia Uniwersytetowi 
Wrocławskiemu i poniesienia nakładów finansowych. Temat musiałaby przedyskutować 
komisja oświaty. Mając ścieżki rowerowe moglibyśmy się czymś pochwalić, byłby to atut 
ściągający turystów, lecz musimy się zastanowić jakie rozwiązanie przyjąć. Komisja oświaty 
otrzyma do wglądu opracowany atlas doliny Odry. 
Radny Proksza Hubert –zapytał o przebieg prac przy budynku wielofunkcyjnym  w Łanach? 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- w tej chwili wyszli z robót ziemnych, według 
zapewnień dyrektora firmy do końca roku budynek ma być zadaszony. Planujemy jeszcze 
zaciągnąć kredyt na remont drogi w kwocie 300 000zł z BS Polska Cerekiew. 
 
Ad.12.Informacje oraz zapytania sołtysów. 
Sołtysi podziękowali za pomoc finansową przy organizacji dożynek wiejskich. 
Sołtys wsi Roszowice Jan Gwóźdź- zgłosił wykarczowanie krzaków na potoku Dzielniczka 
na Płoni,  
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- potok Dzielniczka to wysłano pismo do Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji Wodnych informujące o stanie potoku , Dzielniczka jest zarośnięta 
krzakami od Błażejowic do Płoni jest dużo samosiejek olch ,wierzb, brzóz jest las drzew            
i WZiR przymierza się do czyszczenia. 
Podziękował za uznanie przy organizacji dożynek, w tej chwili spływają rachunki                          
z organizacji dożynek i Wójt zaczyna się bać , nie może tak być aby całe przyznane środki 
finansowe były „przejedzone”, jeżeli rachunku są wystawione na kołacz, kiełbasę ,posiłek 
dożynkowy, w przyszłości nie będziemy takich rachunków tolerować, kołacz i kawa jeszcze 
mogłoby być natomiast pozostałe dania żywnościowe absolutnie nie, jest zrozumiała 
integracja mieszkańców, lecz nie mogą być rachunki na żadne kiełbasy, musztardy, keczupy, 
i obojętnie jaką uroczystość sołectwo obchodzi. Proszę nie uczyć mieszkańców, że 
przychodząc na imprezę sołecką otrzymują pełne wyżywienie tak nie może być. 
Dofinansowanie może być na symboliczny poczęstunek. 
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Sołtys wsi Landzmierz Sączawa Elżbieta- w sprawie zarośniętych potoków, we wsi 
Landzmierz na potoku Cisek są widoczne liczne zarośnięcia k/mostku. 
Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- tymi potokami płyną nasze szamba, tam jest dość dużo 
nawozów i nasze rowy szybko zarastają. 
    
Ad.13 Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
Do biura rady wpłynęły dwie interpelacje, które jedna dotyczy drogi gminnej a jedna 
powiatowej. Przewodnicząca Rady Gminy  oczytała treść interpelacji stanowiących załącznik 
nr 15 do protokółu sesji. 
Radny Kurfeld Alfred- poinformował, że przy drodze wojewódzkiej od Błażejowic                         
w kierunku Miejsca Odrzańskiego jest zarośnięte. 
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek poinformowała o złożeniu interpelacji na piśmie. 
Ad.14.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 
Sołtys wsi Roszowice Jan Gwóźdź zgłosił remont drogi Przewóz - Płonia, droga ta miała być 
robiona i zapytał co w tym temacie słychać? 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-to jest droga powiatowa. 
Radny Powiatu Rajmund Frischko- są zaplanowane środki finansowe na remont drogi 
Przewóz - Płonia, lecz Starostwo zamierza pozbyć się niektórych dróg i może być tak, że 
wpłynie informacja o przeklasyfikowaniu drogi,  
Radni wyrazili niezadowolenie i stwierdzili, że możemy drogę Przewóz –Płonia przejąć ale 
wyremontowaną, aby na ileś lat droga służyła. 
Sołtys wsi Przewóz Anna Ryborz- przypomniała zapewnienie Starosty Powiatu Józefa 
Gismana, który zapewnił, że na remont tej drogi środki finansowe są zapewnione w budżecie 
powiatu i dziwiło Starostę, że Zarząd Dróg nie rozpoczął prac remontowych. 
Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk zwróciła się z prośbą do radnego 
powiatowego aby przypomniał Panu Staroście o obietnicach złożonych na sesji. 
Radny Powiatu Rajmund Frischko-  potwierdził, że na pewno przypomni, poinformował, że 
Starostwo pamięta o naszej gminie i jako dowód przedstawił tematy nad którymi Starostwo 
pracowało: 
- most na Odrze, podjęto decyzję o wykonaniu dwóch ekspertyz mostu, jedna ekspertyza  
miałaby przywrócić nośność mostu do 10 T i na okres 5 lat, natomiast druga ekspertyza miała 
informować co zrobić po pierwszym etapie i jak ma wyglądać remont mostu, jakiś gruntowny 
remont , na który byłoby nas stać bądź przy rządowej pomocy finansowej, 
-niedawno wykonano część chodnika w Cisku przy ul. Planetorza, 
-jest decyzja Rady Powiatu  na remont drogi najbardziej obciążonej  od Koźla do Cisku do 
ul.Bełk, od ul.Bełk do mostu odcinek drogi ma być wyremontowany przez firmę budującą 
wały przeciwpowodziowe, prawdopodobnie prace mają się rozpocząć w przyszłym roku, 
planuje się pozyskać na ten cel dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego. byłby 
kolejny ciąg drogi wyremontowany. 
- odwodnienie chodnika przy drodze powiatowej w Cisku od Gimnazjum do ul Zacisze, 
chodnik jest odsunięty ok. 0,70 cm od asfaltu, odcinek ten nie jest utwardzony, należy zrobić 
odwodnienie, utwardzenie i uzupełnienie asfaltem, 
- jest możliwość wykonania chodnika na ul. Mickiewicza w Cisku w kierunku Sukowic, lecz 
gmina musiałaby partycypować w kosztach,  np. w dokumentacji i budowie kanalizacji. 
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- wszystkie zgłoszone rzeczy są ważne, lecz Starostwo też ma swoje problemy i jednym                  
z nich jest wymieniony wyżej most na Odrze a drugim jest wyprowadzenie transportu 
niebezpiecznego z miasta, zrobienie dobrej stabilnej drogi poza miastem dla samochodów-
cystern wożących ładunki niebezpieczne ,  
- na gminie Cisek w ostatnim czasie wykonano: wyczyszczono część rowu w Podlesiu przy 
pomocy osób zatrudnionych z bezrobotnego oraz przy pomocy Gminnej Spółki Wodnej która 
odtworzyła również część swoich rowów, w Miejscu Odrzańskim odtworzono część rowu,          
w Przewozie jest takie miejsce, gdzie Gmina, Powiat i Spółka Wodna wspólnie musieliby 
przystąpić do odtwarzania rowu. Mamy zapewnienia Pana dyr.ZDP i będziemy trzymać go za 
słowo, aby krótki odcinek rowu w Przewozie przy drodze powiatowej, który odprowadza 
wody do rowu spółkowskiego,  został zrobiony w roku bieżącym.   
- interpelacje, które wpłynęły do ZDP dotyczące Roszowickiego Lasu, ubytki na drodze 
zostały uzupełnione, wprawdzie należałoby w tym miejscu zrobić odpowiednia podbudowę 
nie wzmocnimy  zakrętu lecz przynajmniej „zostało zażegnane” niebezpieczeństwo, bo kiedy 
była wyrwa w asfaldzie kierowcy zjeżdżali na lewy pas i groziło to zderzeniem czołowym, 
Nadmienił, że nie wszystko jest złe, są sygnały pozytywne z Powiatowego Zarządu Dróg.              
Są rzeczy zrobione i są plany na przyszłość. 
Radny Alfred  Kurfeld   -droga na ul.Płonia, jest o złej podbudowie, podbudowa jest                        
z okrągłych kamieni, asfalt nie spełni swojego zadania, 
Sołtys wsi Roszowice Jan Gwóźdź- zapytał co jest z remontem drogi Lipowina-Roszowice, 
na tej drodze są liczne wyboje, kilkakrotnie zgłaszał, 
Radny Gerard Stania- stwierdził,że bardzo lubi słuchać wypowiedzi radnego powiatowego, 
lecz doskonale wiemy, nie będzie drogi na Lipowinę-Przewóz, nie będzie mostu na Odrze, 
Starosta Powiatu poinformował, że wszystko jest zależne od pieniędzy. Zgłosił wykoszenie 
poboczy w Przewozie i Miejscu Odrzańskim. 
Radny Powiatu Rajmund Frischko –koszenie poboczy od przyszłego miesiąca, ponieważ 
ciągniki są wykorzystane przy remontach dróg, przy łataniu dziur, są warunki pogodowe 
odpowiednie,    
Radny Alfred Kurfeld- zaproponował aby wykaszanie zlecić innej firmie, w Błażejowicach 
przy drodze wojewódzkiej  wykaszanie dość sprawnie przeprowadzono. 
Sołtys wsi Landzmierz Sączawa Elżbieta- wykaszanie drogi wojewódzkiej, rok temu przed 
dożynkami   w Landzmierzu pobocza były wykoszone super, natomiast w tym roku gorzej. 
Wójt Gminy Cisek- gdyby udało się załatwić i wykonać te prace o których wspominał radny 
powiatu to byłby sukces, mówiąc o nowej nawierzchni od Landzmierza do Cisek, mówiąc                   
o chodniku przy ul. Mickiewicza, przedsięwzięcia realizowane na zasadzie partnerstwa mają 
pierwszeństwo, mówiąc o moście Wójt złożył  deklarację, że Gmina będzie partycypowała           
w kosztach tj. przygotowanie dokumentów do kwoty ok.20 000,-zł, deklaracja 
partycypowania jest po to aby mieć „rękę na pulsie” i mieć wpływ na tok sprawy, mówiąc      
o moście założenie jest takie, aby po ekspertyzie przywrócić tonaż do 10T. Do budowy 
nowego lub do generalnego remontu należy się przygotować, okres 4 letni jest odpowiedni, 
lecz musimy z powiatem współdziałać. 
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Radny Powiatu Rajmund Frischko - jeżeli nie można nikomu „po dobroci” czy „po złości” 
zakazać przejazdu  po moście, zaproponował na Radzie Powiatu, aby na mości zamontować 
stalową ramę która ograniczała by wjazd na most  przejazdom wyższym niż…. ,czyli  na 
pewno ciężarówka lub TIR by nie przejechałby przez most, tylko co z rolnikami cięższy 
traktor z przyczepą też by nie przejechał. 
Stania- jeżeli coś takiego będzie zrobione to rolnicy będą przejeżdżać w godzinie szczytu 
przez miasto.  
 Innych  wniosków nie zgłoszono . 
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami” Zamykam Obrady XXX 
Sesji Rady Gminy Cisek „ zamknęła obrady- godz. 19 15. 
protokółowała: Małgorzata Siegmann 

         Przewodnicząca 
       Rady Gminy Cisek 
 
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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