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Protokół 
z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Cisek 
z dnia 21 grudnia   2009r –godz.11.

00 

 

 Ad.1 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „Otwieram obrady 
XXXII Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich obecnych 
radnych i pracowników Urzędu  .Sprawdziła prawomocnośd obrad XXXII Sesji na 15 radnych 
obecnych 14 (nieobecy: Wurst Alojzy,). Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu 
sesji. Na obrady sesji zaproszono dyrektorkę Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu 
Małgorzatę Licznar  .  Obrady sesji są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. 
Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała porządek obrad, który 
otrzymali wszyscy radni,  i zapytała o uwagi i wnioski do porządku obrad ? 
Nie zgłoszono żadnych wniosków do porządku obrad, przyjecie porządku obrad poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                        - 14 głosów, 

przeciw                                   – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania- 0 głosów, 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad, który  przedstawia się następująco: 

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy. 

4. Informacja dyr. PSP Landzmierz  n/t jakości pracy szkoły i przeprowadzonych  

egzaminach zewnętrznych. 

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/   uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok 

b/  zmiany do budżetu gminy na 2009r     

c/ przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na I półrocze 2010r  

d/.zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu Gminy 

Cisek  

e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych,   

8. Zapytania i oświadczenia radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych..  

10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 
 

Ad. 3. Radni nie zgłosili żadnych uwag do protokółu z  obrad  poprzedniej sesji, jego 

przyjęcie poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                        – 10 głosów, 

przeciw                                  -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -2głosy, 

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu, 

Większością głosów protokół z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Cisek został przyjęty. 

Ad.4. Udzielono głosu Pani dyrektor PSP Landzmierz Małogorzacie Licznar, która 

przedstawiła informację n/t jakości pracy szkoły i przeprowadzonych  egzaminach 

zewnętrznych.. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokółu sesji. 
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d y s k u s j a : 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk wyraziła zadowolenie stwierdzając          

„ dyrektorzy szkół dobrze wykorzystują środki finansowe otrzymywane z budżetu gminy” . 

Pani dyrektor PSP Landzmierz złożyła wniosek  w sprawie dofinansowania prac tj. osuszenie 

budynku szkoły, koszt tego zadania wynosiłby ok.10 000zł. Tematem zajmie się komisja 

gospodarczo-budżetowa. 

Pani dyrektor będzie oszczędnie gospodarować pieniędzmi z przeznaczeniem na osuszenie 

budynku. 

Podziękowano Pani dyrektor M.Licznar i zaproszono na część uroczystą. 

Ad.5 Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który przedstawił sprawozdanie ze swojej  

działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 23 listopada 2009r do 21 grudnia 2009r: 

-  podziękował za zorganizowane w sołectwach spotkań  mikołajkowych i adwentowych, 

- poinformował o turnieju „piłki nożnej” w Cisku, 

- odbyło się spotkanie z przedstawicielami woj. śląskiego w sprawie dalszej budowy wałów 

przeciwpowodziowych,  

- podpisano umowę na projekt „uczeń na wsi” z Państwowym Funduszem Rehabilitacji dla 

Osób Niepełnosprawnych, 

-   18 grudnia 2009r w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się wigilia dla osób samotnych z 

terenu Gminy,  w uroczystości tej wzięło udział ponad 100 mieszkańców, 

- oceniono wstępnie  przetarg na zagospodarowanie placu przed GOK-iem w Cisku , złożono 

11 ofert, które zostały przedstawione, 

- do Urzędu wpłynęło 150 kartek z życzeniami świątecznymi, otrzymano również życzenia               

z Gmin partnerskich z Niemiec,  

- z Urzędu wysłano również ok.100 kartek świątecznych, 

- poinformował o wydanych Zarządzeniach Wójta i wydanych decyzjach, 

d y s k u s j a: 

Radny Kirchniawy Robert – zapytał w sprawie remontu ul. Świerczewskiego w Przewozie, 

czy dokonano odbioru remontu ? ponieważ jeden odcinek remontu jest źle zrobiony jedzie się 

jak po „kartoflisku”, jeżeli odbiór był to dlaczego nie uczestniczyła sołtyska lub radny przy 

odbiorze? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- dokonano odbioru remontu drogi, przy odbiorze uczestniczył 

pracownik urzędu, komisja gospodarczo budżetowa objeżdżała  drogi  będące w remoncie               

i nie stwierdzono żadnych uchybień, obecnie warunki pogodowe są nieodpowiednie na 

stwierdzenie czy robota jest wykonana dobrze czy też źle, nie ma żadnych zgłoszeń od 

mieszkańców tej ulicy, zapytał o który odcinek „kartofliska” chodzi, prosił o dokładne 

określenie, drogi mają 3 lata gwarancji, wiosną ( z reguły w miesiącu maju) odbędzie  

następny przegląd, i jeżeli będą usterki firma będzie musiała usterki usunąć, firma nie 

otrzymała jeszcze wszystkich pieniędzy za wykonane remonty- jest to kwota ok.31 000,-zł, na 

dzień dzisiejszy ustalenia są dobre, a wiosną zostaną usunięte usterki które się pokażą,      

Radny Stania Gerard- Gmina Rudnik ogłosiła przetarg na budowę ostatniego odcinka wału 

przeciw-powodziowego i wchodzą na Gminę Cisek , co z wałem cofkowym? 

Wójt Gminy – dopiero jest robiona dokumentacja projektowa, na wał  cofkowy w  rejonie 

Miejsca Odrzańskiego nie wyrażono zgody, ponieważ jest ustalenie  aby w tej sprawie 

spotkać się razem  tj. mieszkańcy Podlesia i Miejsca Odrzańskiego oraz  inwestor, w 2012 r 

woj. śląskie ukończy budowę wału , nam też obiecują, że w tym terminie na terenie gminy 

Cisek  
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Ad.6. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  przedstawiła sprawozdanie ze 

swojej działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 23.11.2009 do 21.12.2009r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji. 

 
Ad.7. Przystąpiono do podjęcia uchwał:     
Zgodnie z porządkiem obrad,  przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Cisek na 2010r. Projekt uchwały radni otrzymali 18 listopada 2009r , 
natomiast omawiany był przez wszystkie komisje rady na wspólnym posiedzeniu dnia                     
14 grudnia 2009r. 
 
dyskusja: 
Radny Robert Kirchniawy- zapytał czy są zaplanowane środki finansowe w 2010r na  wykup 
działki z przeznaczeniem pod  boisko sportowe w miejscowości Łany. 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnieo- nie ma zaplanowanych ponieważ nie ma żadnych 
wstępnych ustaleo, nie podpisano żadnego protokółu, nie ustalono żadnej kwoty,                          
w budżecie Gminy możemy ująd wydatki jeżeli wiemy jaki jest koszt, w trakcie roku jest 
możliwośd dokonania zmian w budżecie Gminy jak również możemy zakupid w/w 
nieruchomośd z tzw. wolnych środków finansowych. 
Radny Ketzler Alojzy – zaproponował aby w budżecie Gminy zaplanowad wydatki z działu 
promocja gminy na opracowanie dokumentacji fauny i flory w korycie Odry na terenie 
Gminy. 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnieo- jeżeli chodzi o dokumentację, którą radny przedstawił, 
to nie jest to promocja Gminy i nie może byd sfinansowana z działu „Promocja Gminy”, 
opracowanie  może byd sfinansowane  z  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.  
Przewodnicząca  Rady Gminy Cisek   odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej : 
- nr 422/2009 z 27 listopada 2009r w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały  
budżetowej Gminy Cisek na 2010r, 
- nr 423 /2009 z dnia 27 listopada 2009r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 
deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Cisek na 2010r, 
-nr 424 z dnia 27 listopada 2009r w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Cisek, 
Radny Proksza Hubert- stwierdził, że procentowe zadłużenie Gminy się zmniejszy do 38%,                       

a nie jak określa opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  54% 

Pani Skarbnik Alina Hanisz udzieliła wyjaśnień, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 

dotyczy zadłużenia na dzień 15 listopada 2009r kiedy jeszcze nie wyprowadzono kredytów, 

przy składaniu projektu napisano wyjaśnienie, że zadłużenie do końca 2009r się zmniejszy                  

o zaplanowane a nie zaciągnięte kredyty. 

 Opinie  Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią załączniki nr 4,5,6 do protokółu sesji 

Innych pytań nie zgłoszono 

Projekt uchwały budżetowej poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów, 

Uchwała XXXII/161/09 Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009r w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2010r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 7 do protokółu sesji 

 
 



Protokół z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009r. Strona 4 
 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2009 rok. 

Udzielono głosu pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi 

działami rozdziałami i paragrafami. 

 

 

d y s k u s j a: 

Radny Kirchniawy Robert- zapytał kiedy zostanie ogłoszony przetarg  na świetlice wiejskie       

w miejscowościach Podlesie  i Przewóz? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- przetarg jest rozpisany i planuje się jego ogłoszenie na 

styczeń 2010r, jednakże wszystko zależy od warunków pogodowych, ponieważ w zimie nie 

będziemy rozpoczynać prac budowlanych . Załącznik inwestycyjny do projektu uchwały 

porządkuje   realizację inwestycji zrealizowanych w 2009r oraz tych do realizacji na 2010r. 

Kosian Rudolf – 1. zapytał o plan zagospodarowania przestrzennego? 2. kwota 64.000,-zł 

WDK w Nieznaszynie?  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- są zlecone prace na  wykonanie „ oceny aktualności 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” następnie możemy 

przystąpić do sporządzenia zmiany „ Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania 

przestrzennego”. Kwota 64.000zł została wydana na prace w Nieznaszynie tj. elewacja 

Wiejskiego Domu Kultury oraz wybrukowanie placu. 

zakończono dyskusję. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 14 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów, 

Uchwała Nr XXXII/ 162/09 Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009r w sprawie zmian 

do budżetu gminy Cisek  na 2009 r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr 8 do protokółu sesji. 
 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na      

I półrocze 2010r. Udzielono głosu przewodniczącemu  tej komisji Radnemu Gerardowi Stania 

, który przedstawił i omówił plan pracy. Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu 

uchwały, w związku z czym jego przyjęcie poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 12 głosów,  

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 1 głos, 

jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXII/163/09 Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009r  w sprawie 

przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej większością głosów została podjęta . Uchwała 

stanowi  załącznik nr 9 do protokółu sesji. 
  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych             

i garaży wchodzących     w skład  zasobu  Gminy Cisek. Wójt Gminy Cisek omówił projekt 

uchwały .Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały w, w związku z czym jego 

przyjęcie poddano pod głosowanie; 

  

za przyjęciem                          – 13 głosów,  
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przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głos, 

jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXII/164/ 09 Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009r w sprawie zasad 

wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących     w skład  zasobu  Gminy Cisek 

została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  10 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Udzielono głosu Małgorzacie Siegmann pełnomocnikowi Wójta 

Gminy ds.  RPA, która omówiła projekt uchwały. Poinformowała o dochodach  GFRPA,         

i udzieliła informacji na jaki cel są przeznaczone środki finansowe .  

W roku 2009 przeznaczono 33 000,-zł na działalność świetlic socjoterapeutycznych 

działających   w Cisku i Łanach. Wójt Gminy dodał, że działalność świetlic 

socjoterapeutycznych  idzie w dobrym kierunku.  

 Pozostałe środki finansowe przeznaczono na:  

 - realizację   programu „ Elementarz 7 kroków” w kl.VI szkół podstawowych. 

- zapłacenie  opinii lekarskiej dla osób uzależnionych od alkoholu, 

- zapłacenie opłaty sądowej od wniosków  w sprawie podjęcia leczenia przymusowego,  

- realizuje się dofinansowanie do wycieczek dla dzieci z rodz. patologicznych lub 

dysfunkcyjnych, 

- delegacje, szkolenia i wynagrodzenie dla Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

Radny Walter Oleks zapytał- czym zajmuje się Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, od strony praktycznej ? Prosił o przedstawienie składu 

osobowego komisji. 

Małgorzata Siegmann udzieliła wyjaśnień- obecnie jest 21 wniosków w sprawie nadużywania 

alkoholu, rodziny te są pod kontrolą komisji, są wzywane na posiedzenia, przeprowadza się 

rozmowę z alkoholikami i członkami ich rodzin. Osoby nadużywające alkoholu są kierowane 

do Poradni Odwykowych w Kędzierzynie-Koźlu i są zobowiązane do dostarczenia  

zaświadczenia o uczęszczaniu na terapie. jeżeli dany delikwent nie stosuje się do zaleceń 

komisji kieruje się sprawę do sadu o zastosowanie leczenia odwykowego przymusowego. 

Komisja kieruje  również wnioski do sądu o objecie rodziny opieką kuratora sadowego. 

Komisja w ciągu roku ma płatnych 10 posiedzeń i głównie zajmuje się w/w sprawami. 

Przedstawiono skład osobowy komisji.  Czy jest jakiś efekt ? trudne pytanie, lecz zapewniła, 

że osoby nadużywające alkoholu są pod kontrolą komisji, są sprawdzani czy uczęszczają na 

terapie, są kierowani do sądu, mają ustalany termin leczenia szpitalnego, tylko nie zawsze 

osoby te, chcą same sobie pomóc, to komisja chce, otoczenie chce, rodzina chce.  

Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                          – 13 głosów,  

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głos, 

jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXII/165/ 09 Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009r w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  została 

jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokółu sesji.  

Zakończono podejmowanie uchwał . 
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Ad. 8. Przedyskutowano sprawy bieżące dotyczące gminy. 

Ad. 9 . Nie wpłynęły żadne interpelacje .  

Ad.10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji- Przewodnicząca Rady Gminy Cisek 

podziękowała Radnym za udział w sesji, złożyła  życzenia świąteczne i słowami „ zamykam 

obrady XXXII Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady – godz.12.30 . 

 

Protokolant: 

Małgorzata Siegmann 

          Przewodnicząca 

       Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
 

 

 


