Protokół
z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 08 marca 2010r-godz.14.00
Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „Otwieram obrady
XXXIII Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich obecnych
radnych, sołtysów, pracowników urzędu i gości zaproszonych. Sprawdziła prawomocność
obrad sesji na 15 radnych obecnych 15 (radny Kirchniawy Robert spóźnił się 15 min).Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji.. Obrady sesji są prawomocne i zdolne do
podejmowania uchwał.
Ad.2 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała porządek obrad XXXIII Sesji i zapytała
uwagi-wnioski do porządku obrad. Radni nie wnieśli żadnych uwag do porządku obrad,
przyjęcie porządku obrad poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
– 14 głosów,
przeciw0 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 XXXII Sesji Rady Gminy Cisek .
4. Przedstawienie opinii do oceny aktualności „ Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek”.
5. Informacja Firmy ALBEKO nt. aktualizacji „ Programu Ochrony Środowiska i Planu
Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 oraz
przedłożenie raportu z wykonania programu „Ochrony Środowiska ” za lata 20052008.
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 Rady Gminy Cisek w okresie
międzysesyjnym ,
9. Podjęcie uchwał w sprawach :
a/ oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Cisek”,
b/ przystąpienia do sporządzenia zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek”
c/ uchwalenia aktualizacji „ Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016,
d/ zmian do budżetu gminy na 2010r
e/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie
prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2010r,
f/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie
realizacji zadania inwestycyjnego na 2010r,
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g/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roszowicki Las na lata 2010-2017
h/ wyrażenia opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego
dotyczącego przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali PulmonologicznoReumatologicznych z siedzibą w KUP,
i/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki,
j/ zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
k/ przystąpienia Gminy Cisek do realizacji projektu w ramach „Podziałania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
10. Zapytania i oświadczenia radnych,
11. Informacje oraz zapytania sołtysów,
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych,
13. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Ad 3.Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi do protokółu
z obrad poprzedniej sesji. 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 poprzedniej sesji przyjęto jednomyślnie.
Ad.4. Udzielono głosu Pani Renacie Klimek z firmy „Studio Format” która omówiła
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek.
dyskusja :
Radny Kurfeld Alfred- prosił o wytłumaczenie zmian klasyfikacji gruntów, pod zabudowę a
jest przykładowo rola kl.I,II,III,?
Pani Klimek udzieliła wyjaśnień-zmiany klasyfikacji gruntów podlegają decyzji Starostwa
Powiatowego, są to sprawy indywidualne, obecnie obowiązująca klasyfikacja była robiona w
latach 60, i czasami jest nieaktualna i warto przeprowadzić ponowne badania gleby, które są
wykonywane przez biegłych z listy Marszałka Województwa.
Ad.5. Informacja Firmy ALBEKO nt. aktualizacji „ Programu Ochrony Środowiska i Planu
Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 oraz
przedłożenie raportu z wykonania programu „Ochrony Środowiska ” za lata 2005-2008.
Pan Jarosław Górniak omówił aktualizację Programu Ochrony Środowiska, przedstawiając
multimedialnie.
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Pani Marta Janowska omówiła aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na
lata 2009-2012 z uwzględnienie perspektywy na lata 2013-2016, aktualizację również
wyświetlała multimedialnie.
Omawiane aktualizacje zostaną przyjęte uchwałą i stanowią załączniki do uchwały.
dyskusja:
Radnych i sołtysów interesował skażenie powietrza związane z tym, że mieszkańcy nie
przywiązują wagi do opału palą w piecach czym się da: mułem , flotem, plastikiem. Gdyby
było dofinansowanie do ekologicznych pieców stopniowo możnaby eliminować
zanieczyszczenie powietrza.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- możnaby zrobić duży projekt, lecz nasze wskaźniki
zanieczyszczeń są dobre i nie kwalifikujemy się na takie dofinansowanie, liczą się potężne
projekty, pojedyncze gminy taka jak nasza nie ma szans.
Radna Karina Walach- obecnie montaż odnawialnych źródeł energii jest bardzo drogie i nie
dofinansowań jedynie są preferencyjne kredyty z Banku Ochrony Środowiska, do tych
kredytów dopłaca Państwo
Ad.6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 21
grudnia 2009r do 08 marca 2010r.
- odbyły się zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych,
- odbyły się zebrania sprawozdawcze w kołach DFK,
- odbyły się zebrania sprawozdawcze wiejskie,
w/w zebrania odbyły się przy dość dużej frekwencji, co świadczy że mieszkańcy są
zainteresowani swoimi miejscowościami, jest aktywność, nasze wsie są wsiami
nowoczesnymi, które rozwijają się w dobrym kierunki.
- był to okres sprawozdań, dotyczących statystyki gminy,
-odbyło się walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej, gdzie udzielono Zarządowi absolutorium
jak również ustalono zakres prac na 2010r,
- odbyło się dość dużo posiedzeń u Pana Starosty Powiatu nt. zespołów zarządzania
kryzysowego, akcji zima, akcji przeciwpowodziowej,
-odbyło się spotkanie z Panią Dyrektor Urzędu Pracy nt zatrudnienia pracowników
bezrobotnych, oraz przystąpienia do projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej dotyczący aktywizacji osób bezrobotnych,
- dnia 09 lutego br gościło w naszej gminie Radio Opole, audycja była przekazywania żywo,
tematem audycji było informacja o funkcjonowaniu gminy w ramach projektu „Mała
Ojczyzna”,
- odbyło się podsumowanie działalności rolniczej w Polskiej Cerekwi, uroczystość tę
organizuje corocznie Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
- podpisano umowę na remont placu przed GOK- iem, został przekazany plac budowy,
firma K+D z Krapkowic, kwota 310.000zł , termin wykonania 31.05.2010r, długo trwało
ponieważ do przetargu startowało 11 firm były odwołania, protesty,
- podpisano umowę z Marszałkiem Województwa na budowę kanalizacji w Kobylicach,
otrzymano na ten cel dofinansowanie w kwocie 1. 651.000,-zł,
- odbyło się szereg spotkań dot. budowy wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy :
w Roszowickim Lesie, w Dzielnicy, w Roszowicach, w Miejscu Odrzańskim,
- trwa okazywanie dokumentacji budowlanej w związku z budową kanalizacji sanitarnej we
wsi Landzmierz, jest to związane z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji,
- oprócz placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, realizuje się budowę budynku
wielofunkcyjnego w Łanach,
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- do urzędu wpłynęło - 1500 listów,
- z urzędu wysłano
- 1600 listów,
- działalność gospodarcza- zarejestrowano 8 podmiotów, wykreślono 6 podmiotów,
29 podmiotów zgłosiło zmiany,
- poinformował o wydanych decyzjach, i zarządzeniach ,
- poinformował o terminie dożynek powiatowo-gminnych, które są planowane na dzień
12 września 2010r w Cisku, organizatorem jest Gmina, dożynki będą naszą wizytówką
i wszystkie sołectwa powinny wziąć w nich udział,
dyskusja:
Radny Stania Gerard- remont świetlicy Podlesiu?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień - zostanie ogłoszony przetarg i do końca czerwca 2010r
świetlica będzie gotowa.
Radny Kirchniawy Robert- zapytał co z boiskiem w Łanach
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- 17.02.2010r odbyło się spotkanie w Łanach na boisku
i nie udało się nic konkretnego ustalić. W żaden sposób nie można się dogadać z osobami
zainteresowanymi jest to na zasadzie „nie bo nie”
Sołtys wsi Łany Zemełka Jan- zaproponował aby powołać zespół lub komisję 3 osobową do
rozwiązania tematu boiska w Łanach, aby przerwać krążące plotki i rzetelnie wyjaśnić temat
własności, innego tematu nie ma w Łanach oraz w Gminie tylko temat boiska. Porównał do
sytuacji w kraju są powoływane „komisje śledcze”
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek udzieliła wyjaśnień- czemu miało by służyć powołanie
zespołu lub komisji? na dzień dzisiejszy sprawą zajmuje się Wójt Gminy wspólnie z Panią
Radcą Prawnym, jest komisja rewizyjna, która mogłaby skontrolować działalność Wójta
Gminy,
Radny Stania Gerard- jeżeli Rada Gminy upoważni Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia
kontroli Wójta Gminy to kontrola zostanie przeprowadzona, na dzień dzisiejszy sytuacja
wygląda tak do Komisji Rewizyjnej pismo wpłynęło odnośnie dzierżawy boiska, lecz jest to
sprawa Wójta , nadmienił, że Łany „namieszały” z budową linii 400KW powoływano wtedy
komitety protestacyjne i wiemy do czego protesty doprowadziły, teraz mamy kolejny problem
z boiskiem, sporne boisko mieszkańcy Łan powinni rozwiązać sami i prosił aby nie „mieszać”
w ten problem Rady Gminy.
Radca prawny Pani Beata Kubacka-Płoskonka udzieliła wyjaśnień- w sprawie boiska
potwierdziła, że negocjacje były przeprowadzane, ciężko cokolwiek zrobić jeżeli nie ma
możliwości prawnych wymuszenia transakcji, nie ma możliwości zakupu za cenę jaką
wyznaczyli właściciele, na jednym ze spotkań dwie strony podobno miały intencję
porozumienia się, lecz obecnie jesteśmy na tym etapie mianowicie, propozycja kupna za cenę
25 000zł zgodnie z wyceną działki propozycja strony drugiej jest chęć sprzedaży za 50 000zł
i tu jest rozbieżność, i nie ma potrzeby powołania trzeciego biegłego do dokonania wyceny.
Była również propozycja zamiany „gruntu spornego” na inny grunt lecz należałoby dokonać
wyceny. Obecnie ze strony sprzedających jest propozycja dzierżawy za kwotę 1 400zł za
1 sezon pod warunkiem uiszczenia zaległości za bezumowne użytkowanie gruntów za kwotę
2 800,-zł, od strony prawnej został złożony pozew do Sądu o naruszenie posiadania czyli
o zdjęcie ogrodzenia. Próbujemy załatwić własność przez zasiedzenie.
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Druga strona twierdzi, że jest to działka budowlana, propozycja jest taka zgodzić się na
dzierżawę lecz potrącić
z czynszu dzierżawnego kwotę poniesionych nakładów ale skutek
jest taki, że spotykamy się w sądzie i nie mamy rozwiązanego sporu.
Wójt Gminy Cisek – według wyceny działki przez właścicieli-50 000zł łąki kl IV , to 1/ha
musiałby kosztować 140 000zł za łąkę w kl. IV, takie ceny nie funkcjonują na terenie
gminy, kto z rolników zapłaciłby taką cenę za łąkę w kl. IV?, właściciele próbują się od
Gminy wyłudzić pieniądze i mieszkańcy powinni na tę decyzję zareagować. Jeżeli chodzi
o czynsz dzierżawny przytoczył przykład gdzie Gmina w drodze przetargu wydzierżawiła
działkę 2 ha gruntu rolnego za kwotę 1 000zł, w Gminie obowiązują jakieś zasady, przepisy
prawne, pieniądze z budżetu Gminy nie są własnością Wójta. Podobną wycenę mamy dla
działki w Zakrzowie , którą zamierzamy nabyć od Gminy Polska Cerekiew, działka ta jest
o 0,40zł /za 1m2 droższa, lecz jest to grunt położony w pobliżu drogi krajowej i stanowi rolę
kl. I. Tu nie ma złej woli Gminy „nie bo nie” lecz nie możemy za taką kwotę dokonać zakupu
działki z przeznaczeniem pod boisko sportowe.
Radny Proksza Hubert – uważa aby dla miejscowości łany urządzić boisko w innym miejscu.
Wójt Gminy Cisek potwierdził, że jeżeli negocjacje nie dojdą do skutku boisko będzie
urządzone w innym miejscu, takie rozmowy już są prowadzone i można otrzymać
dofinansowanie na urządzenie boiska nowego z pełnym wyposażeniem z programu „ ORLIK
2011” . Propozycji jest dużo w tym temacie. Obecna część boiska w takiej infrastrukturze
jaka jest i będzie funkcjonowała dalej, będzie służyć jako treningowe, może służyć dla szkoły
na lekcje w-f..
Przedyskutowano jeszcze sprawę opłat podatku przez właścicieli spornego boiska .
Radny Adam Roman zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji w temacie boiska w Łanach.
wniosek poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 8 głosów,
przeciw
- 7 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów
Zamknięto dyskusję.
Ad.7.Informacja i Komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Informacja została złożona na piśmie i stanowi
załącznik nr 2 do protokółu sesji.
Ad.8. Informacja z działalności komisji problemowych Rady Gminy Cisek w okresie
międzysesyjnym . Udzielono głosu przewodniczącym komisji, którzy w skrócie omówili
działalność za styczeń i luty 2010r, na podstawie sporządzonych protokółów.
- Karina Walach przewodnicząca Komisji Oświaty , Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
-Stania Gerard przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
-Wurst Alojzy przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego,
-Piegza Adalbert przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej,
Ad.9. Podjęcie uchwał w sprawach :
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek”. Radni nie wnieśli żadnych
pytań do projektu uchwały.
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
– 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów
1 radny nie brał udziału w głosowaniu
Uchwała Nr XXXIII/166/10 Rady Gminy Cisek z dnia 08 marca 2010r w sprawie oceny
aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Cisek”. większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokółu
sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
„ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek”.
Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod
głosowanie:
za przyjęciem
– 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów
1 radny nie brał udziału w głosowaniu
Uchwała Nr XXXIII/167/10 Rady Gminy Cisek z dnia 08 marca 2010r w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany„
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek” większością głosów została podjęta.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie
uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012
z perspektywą na lata 2013-2016.
Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod
głosowanie:
za przyjęciem
– 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów
Uchwała Nr XXXIII/168/10 Rady Gminy Cisek z dnia 08 marca 2010r w sprawie
uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016,została jednomyślnie
podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010r. Udzielono
głosu przewodniczącemu komisji gospodarczo-budżetowej Panu Adalbertowi Piegza, który
poinformował, że zmiany były przez komisję omawiane i przyjęte w głosowaniu jawnym 3
głosami „za” i 2 głosami wstrzymującymi się. Następnie udzielono głosu Pani Skarbnik
Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami rozdziałami i paragrafami.
dyskusja:
Radny Stania Gerard- załącznik tabela nr 2 zakup kserokopiarki i komputera prosił
o wyjaśnienie?
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Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- są to zakupy do Urzędu Gminy, mamy wprawdzie na
stanie 2 kserokopiarki z czego jedna jest 10-cio letnia a jedna jest starsza i konserwacja jest
droga, dlatego zamierzamy kupić nową a starszą kserokopiarkę sprzedać firmie u której
będziemy kupować . Dokumentów jest coraz więcej do kserowania dlatego zamierzamy
kupić nową kserokopiarkę. Komputer zostanie zakupiony dla Sekretarza Gminy.
Wyjaśnił również:
1. w Roszowicach w budynku komunalnym po byłej PSP zamierza się dokonać remontu
w środku polegającego na oddzieleniu części mieszkalnej od świetlicy wiejskiej.
2. w Roszowickim Lesie zaplanowany jest remont Remizy Strażackiech polegającego na
rozbudowie garaży, zrobieniu zadaszenia, zrobieniu placu z kostki brukowej
i chodników wokół budynku, zrobieniu altanki , cała inwestycja będzie realizowana
w ramach programu „Odnowa Wsi” i możemy na ten cel otrzymać dofinansowanie
w kwocie 144.000zł.
Innych uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
– 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 1 głosów
Uchwała Nr XXXIII/169/10 Rady Gminy Cisek z dnia 08 marca 2010r w sprawie zmian
do budżetu gminy na 2010r, większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi nr 6 do
protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej
w 2010r. Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały i zapytała
o uwagi. Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały,. Projekt uchwały poddano
pod głosowanie:
za przyjęciem
– 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
jeden radny nie brał udziału w głosowaniu:
Uchwała Nr XXXIII/170/10 Rady Gminy Cisek z dnia 08 marca 2010r w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie
prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2010r. większością głosów została podjęta
i stanowi załącznik nr 7 do protokółu sesji
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego na 2010r,
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień, że środki finansowe będą przeznaczone na zrobienie
dokumentacji remontu mostu na Odrze. Jest uzgodnione, że wydatek na ten cel po 1/3
współfinansują Gminy: Cisek, Bierawa i Kędzierzyn-Koźle. Przewodnicząca Rozwita
Szafarczyk odczytała projekt uchwały i zapytała o uwagi. Radni nie wnieśli żadnych uwag do
projektu.
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
– 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXXIII/171/10 Rady Gminy Cisek z dnia 08 marca 2010r w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie realizacji
zadania inwestycyjnego na 2010r, została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik
nr 8 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Roszowicki Las na lata 2010-2017. Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk odczytała projekt
uchwały i zapytała o ewentualne uwagi. Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu
uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie;
za przyjęciem
– 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXXIII/172/10 Rady Gminy Cisek z dnia 08 marca 2010r w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roszowicki Las na lata 2010-2017została
jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii projektu uchwały Sejmiku
Województwa Opolskiego
dotyczącego przekształcenia poprzez likwidację działalności
medycznej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali PulmonologicznoReumatologicznych z siedzibą w KUP. Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk odczytała
projekt uchwały i zapytała o ewentualne uwagi. Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu
uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie;
za przyjęciem
– 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 1głosów,
Uchwała Nr XXXIII/173/10 Rady Gminy Cisek z dnia 08 marca 2010r wyrażenia opinii
projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego przekształcenia poprzez
likwidację działalności medycznej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali
Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w KUP, większością głosów została podjęta.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiący fundusz sołecki, przewodnicząca Rozwita Szafarczyk
odczytała projekt uchwały i zapytała o ewentualne uwagi. Radni nie wnieśli żadnych uwag do
projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
– 14 głosów,
przeciw
– 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania -1 głosów,
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Uchwała Nr XXXIII/174/10 Rady Gminy Cisek z dnia 08 marca 2010r w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiący fundusz sołecki
większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Projekt uchwały omówiła Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku Marianna Zygmunciak. Przewodnicząca
Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi. Radni nie wnieśli żadnych uwag do omawianego
projektu uchwały . Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
– 13 głosów,
przeciw
– 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania -2 głosów,
Uchwała Nr XXXIII/175/10 Rady Gminy Cisek z dnia 08 marca 2010 r w sprawie zasad
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Cisek do realizacji
projektu w ramach „Podziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek , który omówił projekt uchwały: Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej złoży projekt nt aktywizacji naszych bezrobotnych mieszkańców, na
realizację projektu można otrzymać dofinansowanie w kwocie ok. 85.000zł, wkład własny
wynosi 5.498,48zł i w budżecie gminy jest zaplanowany. Radni nie wnieśli żadnych pytań
do projektu uchwały , przystąpiono do głosowania:
za przyjęciem
– 15 głosów,
przeciw
– 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania -0 głosów,
Uchwała Nr XXXIII/176/10 Rady Gminy Cisek z dnia 08 marca 2010 r w sprawie
przystąpienia Gminy Cisek do realizacji projektu w ramach „Podziałania 7.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki” została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr
13 do protokółu sesji.
Zakończono podejmowanie uchwał.
Ad.10. Zapytania i oświadczenia radnych,
Radny Adalbert Piegza- poinformował o uszkodzeniu drogi w Sukowicach k/GS (wyrwa
w asfalcie i na poboczu) spowodowanej przez spływające wody z roztopów zimowych, dziury
są dość głębokie i nie są zabezpieczone.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- droga jest powiatowa i usunięcie usterek jest w gestii
powiatu, należałoby w tym miejscu odkopać i zobaczyć co się stało.
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Radny Adam Roman- odśnieżanie dróg, jedna z firm która wygrała przetarg nie wywiązuje
się ze swoich obowiązków, nie odśnieżała dojazdów do posesji, czy z tego tytułu będą kary?
firma ta ma sprzęt, ludzi i pracują na drogach wojewódzkich i powiatowych , jest to
Spółdzielnia Usług Rolniczych Cisek , po 48 godzinach brak dojazdu do posesji, z jednej
sytuacji jest dokumentacja zdjęciowa zostawiono wał o wysokości 1,20m –firma pojechała
w inne miejsce, dzwoniąc do SUR, odbiera Pan Niejadlik i odpowiada „a co wy myślicie jest
to samolot” lub „co myślicie przyjdę z miotłą i odgarnę” , mieszkańcy żądali by odpowiedzi
kiedy będzie odśnieżone, firma ta powinna coś swoją postawą reprezentować bo przecież nie
odśnieżają za darmo.
Wójt Gminy Cisek udzielił odpowiedzi- zdarza się, że niektóre usługi nie są wykonywane jak
należy w przyszłości wybierzmy firmę inną, południowa część gminy była odśnieżona bardzo
dobrze, prawdą jest , że SUR Cisek odśnieżał drogi powiatowe i wojewódzkie. Zimowe
utrzymanie dróg gminnych potwierdzają sołtysi i jeżeli sołtys podpisał wykonanie usługi to
nie mamy podstaw aby nie zapłacić. Na zimowe utrzymanie dróg przeznaczyliśmy 40.000zł
łącznie z odśnieżaniem dachów, jeżeli usługa jest nieprawidłowo wykonana to nie podpisuje
się karty i można konsekwencje wyciągnąć jest argument do ukarania. Kwestie finansoworozliczeniowe są lepsze z firmą aniżeli z rolnikiem. Rolnik jest osoba fizyczną.
Radny Ketzler Alojzy- zapytał w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego
mieszkańców ul. Bełk w związku z budową wału.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień – obwałowanie od strony mostku zostało rozebrane
jako niepotrzebne ponieważ planuje się budowę kanału ulgi –Dzielniczka wraz
z obwałowaniem który będzie wpadał do rzeki Odry na wysokości wsi Roszowice za ul.
Głogowiec, potok Dzielniczka przy ujściu na ul.Bełk będzie miał mniej wody ponieważ jej
nadmiar będzie wpadał do Odry prędzej stąd to obwałowanie zostało przebudowane, planuje
się również budowę przepompowni. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie będzie właściwe.
Zmiany projektu były omawiane z inwestorem i mieszkańcami Roszowickiego Lasu.
Radny Wurst Alojzy – powiadomić Zarząd Dróg Powiatowych , że po zimie droga
Byczynice- Roszowice jest bardzo zdewastowana „ rozsypała się w całości”.
Radny Powiatowy Rajmund Frischko oraz Wójt Gminy Cisek poinformowali, że jest
wiadome „ze stanu dróg zdajemy sobie sprawę”.
Zakończono dyskusję.
Ad.11. Informacje oraz zapytania sołtysów.
Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka-1. prawdopodobnie będą wycinane drzewa przed
Gminnym Ośrodkiem Kultury, jest zgłoszenie Pana Zganiacza aby wyciąć kasztan rosnący
naprzeciw jego posesji k/ Banku Spółdzielczego. 2. odnośnie śmieci segregowanychotrzymywano worki zamienne na cały rok, obecnie worków do segregacji jest mniej : na
plastiki – 6 worków na szkło – 2 worki na szkło, i na makulaturę 2 worki, mieszkańcy są
oburzeni, ponieważ jest to za mało worków do segregacji szczególnie do plastików,
a brakującą ilość należy sobie dodatkowo wykupić za kwotę 3 zł /1 worek, opłata za wywóz
śmieci corocznie drożeje a usług w tej opłacie jest mniej, zaproponowała aby dość do
porozumienia z Firmą REMONDIS i zostawić worki do segregacji plastików na poziomie
roku ubiegłego czyli 12 worków, w przeciwnym razie obawia się , że plastiki będą wyrzucane
gdziekolwiek.
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Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- 1. jest to droga powiatowa i wniosek o wycięcie
powinien złożyć Zarząd Dróg Powiatowych, wtedy Gmina wydaje zezwolenie na wycinkę,
przy GOK-u musimy wyciąć ponieważ w tym miejscu będzie przebiegał chodnik. 2.Odnośnie
śmieci segregowanych- przy ustalaniu zmian do odbierania nieczystości segregowanych
założenie było takie aby plastiki były pogniecione ,butelki powinny być zmiażdżone
zakręcone i wtedy więcej się mieści w worku, przyjęto zasadę aby nie wożono powietrza.
Sołtys wsi Landzmierz Elżbieta Sączawa- 1. odnośnie śmieci, jak na wsiach były kontenery
do segregacji to problemu nie było, uważa, że wystarczająca ilość worków do segregacji
powinna być zabezpieczona 2. przypomniała o przycince lip w miejscowości Landzmierz,
3. poinformowała o pękniętym kręgu na przepuście w Landzmierzu k/zabudowań Kusze na
ul. Biadaczów, wjazd na pole, przejazd przez rów biegnący k/drogi powiatowej, 4. remont ul.
Sienkiewicza w Landzmierzu, 5. zrobienie chodnika od szkoły w Landzmierzu w kierunku
Koźla, jest to odcinek bardzo niebezpieczny, droga jest wąska.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień-2. w sprawie przycinki koron lip w Landzmierzu decyzje
musi podjąć zarządca drogi, lipy mają swój urok, 3 zostanie sprawdzone do kogo należy
remont przepustu. 4.ul. Sienkiewicza w Landzmierzu jest planowana do remontu w 2011r
wraz z ul. Leśny Dwór
Radny Powiatu Rajmund Frischko udzielił wyjaśnień- zrobienie chodnika na odcinku od
Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu w kierunku Kędzierzyna Koźla związane jest
ze środkami finansowymi, są to potężne koszty, a co zrobić k/ posesji P. Wolnego?
Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje radnych,
Przewodnicząca odczytała odpowiedź na interpelację Zarządu Dróg Wojewódzkich,
odpowiedź stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Odpowiedź jest niezadawalająca,
ponieważ droga ta jest nadal niebezpieczna z licznymi wybojami, mieszkańcy zdają sobie
sprawę, że nawierzchnia zmieniona nie będzie, lecz sfrezowanie licznych wyboi
i nierówności powinno być wykonane.
Ustalono aby ponowne pismo wysłać do Marszałka Województwa Opolskiego.
Ad.13. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. Wójt Gminy Cisek poinformował, że Firma
„SPOD LEICHT” z Cisku produkująca sprzęt oświetleniowy otrzymała nagrodę za zajęcie
III miejsca na Międzynarodowych Targach pn. „innowacyjne produkty świetlne” Wystawa
odbyła się w Warszawie, Wójt Gminy był obecny przy wręczaniu nagród, i z tego tytułu firma
otrzymała również nagrodę Wójta za promocję Gminy Cisek.
Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk słowami
„ Zamykam obrady XXXIII Sesji Rady Gminy” zamknęła obrady- godz.18.10.
Protokółowała Małgorzata Siegmann
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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