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Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  słowami „Otwieram obrady 

XXXVII Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich obecnych 

radnych, sołtysów, pracowników urzędu i Dzielnicowych Policji. Sprawdziła prawomocność 

obrad sesji na 15 radnych obecnych 13 ( nieobecni: Hałas Diter, Kosian Rudolf, Kurfeld 

Alfred spóźnił się 15 min). Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji. Lista 

obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokółu sesji. . Obrady sesji są 

prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. 

Ad.2 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała porządek obrad XXXVII Sesji i zapytała 

uwagi-wnioski do porządku obrad. Zgłosiła wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku 

obrad pkt 8d - projektu uchwały dotyczącego zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 

budowę kanalizacji sanitarnej w Kobylicach. Innych uwag nie zgłoszono ,  przyjęcie 

porządku obrad po dokonanych zmianach poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                          – 12 głosów, 

przeciw-                                       0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów, 

Zmianę porządku obrad jednomyślnie przyjęto, przystąpiono do  realizacji: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Cisek 

4. Informacja Dzielnicowych Policji na temat bezpieczeństwa gminy. 

5.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6.  Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

7. Informacja  z działalności komisji problemowych  R G Cisek w okresie od 30.06.2010 

do 02.08.2010 

8. Podjęcie uchwał w sprawach : 

      a/  zmian do budżetu gminy na 2010, 

      b/  przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na II półrocze 2010r                           

      c/  poparcia budowy zbiornika „ Racibórz Dolny” oraz zbiornika zapasowego      

          „KOTLARNIA” oraz przyspieszenia prac z tym związanych, 

      d/   zaciągnięcia długoterminowej pożyczki,              

9. Zapytania i oświadczenia radnych, 

10. Informacje oraz zapytania sołtysów, 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

12. 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 XXXVI Sesji Rady Gminy. 

Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                         – 12 głosów, 

przeciw-                                      0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Protokół został jednomyślnie przyjęty .  

 

 

 



 

Ad. 4.  Udzielono głosu Dzielnicowym Policji P. Urbiszowi i P.Chmurze, którzy przedstawili 

informację n/t bezpieczeństwa Gminy Cisek za 2009r,  Policjanci stwierdzili, że gmina Cisek 

jest gminą bezpieczną jeżeli chodzi o przestępczość kryminalną, natomiast zdarzenia jakie 

miały miejsce to kradzieże, włamania,  brawurowa jazda, jazdy po pijanemu. Informacje 

zostały poparte danymi cyfrowymi.  

Policja   prowadzi niebieskie karty. Przedyskutowano sprawę  osób obcych chodzących po 

wsiach - głównie Romów , należy w takiej sytuacji spisać nr rejestracyjny samochodu, 

zadzwonić na  policję.  

Radny Oleks Walter- 29 przestępstw, 168 wykroczeń, prosił aby przybliżyć co są 

przestępstwa a co wykroczenia? Będąc przy głosie chciałby przypomnieć aby policja 

pokazała się na terenie Cisek,i zajęła się piratami drogowymi, z jaką szybkością jeżdżą przez 

Cisek to się nie mieści w głowie, informacja,  radiowóz powinien być widoczny . To samo 

potwierdził radny ze Sukowic informując że na odcinku od GS Sukowice  w kierunku  

Zakrzowa też kierowcy bardzo szybko jeżdżą. 

Przedyskutowano temat telefonu komórkowego, który jest w posiadaniu policji, dlaczego 

telefon nie jest odbierany . Wyświetla się nr telefonu , kto dzwoni, i wypadałoby odzwonić, 

radni stwierdzili jak telefon ma leżeć w biurku to lepiej go wycofać a pieniądze przeznaczone 

na abonament przeznaczyć na paliwo. Nr telefonu komórkowego 604384653 POLICJA. 

Ustalono, że zostawimy na próbę ten telefon i zobaczymy jak będzie dalej.  

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

działalności w okresie miedzysesyjnym tj od 30.06.2010 do 02.08.2010r . Sprawozdanie 

stanowi załącznik do niniejszego protokółu –nr 3 

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

swojej działalności w okresie międzysesyjnym tj od 30.06.2010 do 02.08.2010r . 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu- nr 4. 

Ad 7 Udzielono głosu przewodniczącym komisji stałych tj od 30.06.2010 do 02.08.2010r  

rady którzy przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. 

Komisje min opracowały plany pracy na II półrocze 2010r. Plany pracy stanowią załącznik do 

protokółu sesji.-nr 5,6,7, 

- Piegza Adalbert przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej, 

- Karina Walach przewodnicząca Komisji Oświaty , Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, 

- Wurst Alojzy przewodniczący Komisji Rolnictwa, 

Ad.8  Podjęcie uchwał: 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010r..Udzielono 

głosu, Pani skarbnik Alinie Hanisz., która omówiła zmiany poszczególnymi działami 

rozdziałami i  paragrafami . 

Radny Kurfed Alfred  -   czy zraszacz jest na wszystkie boiska, np. min. dla Klubu LZS 

Victoria Łany? Czy zraszacz musi być kupiony na już, bo niedawno kupowaliśmy kosiarkę, 

zakupiono również aerator, zakupy są robione tylko dla Cisek, w Błażejowicach jest do 

zrobienia kawałek chodnika i jakoś nie ma pieniędzy . Zgłasza wniosek w sprawie 

wykreślenia z projektu uchwały zakupu zraszacza dla klubu sportowego Victoria  Cisek 

Radny Walter Oleks- mamy anomalia pogodowe i aby utrzymać odpowiednią infrastrukturę  

to  trzeba systematycznie zraszać. , cena została wynegocjowana, zraszacz kosztuje  4 294,-zł 

otrzymano upust na  1 200zł, z tą firmą jest kontakt od dłuższego czasu, , jeden zraszacz 

został sprezentowany i jest na stanie klubu. Za 4 000zł chodnika się nie zrobi, Jeżeli chcemy 

żeby boisko jakoś wyglądało to musimy inwestować, aerator uratował nasze boiska po 

powodzi. 
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Wniosek radnego Kurfelda poddano pod głosowanie; 

 Kto jest za pozostawieniem kwoty 4 300,-zł w projekcie uchwały  na zakup zraszacza: 

za                                             - 7 głosów, 

przeciw                                    - 4 głosy, 

wstrzymało się od głosowania – 2 głosy, 

Kto jest przeciwny i jest za wykreśleniem kwoty 4.300,-zł: 

za  przyjęciem                         - 4 głosy, 

przeciw                                     -2 głosy, 

wstrzymało się od głosowania- 7 głosów, 

Wniosek radnego Kurfelda nie został przyjęty, przystąpiono do podjęcia uchwały budżetowej 

za przyjęciem                           - 8 głosów, 

przeciw                                     - 2 głosy 

wstrzymało się od głosowania - 3 głosy, 

Uchwała Nr XXXVII/187/10 Rady Gminy Cisek z dnia 02 sierpnia 2010r w sprawie 

zmian do budżetu gminy na 2010r większością głosów została  przyjęta . Uchwała stanowi 

załącznik do protokółu sesji – nr 8 

     

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na II 

półrocze 2010r… radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały. Projekt uchwały 

poddano pod głosowanie; 

za przyjęciem                          – 13 głosów, 

przeciw-                                      0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Uchwała Nr XXXVII/188/10 Rady Gminy Cisek z dnia 02 sierpnia 2010r w sprawie 

przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej została jednomyślnie przyjęta . Uchwała stanowi 

załącznik do protokółu sesji – nr 9.     

  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie poparcia budowy zbiornika „ Racibórz Dolny” 

oraz zbiornika zapasowego    „KOTLARNIA” oraz przyspieszenia prac z tym związanych. 

Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały.  Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie:  

za przyjęciem                          – 13 głosów, 

przeciw-                                      0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Uchwała Nr XXXVII/189/10 Rady Gminy Cisek z dnia 02 sierpnia 2010r w sprawie    

poparcia budowy zbiornika „ Racibórz Dolny” oraz zbiornika zapasowego    „KOTLARNIA” 

oraz przyspieszenia prac z tym związanych. została jednomyślnie przyjęta . Uchwała stanowi 

załącznik do protokółu sesji-nr 10.     

 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. 

Udzielono głosu Pani skarbnik Alinie Hanisz, która poinformowała, że kredyt zostanie 

przeznaczony  na budowę kanalizacji sanitarnej w Kobylicach. Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymaga takiej  uchwały  jako uzupełnienie   

wniosku o przyznanie pożyczki. Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały.  
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                          – 13 głosów, 

przeciw-                                      0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

 

Uchwała Nr XXXVII/190/10 Rady Gminy Cisek z dnia 02 sierpnia 2010r w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu została jednomyślnie przyjęta . Uchwała stanowi 

załącznik do protokółu sesji nr 11.     

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad.9. Radny Kirchniawy Robert- most na Odrze jest coraz to gorszy, przy dobrych układach 

za 4 lata będzie robiony, czy nie możnaby przyspieszyć remontu ? 

Wójt Gminy Cisek udzielił odpowiedzi- starostwo powiatowe ma na remont mostu 

zaplanowane 200 000zł, most jest wpisany do remontu jako usuwanie skutków powodzi: rok 

2011 przygotowanie dokumentacji, 2012 rok remont. Jest szansa, że projekt całej inwestycji 

będzie przyjęty i sprawa jest uproszczona ponieważ jest koncepcja, że budowa nowego mostu 

będzie obok starego i inwestycja nie będzie kolidowała z przejazdem. 

Radny Walter Oleks- ma informacje, że most ma być finansowany ze środków Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji . 

Wójt Gminy Cisek- środki finansowe poprzesuwano, a nam chodzi aby most był zrobiony                 

i aby nasze propozycje zostały zaakceptowane, więcej optymizmu stwierdził Wójt Gminy,                

w niedługim czasie będziemy oddawać do użytku budynek wielofunkcyjny w Łanach, będzie 

to nasza wizytówka, która postaramy się dobrze sprzedać. 

Radny Adam Roman- zapytał o dalszy realizację budowy wałów przeciwpowodziowych? 

Wójt Gminy Cisek  poinformował, że dyr. WZiRu nie potrafił określić zakresu prac na rok 

bieżący., lecz środki finansowe są zabezpieczone  na dalsza budowę wałów. 

Przedyskutowano sprawę imprezy gminnej „sikawki konne „ i  „dożynki parafialne” w 

Łanach. Ustalono, że imprezy te mogą odbywać się w jednym dniu . 

Następnie przedyskutowano  zakup klimatyzacji przenośnej do sali obrad w urzędzie, oraz za 

umieszczeniem koło godła polskiego herbu śląskiego. 

Przedyskutowano remont chodnika w Błażejowicach –Wójt Gminy potwierdził, że pieniędzy 

środki finansowe na ten cel zostaną wygospodarowane. 

Ad.10.Sołtys wsi Przewóz Ryborz Anna zapytała, czy  będzie przeprowadzony remont drogi 

wojewódzkiej w Przewozie, ścinki asfaltu wykorzystano by we własnym zakresie na 

utwardzenie dróg polnych.  Nadmieniła aby  wyczyścić przydrożny rów, zrobić przepust k/ 

drogi wojewódzkiej. Poinformowała, że błędna informacja w nawigacji kieruje kierowców 

TIRów do Przewozu, którzy mają problem z zawróceniem dużych samochodów, ostatnio 

znowu był taki incydent i został uszkodzony budynek P.Grzechczyk.  

Wójt udzielił wyjaśnień, że zakres tych robót jest w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich.  

 Przedyskutowano temat wywozu śmieci segregowanych a w szczególności plastików, gdzie 

sołtysi sugerowali, że jest za mało worków do segregacji, sołtysi zaproponowali aby, było co 

najmniej 12 worków a nie jak obecnie jest 6 worków. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że zamierzeniem firmy przewozowej jest było aby plastiki 

gnieść i wtedy worek wystarczy na więcej śmieci plastikowych. 

Sołtys Wurst Alojzy – poinformował o ścince wybojów na drodze wojewódzkiej w 

Kobylicach począwszy od cegielni oraz o ścince wybojów na drodze powiatowej od 

skrzyżowania Cisek w kierunku Sukowic. 
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Ad. 11. Żadne interpelacje nie wpłynęły 

Sołtys Sączawa Elżbieta – poinformowała aby zrobić odwołanie na odszkodowanie PZU 

przyznane na świetlicę DFK w Landzmierzu, przyznana kwota 3000 zł jest śmieszna. Zgłosiła 

czyszczenie rowów k. drogi wojewódzkiej w Biadaczowie, k/żwirowni, k.krzyża jest nasyp 

piasku i woda wcale nie spływa. 

Sołtys Moskwa Rita- zapytała czy będzie odtworzony rów przy nowej drodze                                    

w Nieznaszynie. Lustro jest pęknięte. 

Wójt Gminy Cisek poinformował , że rów będzie, natomiast wymiana lustra trzeba zgłosić             

w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. 

Radny Adam Roman poinformował- aby zainteresować się nielegalną sprzedażą kruszywa, od 

którego nie odprowadza się podatków i jeszcze niszczy się drogę. 

Wójt Gminy nie potrafił udzielić odpowiedzi. 

Innych wniosków nie zgłoszono.  Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk słowami 

„ Zamykam obrady XXXVII Sesji Rady Gminy” zamknęła obrady- godz.18
.10

. 

 

Protokółowała Małgorzata Siegmann  

           Przewodnicząca 

        Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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