
Protokół 
z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 27września 2010r-godz.14.00 

 
Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  słowami „Otwieram obrady 
XXXVIII Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich obecnych 
radnych, sołtysów, pracowników urzędu . Sprawdziła prawomocnośd obrad sesji na 15 
radnych obecnych 15 ( 1 radny spóźnił się 30 minut).Lista obecności stanowi załącznik nr 1 
natomiast lista obecności sołtysów 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 XXXVIII Sesji i zapytała 
uwagi-wnioski do porządku obrad.   
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zgłosiła wniosek  dotyczący wprowadzenia  do porządku 
obrad  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości 
położonych w obrębie Zakrzów gm. Polska Cerekiew. Wniosek  przewodniczącej poddano 
pod głosowanie : 
za przyjęciem                                     - 14 głosów, 
przeciw                                              -     0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania           -    0 głosów, 
Wniosek jednomyślnie przyjęto, i projekt uchwały wprowadzono do pkt 6 „g” porządku 
obrad. 
Radny Walter Oleks – zgłosił wniosek w sprawie upoważnienia komisji  rewizyjnej  Rady 
Gminy Cisek do przeprowadzenia kontroli wypłaty zasiłków celowych dla powodzian                  
w kwocie do 6 000,-zł. Komentarze wśród mieszkaoców są różne. 
Wniosek radnego poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                                       - 8 głosów, 
przeciw                                              -    1 głosów, 
wstrzymało się od głosowania           -   4 głosów, 
1 radny nie brał udziału w głosowaniu , 
Większością głosów wniosek przyjęto, i poproszono Panią Radcę o przygotowanie projektu 
uchwały 
Porządek obrad  po zmianach przedstawia się następująco : 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Cisek 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5.  Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach : 
              a/  zmian do budżetu gminy na 2010r 
               b/  ustalania zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających         
                   charakter  cywilnoprawny przypadających gminie Cisek lub jego jednostkom    
                    podległym 
               c/ zmiany uchwały  Nr XXVIII/137/2010 Rady Gminy Cisek  z dnia 21 marca 2005r                    
                     w sprawie regulaminu  udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym                          
                    dla    uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek, 
               d/ upoważnienia  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku do   



                    prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie stypendium szkolnego. 
               e/ zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 
             f/  określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i  

                  szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, 

              g/ wyrażenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie Zakrzów   

                  Gm. Polska Cerekiew, 

              h/ upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli zasiłków  

                   celowych  

7. Zapytania i oświadczenia radnych, 

8. Informacje oraz zapytania sołtysów, 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 
Zmianę porządku obrad  poddano pod głosowanie; 
za przyjęciem                                  - 14 głosów, 
przeciw                                           -     0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania     -    0 głosów, 
Ad.3 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi do protokółu               
z obrad poprzedniej XXXVII 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 Wójtowi Gminy Cisek, który przedstawił sprawozdanie ze swojej 

działalności w okresie miedzysesyjnym tj.  od 02 sierpnia 2010  do 27 września 2010 . 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu –nr 3. 

Dyskusja: 

Radna Lewandowska Adelajda- czy przedszkole w Kobylicach będzie remontowane, nawet 
jak otrzymamy pieniądze na budowę nowego przedszkola w Cisku? 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnieo- gdyby doszło do budowy nowego przedszkola                                         
w Cisku, to remont w Kobylicach byłby bezcelowy. 
 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk- a do czasu ukooczenia budowy , 
gdzie będą dzieci uczęszczad ?  
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnieo-dzieci będą dojeżdżad  do Cisek. 
Przedyskutowano możliwośd uczęszczania dzieci z Kobylic do Przedszkola do Koźla                     
a następnie do szkoły do Koźla. W dyskusji stwierdzono, że w Koźlu. Przedszkola są 
przepełnione, poza tym miasto nie dowozi uczni ani do przedszkola ani do szkół, natomiast 
gminy mają zapewniony dojazd uczni do szkół i dowóz uczni działa rewelacyjnie. 
Zakooczono dyskusję. 
 
Ad. 5. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk przedstawiła sprawozdanie ze 
swojej działalności w okresie międzysesyjnym tj od 02 sierpnia 2010 do 27 września 2010r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu- nr 4. 
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Ad.6.  Przystąpiono do podjęcia uchwał: 

Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami 
rozdziałami i paragrafami. 
Dyskusja: 
Radny Proksza Hubert – zapytał o pracowników (177 osób) zatrudnionych Urzędzie Gminy, 
kto będzie się nimi opiekował, pilnował, kontrolował zakres zrobionych prac. 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnieo- są  to rolnicy poszkodowani w wyniku powodzi,  zakres 
prac będą monitorowali  sołtysi w swoich sołectwach., każdy  pracownik  został 
przeszkolony, jedyny koszt jaki gmina musi ponieśd to jest oplata PEFRONU w kwocie 
192 000zl. Przedyskutowano budowę placów zabaw w Miejscu Odrzaoskim – będzie robione  
natomiast  w Cisku po wybudowaniu przedszkola..  
Radny Gerard Stania- zakup działki z Gm Polska Cerekiew, w tym momencie radny ma na 
myśli działkę z Łan z przeznaczeniem pod boisko sportowe, chciałby aby temat jak najszybciej 
zakooczyd. 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnieo-gmina nie zamierza nabyd feralnej działki za darmo , : 
działka zamienna o powierzchni 0,30 ha + 20 000zł czy to jest mało? Właściciele nie są 
skłonni do żadnych negocjacji. 
Innych pytań nie zgłoszono.   

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                                  - 15 głosów, 
przeciw                                          -     0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania   -    0 głosów, 
Uchwała Nr XXXVIII/191/10 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2010r  w sprawie zmian  
do  budżetu gminy została jednomyślnie podjęta.  Uchwała stanowi załącznik nr  5   do 
niniejszego protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   ustalania zasad i trybu udzielania ulg w spłacie 
należności pieniężnych mających      charakter  cywilnoprawny przypadających gminie Cisek 
lub jego jednostkom    podległym. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Ciosek, który omówił 
projekt uchwały. 
Radny Ketzler Alojzy- proponuje aby w § 7 pkt 1 omawianego projektu uchwały wpisad 
kwotę 10 000,-zł. 
Innych pytao, wniosków nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                                  - 15 głosów, 
przeciw                                          -     0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania   -    0 głosów, 
Uchwała Nr XXXVIII/192/10 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2010r  w sprawie 
ustalania zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających      charakter  
cywilnoprawny przypadających gminie Cisek lub jego jednostkom    podległym  została 
jednomyślnie podjęta.  Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały dotyczącej  zmiany uchwały  Nr XXVIII/137/2010 Rady 
Gminy Cisek  z dnia 21 marca 2005r    w sprawie regulaminu  udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym  dla  uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek. 
 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek  Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały. Radni nie 
wnieśli żadnych pytao do projektu uchwały w związku z czym jego przyjęcie poddano pod 
głosowanie: 
za przyjęciem                                  - 15 głosów, 
przeciw                                          -     0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania   -    0 głosów, 
Uchwała  Nr XXXVIII/193/10 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2010r  w sprawie zmiany 
uchwały  Nr XXVIII/137/2010 Rady Gminy Cisek  z dnia 21 marca 2005r    w sprawie 
regulaminu  udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla  uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Cisek została jednomyślnie podjęta.  Uchwała stanowi 
załącznik nr 7  do niniejszego protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały dotyczącej upoważnienia  Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Cisku do    prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie 
stypendium szkolnego.  
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek  Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały. Radni nie 
wnieśli żadnych pytao do projektu uchwały w związku z czym jego przyjęcie poddano pod 
głosowanie: 
za przyjęciem                                  - 15 głosów, 
przeciw                                          -     0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania   -    0 głosów, 
Uchwała  Nr XXXVIII/194/10 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2010r  w sprawie 
upoważnienia  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku do    

prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie stypendium szkolnego została 

jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
Projekt uchwały został omówiony przez Wójta Gminy Cisek. Radni nie wnieśli żadnych pytao, 
projekt uchwały poddano pod głosowanie:  
za przyjęciem                                  - 15 głosów, 
przeciw                                          -     0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania   -    0 głosów, 
Uchwała  Nr XXXVIII/195/10 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2010r  w sprawie 
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 9  do protokółu sesji.  

Przystąpiono do podjęcia uchwały dotyczącej określenia procedury opracowania                           

i uchwalania budżetu oraz rodzaju i  szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu. Udzielono głosu pani Skarbnik Alinie Hanisz, która 

omówiła projekt uchwały. Radni nie wnieśli żadnych pytań , projekt uchwały poddano pod 

głosowanie:  

za przyjęciem                                  - 15 głosów, 
przeciw                                          -     0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania   -    0 głosów, 
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Uchwała  Nr XXXVIII/196/10 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2010r  w sprawie 
 określenia procedury opracowania  i uchwalania budżetu oraz rodzaju i  szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu została jednomyślnie 

podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia 

nieruchomości położonych w obrębie Zakrzowa   Gm. Polska Cerekiew. Udzielono głosu 

Wójtowi Gminy, który omówił projekt uchwały. Radni nie wnieśli żadnych pytań, projekt 

uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                                  - 15 głosów, 
przeciw                                          -     0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania   -    0 głosów, 
Uchwała  Nr XXXVIII/197/10 Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2010r  w sprawie 
wyrażenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie Zakrzowa   Gm. 

Polska Cerekiew została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokółu 

sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały wprowadzonej do obrad dzisiejszej sesji w sprawie 

udzielenia upoważnienia  komisji rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej 

Pani Beata Kubacka Płoskonka radca prawna opracowała projekt uchwały w tej sprawie ,  
poinformowała radnych, że temat jest trudny, nie można udostępnid danych personalnych 
mieszkaoców,   brak jest jednoznacznych przepisów prawnych. 
Radny Wurst Alojzy- nie możemy podważad autorytetu poprzednich komisji jeżeli nie ma 
„sztywnych ram ” interpretacja przepisów jest różna, jest problem skontrolowad tyle 
wniosków,  
Sołtys Kazimiera Lewicka – wywiady środowiskowe zostały sporządzane przez pracowników 
GOPS-u,  powódź ludzi łączy natomiast pomoc finansowa, dary to ludzi dzieli, uważa, że radni 
powinni się głęboko zastanowid ponieważ, gdzie są pieniądze jest kłótnia. 
Radny Walter Oleks- pewna grupa ludzi zwróciła się do Pana Radnego z pretensjami, że nie 
zostali potraktowani na równo, dlaczego na niektóre domy zostało wypłaconych  kilka 
zapomóg?, dlaczego kwota 6 000zł nie została podzielona na tych kilku lokatorów?, 
poinformował, że mieszkaocy  zamierzali zgłosid doniesienie do prokuratury, lecz radny  
powstrzymał ich od takiego kroku. 
Przedyskutowano temat kontroli GOPS-u Cisek przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Cisek 
pod kątem udzielonych zapomóg powodziowych i ustalono odstąpid od kontroli ponieważ 
zapomogi będą kontrolowane przez instytucje  wyższe .  
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli    
wypłaty zasiłków poddano pod głosowanie  : 
 za przyjęciem                                 - 5 głosów, 
przeciw                                        -     8 głosów, 
wstrzymało się od głosowania     -    1 głosów, 
Uchwała nie została podjęta. 
Zakończono podejmowanie uchwał. 

 
-5- 

Protokół z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 27września 2010r 

 



 

Ad. 7. Omówiono  sprawy bieżące : 

-  remont drogi Roszowicki Las-Nieznaszyn,  
- plac przed obiektami Gminnej Spółdzielni „SCh” w Sukowicach, 
- remont świetlic w Przewozie i Podlesiu, 
- przeciekanie dachu na budynku komunalnym w Przewozie,  
- wycinkę drzew i obcinanie gałęzi w Steblowie , 
- zapadnięcie się części drogi dojazdowej do Steblowa ul. Byczynicka, 
- zaorywanie rowów przez rolników min. przez gospodarstwo ROMAROL, 
- odczytywanie lub ujawnianie w gazetach protokółu z obrad sesji, sekretarz gminy udzielił 
wyjaśnieo: jest BIP, gdzie SA wszelkie informacje o działalności gminy  publikowane, urząd 
nie ma obowiązku drukowania obszernego protokółu w gazecie. 
 
Ad  .8.  Informacje oraz zapytania sołtysów. 
Sołtys Ryborz Anna- rada sołecka  ma wiele pytao odnośnie remontu świetlicy w Przewozie, 
czy będzie wymieniany prąd, czy ogrzewanie będzie elektryczne, czy korki nie będą wybijad? 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnieo  
Sołtys Kurfeld Alfred zgłosił wykoszenie poboczy k/drogi wojewódzkiej nr 421,  
 
 Ad.9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek wysłała interpelacje   w sprawie remontu drogi 
wojewódzkiej przebiegającej przez Kobylice. Interpelacja stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokółu 
 
Ad.10.  Nie zgłoszono żadnych wniosków. Poinformowano, że sołtysi mają pozostad po sesji  
na krótkiej naradzie z Wójtem Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk 
słowami     „ Zamykam obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy” zamknęła obrady- godz.18.10. 
Protokółowała Małgorzata Siegmann  

           Przewodnicząca 

        Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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