
PROTOKÓŁ 

obrad II SESJI RADY GMINY CISEK 

z dnia 10 grudnia 2010r-godz.15.00 

 

Ad. 1. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Cisek Adam Roman słowami „ Otwieram obrady  

II Sesji Rady Cisek” rozpoczął obrady sesji.  Na wstępie powitał pracowników urzędu, radcę 

prawną oraz radnych. Sprawdził prawomocność obrad sesji na 15 radnych obecnych 14                    

( nieobecna Rozwita Szafarczyk). Obrady Sesji są prawomocne  i zdolne do podejmowania 

uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji.  

 Ad.2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Cisek Adam Roman odczytał porządek obrad , 

który otrzymali radni , zapytał o uwagi  -wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili 

żadnych wniosków  do porządku obrad , przyjęcie porządku obrad poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

porządek obrad jednomyślnie przyjęto , przystąpiono jego realizacji:  

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad              

      3. Przyjęcie protokółu z obrad I Sesji Rady Gminy   

      4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Cisek 

5. Wnioski radnych dotyczące propozycji składów osobowych komisji rady, 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/ powołania przewodniczących komisji stałych rady, 

b/ powołania składów osobowych komisji stałych rady, 

c/ zmiany do budżetu gminy na 2010r 

7. Zapytania i oświadczenia radnych  

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych 

9. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Ad.3. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Cisek Adam Roman zapytał o uwagi do protokółu            

z obrad I Sesji Rady Gminy Cisek . Radni nie zgłosili żadnych uwag do protokółu z obrad              

I Sesji. Przyjęcie protokółu z obrad I sesji poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Przyjęcie protokółu z obrad I sesji Rady Gminy Cisek jednogłośnie  przyjęto. 

 

Ad. 4. Zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym przystąpiono do złożenia 

ślubowania przez Wójta Gminy.  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Cisek Roman Adam 

udzielił głosu nowo wybranemu Wójtowi Gminy Cisek Alojzemu Parysowi, który złożył 

ślubowanie. Wójt Gminy Alojzy Parys odczytał rotę ślubowania „ Obejmując urząd wójta 

gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd 

sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców  gminy” . Wójt 

Gminy na stojąco i podniesioną prawą ręką potwierdził rotę słowami „  Tak mi dopomóż 

Bóg”. Rota ślubowania stanowi załącznik nr 2 do protokółu sesji. 

 

 

 

 

 



Ad 5. Sekretarz Urzędu  Jerzy Groeger  przedstawił jakie komisje w Radzie Gminy działają                

i czym się zajmują oraz wyjaśnił zasady głosowania w sprawach wyboru przewodniczących 

komisji i składów osobowych tych komisji. 

 

Ad.6 .Podjęcie uchwał 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej. 

Prowadzący obrady wiceprzewodniczący Adam Roman poinformował, że zgodnie z art. 25 a  

ustawy o samorządzie gminnym radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani              

w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. W głosowaniu nie brali udziału 

kandydaci na przewodniczących komisji . 

Zgłaszanie kandydatów:  

1. Kaduk Jan –wyraził zgodę    ( zgłosił Hałas Diter), 

2. Lewicka Kazimiera- wraziła zgodę  ( zgłosił Barucha Andrzej) 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

Zamknięto listę zgłaszania kandydatów , którą poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                         – 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Zamknięcie listy zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

jednogłośnie przyjęto. 

Poddano pod głosowanie kandydaturę  Jana Kaduka na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej: 

za przyjęciem                          – 4 głosów, 

przeciw                                     - 4 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 4 głosów, 

Poddano pod głosowanie kandydaturę  Kazimiery Lewickiej  na Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej: 

za przyjęciem                          –  7 głosów, 

przeciw                                     -  1 głosów, 

wstrzymało się od głosowania –  3 głosów, 

błędnie policzono głosy, głosowanie powtórzono. 

Drugi raz poddano pod głosowanie kandydaturę  Kazimiery Lewickiej  na Przewodniczącą 

Komisji Rewizyjnej: 

za przyjęciem                          –   8 głosów, 

przeciw                                     -  1 głosów, 

wstrzymało się od głosowania –  3 głosów, 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Cisek została Kazimiera Lewicka. 

Uchwała Nr II/3/10 Rady Gminy Cisek z dnia 10 grudnia  2010r w sprawie wyboru 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej  większością głosów została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 2 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji 

gospodarczo-budżetowej 

Zgłaszanie kandydatów: 

1. Basista Leonard- wyraził zgodę, ( zgłosił Furman Dawid), 

2. Piegza Adalbert- wyraził zgodę, ( zgłosił Wurst Alojzy), 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 
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Zamknięto listę zgłaszania kandydatów , którą poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                         – 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Zamknięcie listy zgłaszania kandydatów na przewodniczącego komisji gospodarczo-

budżetowej jednogłośnie przyjęto. 

Poddano pod głosowanie kandydaturę Leonarda Basisty   na przewodniczącego  komisji 

gospodarczo-budżetowej: 

za przyjęciem                           – 6 głosów, 

przeciw                                      -2 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 3 głosów, 

głosowanie powtórzono 

za przyjęciem                         –   6 głosów, 

przeciw                                     - 3 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 3 głosów, 

Poddano pod głosowanie kandydaturę Adalberta Piegza   na przewodniczącego  komisji 

gospodarczo-budżetowej: 

za przyjęciem                         –   6 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 5 głosów, 

powtórzono głosowanie 

za przyjęciem                         –   6 głosów, 

przeciw                                     - 4 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 2 głosów, 

Jest remis, liczba głosów „ za” jest taka sama. 

 

Powtórzono od początku wybór przewodniczącego komisji gospodarczo-budżetowej  

Zgłaszanie kandydatów: 

1. Basista Leonard- wyraził zgodę, ( zgłosił Furman Dawid), 

2. Piegza Adalbert- wyraził zgodę, ( zgłosił Wurst Alojzy), 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

Zamknięto listę zgłaszania kandydatów , którą poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                         – 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Zamknięcie listy zgłaszania kandydatów na przewodniczącego komisji gospodarczo-

budżetowej jednogłośnie przyjęto. 

Poddano pod głosowanie kandydaturę Leonarda Basisty   na przewodniczącego  komisji 

gospodarczo-budżetowej: 

za przyjęciem                           – 6 głosów, 

przeciw                                      -6 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 
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Poddano pod głosowanie kandydaturę Adalberta Piegza   na przewodniczącego  komisji 

gospodarczo-budżetowej: 

za przyjęciem                         –   6 głosów, 

przeciw                                     - 6 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Ponownie jest remis, liczba głosów „ za” jest taka sama. 

Udzielono głosu radczyni prawnej  „ sytuacja się powtórzyła, wybór przewodniczącego 

komisji gospodarczo-budżetowej zostanie ustalony na następnej sesji” 

Radny Stania Gerard zgłosił wniosek w sprawie ogłoszenia 10 min. przerwy .Wniosek został 

poddany pod głosowanie: 

za przyjęciem                         –   13 głosów, 

przeciw                                     -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania –   1 głosów, 

Wniosek Radnego Gerarda Stania większością głosów przyjęto. 

Po przerwie poraz trzeci przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji gospodarczo-

budżetowej. 

Zgłaszanie kandydatów: 

1. Basista Leonard- wyraził zgodę, ( zgłosił Furman Dawid), 

2. Piegza Adalbert- wyraził zgodę, ( zgłosił Wurst Alojzy), 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

Zamknięto listę zgłaszania kandydatów , którą poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                         – 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Zamknięcie listy zgłaszania kandydatów na przewodniczącego komisji gospodarczo-

budżetowej jednogłośnie przyjęto. 

Według kolejności alfabetycznej poddano pod głosowanie kandydaturę Leonarda Basisty   na 

przewodniczącego  komisji gospodarczo-budżetowej: 

za przyjęciem                           – 6 głosów, 

przeciw                                      -6 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Poddano pod głosowanie kandydaturę Adalberta Piegza   na przewodniczącego  komisji 

gospodarczo-budżetowej: 

za przyjęciem                         –   6 głosów, 

przeciw                                     - 6 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Ponownie  remis. 

Radny Adam Roman zgłosił wniosek w sprawie wyboru przewodniczącego komisji 

gospodarczo-budżetowej na sesji następnej. 

Wniosek  radnego Adama Romana poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         –   8 głosów, 

przeciw                                     - 2 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 4 głosów, 

Wniosek radnego Adama większością głosów przyjęto i wybór przewodniczącego komisji 

gospodarczo-budżetowej zostanie dokonany na następnej sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rolnictwa, 

ochrony środowiska i porządku publicznego  

Zgłaszanie kandydatów: 

1. Wurst Alojzy - wyraził zgodę, ( zgłosił Piegza Adalbert ), 

2. Stania Gerard - wyraził zgodę, ( zgłosił Basista Leonard), 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

Zamknięto listę zgłaszania kandydatów , którą poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                         – 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Zamknięcie listy zgłaszania kandydatów na przewodniczącego rolnictwa, ochrony środowiska 

i porządku publicznego jednogłośnie przyjęto. 

Według kolejności alfabetycznej poddano pod głosowanie kandydaturę Gerarda Stani na 

przewodniczącego komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego :   

za przyjęciem                           – 6 głosów, 

przeciw                                      -3 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 3 głosów, 

Poddano pod głosowanie kandydaturę Alojzego Wursta na przewodniczącego komisji 

rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego 

za przyjęciem                         –   6 głosów, 

przeciw                                     - 5 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 1 głosów, 

Radny Gerard Stania zrezygnował z kandydowania na przewodniczącego komisji rolnictwa, 

ochrony środowiska i porządku publicznego 

 

Radczyni prawna zwróciła się do radnych z prośbą, aby kierowali się dobrem gminy                      

i podejmowali stosowne decyzje, w związku z rezygnacją radnego Gerarda Stani ponownie 

przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku 

publicznego. 

Zgłaszanie kandydatów :  

1. Stania Gerard –nie  wyraził zgody, ( zgłosił Basista Leonard), 

2. Wurst Alojzy - wyraził zgodę, ( zgłosił Piegza Adalbert ), 

Zamknięto listę zgłaszania kandydatów , którą poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                         – 13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 1 głosów, 

Zamknięcie listy zgłaszania kandydatów na przewodniczącego rolnictwa, ochrony środowiska 

i porządku publicznego większością głosów przyjęto. 

Poddano pod głosowanie kandydaturę Alojzego Wursta: 

za przyjęciem                         – 10 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 2 głosów, 

błędnie policzono głosy, głosowanie powtórzono: 

za przyjęciem                         – 11 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 2 głosów, 
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W wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego przewodniczącym komisji rolnictwa, 

ochrony środowiska i porządku publicznego został Wurst Alojzy.  

Uchwała Nr II/4/10 Rady Gminy Cisek z dnia 10 grudnia  2010r w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady 

Gminy Cisek większością głosów została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do 

protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji oświaty, 

kultury, zdrowia i spraw socjalnych .  

Zgłaszanie kandydatów: 

1. Ryborz Anna - wyraziła zgodę, ( zgłosił Kaduk Jan ), 

2. Proksza Donata - wyraziła zgodę, ( zgłosił Barucha Andrzej ), 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

Zamknięto listę zgłaszania kandydatów , którą poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                         – 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Zamknięcie listy zgłaszania kandydatów na przewodniczącą komisji oświaty , kultury, 

zdrowia i spraw socjalnych jednogłośnie przyjęto. 

Według kolejności alfabetycznej poddano pod głosowanie kandydaturę Donaty Proksza  na 

przewodniczącą komisji oświaty , zdrowia i spraw socjalnych:   

za przyjęciem                           – 6 głosów, 

przeciw                                      -2 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 4 głosów, 

Poddano pod głosowanie kandydaturę Anny Ryborz  na przewodniczącą komisji oświaty, 

kultury, zdrowia i spraw socjalnych: 

za przyjęciem                         –   5 głosów, 

przeciw                                     - 1 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 6 głosów, 

W wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego przewodniczącą komisji oświaty, kultury , 

zdrowia i spraw socjalnych została Proksza Donata  

Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Cisek z dnia 10 grudnia  2010r w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury ,Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy 

Cisek większością głosów została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokółu 

sesji. 

 

Radna Kazimiera Lewicka zgłosiła wniosek aby jeszcze raz przystąpić do wyboru 

przewodniczącego komisji gospodarczo-budżetowej, ponieważ jest to ważna komisja, należy 

przystąpić do pracy budżet gminy trzeba uchwalić, prosiła aby jeden z kandydatów 

zrezygnował . 

Wniosek Radnej Kazimiery Lewickiej w sprawie wyboru przewodniczącego komisji 

gospodarczo- budżetowej poddano pod głosowanie: 

 za przyjęciem                         –   11 głosów, 

przeciw                                     -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  –   3 głosów, 

Wniosek większością głosów został przyjęty. 
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Radny Sączawa Zbigniew zgłosił wniosek w sprawie ogłoszenia 10 min. przerwy, który 

poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         –   13 głosów, 

przeciw                                       - 1 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   – 0 głosów, 

Ogłoszono 10 min przerwę. 

 

Po przerwie przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji gospodarczo- budżetowej. 

Zgłaszanie kandydatów: 

1. Basista Leonard- wyraził zgodę  ( zgłosił Furman Dawid), 

2. Piegza Adalbert – wyraził zgodę (zgłosił Hałas Diter), 

3. Furman Dawid- nie wyraził zgody ( zgłosił Wurst Alojzy ), 

4. Ryborz Anna – nie wyraziła zgody ( zgłosił Stania Gerard), 

5. Stania Gerard- nie wyraził zgody ( zgłosił Sączawa Zbigniew), 

Innych kandydatów nie zgłoszono,  zamknięcie listy zgłaszania kandydatów na 

przewodniczącego komisji gospodarczo-budżetowej poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                         –   14 głosów, 

przeciw                                     -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  –   0 głosów, 

Zamknięcie listy zgłaszania kandydatów na przewodniczącego komisji gospodarczo-

budżetowej jednogłośnie przyjęto. 

Według kolejności alfabetycznej poddano pod głosowanie kandydaturę Leonarda Basisty na 

przewodniczącego komisji gospodarczo-budżetowej. 

za przyjęciem                           –    6 głosów, 

przeciw                                      -   5 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  –   1 głosów, 

Według kolejności alfabetycznej poddano pod głosowanie kandydaturę Adalberta Piegza  na 

przewodniczącego komisji gospodarczo-budżetowej. 

za przyjęciem                           –    5 głosów, 

przeciw                                      -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  –   7 głosów, 

Większością głosów przewodniczącym komisji gospodarczo-budżetowej został wybrany 

Basista Leonard 

Uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Cisek z dnia 10 grudnia  2010r w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Cisek większością głosów 

została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokółu sesji. 

 

Zakończono wybór przewodniczących komisji stałych rady: który przedstawia się 

następująco: 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Lewicka Kazimiera 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego- 

Wurst Alojzy, 

Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych- 

Proksza Donata  

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej- Basista Leonard, 
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Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych 

rady. 

Zgodnie z § 11 Statutu Gminy Cisek komisje stałe rady składają się z 5 członków, wybrano 

już przewodniczących czyli 1 członek komisji już jest wybrany, należy jeszcze do każdej 

komisji dobrać 4 członków. Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Adam Roman wyjaśnił 

procedurę głosowania : 

► jeżeli zgłosi się 4 kandydatów do danej komisji, podaje się pod głosowanie zamknięcie 

listy zgłaszania kandydatów a następnie  głosowana jest cała uchwała, 

► natomiast jeżeli zgłosi się więcej niż 4 kandydatów  podaje się pod głosowanie zamknięcie 

listy zgłaszania kandydatów a następnie głosuje się  na każdego kandydata osobno, w skład 

osobowy komisji wchodzi kandydat, który otrzyma większą ilość głosów „za”. 

 

Przystąpiono do wyboru składu osobowego komisji rewizyjnej. 

Zgłaszanie kandydatów do składu osobowego: 

1. Stania Gerard – wyraził zgodę ( został zgłoszony przez Kazimierę Lewicka), 

2. Kaduk Jan - wyraził zgodę ( został zgłoszony przez Alojzego Wursta), 

3. Proksza Donata - wyraziła zgodę ( została zgłoszona przez Leonarda Basistę), 

4. Basista Leonard - wyraził zgodę ( został zgłoszony przez Gerarda Stania), 

5. Ryborz Anna - wyraziła zgodę ( została zgłoszona przez Alojzego Wursta) 

Innych kandydatów nie zgłoszono, zamknięcie listy poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                         –    14 głosów, 

przeciw                                     -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  –   0 głosów, 

Listę zgłaszania kandydatów w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej 

jednogłośnie zamknięto. 

Wiceprzewodniczący Adam Roman poinformował, że będzie głosowanie na każdego 

kandydata. 

Radny Basista Leonard wycofał swoją kandydaturę na członka komisji rewizyjnej. 

Skład osobowy komisji rewizyjnej : Stania Gerard, Kaduk Jan, Proksza Donata, Ryborz 

Anna poddano pod głosowanie:  

 za przyjęciem                         –    12 głosów, 

przeciw                                     -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  –   2 głosów, 

W wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego większością głosów skład osobowy komisji 

został przyjęty.   

Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Cisek z dnia 10 grudnia  2010r w sprawie powołania 

składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek większością głosów została 

podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do wyboru składu osobowego komisji gospodarczo - budżetowej. 

Zgłaszanie kandydatów do składu osobowego: 

1.Sączawa Zbigniew- wyraził zgodę ( zgłosił Furman Dawid), 

2. Piegza Adalbert – nie wyraził zgody ( zgłosił Stania Gerard), 

3. Stania Gerard - nie wyraził zgody ( zgłosiła Ryborz Anna), 

4. Lewicka Kazimiera – wraziła zgodę( zgłosiła Ryborz Anna), 

5. Wyżgoł Benedykta- nie wyraziła zgody (zgłosiła Ryborz Anna), 
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6. Barucha Andrzej – wyraził zgodę ( zgłosiła Lewicka Kazimiera), 

7. Adam Roman – wyraził zgodę (zgłosił Stania Gerard), 

8. Wurst Alojzy – nie wyraził zgody( zgłosił stania Gerard), 

Innych kandydatów nie zgłoszono, zamkniecie listy zgłaszania kandydatów poddano pod 

głosowanie : 

za przyjęciem                         –    14 głosów, 

przeciw                                     -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  –   0 głosów, 

Zamkniecie listy zgłaszania kandydatów, do składu osobowego komisji gospodarczo-

budżetowej jednogłośnie przyjęto. 

Skład osobowy komisji gospodarczo-budżetowej, który przedstawia się następująco : 

Sączawa Zbigniew,  Lewicka Kazimiera, Barucha Andrzej , Adam Roman  poddano pod 

głosowanie:  

za przyjęciem                         –    12 głosów, 

przeciw                                     -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  –   2 głosów, 

Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Cisek z dnia 10 grudnia  2010r w sprawie powołania 

składu osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Cisek większością głosów 

została podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do wyboru składu osobowego komisji rolnictwa ,ochrony środowiska                          

i porządku publicznego  

Zgłaszanie kandydatów do składu osobowego: 

1. Hałas Diter - wyraził zgodę ( zgłosił Wurst Alojzy ), 

2. Stania Gerard –  wyraził zgodę ( zgłosił Barucha Andrzej ), 

3. Wyżgoł Benedykta -  wyraził zgody ( zgłosił Kaduk Jan  ), 

4. Ryborz Anna – wyraziła zgodę ( zgłosiła Lewicka Kazimiera), 

5. Kaduk Jan  – nie wyraził zgody ( zgłosił Wurst Alojzy ), 

6. Furman Dawid - nie wyraził zgody (zgłosił Wurst Alojzy), 

7. Piegza Adalbert  – wyraził zgodę ( zgłosił  Wurst Alojzy), 

Innych kandydatów nie zgłoszono, zamkniecie listy zgłaszania kandydatów poddano pod 

głosowanie : 

za przyjęciem                         –    14 głosów, 

przeciw                                     -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  –   0 głosów, 

Zamkniecie listy zgłaszania kandydatów, do składu osobowego komisji rolnictwa, ochrony 

środowiska i porządku publicznego  jednogłośnie przyjęto. 

Radna Ryborz Anna zrezygnowała z członkostwa w komisji rolnictwa, ochrony środowiska           

i porządku publicznego  

Skład osobowy komisji rolnictwa ochrony środowiska i porządku publicznego , który 

przedstawia się następująco : Hałas Diter, Stania Gerard,  Wyżgoł Benedykta, Piegza 

Adalbert poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                         –    12 głosów, 

przeciw                                     -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  –   2 głosów, 
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Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Cisek z dnia 10 grudnia  2010r w sprawie powołania 

składu osobowego Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady 

Gminy Cisek większością głosów została podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 8 do 

protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do wyboru składu osobowego komisji oświaty, kultury ,zdrowia i spraw 

socjalnych  

Zgłaszanie kandydatów do składu osobowego: 

1. Furman Dawid  - wyraził zgodę ( zgłosiła Lewicka Kazimiera ), 

2. Barucha Andrzej –  wyraził zgodę ( zgłosił Basista Leonard ), 

3. Piegza Adalbert  -  wyraził zgody ( zgłosił  Wurst Alojzy  ), 

4. Ryborz Anna – wyraziła zgodę ( zgłosił Wurst Alojzy ), 

Innych kandydatów nie zgłoszono, zamkniecie listy zgłaszania kandydatów poddano pod 

głosowanie : 

za przyjęciem                         –    13 głosów, 

przeciw                                     -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  –   1 głosów, 

Zamkniecie listy zgłaszania kandydatów, do składu osobowego komisji oświaty, kultury, 

zdrowia i spraw socjalnych większością głosów  przyjęto. 

Skład osobowy komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych  , który przedstawia się 

następująco :  Furman Dawid, Barucha Andrzej , Piegza Adalbert , Ryborz Anna  poddano 

pod głosowanie:  

za przyjęciem                         –    14 głosów, 

przeciw                                     -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  –   0 głosów, 

Uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy Cisek z dnia 10 grudnia  2010r w sprawie powołania 

składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury , Zdrowia i Spraw Socjalnych  jednogłośnie 

została podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do omówienia zmian do budżetu gminy na 2010r , udzielono w tym temacie 

głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami 

rozdziałami i paragrafami.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy-Adam Roman poinformował, że wszelkie zmiany do 

budżetu gminy są omawiane przez komisję gospodarczo-budżetową, która w tym temacie 

wydaje opinię. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                             – 14 głosów,  

wstrzymało się od głosowania     – 0 głosów, 

przeciw                                         - 0 głosów, 

  

Uchwała Nr II/11/10 Rady Gminy Cisek z dnia 10 grudnia  2010r w sprawie zmian do 

budżetu gminy na 2010r została jednogłośnie przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do 

protokółu sesji.  

Zakończono podejmowanie uchwał. 
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Ad.7. Przedyskutowano sprawy Gminy. 

Radna Lewicka Kazimiera- czy remont ul. Harcerskiej  w Cisku jest odebrany? 

Radny Stania Gerard- zgłosił aby zainteresować się remontem świetlicy w Podlesiu, ponieważ 

prace nie są wykonywane jak powinny, co robi inspektor nadzoru?  prosił aby inspektor 

nadzoru przyjechał do Podlesia. 

Radna Wyżgoł Benedykta- poinformowała, że k/ nowego obiektu w  Łanach jest za dużo 

lamp zewnętrznych oświetlających budynek, to oświetlenie za ostro świeci, 

Radna Ryborz Anna- poinformowała, że w Przewozie remont  świetlicy też nie najlepiej leci, 

prosiła aby sprawdzić wykonanie tych robót. 

Radny Kaduk Jan- zapytał czy na remont świetlic w Przewozie i Podlesiu jest spisana umowa. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień: 

-  ul.Harcerska w Cisku nie jest odebrana , usterka zostanie usunięta. 

- remont świetlic w Podlesiu i Przewozie oraz oświetlenie zewnętrzne zostanie sprawdzone, 

odnośnie remontów dodał, że są to efekty przetargów zgodnie z którymi wybiera się firmy 

najtańsze, na remont jest spisana umowa, gdzie są min. kary umowne, można zrobić aneks do 

umowy, remont świetlic w Przewozie i Podlesiu musi być rozliczony do końca 2014r.  

Radny Wurst Alojzy – zapytał o wypełnienie oświadczeń majątkowych?  

Udzielono głosu Sekretarzowi Urzędu J.Groeger – wszyscy radni otrzymali dzisiaj  

informacje o składaniu oświadczeń majątkowych oraz druki tych oświadczeń,  udzielił 

wyjaśnień, że każdy radny zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ma obowiązek                    

w terminie 30 dni od złożenia zaprzysiężenia,  złożyć oświadczenie majątkowe na  ręce 

przewodniczącej rady. Poinformował, że oświadczenia majątkowe podlegają ogłoszeniu                

w BIP. Wytłumaczył radnym , zasadę wypełniania oświadczeń majątkowych, które są 

sprawdzane pod względem korupcyjności. Wymienił terminy składania oświadczeń oraz 

gdzie należy oświadczenia złożyć. 

Radny Basista Leonard- zapytał czy w oświadczeniu majątkowym musi podać wysokość 

emerytury? uważa, że nie musi podawać do publicznej wiadomości , a Urząd Skarbowy jest 

poinformowany o jego dochodach. 

Radca prawny- wyjaśniła, że emerytura jest dochodem, który należy w oświadczeniu 

majątkowym podać, w oświadczeniu podaje się dochody oraz mienie swoje, współmałżonka           

i wspólne . 

Ad.8. Żadne interpelacje nie wpłynęły. 

Ad.9. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Cisek  Adam Roman poinformował aby do 

wypełnienia oświadczeń majątkowych podejść poważnie i wypełnić uczciwie i terminowo.  

Odczytał radnym treść zaproszenia do GARDEN CAFE w Cisku, gdzie młodzież                           

z Gimnazjum organizuje festyn Bożonarodzeniowy dniu 12.12.2010r, w tym samym dniu 

PSP Landzmierz również ma podobną imprezę. Wiceprzewodniczący odczytał treść uchwały 

w sprawie uchwalenia diet dla radnych. 
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Wójt Gminy Cisek Alojzy Parys-wyjaśnił zasady zatrudniania rolników „ z prac 

interwencyjnych”, rolnik otrzymuje wynagrodzenie wykonując prace w swoim gospodarstwie 

i 2 dni na rzecz sołectwa. Z budżetu gminy jest płacona składka na PEFRON, opłacane są 

badania lekarskie, szkolenia bhp i składka na fundusz pracy- miesięcznie ok. 30 000zł 

Poinformował, że od przyszłego roku zasady zatrudniania rolników zostaną zmienione,                  

w kwestii ilości dni i godzin , rolnik będzie musiał pracować na rzecz gminy 8 godzin                        

i codziennie. Poinformował, że planuje się  zrobić sesję w dniu 29.12.2010r, przed sesją 

będzie jeszcze wspólne posiedzenie komisji w sprawie omówienia projektu budżetu na 2011r. 

Sekretarz Urzędu  Jerzy Groeger udzielił wyjaśnień odnośnie spisu powszechnego ludności, 

obecnie jest nabór na rachmistrzów do 15.12.2010r, na teren naszej gminy ma być                              

6 rachmistrzów.  

Innych wniosków nie zgłoszono. Porządek obrad zrealizowano . Wiceprzewodniczący Adam 

Roman   słowami „ Zamykam obrady II Sesji Rady Gminy Cisek”  zamknął obrady – godz. 

19.
15

. 

 

Protokółowała Małgorzata Siegmann                                      
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