
 

    Protokół 
z obrad VII SESJI RADY GMINY CISEK 

z dnia 27 czerwca 2011r -14.
00 

 

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

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

radnych, sołtysów, pracowników urzędu . Sprawdziła prawomocność obrad sesji na 15 

radnych obecnych 14 ( nieobecny: Kaduk Jan) . 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 VII Sesji i zapytała 

uwagi-wnioski do porządku obrad. 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z obrad VI Sesji Rady Gminy Cisek. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

    międzysesyjnym. 

6. Informacja z działalności komisji problemowych Rady Gminy Cisek w okresie   

    międzysesyjnym , 

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010r. 

    a/ przedstawienie sprawozdania finansowego, 

    b/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu n/t   opinii           

        o  sprawozdaniu  Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2010r, 

    c/ przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy 

    d/  dyskusja, 

 8.  Procedura absolutoryjna: 

     a/  przedstawienie protokółu i uchwały  komisji rewizyjnej, 

     b/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii 

        Komisji Rewizyjnej, 

    c/ dyskusja, 
9.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

     a/  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Cisek 

     b/  zmian do budżetu gminy na 2011r 

     c/   zmiany wieloletniej prognozy finansowej    

10.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

11.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

13.  Wolne wnioski i zakooczenie obrad sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zgłosiła wniosek w sprawie zmiany 

porządku obrad polegającej na wprowadzeniu  4 projektów uchwał w niżej wymienionych 

sprawach : 

► ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cisek                 

za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , oraz informacji                     

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, 

► przekazania środków finansowych dla Policji, 

► zmieniająca Uchwałę Nr VI/38/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 23 maja 2011r w sprawie : 

zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska                          

i Gospodarki Wodnej w Opolu, 



► zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/199/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010r                 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miejsce Odrzańskie na lata 2010-

2017. 

Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Cisek w sprawie zmiany porządku obrad  poddano 

pod głosowanie:  

za przyjęciem                                -14 głosów, 

przeciw-                                          - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania       – 0 głosów, 

Zmiana porządku obrad została jednogłośnie przyjęta. 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 VI Sesji Rady Gminy Cisek. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

    międzysesyjnym. 

6. Informacja z działalności komisji problemowych Rady Gminy Cisek w okresie   

    międzysesyjnym , 

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010r. 

    a/ przedstawienie sprawozdania finansowego, 

    b/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu n/t   opinii           

        o  sprawozdaniu  Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2010r, 

    c/ przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy 

    d/  dyskusja, 

 8.  Procedura absolutoryjna: 

     a/  przedstawienie protokółu i uchwały  komisji rewizyjnej, 

     b/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii 

        Komisji Rewizyjnej, 

    c/ dyskusja, 

9.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

     a/  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Cisek, 

     b/  zmian do budżetu gminy na 2011r., 

     c/   zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

     d/ ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cisek                   

          za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , oraz informacji                      

          o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, 

      e/  przekazania środków finansowych dla Policji, 

      f/ zmieniająca Uchwałę Nr VI/38/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 23 maja 2011r                     

         w  sprawie : zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony        

          Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

       g/ zmiany uchwały Nr XXXIX/199/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010r                  

           w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miejsce Odrzańskie na lata  

           2010-2017 

10.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

11.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

13.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 
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Ad. 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag, 

przystąpiono do głosowania : 

za przyjęciem                                -14 głosów, 

przeciw-                                          - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania       – 0 głosów, 

protokół jednogłośnie przyjęto. 
Ad. 4. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Alojzemu Parysowi, który przedstawił sprawozdanie 

ze swojej działalności w okresie miedzysesyjnym tj. od 23 maja 2011r do 27 czerwca 2011r. 

sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

Dyskusja:  nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 

Ad. 5. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk przedstawiła informacje ze 

swojej działalności w okresie międzysesyjnym tj.od 23 maja 2011r.do 27 czerwca 2011r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji. 

Dyskusja: nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

 

Ad. 6. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy 

Cisek  w okresie  międzysesyjnym. 

Proksza Donata – przewodnicząca komisji oświaty , kultury i spraw socjalnych, 

Basista Leonard- przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej ,  

Wurst Alojzy- przewodniczący komisji rolnictwa. ochrony środowiska i porządku 

publicznego 

Informacje zostały przedstawione zgodnie z protokółami, które znajdują się w dokumentach 

komisji. 
 

Dyskusja: 

Stania Gerard- budynek wielofunkcyjny w Łanach? Dodatkowo wydatek 100 000,-zł, jest to 

dużo pieniędzy?  

Radny Basista Leonard – Wójt Gminy takich wyjaśnień udzielił,  należało wzmocnić 

konstrukcje dachową na budynku wielofunkcyjnym, należało również założyć więcej 

liczników, więcej użytkowników jest w tym budynku,  zakres dodatkowych robót wyniknął        

w trakcie budowy. 

 

Wójt Gminy dodał do wypowiedzi,- katalog dodatkowych robót jest w dziale inwestycji,                     

z wyliczeń tak wyszło, w trakcie budowy zdecydowano o wzmocnieniu dachu dla 

bezpieczeństwa. Protokół konieczności jest sporządzony i jest w dziale inwestycji. 

Odnośnie tematu  godzin nadliczbowych w szkołach wyjaśnień udzieliła pani Przewodnicząca 

Rady Gminy Rozwita Szafarczyk- należałoby porozmawiać z dyrektorami szkół, 

zaproponowała aby wyciąg z protokółu komisji gospodarczo-budżetowej przesłać do szkół ,   

z propozycją aby zmniejszyć liczbę godzin nadliczbowych, w dyskusji  poddano pod rozwagę 

aby zatrudnić nauczycieli stażystów w celu  zmniejszenia godzin nadliczbowych. 

Wójt Gminy Cisek- ilość godzin nadliczbowych zależna jest od struktury zatrudnienia,  w tym 

temacie powinny się spotkać; komisja oświaty + komisja gospodarczo - budżetowa   

+dyrektorzy szkół, i konkretnym przykładzie wyjaśnić naliczanie tych godzin. Poinformował 

Radę o przyznawaniu subwencji dla małych wiejskich szkół, gdzie język niemiecki jest 

językiem ojczystym. Na terenie Gminy mamy 2 takie szkoły : w Roszowickim Lesie                         

i Landzmierzu. 

Zakończono dyskusję. 
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Ad. 7. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 

2010r oraz  przedstawienie sprawozdania finansowego, 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  zapytała radnych czy jest potrzeba 

omawiania sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r. jak również sprawozdania 

finansowego Gminy Cisek przedstawiającego  bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki 

budżetowej, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu jednostki na dzień 

31.12.2010r.   Radni stwierdzili jednomyślnie „ nie ma takiej potrzeby”, ponieważ wszystkie 

komisje rady omawiały temat : 

- gospodarczo-budżetowa dnia 10 maja 2011r. 

- rewizyjna dnia  11 maja 2011r 

- wspólne posiedzenie komisji :rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego 

z komisją oświaty , kultury i spraw socjalnych  dnia 03 czerwca 2011r. 

W w/w  posiedzeniach komisji uczestniczył Wójt Gminy Alojzy Parys i Pani Skarbnik Alina 

Hanisz, którzy udzielali wyjaśnień do omawianych sprawozdań. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała Uchwałę Nr 237/2011                  

z dnia 21 kwietnia 2011r Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej  

opinii o  sprawozdaniu  Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2010r. Opinia RIO Opole 

stanowi załącznik nr 4. 

Radni stwierdzili, że również nie ma potrzeby omawiania informacji o stanie mienia 

komunalnego Gminy ponieważ informacja ta jest dołączona do sprawozdania z wykonania   

budżetu Gminy za 2010r, którą radni otrzymali  do wglądu i jest sporządzona w zrozumiały 

sposób. 

Wójt Gminy Cisek Alojzy Parys wyjaśnił dlaczego budżet Gminy Cisek zamknął się 

deficytem. W listopadzie 2010r zaciągnięto kredyt bankowy,   z przeznaczeniem na realizację 

następujących inwestycji: 

► budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  Nieznaszyn-Roszowice, 

► budowa budynku wielofunkcyjnego w Łanach  
Zadłużenie to jest na poziomie dopuszczalnym i zgodne z ustawą o finansach publicznych . Do końca 

2010roku Gmina nie odzyskała wszystkich środków wydatkowanych na realizację tych zadań.  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.  

 

Ad.  8.  Procedura absolutoryjna. 

Udzielono głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Kazimierze Lewickiej, która odczytała   a)  
protokół  Nr 4/2011 Komisji Rewizyjnej    z dnia 11 maja 2011r w sprawie kontroli wykonania budżetu 
Gminy za 2010r, pod kątem udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek , 

b)  uzupełnienie protokółu Nr 4/2011 z dnia 11 maja 2011r , które komisja opracowała                      

     10 czerwca 2011r  w sprawie uzupełnienia zapisu swojego protokółu dotyczącego kontroli   

      wykonania budżetu Gminy za 2010r, pod kątem udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,  

c)  Uchwałę Nr 1/2011 komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium   

     Wójtowi Gminy Cisek za 2010r. 

Protokół , uzupełnienie protokółu oraz uchwała komisji rewizyjnej stanowią załączniki                   

nr 5,6,7 do protokółu sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała Uchwałę Nr 340/2011       

z dnia 14 czerwca 2011r Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej 

opinii wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Cisek                        

z wykonania budżetu za 2010r . Uchwała RIO Opole  stanowi załącznik nr 8 do protokółu 

sesji. 
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dyskusja: 

Radny Stania Gerard- zapytał o kwotę 45 149,-zł umorzenia w podatku od nieruchomości ?  

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Cisek są to umorzenia udzielone głównie przedsiębiorcom, 

których firmy zostały poszkodowane  w wyniku powodzi. 

Innych pytań nie zgłoszono.  

Po złożeniu przez Wójta opisanych powyżej wyjaśnień, odczytaniu protokołów i uchwały 

Komisji Rewizyjnej a także Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie 

pozytywnej opinii wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Cisek z wykonania budżetu za 2010r, po wcześniejszym zapoznaniu się radnych ze 

sprawozdaniem finansowym Gminy Cisek przedstawiającego  bilans z wykonania budżetu, 

bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu jednostki 

na dzień 31.12.2010r., Radni Gminy Cisek stwierdzili jednomyślnie, iż nie wnoszą do 

sprawozdania finansowego żadnych zastrzeżeń, podzielają stanowisko Komisji Rewizyjnej 

oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdanie finansowe oceniają pozytywnie, a tym 

samym zatwierdzają go poprzez aklamację. 

Ad 9.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Cisek, 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały.                   

Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                                  - 14 głosów, 

przeciw                                              - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania          - 0 głosów, 

Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania budżetu gminy za 2010r została 

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

Wójt Gminy Cisek podziękował radnym za uznanie, za udzielenie absolutorium, podziękował 

za współpracę : Radnym, Sołtysom, Pani Skarbnik Alinie Hanisz , Panu Sekretarzowi Urzędu 

Gminy i Pani Przewodniczącej Rady Rozwicie Szafarczyk.. 

Jeden radny opuścił obrady sesji o godz. 15.30, w dalszej części sesji uczestniczyło                   

13 radnych. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r. zmiany 

zostały przedstawione przez Panią Skarbnik Alinę Hanisz. Komisja gospodarczo-budżetowa 

pozytywnie zaopiniowała przedstawione zmiany. Radni nie wnieśli żadnych pytań do 

omawianych zmian. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           - 13  głosów, 

przeciw                                       - 0  głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -  0 głosy, 

 

Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 27 czerwca 2011r..w sprawie zmian 

do budżetu gminy na 2011r   została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 

do protokółu sesji.  
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

Radni nie wnieśli żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                            - 13 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej   została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr 11 do protokółu sesji.  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  ustalenia zakresu i formy informacji                 

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cisek   za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej , oraz informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury. Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Alina Hanisz. 

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 VII/47/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie  

ustalenia zakresu i formy informacji     o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cisek                      

za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , oraz informacji                     

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury została 

jednogłośnie przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokółu sesji.  

 

 Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji, 

projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik poinformowała, że będzie to kwota 3 000,-zł,                 

do uchwały będzie spisane jeszcze porozumienie, określające dokładne zasady wydatkowania 

i rozliczenia dotacji. Podczas organizacji imprez gminnych czy sołeckich Policja zapewnia 

nam bezpieczeństwo tych imprez jak również bezpieczeństwo gminy. 

Radny Stania Gerard-zapytał- czy poprawiła się sytuacja odbioru rozmów telefonicznych ? 

Wójt Gminy Cisek- raczej tak, nie ma żadnych złych informacji, współpraca dobrze się 

układa, można również dzwonić na Policję Koźla  na nr telefonu 4822103 lub na telefon 

alarmowy 997. Innych pytań nie zgłoszono. Podjęcie uchwały poddano pod głosowanie: 

 za przyjęciem                             - 11 głosów, 

przeciw                                         - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania     - 2 głosów, 

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie  

przekazania środków finansowych dla Policji większością głosów została podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr 13 do protokółu sesji.  

 
Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/38/2011 Rady Gminy Cisek     

z dnia 23 maja 2011r w  sprawie : zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu. Przewodnicząca Rady 

Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały i zapytała o uwagi do 

omawianego projektu uchwały . Radni nie wnieśli żadnych uwag, projekt uchwały poddano 

pod głosowanie:  

za przyjęciem                         - 13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 
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Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 27 czerwca 2011r zmieniająca  

Uchwałę Nr VI/38/2011 Rady Gminy Cisek     z dnia 23 maja 2011r w  sprawie : zaciągnięcia 

pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej     

w Opolu została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 14.  

 

Przystąpiono do podęcia uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr XXXIX/199/10 Rady 

Gminy Cisek z dnia 28 października 2010r     w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Miejsce Odrzańskie na lata 2010-2017. Wójt Gminy Cisek omówił projekt 

uchwały. Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu. projekt uchwały poddano pod 

głosowanie:  

za przyjęciem                          - 13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 27 czerwca 2011r  dotyczącej zmiany 

uchwały Nr XXXIX/199/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010r.     w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miejsce Odrzańskie na lata 2010-2017 została 

jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokółu sesji.  

Zakończono podejmowanie uchwał.  

Ad.10. Wójt Gminy udzielił wyjaśnień odnośnie dalszej budowy wału 

przeciwpowodziowego. Zapewnił, że na dalszą realizacje tej inwestycji środki finansowe  są,                        

i budowa ruszy jeszcze w tym roku. 

Radny Furman Dawid-zapytał czy koszenie poboczy przy drogach na terenie gminy nie 

możnaby wykonać we własnym zakresie zatrudniając bezrobotnych do prac sezonowych.? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-nie mamy środków finansowych na ten cel. 

Radny Basista Leonard- zapytał w sprawie remontu dróg na ul Płonia k..posesji Bartuzelski? 

Zapytał w sprawie podwyżki diet dla sołtysów?  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- jedynie zostanie zrobiony odcinek do posesji 

Morcinek, będą robione tylko  drogi uszkodzone przez powódź, inne drogi nie, ponieważ nie 

mamy środków finansowych na ten cel. Na podwyżką musimy się zastanowić, nie mamy 

środków finansowych? Oczekujemy na  dotację do  wyremontowanych świetlic  Przewozie i 

Podlesiu. 

Radny Piegza Adalbert zapytał odnośnie remontu ul. Zwycięstwa 2a w Sukowicach?  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- remont tej ulicy był zapewniony, zaczęto już 

sporządzać dokumentację i okazało się, że właścicielem części tej drogi jest Agencja 

Własności Gruntów Rolnych jak również część należy do rolników indywidualnych                      

i musimy najpierw uregulować stan prawny. 

Radna Anna Ryborz – przypomniała o remoncie krótkiego odcinka ul. Długiej w Przewozie , 

oraz poprosiła aby zrobić coś w celu informacji, że mostu w Przewozie nie ma, nie ma dnia 

aby TIR nie wjechał do Przewozu i wracał prze Lipowinę, nasza pani radczyni obiecała 

udzieli w kwestii załatwienia tej sprawy . 

Wójt Gminy stwierdził nie dość, że jest to krótki odcinek to jeszcze wąski i należałoby 

również wykupić część gruntów wtedy byłby efekt remontu.   

Radna proszka Donata- zaproponowała aby w świetlicy w Przewozie zrobić zaplecze 

kuchenne, ponieważ przy każdej ze świetlic wiejskich takie zaplecze jest, a jednak                        

w Przewozie dużo się dzieje ostatnio wznowiło swoją działalność Koło Gospodyń Wiejskich, 

tym bardziej, że jak wynika z wypowiedzi Pani Ryborz, byłby to koszt nieduży.   

Wójt Gminy potwierdził, że jest to na uwadze , na razie czekamy na zwrot poniesionych 

środków finansowych z remontu świetlic- brakuje nam tych pieniędzy, płacimy potężne 

faktury za budowę kanalizacji.  

-7- 



Radny Stania Gerard zgłosił- koszenie poboczy przy drogach wojewódzkich. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że na koszenie poboczy również należy ogłosić przetarg, z  

informacji jest mu wiadomo, że na koszenie poboczy odbyły się 3 przetargi za trzecim razem 

wyłoniono firmę, i koszenie nastąpi w miesiącach lipiec-wrzesień. 

Przedyskutowano temat budowy  mostu Bierawa-Cisek. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, ze Gminy na dzień dzisiejszy nie dopłacą złotówki, uważa ze 

kwota 29 000 000,-zł powinna wystarczyć, z projektu będzie wynikał koszt inwestycji i wtedy 

zdecydujemy czy dopłacić. 

 

Ad.11. Sołtys wsi Łany Mikliss Norbert- poinformował, że do szatni na boisku w Łanach 

były już włamania, prosił o ustawienie lamy w tym miejscu. Wójt Gminy zapewnił, że jest 

projekt na ustawienie lampy k.boiska w Łanach. 

Czy planuje się czyszczenie potoku Dzielniczka? 

Wójt Gminy Cisek-planuje się odmulenie i wycięcie samosiejek. 

Sołtys wsi Landzmierz Sączwa Elżbieta- zapytała, czy są już przekazane środki finansowe na 

dalsze remonty budynków popowodziowych? Co się stało fontanną przed Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Cisku? Zapytała, czy możnaby otrzymać dofinansowanie na „busa-9 

osobowego”, który codziennie zawoziłby i odbierałby  dzieci do i z  Kędzierzyna ponieważ 

planuje zorganizowanie ferii w Kędzierzynie dla dzieci szkolnych z Landzmierza. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- mieszkańcy otrzymają stosowne decyzje o przyznaniu środków 

finansowych na remont popowodziowy, fontanna została uszkodzona przez nieodpowiednią 

eksploatację, uszkodzono łożyska, odnośnie wyjazdu do Kędzierzyna- odmownie, brak 

kalkulacji wyjazdu, poza tym nie możemy sponsorować dzieciom z jednej wsi. 

Sołtys wsi Przewóz Torka Marcin- podziękował za organizacje „ Spływu Pływadeł”, Wójt 

Gminy również podziękował za współorganizację „ Przewóz stanął na wysokości zadania.” 

 Sołtys wsi  Roszowicki Las Hubert Wilk- poinformował, że droga transportu rolnego 

Sukowice –Roszowicki Las jest zniszczona nawierzchnia, zgłosił przegląd drogi prowadzącej 

na Głogowiec. 

Przedyskutowano również sprawy: 

- jak zmusić mieszkańców aby dbali o czystość wokół swoich posesji. 

- niewidocznych, zarośniętych znaków drogowych, 

- odpłatności za kanalizację w Kobylicach 

Wójt Gminy Cisek – „środków przymusu nie ma” jest uchwała o utrzymaniu czystości wokół 

swoich posesji, niewidoczne znaki drogowe wyjaśnić z działem inwestycji urzędu, wszyscy 

chcemy mieć kanalizację, w Kobylicach mieszkańcy pokrywają koszty od budynku do 

studzienki. 

Ad. 12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych –żadne interpelacje nie wpłynęły. 

Ad.  13. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Wójt Gminy poinformował, że dnia 30 czerwca 2011 roku upływa termin zgłaszania się 

kandydatów na ławników sądowych, dla naszej Gminy przyznano 2 ławników do Sądu 

rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. Wszelkich informacji  udziela biuro Rady Gminy Urzędu 

Gminy, tam również można odebrać druki do zgłoszenia kandydatury. Sołtysi otrzymali 

informacje do wywieszenia na tablicy ogłoszeń. Innych wniosków nie zgłoszono.      

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady VII Sesji 
Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.17.00.

 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 
                                                                                                                     Przewodnicząca 
                                                                                                                      Rady Gminy Cisek 
     

                                                                                        /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 


