
 

Protokół 

z obrad IX Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 30 września  2011r.-godz. 9.
00

 
 

 

Ad.1. Obrady IX Sesji słowami  „Otwieram obrady IX Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła              

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 14 radnych ( nieobecny: Sączawa Zbigniew) . 

Obrady IX Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne  i zdolne do podejmowania uchwał. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji. Lista obecności gości zaproszonych 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu. 

Na wstępie powitała gości zaproszonych: Pana Artura Widłaka -Starostę Powiatu, Pana 

Arkadiusza Krysia- Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych, Kazimierza Nagórzańskiego- 

Prezesa Spółdzielni Usług Rolniczych Cisek z/s w Roszowickim Lesie, Wójta Gminy, 

Sekretarza Urzędu, Panią Skarbnik,   oraz radnych i sołtysów. 

1 min ciszy uczczono śmierć byłego radnego Waltra Oleksa. 

Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała porządek obrad, 

który otrzymali wszyscy radni, zapytała czy są wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili  

żadnych wniosków w związku z czym 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 protokołów z obrad VIII Sesji Rady Gminy Cisek. 

4. Informacja Pana Starosty Powiatu nt. stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Cisek 

oraz stanu mostu łączącego nas z Gminą Bierawa.  

5. Informacja Wójta  Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach                     

w okresie międzysesyjnym. 

7. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy 

Cisek  w okresie  międzysesyjnym. 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2011r. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach : 

      a/   zmian do budżetu gminy na 2011r. 

      b/   zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

      c/    przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu  

      d/    uchylenia Uchwały Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Cisek   z dnia 29 lipca 2011            

             dotyczącej  wyrażenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości położonej                                                                                                  

             w  miejscowości Łany, 

      e/    zatwierdzenia taryfy  cen i opłat za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków  

             świadczone przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku obowiązującej od                                

             01 listopada 2011 do 31 października 2011r. 

      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 zapytała o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej 

sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag.  Przyjęcie protokółu z obrad VIII Sesji Rady Gminy 

Cisek poddano pod głosowanie: 



 

za przyjęciem                         -     14 głosów,  

przeciw                                   -       0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-      0 głosów, 

Protokół z obrad poprzedniej sesji został jednomyślnie przyjęty. 

Ad.4.  Udzielono głosu Panu  Starości  Powiatu nt. stanu dróg powiatowych na terenie Gminy 

Cisek oraz stanu mostu łączącego nas z Gminą Bierawa.  

Pan Starosta Artur Widłak od 2 miesięcy sprawuję tę funkcję podziękował,  za pismo                      

z Urzędu Gminy podpisane przez Wójta Gminy i Radnego Powiatu. Przedstawił realizację 

budżetu powiatu. Po kontroli Najwyższej Izby Kontroli w Oświacie okazało się, że należy 

zwrócić nienależnie pobraną subwencję, powodem było złe naliczenie ilości uczniów                 

cofnięcie 1 050 000,-zł, w szkole specjalnej również popełniono błędy . Ogólnie w  oświacie 

brakuje ogólnie  2 400 000,-zł. Jeszcze nie realizują się sprzedaże działek, które zaplanowano 

one są w budżecie wkomponowane,  są to kwoty: 600 000,-zł działka w Blachowni i internat 

w Sławięcicach. Powiat podjął bardzo odważną decyzję, budowa mostu na rzece Odrze 

pomiędzy Bierawą i Ciskiem jak na razie udaje się to szczęśliwie realizować. Liczy również 

na pomoc Gmin Cisku i Bierawy. Montaż finansowy tej  inwestycji jest na kwotę 

33 000 000,-zł, zagwarantowanych w postaci dotacji jest 29 000 000,-zł z tego Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego jest kwota  26 091 342,-zł, co daje 77,5% kosztów 

wszystkich kosztów  kwalifikowanych, budżet państwa dokłada nam  4 604 354,-zł  co daje 

13,67% , nasz udział będzie wynosi 2 966 869,-zł co daje 8,83 %. Planuje się 

przeprowadzenie przetargu w październiku 2012 r. i po   przetargu okaże się jaka jest 

faktyczna kwota inwestycji. Obecnie trwają prace na zorganizowanie przetargu na 

dokumentację jest na ten cel przeznaczona kwota 720 000,-zł. Zaapelował do radnych aby te 

3 000 000,-zł ,- które będą udziałem Starostwa do zapłaty -podzielić na 3 tzn. Starostwo 

Powiatowe, Gmina Cisek i Gmina Bierawa, prosił aby partycypować w kosztach tej 

kosztownej inwestycji. Wspólnie będziemy mogli się pochwalić budową mostu.                      

Co do drobnych zadań, które  zrealizował powiat , informacji stanowiącej załącznik nr 3 do 

protokółu sesji udzielił Pan Arkadiusz Kryś. 

 

dyskusja;  

 

► Radny Stania Gerard- za dużo nie zrobiono na naszej Gminie , w Gminach ościennych 

zrobiono więcej u nas robi się odcinki 100m, 200m, Długomiłowice-Gierałtowice, Polska 

Cerekiew-Ostrożnica, Większyce., uważa aby objechać drogi na terenie gminy Cisek , jako 

przykład podał w Roszowickim Lesie przepust jest zrobiony a 4 m dywanika asfaltowego nie 

można zrobić , radny nie wierzy obietnicom , że most rozpoczniemy budować w 2013r. 

Pan Starosta Powiatu  zapewnił, że  z budową mostu zdążymy ze wszystkimi terminami, 

zakończenie  i rozliczenie inwestycji w 2015r. Procedury unijne są bardzo pracochłonne, 

ogłoszenia muszą znajdować się we wszystkich biuletynach, każdy przedsiębiorca z terenu 

Unii Europejskiej może brać udział w przetargu, dlatego ta informacja musi być. 

Przygotowanie solidnej dokumentacji, wszelkich uzgodnień  jest również pracochłonne. 

Ryzyko zostało podjęte, ponieważ możemy już nie mieć drugiej takiej szansy. Dlatego prosi o 

zrozumienie  i współpracę w temacie budowy mostu, lecz pewnych niewiadomych jakie 

jeszcze nas mogą spotkać nie można przewidzieć.     
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► Radny Wurst Alojzy – 1. w informacji był podany koszt naprawy mostku w Sukowicach, 

przecież mostek ten był uszkodzony w wyniku wypadku, i sprawca był znany, dlaczego nie 

ściągnięto tych kosztów z ubezpieczalni.2. co z drzewkami w Roszowicach, czy ktoś 

sprawdza czy drzewka się przyjęły, po zimie pozostały dwa drzewka, reszta jest 

uszkodzonych. 3. Odnośnie łatania dziur, ekipa, która łatała dziury na drodze powiatowej 

Sukowice –Steblów o godz. 12.00 „nie miała czym pracować, nie miała masy asfaltowej”, 

przed ul. Byczynice są dwie potężne dziury i ekipa nie miała czym pokleić tych dziur,                  

w dyskusji z pracownikami ekipy otrzymał odpowiedź „ że tylko te małe dziury będą kleić „ 

stwierdził, że klejenie dziur powinno się robić wiosną a nie późną jesienią, gdyby nie 

kampania buraczana to prawdopodobnie nie łatano by tych dziur, najbardziej denerwuje 

mieszkańców, że ekipa przyjeżdża i nie ma czym pracować.    

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  wyjaśnił, 1.  nie otrzymano informacji o sprawcy 

wypadku. Wójt Gminy Cisek dodał do wypowiedzi, że „wszyscy zdarzenie widzą” a jak 

trzeba zgłosić  podpisać protokół,  to świadkowie się uchylają, szanujmy czas naszych gości             

i nie skupiajmy się na sprawcy wypadku. 

2.  Zakład, który zasadził, przez 2 lata jest odpowiedzialny za nasadzenia, jest dwuletnia 

gwarancja, należy sprawdzić , 3. to nie kampania buraczana, w naszym zarządzie jest  260km 

dróg do utrzymania i jest niemożliwością żeby wszędzie być w miesiącach kwiecień-maj, 

przy środkach finansowych jakie posiadamy prace remontowe wykonywane są we własnym 

zakresie, masę asfaltową którą pobieramy z  Koźla  z Głogówka lub ze Zdzieszowic, nie 

zawsze otrzymujemy od razu, faktycznie przy pracach w Byczynicach był problem z masą 

asfaltową  

 

► Rada Ryborz Anna – 1. w sprawie mostu Bierawa-Cisek, często przejeżdża przez ten most               

i mimo iż jest ograniczenie szybkości „ to deski odchodzą”, uważa, że pieniądze na remont 

nawierzchni mostu zostały „ wyrzucone”.2. Drogi powiatowe? jest radną z Przewozu                    

i zaprosiła Pana dyrektora do Przewozu , mostki przepustowe się zarywają, jeszcze trochę                

i powiatówką nie pójdzie jeździć, remontujemy drogi gminne a na powiatowych nic się nie 

robi. 3. Odnośnie „karty pojazdu” od samochodów z zagranicy , czy opłata była pobierana 

legalnie? 

Pan Starosta Powiatu udzielił wyjaśnień- 1. wymiana nawierzchni mostu jest na gwarancji, 

usterki będą zgłaszane  i usuwane. 3.    Opłata za „karty pojazdu „ była pobierana legalnie” 

zgodnie    z obowiązującymi przepisami prawnymi, dla powiatu kędzierzyńsko –kozielskiego 

jest to 3 500 000zł do zwrotu, które nie są zabezpieczone w budżecie powiatu na 2012r 

Dyrektor PZD- będzie remont od Płoni do Przewozu,  nie mamy środków finansowych na 

generalny remont naszych dróg, podobnie jest z drogą do Byczynic – „cała się rozchodzi”, 

cała podbudowa dróg siada. Te drogi były remontowane w latach 70. Przy obecnej sytuacji 

finansowej powiatu nie może nic obiecać.   

Pan Starosta Powiatu potwierdził, że na dzień dzisiejszy priorytetowym zadaniem jest 

budowa mostu natomiast jeżeli będziemy łapać wszystkie inne działania to możemy 

podstawowych nie wykonać, problem z drogami będzie we wszystkich gminach powiatu, 

jeżeli znajdą się oszczędności lub jeżeli pojawią się programy unijne na remonty dróg to 

będziemy z nich korzystać, (Powiat jest zadłużony na kwotę 14 000 000zł-który na bieżąco 

trzeba będzie spłacać), sytuacja Powiatu nie jest za ciekawa, sam jest użytkownikiem dróg              

i chciałby jeździć po wyremontowanych drogach, jesteśmy ludźmi dorosłymi i należy sobie 

mówić prawdę,   zadaniem I jest budowa mostu a następnie remonty dróg i innej kolejności 

nie ma, jeżeli przegapimy budowę mostu to mieszkańcy nam tego nie darują, „pakowanie” 

pieniędzy w istniejący most nie ma sensu.  
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Trzeba się przygotować to tej inwestycji, która będzie naszą wizytówką, prosił i apelował                  

o zrozumienie w tej kwestii. Odnośnie innych inwestycji w przyszłym roku, każdy wniosek 

będzie szczegółowo analizowany, i będą realizowane  tylko te, na które starczy środków 

finansowych . 

► Radny Wurst Alojzy- 1. most , lecz na ten most trzeba wjechać i trzeba zjechać , co będzie 

się działo z drogami, wszyscy wiemy co się będzie działo jak ruszy transport ciężarówek 

przez wioski, jako przykład podał Kobylice, gdzie jest kopalnia piasku, dobrze byłoby przy 

tych drogach pomyśleć o chodnikach,  most dla jednych będzie wybawieniem a dla drugich 

będzie przekleństwem, droga Sukowice –Zakrzów jak wygląda ma liczne garby i nie można 

się doczekać na sfrezowanie tych garbów. 2. w sprawie nawigacji, czy można wykreślić 

fałszywe dane , ma na myśli przeprawę mostową w Przewozie, do Przewozu wjeżdżają 

ciężarowe samochody ,  tam szukają miejsca żeby zawrócić, zagrażają bezpieczeństwu, lecz 

w nawigacji most pomiędzy Przewozem a Dziergowicami jest. Zapytał czy można postawić 

znak informacyjny dotyczący „braku mostu w Przewozie”. 

Pan Starosta Powiatu – „życie jest brutalne”, most skończymy za 3 lata,   może jakaś iskierka 

się pokaże i wyremontujemy drogi, w 2013roku  kończą programy unijne , na pewno będą 

następne,  najpierw most później drogi, przypomniał, że powiat występując z wnioskiem                 

o remont mostu  wystąpił również o remont całej drogi, lecz na remont drogi nie otrzymano 

pieniędzy. 2 Nawigacje samochodowe są to urządzenia komercyjne, jest kilka firm, które 

opracowują własne systemy nawigacji, właściciele dróg nie mają wpływu na informacje                

w nawigacji.  Postawienie znaku? należałoby przeanalizować. Omawiany problem jest na 

drodze wojewódzkiej. 

► Radny Piegza Adalbert – zapytał, na co zostały wydane pieniądze z „kart pojazdu”? 

Starosta Powiatu- pieniądze zostały wprowadzone do budżetu powiatu. 

Sołtys Elżbieta Sączawa- chodzi o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły                    

w Landzmierzu, zrobienie chodnika chociaż po jednej stronie , policzyła kiedyś samochody 

przejeżdżające przez Landzmierz  w godz. od 7.
00

 do 8.
00

 przejechało ponad 100 pojazdów.   

Problem jest z posesją Pana Wolnego, gdzie jest zwężenie drogi. Rozmowy były już 

wcześniej przeprowadzane , należało sprawdzić w Geodezji, uważa, że do tej pory nic nie 

zostało zrobione, w mieście dzieci mają drogę bezpieczną do szkoły w przeciwieństwie do 

wsi a uważa, że powinno być priorytetem dla Starostwa zrobienie bezpiecznej drogi do 

szkoły.  

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg- sprawdzał w geodezji i właścicielem jest Pan Wolny, 

jedyne wyjście byłoby wywłaszczyć, brak środków finansowych, 

Pan Starosta Powiatu –zapewnił, że  zgłoszone zadania zostaną przedyskutowane ,   powiat 

udzieli odpowiedzi jak środki finansowe zostaną podzielone na wszystkie gminy, chociaż już 

krążą głosy , że Gmina Cisek i Bierawa mają   obiecane 30 000 000,-zł . Te pieniądze są 

celowe na konkretne zadanie i albo zadanie realizujemy i otrzymujemy dofinansowanie, albo 

nie realizujemy i pieniędzy nie mamy. Zaangażowanie jest nikłe w tej kwestii, zaangażowany 

jest Wójt Cisek, Wójt Bierawy i Starostwo Powiatowe, reszta jest dużo mniej zainteresowana 

lecz nie przymusimy pozostałych, argument, że most będzie służył nie tylko mieszkańcom 

tych       3 gmin nie dociera i zainteresowanie jest inne.  
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► Radny Adam Roman-  miesiąc minął jak były wymieniane rury na przepuście                         

w Roszowickim Lesie,  zapytał do kiedy będą załatane dziury na zakręcie, cząstkowy remont 

emulsją i grysem nie zdaje egzaminu, tam stale stoi woda, samochody omijając dziurę 

wyjeżdżają na przeciwny pas, zakręt jest niewidoczny, ogólnie omawiany odcinek drogi jest 

niebezpieczny i prosił o termin usunięcia usterki? Usterki dotyczą drogi powiatowej nr 1423 

k/posesji Wagner ul. Kochanowskiego.   

Pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych   udzielił wyjaśnień- wykonanie prac w zależności 

od pogody planuje się   w przyszłym tygodniu, tj. od 02.10-07.10.2011r.   przepust zostanie 

załatany, odnośnie dziury- wykonawca zasypał tłuczniem, na omawianym odcinku jest słaba 

podbudowa, nawierzchnia jest załamana, należy przygotować podbudowę- tłuczeń , kamień , 

zostaną sprawdzone środki finansowe , i zostanie sprawdzone  w terenie.  

► Sołtys Wilk Hubert – zaproponował ,     może wystarczyłoby odtworzyć rów pod posesją                  

Państwa Wagner i woda spłynęłaby , obecnie  woda nie ma odpływu, 

Pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  udzielił wyjaśnień- należy sprawdzić w terenie, 

jeżeli kwestia rowu, to możnaby odtworzyć. 

► Sołtys wsi Podlesie Irena Grygiel- zgłosiła wzmocnienie przepustu w Podlesiu, który 

został uszkodzony przez powódź i  nadmierne opady deszczu, dotyczy przepustu przy drodze 

powiatowej  k/posesji Grygiel przy ul. Wiejskiej.    

Pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych   udzielił wyjaśnień- należy sprawdzić w terenie. 

► Radny Rajmund Frischko dodał do wypowiedzi, że sprawa jest w toku załatwiania, 

wykonawca już był na miejscu zobaczyć, miał być przygotowany kosztorys . 

► Radny  Piegza Adalbert- jest radnym ze Sukowic, miejscowość ta graniczy z Zakrzowem                    

i stwierdził, że w Zakrzowie już są chodniki, natomiast w Sukowicach cisza, jak przez 

Sukowice jest objazd to wszystkie samochody ciężarowe przejeżdżają, wtedy jest duże 

zagrożenie dla pieszych i rowerzystów, zasugerował o remoncie drogi powiatowej i zrobieniu 

chodników od byłej szkoły w Sukowicach, jest stwierdzenie „ to jest Polska A, a Sukowice 

jest Polską B”,  

Pan  Starosta Powiatu poinformował, że możliwości są lecz nie ma pieniędzy, zaproponował,  

aby sporządzić hierarchię zadań do realizacji, Starostwo postara się dostosować do potrzeb 

najważniejszych  Gmin, a na wszystko na pewno nie wystarczy. 

Zakończono dyskusję. 

Pani Przewodnicząca podziękowała za przybycie na obrady sesji, w dyskusji nie 

podejmowano tematu szkół, szpitala  ponieważ w tym temacie na pewno jest wszystko                     

w porządku, bolączką naszych radnych jest budowa mostu i remonty dróg.    

Ogłoszono 10 min przerwę.  

 

Ad. 5. Informacja Wójta  Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 29 lipca 

2011r do 30 września 2011r 

- została podpisana umowa na budowę  boiska sportowego „ORLIK” w Roszowickim Lesie , 

termin wykonania 3 miesiące, kwota  brutto  1.645. 000,-zł , 

- został rozstrzygnięty przetarg  na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, do przetargu 

przystąpiła firma jedna „VEOLIA” Transport  na kwotę 232 800,-zł,  

- odbyły się spotkania  z przedstawicielami Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa 

Powiatowego na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego, spotkania te odbyły                    

w Urzędzie Gminy Cisek i w Starostwie w Kędzierzynie-Koźlu, na spotkaniach tych ustalono:  
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a) koncepcja Wojewody Opolskiego na „wypadek małej wody-fartuchy do łapania wody,         

w przypadku Roszowickiego Lasu podział miejscowości na część zalaną i nie zalaną ” 

ustalono, że takie rozwiązanie jest niecelowe  i nie ma sensu, odstąpiono od takiego 

rozwiązania, 

b)  Pan Starosta i Gminy Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wystąpiły  do wojewody 

opolskiego ze stanowiskiem w sprawie :  

► braku obwałowania rzeki Odry , brak zbiornika Racibórz Dolny , 

 

► brak możliwości wyprowadzenia nadmiaru wody- w przypadku dostania się wody poza 

wał, poza  naturalnymi  ciekami o małej przepustowości, 

►  zakupu 2 szt. wydajnych pomp, niezbędnych do przepompowywania wody na śluzach na 

potoku Dzielniczka i Cisek  jak również nadmiaru wody z zawala    w przypadku zagrożenia.                   

► przeprowadzenia  fali powodziowej przez Koźle i dalej, jest    forsowana budowa kanału 

ulgi,  pod obwodnicą , żeby obwodnica nie była ta naturalną barierą piętrzącą wodę w Koźlu      

i Kobylicach,  

►  ustawienia pomp na potoku GOLKA tj. na przedmieściu Koźla  celem 

przepompowywania wody z zawala i rejonu ul. Raciborskiej w Kobylicach, 

-  odbyło się spotkanie w Miejskich Wodociągach  Miejskich Kędzierzyn-Koźle  w sprawie       

   odbioru ścieków    z naszej  kanalizacji sanitarnej  z Kobylic, 

-  odbył się turniej piłkarski o puchar Wójta Gminy w Kobylicach, 

-  dokonano odbioru remontu przedszkola w Kobylicach, które obecnie już funkcjonuje, 

 -  w Gminnym Ośrodku Kultury dnia 15.08.2011r  odbył się bardzo interesujący koncert, 

-  przekazano plac budowy na budowę boiska z programu ORLIK w Roszowickim Lesie, 

sprawdzono postęp prac, prace Ida terminowo, 

- podpisano w Urzędzie Marszałkowskim aneks do umowy na dofinansowanie remontu 

świetlic wiejskich w Podlesiu i Przewozie, 

- odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi z przedstawicielami Urzędu 

Marszałkowskiego w sprawie projektów europejskich, które są realizowane w lokalnych 

grupach działania ,   omówiono zasady i możliwości dalszego programowania, w tej kwestii 

są środki finansowe i w niedługim czasie zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków, min 

nabór na budowę kanalizacji, jako gmina skorzystamy z oferty ponieważ mamy 

przygotowana dokumentację projektową dla wsi Landzmierz, według założeń wcześniejszych 

każda gmina na kanalizację z programu „Odnowa Wsi” może otrzymać dofinansowanie                  

w kwocie ok.4 000 000,-zł, wykorzystaliśmy ok.1 600 000,-zł,  2 400 000,- zł zamierzamy 

jeszcze wykorzystać.  

- gościliśmy delegację młodzieży z Niemiec z Ham-Riner, delegacją zajmowało się 

Gimnazjum Cisek,  

- ogłoszony został również nabór wniosków na małe projekty i Gmina złożyła taki projekt do 

Fundacji EURO CANTRY na plac zabaw w Przewozie, nasz projekt jest na ogłoszonej liście 

rankingowej, 

- trwają prace remontowe na drogach uszkodzonych w czasie powodzi w Cisku, Miejscu 

Odrzańskim Landzmierzu i Podlesiu, w ramach tych prac można wykonać tylko uszkodzenia 

wyrządzone przez powódź, i nic dodatkowo nie można zrobić , w przeciwnym przypadku 

możemy stracić dofinansowanie, 
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- odbyło się również spotkanie w ramach „Czystego Regionu” , na temat budowy wspólnego 

składowiska odpadów komunalnych, składka którą obecnie płacimy do związku nie będzie 

podwyższona jest to kwota 3,46zł / 1 mieszkańca,  mamy 6519 mieszkańców   co  daje 

22 555,- zł do zapłaty na rzecz związku,  w spotkaniu uczestniczyło również 6 firm, które 

prezentowały założenia do budowy składowiska wraz z sortowniami odpadów, Związek 

złożył projekt o dofinansowanie budowy inwestycji do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska, projekt  przyjęto i jest na etapie oceny i jest na liście rezerwowej,                                 

z przeprowadzonych rozmów z firmami ustalono, że  są również możliwości budowy 

omawianego składowiska na zasadzie partnerstwa publiczno- prywatnego czy nawet niektóre 

firmy są skłonne sfinansować budowę tego zadania , żadnych rozstrzygnięć nie podjęto, 

inwestycja jest na etapie omawiania, 

- status boiska sportowego „Victoria” w  Cisku, w związku ze śmiercią Pana Oleksa 

przedstawia się następująco, Ludowy Klub Sportowy VICTORIA Cisek jest wpisany                     

w Krajowym Rejestrze Sądowym, ma wybrane władze i te władze w dalszym ciągu klub 

reprezentują, aby rozstrzygnąć wybór nowego prezesa musi odbyć się walne zebranie na 

którym  należy ustalić co dalej z działalnością klubu,  27 czerwca 2011 roku wpłynęło do 

urzędu pismo „ VICTORII” Cisek w sprawie wypowiedzenia umowy użyczenia boiska, 

podobna sytuacja jest w Stowarzyszeniu działającym na rzecz Ciska , poinformował, że klub 

funkcjonuje dalej, otrzymał drugą transzę dotacji na działalność sportową, którą klub musi 

rozliczyć, 

- prowadzone są rozmowy na zimowe utrzymanie dróg, mamy 5 ofert firm, które zamierzają 

te prace wykonywać,  Wójt uważa, że zostaną wybrane 2 firmy ponieważ nie stać na 

finansowo na 5 firm, wszystkie samorządy mają finansowe problemy i my również dlatego 

musimy  każdą złotówkę  dobrze wydać.   

 

Dyskusja: 

 

► Radny Wurst Alojzy- zapytał czy sporządzono aneks do umowy w sprawie dotacji 

remontu świetlic w Przewozie i Podlesiu? 

Wójt Gminy Cisek udzielił, wyjaśnień- nie sporządzono żadnego aneksu tylko 

zweryfikowano  przetarg, środki finansowe mamy otrzymać pod koniec grudnia 2011r za 

świetlice w Przewozie i Podlesiu oraz za modernizacje placu przed Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Cisku, jest to kwota ok. 0,5 mln.zł, które nam bardzo brakują, ze strony urzędu jest 

robione wszystko aby odzyskać zagwarantowana dotację, rok finansowy bardzo trudny 

realizujemy: kanalizację w Kobylicach, budowę ORLIKA w Roszowickim Lesie ,                        

są budowane drogi, remontowany jest Przewóz, musimy bardzo pilnować płatności, aby nie 

popaść w zator finansowy,  zaciągnęliśmy kredyt pomostowy    w Wojewódzkim Funduszu  

Ochrony Środowiska,  

  

► Radny Stania Gerard- w sprawie remontu popowodziowego  ul. Wąskiej w Miejscu 

Odrzańskim, zjazdy - wjazdy na w/w ulice są zrobione źle.          

Wójt Gminy Cisek udzielił, wyjaśnień- zjazdy wjazdy z ul.Wąskiej zostały zrobione tam, 

gdzie były i gdzie prawo pozwalało na zrobienie, omawiany zjazd  Wójt osobiście sprawdzał, 

ponieważ właściciel twierdził, że jest robiony na jego łące, niestety droga jest zrobiona 

dobrze, zjazd jest w pasie drogi, zgodnie z mapami projektowymi, są sytuacje, że na naszych 

drogach są postawione płoty lub figuruje łąka czy pole orne, lecz omawiana ul. Wąska jest 

wykonana w granicach prawnych drogi, jeżeli był to remont popowodziowy to można było 

wykonać tylko uszkodzony pas drogi.  
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► Radna Ryborz Anna-Wójt był na spotkaniu w Opolu w sprawie zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego co z propozycją „rękawów do łapania wody”, i co dalej? 

Wójt Gminy Cisek udzielił, wyjaśnień-  to rozwiązanie miało być wykorzystane                               

w Roszowickim Lesie, odstąpiliśmy od tego, ponieważ nie można jednych zalać ratując 

drugich , ustalono: Cisek odstępuje od proponowanych decyzji, my  chcemy mieć ukończoną 

budowę wałów przeciwpowodziowych, budowę zbiornika w Raciborzu i chcemy mieć 

zakupione 2 pompy wysokowydajne, proponowana koncepcja zakupu i montażu „ rękawów” 

została odsunięta, poza tym nie wiadomo, czy proponowane rękawy utrzymałyby nadmiar 

wody, a środki finansowe na zakup i montaż  „rękawów” miały pochodzić z naszego budżetu.  

 

Ad. 6 . Przewodnicząca  Rady Gminy Cisek przedstawiła informację ze swojej działalności     

w okresie międzysesyjnym tj. od 29 lipca 2011r. do 30 września 2011r.. Informacja stanowi 

załącznik nr 4 do protokółu sesji. 

Ad.7.  Udzielono głosu przewodniczącym komisji stałych rady , którzy przedstawili 

informację z  działalności komisji   w okresie  międzysesyjnym tj. od 29 lipca 2011r.             

do 30 września 2011r. Informację przedstawiano na podstawie protokółów komisji, które 

mieszczą się w dokumentach komisji : 

► Lewicka Kazimiera –przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła informację                    

z kontroli działalności finansowej Publicznego Gimnazjum w Cisku za I półrocze 2011r. 

dyskusja: 

Kontrowersję wzbudził niż demograficzny oraz fakt, że dzieci odchodzą do szkół w innych 

gminach ,ostatnio odeszło kilku uczni do Gimnazjum w Szonowicach,   

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień– w Szonowicach funkcjonuje Gimnazjum Społeczne , 

odeszły dzieci, które osiągały słabsze wyniki nauczania, czas pokaże czy nie zrobiono tym 

dzieciom krzywdy, czy rodzice tych dzieci nie podjęli pochopnej decyzji, szkoły społeczne 

funkcjonują na zasadach innych, czy darmowe podręczniki? Rodziny uboższe z naszego 

terenu otrzymują dofinansowanie do zakupu podręczników, lecz musi być złożony wniosek. 

Podział na klasy słabsze     i zdolniejsze obligował przepis Ministra Szkolnictwa. 

► Radny Stania Gerard- podejrzewa, że odejście niektórych uczni było spowodowane 

podziałem na dzieci słabsze i zdolniejsze, które miało miejsce w Gimnazjum Cisek,  radny 

uważa, że nie powinno tworzyć się klas z takim podziałem, ponieważ wszyscy do szkoły 

chodziliśmy i wiemy, że jest rywalizacja zdolniejsi mobilizują słabszych uczni. 

► Radna Lewicka Kazimiera- stwierdziła, że powinno się zwrócić uwagę rodzicom aby 

pochopnie nie podejmowali decyzji. 

► Sołtys Sączawa Elżbieta- sytuacje rodzinne są różne , jako przykład podała wyjazd obu 

rodziców za pracą, za granicę gzie co 5-6 t , dzieci są z dzidkami lub same, wagarują lub 

przerywają naukę i takie Gimnazjum tym rodzicom  i uczniom odpowiada . 

dyskusją zakończono stwierdzeniem „ nie wiadomo co jeszcze obiecano rodzicom”. 

► Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej Basista Leonard opuścił obrady sesji 

wcześniej w związku z czym Wiceprzewodniczący Roman Adam komisji przedstawił 

informację   z działalności. Radni nie wnieśli żadnych pytań do przedstawionej  informacji. 

► Udzielono głosu Radnej Donacie Proksza –przewodniczącej komisji oświaty, która 

przedstawiła informację z działalności komisji. Radni nie wnieśli żadnych pytań do 

przedstawionej informacji. 

► Udzielono głosu Radnemu Alojzemu Wurst Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, który przedstawił informację ze swojej 

działalności.  
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dyskusja : 

 

Komisja min. poruszyła temat zaniedbanych posesji, najlepiej byłby dokonać z urzędu 

rozbiórki budynków zagrażających bezpieczeństwu oraz przedyskutowano  transport drogowy 

poruszający się po naszych nowo wyremontowanych drogach transportu rolnego, natomiast 

warunkowo wydać pozwolenie na dojazd do posesji.   

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- na rozbiórkę zabudowań zezwolenie wydaje Nadzór 

Budowlany Starostwa Powiatowego, sprawa jest prosta jak są właściciele posesji wtedy 

można egzekwować, natomiast jest problem jak właściciele nie żyją i postępowanie spadkowe 

nie jest  przeprowadzone. Nie można bez pozwolenia wejść na posesję i dokonywać rozbiórki 

budynków. Nasze media, nasze sądy takie sprawy bardzo lubią. 

Odnośnie ograniczenia prędkości i tonażu na drogach gminnych, można by wprowadzić , lecz 

te ograniczenia obowiązywałby wszystkich użytkowników. Nie można wydawać odrębnych 

zezwoleń np dla rolników, czy dojazd do posesji. Drogi są dla wszystkich , jeżeli jest 

ograniczenie to dotyczy wszystkich. Zapytamy jeszcze radcy prawnego. 

► Radna Lewicka Kazimiera stwierdziła, że przepis łatwo wprowadzić a gorzej przestrzegać  

   

Ad. 8 .Przewodnicząca  Komisji Rewizyjnej Lewicka Kazimiera przedstawiła sprawozdanie    

z działalności komisji za I półrocze 2011r, które stanowi załącznik nr 5 do protokółu sesji  

Ad. 9 .Podjęcie uchwał w sprawach : 

Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz - Skarbnik Gminy  która omówiła zmiany do budżetu 

gminy na 2011r.  

Radny i  Wiceprzewodniczący komisji gospodarczo - budżetowej Adam Roman potwierdził, 

że komisja omawiała przedstawione  zmiany budżetowe kontrowersje wzbudziły dwie  

kwoty: 6 000,-zł i 28 000,-zł. 

► 6 000,-zł zwiększenie kosztów na budowę placu  zabaw w Miejscu Odrzańskim, czy  

zmiana wynikła ze złożonych ofert  ,czy też wzrosła wartość zadania. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- urządzenie placu zabaw w Miejscu Odrzańskim było 

zadaniem planowanym, wartość tego zadania wynosiła 29 000,-zł  z czego dofinansowanie 

wynosi: ok. 16 500,- zł, aby zadanie zrealizować nie musi być przetargu lecz należy 

skompletować kilka ofert i wybrać najkorzystniejszą, najniższa złożona oferta jest na kwotę 

34 700,-zł w związku z czym aby zadanie zrealizować należy musimy dołożyć środków 

finansowych do kwoty 35 000,-zł, aby można  z wykonawcą spisać umowę na wykonanie 

zadania, stąd wzięła się kwota zwiększenia 6 000,-zł.  

► remont kotłowni a konkretnie przeniesienie kotłowni w inne miejsce  na kwotę:  28 000,-

zł, dlaczego inwestycja nie była ujęta w dokumentach przetargowych inwestycji całkowitej do 

zadania „ Moje Boisko –Orlik 2012 w Roszowickim Lesie” skoro było wiadomo , że 

kotłownia musi być przeniesiona? 

Wójt Gminy Cisek , udzielił wyjaśnień –z opóźnieniem podpisano umowę z Urzędem 

Marszałkowskim i Ministerstwem Sportu na dofinansowanie zadania, mając zapewnione 

środki finansowe można było opracować projekt, kotłownia wpisana w projekt i tak nie 

byłaby finansowana z dotacji, aby przyspieszyć dokumentacje przetargową  zdecydowano, 

zapłacić remont kotłowni z własnych środków finansowych, a budowę Orlika odrębnie. 

Kotłownia nie jest związana z ORLIKIEM, kotłownia jest kosztem niekwalifikowanym przy 

projekcie  budowy ORLIKA. Urządzenia kotłowni zostają, lecz pomieszczenie jest inne i są 

przeróbki z tym związane. Prace już trwają i jest prośba o przyjecie tej zmiany, ponieważ 

sezon grzewczy się zbliża.   
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► Radny Wurst Alojzy zapytał w sprawie zwiększenia wydatków na kanalizację w 

Kobylicach, co miało wpływ na zwiększenie wydatków o kwotę 100 000,-zł ? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- są to dodatkowe przyłącza, które kosztują 220 000,-zł, 

projekt jest już 5 letni, i są zmiany niektórzy zrezygnowali,  doszły budynki nowe, mamy 

firmę na miejscu, nie mamy na razie kwoty 220 000zł i dlatego dokładamy tylko 100 000,-zł. 

Musimy mieszkańcom zapewnić dostęp do kanalizacji. 

Pani Rozwita Szafarczyk pełniąca  funkcję sołtysa w Kobylicach dodała do wypowiedzi 

Wójta, że zmiany przyłączy kanalizacji konsultowała z działem inwestycji urzędu i są to 4 

lata od zrobienia projektu i są to zmiany związane z migracją ludności. Innych pytań nie 

zgłoszono 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                         -     13 głosów,  

przeciw                                   -       0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-      0 głosów, 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu 

Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian do 

budżetu gminy na 2011r została jednomyślnie podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr   6 do 

protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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, 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu 

Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 30 września 2011r. w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej została jednomyślnie podjęta . Uchwała stanowi załącznik 

nr 7 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 

Opolskiego w Opolu. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała 

projekt uchwały oraz  uzasadnienie do projektu uchwały zgodnie z pismem Związku Gmin 

Śląska Opolskiego z dnia 11.07.2011r Nr 0101-8/11. 

 

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, 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu 

Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 30 września 2011r. w sprawie   

przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu została jednogłośnie 

podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 .do niniejszego protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   uchylenia Uchwały Nr VIII/54/2011 Rady 

Gminy Cisek   z dnia 29 lipca 2011   dotyczącej  wyrażenia woli odpłatnego nabycia 

nieruchomości położonej w miejscowości Łany. 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, 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu 

Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 30 września 2011r. w sprawie   

uchylenia Uchwały Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Cisek   z dnia 29 lipca 2011   dotyczącej  

wyrażenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Łany. Uchwała 

stanowi załącznik nr 9 .do niniejszego protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie    zatwierdzenia taryfy  cen i opłat za usługi 

zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone przez Spółdzielnię Usług Rolniczych             

w Roszowickim Lesie z siedzibą w Cisku obowiązującej od 01 listopada 2011 do 31 

października 2011r. 

Udzielono głosu Prezesowi Spółdzielni Usług Rolniczych w Roszowickim Lesie, który 

omówił projekt uchwały wraz z załącznikiem. Dnia 27 sierpnia 2011r Spółdzielnia Usług 

Rolniczych  w Roszowickim Lesie z siedzibą w  Cisku przedłożyła Wójtowi wniosek                  

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Cisek. Wniosek ten został sprawdzony zgodnie z Dz. U. Nr 123 poz. 858 z dnia 07 czerwca 

2001r   z późn. zm. oraz omawiany przez Komisję Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego. Poinformował, że główną wysoką opłatą jest opłata za oczyszczalnię ścieków. 

dyskusja : 

► Radny Adam Roman- zapytał odnośnie przydomowych przepompowni, kto jest 

właścicielem pomp? kto będzie odpowiedzialny za  naprawę pomp? 

Pan Nagórzański Kazimierz odpowiedział- jeżeli nie jest to umyślne uszkodzenie to  za 

pompy   w  przydomowych przepompowniach odpowiedzialny jest eksploatator. 

zakończono dyskusję. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:   

za przyjęciem                         -     13 głosów,  

przeciw                                   -       0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-      0 głosów, 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 30 września 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia taryfy  cen i opłat za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone 

przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Roszowickim Lesie z siedzibą w Cisku obowiązującej 

od 01 listopada 2011 do 31 października 2011r. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego protokółu sesji. 

 

Ad.10. Zapytania i oświadczenia radnych. 

► Radna Ryborz Anna – poinformowała, że w świetlicy w Przewozie w pomieszczeniu 

kuchennym nie funkcjonuje odpływ, ostatnio gościli dzieci, które w ramach wymiany między 

szkołami gościły w Gimnazjum Cisek i woda nie ściekała do kanalizacji wylewała się .  
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Wójt Gminy udzielił wyjaśnień-  należy sprawdzić na miejscu, może są „pozostałości”                 

w rurach. 

 

► Radny Adam Roman – odnośnie dróg gminnych, komisja gospodarczo-budżetowa ostatnio 

analizowała wnioski zgłaszane na sesjach w 2011r.  droga Sukowice-Roszowicki Las 

załamane pobocza, tą drogą jeździ transport ciężki i jeżeli pobocza się łamią to jest coś nie 

tak, w trakcie remontu tej drogi nie było powiedziane, że tam będą jeździły auta 10 t i cięższe,  

droga ta niszczeje w momencie dostania się wody do załamań, podobnie jest na drodze 

Roszowicki Las-Roszowice, robiona w listopadzie 2010roku, kiedy będzie przegląd tej drogi , 

pracownik urzędu  mówił, że przegląd już był, droga została przez radnego bardzo dobrze 

obejrzana , lecz nawierzchnia tej drogi ma liczne pęknięcia są załamania w okolicy ul. Nowej 

w Roszowickim Lesie, Wójt Gminy prosił o dokładniejsze określenie ul. Nowej k /jakiej 

posesji? od wjazdu  od ul. Lipowiny w kierunku  posesji P.Kawała są miejsca gdzie                      

w pęknięciach rosną „mlecze”, z całą odpowiedzialnością może rany podjechać i te miejsca 

pokazać, tłumaczenie pracownika Urzędu Gminy, że asfalt miał być 3,50 a jest 3,70, dzieje 

się to poza obrysem drogi, ponieważ nie odcinano asfaltu zdaniem radnego jest niepoważne  

bo jeżeli tam się woda dostaje to niszczy asfalt, następny problem montaż barierek na potoku 

Dzielniczka. Radny chce uczestniczyć w przeglądzie, prosił aby poinformować go o terminie 

przeglądu. 

 Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- jeżeli chodzi o drogi to faktycznie przegląd się odbył, 

takich usterek nie zgłoszono, więc trudno jest Wójtowi odnieść się do zarzutów radnego,  

usterki zostaną sprawdzone w terenie, natomiast jeżeli chodzi o barierki na mostku na potoku 

Dzielniczka to zostaną one wykonane w terminie najbliższym.        

Ad.11.  Informacje oraz zapytania sołtysów. 

Pani Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk, poinformowała, aby na najbliższe spotkania 

wiejskie zaprosić Panią Włodarową –lekarza Powiatowego Weterynarii w Kędzierzynie 

Koźlu, która zamierza przekazać rolnikom bieżące informacje-nowości związane z chowem 

zwierząt. 

► Sołtys Mikliss Norbert-1. zapytał w sprawie budynku komunalnego w Łanach po byłym 

Ośrodku Zdrowia, czy będzie remont, kto tam mieszka obecnie.2. Zgłosił obsunięcie się 

skarpy na ul. Zawodzie w Łanach.3. Czy mamy wpływ na wykaszanie poboczy przy drogach 

Wojewódzkich, ostatnie te prace są niestarannie wykonane , wykaszają ok. 1 m szerokości. 4. 

zapytał czy sołtys mógłby otrzymać dokumenty dotyczące zameldowań w miejscowości łany, 

swoją wypowiedź uzasadnił tym, że do sołtysa zgłaszają się osoby pytające o adres gdzie ktoś 

mieszka, czy sytuacja w Ośrodku Zdrowia w Łanach –mieszkanie wynajęto a sołtys nie 

wiedział , komu wynajęto. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- budynek jest własnością Gminy, jak większość 

naszych budynków wiemy, że wymaga kapitalnego remontu, na które nie mamy środków 

finansowych, obecnie mieszka tam jedna osoba, która wróciła z domu dziecka, jest                          

to mieszkaniec naszej gminy. 2. odnośnie obsunięcia się skarpy wyjaśnił, jest to kłopotliwe,  

ulica jest wąska, stroma skarpa, nie można nic razie konkretnego ustalić, zobaczymy na 

miejscu.  3.W kwestii wykaszania poboczy przy drogach wojewódzkich, to Pani 

Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk złożyła interpelację w tej kwestii, na którą otrzymała 

odpowiedź, nie mamy wpływu na prace związane z wykaszaniem.  Pismo Zarządu Dróg 

Wojewódzkich stanowi załącznik  nr11 do protokółu sesji.   
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4. Wójt Gminy wyjaśnił, że takich dokumentów sołtysom się nie wydaje ponieważ podlegają  

one ochronie danych osobowych. 

 

Sekretarz Urzędu Jerzy Groeger wyjaśnił na czym polega ochrona danych osobowych                      

i poinformował sołtysów jakich informacji mogą udzielać,  a jakich nie powinni udzielać . 

Nie wolno robić jakichkolwiek list z nazwiskami imionami miejscem zamieszkania , takie 

zestawienia powinny być zgłoszone do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych              

w Warszawie. Przepisy ochrony danych osobowych są bardzo rygorystyczne. Jeżeli już dane 

osobowe są komuś potrzebne może takie dane w urzędzie uzyskać, składając stosowny  

wniosek   z uzasadnieniem kto żąda, w jakim celu, wnioskodawca  musi podać powód                      

i przepis prawny. 

Pani  Rozwita Szafarczyk, która również jest sołtysem w Kobylicach zapytała Pana Miklissa 

„do jakich celów Panu są potrzebne listy mieszkańców?”, stwierdziła ,że pełni tę samą 

funkcje i wcale żadne księgi mieszkańców nie są jej potrzebne, i też nie zna wszystkich 

mieszkańców, lecz uważa to, że ktoś zachowuje się tajemniczo „ mieszka czy nie mieszka” 

jest indywidualną sprawą.     Pytanie Pana Miklissa określiła jako „wścibstwo”. 

W dyskusji sołtysi stwierdzili, że problemem było rozdzielanie darów powodziowych, oraz 

problemem jest jeżeli te dary się zbiera na rodziny poszkodowane w różnych kataklizmach. 

Sołtysi wtedy sporządzali wykazy osób otrzymujących pomoc, lecz te wykazy zostały 

wykorzystane tylko do celów rozdzielenia darów i inspektorów  z Najwyższej Izby Kontroli. 

Absolutnie te wykazy nie powinny być wykorzystane do celów innych. Nie można również 

na telefon udzielać informacji dotyczących danych osobowych. Sołtys nie pełni funkcji KGB 

i sołtys nie może udzielać informacji o swoich mieszkańcach. 

Sołtys Lewicka Kazimiera- co z budową nowego przedszkola? oraz co z pieniędzmi na 

remontów rowów? 

Wójt Gminy Cisek- jeżeli chodzi o przedszkole to napisaliśmy  pismo z prośbą                                 

o uwzględnienie  prac w preliminarzu na  2012 roku, obecnie trwają przygotowania do 

projektu i wstępnie założenia są aby zrobić przedszkole na model „BUNGALO”, podobne jest 

w naszej partnerskiej Gminie Breitungen w Niemczech. Zrobiono rozeznanie odnośnie działki  

i nasza działka jest za mała. Czynimy starania aby nabyć działkę graniczącą i okazuje się, że 

jest nieuregulowany stan prawny od kilku pokoleń i mało tego to  spadkobiercy nie są 

zainteresowani sprzedażą działki. Zastanawiamy się czy nie zrobić   wzniesionego na palach, 

wtedy nasza działka wystarczy. Miałoby być  na 120 dzieci- sprawdzimy jeszcze                          

z demografią, będzie wyniesione podobnie jak Urząd Gminy, z podjazdem dla 

niepełnosprawnych i do 2013 roku ma być ukończone  i rozliczone, kwota dotacji 2 025 000,-        

zł.  Podobnie jest z rowami, środki finansowe ma dać  Narodowy Bank Ochrony Środowiska , 

kwota dotacji: 1 337 000zł. tylko we wsiach zalanych, w przyszłym roku realizacja. 

Sołtys wsi Roszowice Ignacy Elfryda – zgłosiła załatanie dziury boiska w Roszowicach „jest 

to duża dziura aż strach do nie wjechać”, teraz buraki będą wożone i znowu się powiększy. 

Wójt Gminy wyjaśnił- nawierzchnia tej drogi jest robiona metodą recyklingu , zaproponował 

uzupełnienie ubytku betonem lub frezowinami. 
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Ad.  12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

Radna Ryborz Anna-odczytała odpowiedź na interpelację w sprawie ustawienia znaków 

informacyjnych o braku przejazdu przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 422                

z Przewozu do Dziergowic  - odpowiedź stanowi załącznik nr  12 do protokółu sesji. 

 

Ad. 13.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Radny Stania Gerard- koszenie poboczy przy drogach Wojewódzkich ? oraz co z dalszą 

budowę wałów przeciwpowodziowych? 

Radni w trakcie dyskusji stwierdzili „złożyć interpelację – pobocza  przy drogach 

wojewódzkich przebiegających przez naszą Gminę wyglądają fatalnie ”.    

Wójt Gminy Cisek –wyjaśnił, że prace będą kontynuowane od Roszowickiego Lasu                     

do Przewozu odcinek 2,8 km, do roku 2015 inwestycja ma być ukończona.    

Innych wniosków nie zgłoszono.  Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk słowami 

„ Zamykam obrady IX Sesji Rady Gminy” zamknęła obrady- godz.12.45. 

 

Protokółowała Małgorzata Siegmann  

 

 

           Przewodnicząca 

        Rady Gminy Cisek 

 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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