
 

             Protokół 

z obrad X Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 21 listopada  2011r.-godz. 14.
00

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, obecni wszyscy . Obrady X 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: Pania Adriane Proksza kierowniczkę stacji Caritas, 

w Zakrzowie ,   Wójta Gminy, Sekretarza Urzędu, Panią Skarbnik,   oraz radnych i sołtysów. 

1 min ciszy uczczono śmierć byłego radnego Waltra Oleksa. Poinformowała, że zaproszono,  

przedstawicieli organizacji pozarządowych. Swoją nieobecność usprawiedliwili: Pan Snella 

Prezes Gminnego Zrzeszenia LZS, Pan Cichoń- z-ca prezesa PTTK Cisek,   

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

który otrzymali wszyscy radni, zapytała czy są wnioski do niżej wymienionego porządku 

obrad. 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z obrad IX Sesji Rady Gminy Cisek. 

4. Informacja prezesów organizacji pozarządowych nt. bieżącej działalności.(LKS Victoria  

    Cisek , ZG LZS Cisek ,PTTK Cisek, ) 

5.Sprawozdanie 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 Rady Gminy Cisek w okresie   

    międzysesyjnym , 

8. Informacja o przebiegu   wykonania budżetu Gminy za I półrocze  2011r. 

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

        o  informacji o przebiegu wykonania budżetu  za I półrocze  2011r, 

    b/ opinii komisji stałych rady gminy. 

    c/  dyskusja, 

9.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

     a/  zmian do budżetu gminy na 2011r. 

     b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

     c/ ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek  

       d/ ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

10.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

11.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

13.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady zgłosiła zmianę do porządku obrad polegającej na wprowadzeniu                     

3 projektów uchwał w niżej wymienionych sprawach : 

► przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”,  

► ustalenia zasad , na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety , 

► udzielenia gminie Lubsza pomocy finansowej celem wsparcia osób dotkniętych klęską 

gradobicia. 

Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad poddano pod głosowanie: 



za przyjęciem                             –  15 głosów, 

przeciw                                       -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania    -    0 głosów, 
Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad jednogłośnie przyjęto i porządek obrad po 

zmianach przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z obrad IX Sesji Rady Gminy Cisek. 

4. Informacja prezesów organizacji pozarządowych nt. bieżącej działalności.(LKS Victoria  

    Cisek , ZG LZS Cisek ,PTTK Cisek, ) 

5.Sprawozdanie 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 Rady Gminy Cisek w okresie   

    międzysesyjnym , 

8. Informacja o przebiegu   wykonania budżetu Gminy za I półrocze  2011r. 

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

        o  informacji o przebiegu wykonania budżetu  za I półrocze  2011r, 

    b/ opinii komisji stałych rady gminy. 

    c/  dyskusja, 

9.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

     a/  zmian do budżetu gminy na 2011r. 

     b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

     c/ ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek  

       d/ ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

      e/  przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Cisek z organizacjami       

           pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

          w 2012 roku”,  

      f/  ustalenia zasad , na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety , 

      g/ udzielenia gminie Lubsza pomocy finansowej celem wsparcia osób dotkniętych klęską  

           gradobicia. 

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 Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi                         

do protokółu z obrad z poprzedniej sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag, Przyjęcie 

protokółu poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                                 –  15 głosów, 

przeciw                                       -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -    0 głosów, 

Protokół z obrad IX Sesji jednogłośnie przyjęto. 
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Ad.4.  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk poinformowała, że 

propozycję zaproszenia prezesów organizacji pozarządowych wyszła od świętej pamięci 

Waltra Oleksa, który zamierzał się pochwalić osiągnięciami klubu LKS VICTORIA Cisek, 

lecz nikt nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Na obrady dzisiejszej sesji zaprosiliśmy 

Pana Mariusza Gnoińskiego pełniącego teraz funkcje prezesa tegoż klubu. 

Udzielono głosu Pani Adrianie Proksza pełniącej funkcję Kierownika Caritas Zakrzów, która 

przedstawiła informacje na temat działalności Caritasu na terenie Gminy Cisek.  

Podziękowała za współpracę, która układa się dobrze, nadmieniła, że w budynku 

„CARITAS” w Zakrzowie przecieka dach. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że siedziba CARITAS-u jest położona na terenie Gminy Polska 

Cerekiew i remont dachu nie może być ujęty w naszym budżecie gminy. Gmina Polska 

Cerekiew ma za zadanie ująć remont w swoim budżecie „ my nie możemy wchodzić na inne 

podwórko”. W tej kwestii na pewno się dogadamy z Wójtem Gminy Polska Cerekiew, 

CARITAS spełnia ważną dla mieszkańców, dużo mieszkańców korzysta z gabinetu 

rehabilitacyjnego, z opieki medycznej czy pielęgnacyjnej w domu, na działalność CARITAS-

u nie ma żadnych skarg. Mieszkańcy są zadowoleni z tych usług. 

Radna Kazimiera Lewicka- Placówka CARITAS jest dla naszych gmin dobrodziejstwem,              

w wielu  miejscowościach nie mają takiej placówki wtedy mieszkańcy oczekują miesiącami 

na rehabilitację, zastrzyki- prywatnie, i wiele innych usług , także powinniśmy się cieszyć, że 

mamy w pobliżu taką stację CARITAS. 

Podziękowano Pani Adrianie Proksza za przybycie na obrady sesji i przedstawienie  

informacji. 

Udzielono głosu nowemu Prezesowi LKS-u VICTORIA Cisek Mariuszowi Gnoińskienu, 

który przedstawił problemy jakie obecnie ma klub, oraz przedstawił swoje plany na 

przyszłość. Poinformował , że obecnie trwają prace nad dokonaniem zmian osobowych 

Zarządu L.K.S.”Victoria”  , nie zgłoszono jeszcze zmian w Krajowy Rejestrze Sądowym lecz 

do końca tego tygodnia sprawa ma być sfinalizowana, następnie trzeba załatwić formalności 

w banku, są  faktury do uregulowania, było błędem, że jedna osoba była wtajemniczona                    

w sprawy klubu, również błędem było, że boisko służyło tylko dla klubu. Zamierzeniem 

nowego prezesa jest poszerzenie sekcji sportowych, jak również udostępnienie boiska 

lokalnej społeczności. Działalność  klubu będzie funkcjonowała dalej, sport jest formą 

profilaktyki spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych. Klub „VICTORIA” nie ma być              

„ złem koniecznym” i ma pracować lepiej , stwierdził. Pan Prezes jest chętny do współpracy, 

zapewnił, że działalność sportowa nie jest mu obca, pracował min. w Klubie Sportowym 

ODRA Opole. Radni życzyli sukcesów. 

Podziękował za zaproszenie .  

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

działalności w okresie miedzysesyjnym tj. od 30 września 2011roku do 21 listopada 

2011roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokółu. 

dyskusja : 

Zgodnie z informacją Wójta Gminy Cisek, w sprawie wytypowania drogi do remontu,  

ustalono drogę: Steblów- ul. Brzozowa, wstępny koszt będzie wiadomy po rozmowie                      

z projektantem, 
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Zapytano co z remontem ul. Zwycięstwa w Sukowicach 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- stan prawny drogi jest nieuregulowany, jesteśmy na 

etapie przejmowania gruntów od Agencji, 

Zapytano o remont drogi w Przewozie ul. Krótka jest to droga dojazdowa do pól i posesji. 

Robimy tylko te drogi na które możemy otrzymać dofinansowanie, krótkie odcinki dróg 

musimy wykonywać w całości ze swojego budżetu Gminy, na ten rok mamy 150 000zł 

zaplanowanych 

Radny Basista Leonard zapytał ile jest podań w sprawie remontów dróg 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- sołectwa składają podania, z których wybiera się te na 

które można otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych. 

Radny Adam Roman- zapytał w sprawie odcinka drogi od ul. Piotra Skargi do Byczynic jest 

to odcinek drogi transportu rolnego? 

Wójt Gmin y Cisek udzielił wyjaśnień- remonty są wykonywane zgodnie z projektem .   

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusje w sprawie remontów dróg. 

Radny Stania Gerard- zapytał co skłoniło na wybór 4 firm do odśnieżania dróg w okresie 

zimowym, skoro wstępnie mówiło się o firmach 2? 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że udało się wynegocjować stawkę oraz nie musimy płacić tzw. 

postojowego za sprzęt. 

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

swojej działalności w okresie miedzysesyjnym tj. od 30 września 2011roku do 21 listopada 

2011roku. 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  30 września 2011r.do 

21 listopada 2011r. 

 Informację przedstawiano na podstawie protokółów komisji, które mieszczą się                              

w dokumentach komisji :  

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

przedstawiła informację z działalności komisji. Komisja odbyła dwa posiedzenia wyjazdowe 

do świetlic wiejskich, w trakcie wizyt komisja poprosiła zarządców tych świetlic                           

o sporządzenie informacji nt działalności. Przewodnicząca odczytała informacje, jak również 

przedłożyła stanowisko komisji na temat stanu technicznego świetlic. Wymieniła, że świetlice 

wiejskie:  w Roszowickim Lesie, Przewozie i Steblowie bardzo przejrzyście sporządzili swoje 

informacje, z których wynika min. że wypracowują swoje dochody, które są 

ewidencjonowane i zagospodarowane w świetlicach. Taką zasadę należałoby wprowadzić we 

wszystkich sołectwach. Jeżeli świetlica jest wypożyczana na imprezy rodzinne to powinna 

być ustalona i pobierana opłata. Świetlica w Roszowickim Lesie pobiera opłatę na kwitariusz.  

dyskusja:  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień – Świetlica wiejska w Dzielnicy, która mieści się                 

w budynku byłej szkoły podstawowej, stwierdził, że jeżeli ktoś zamierza mile spędzić czas to 

w tej świetlicy  można, jak jest impreza rozpala się w piecu węglowym ogień, i jest ciepło, 

dach na budynku przecieka obecnie dziury zabezpieczono i remont tego dachu ujęto                     

w budżecie gminy na 2012r. i będzie on robiony w czynie społecznym, w obiekcie tym jest 

również kuchnia. Jeżeli chodzi o świetlice wiejskie w których zrobiono ogrzewanie 

elektryczne, dlatego, że bezsensem jest robić remont i wstawiać piec węglowy, zatrudnić 

palacza, wykonując kapitalny remont świetlic zdecydowano o ogrzewaniu elektrycznym, 

które według potrzeb się załącza.  
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Niektóre miejscowości mają wybudowane kominki do ogrzewania pomieszczeń  i zakup 

drzewa do tych kominków może być z funduszy Rady Sołeckiej a nie przejadać tych środków 

finansowych. Nie powinno się dramatyzować działalności świetlic, każda wieś działa inaczej. 

Sołectwo Landzmierz faktycznie ma świetlicę położoną na gruncie prywatnym, rozmawiano    

z właścicielem i nie zamierza gruntu przekazać, ani nie robi żadnego problemu z tego tytułu, 

mieszkańcy sami wyremontowali świetlice, podobnie jak Steblów we własnym zakresie 

wyremontowali pomieszczenie klasowe.  

Odnośnie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku to opinia, że nic się tam nie dzieje 

jest krzywdzące , lubimy narzekać na GOK, a jeżeli jest koncert to najmniej jest mieszkańców 

właśnie z Cisek. 

Radny Wurst Alojzy - zaproponował aby LZS Łany zakupił traktorek do koszenia z pieniędzy  

Rady Sołeckiej ponieważ do Steblowa również zakupiono z takich pieniędzy.  Prezes LZS 

Łany  Mikliss Norbert stwierdził, że na koszenie boiska w Łanach  musi być traktorek 

większy niż ma Steblów, koszenia jest dużo i takie boisko trzeba kosić 2 razy w tygodniu. 

Sołtys Mikliss Norbert poinformował, że za wynajem Sali na imprezy prywatne jest pobierana 

opłata, która również jest księgowana i za te pieniądze zostały zakupione meble kuchenne do 

świetlicy.  

Sołtys Sączawa Elżbieta – zapytała w sprawie własności działki na której jest wybudowana 

świetlica wiejska w Landzmierzu? Finansuje się budynek, który jest na działce prywatnej.               

Są świadkowie w Landzmierzu, którzy mogą potwierdzić, że właściciele tejże działki 

otrzymali już w zamian inną działkę lecz transakcja do skutku nie doszła. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- gdyby świadkowie  potwierdzili taki fakt, to ustalamy 

termin u Notariusza i nabywamy działkę bezpłatnie. Lub możemy nabyć poprzez zasiedzenie 

w złej wierze użytkując przez co najmniej 30 lat, taki przepis prawny obowiązuje od 

1990roku. Kiedyś wyrażono zgodę na budowę obiektu. Poinformował, że w kwestii 

odpłatności za korzystanie ze świetlic wiejskich zostanie wydane Zarządzenie, z którego 

będzie wynikało wysokość opłaty zasady jej pobierania i odprowadzania. Wszystkie opłaty 

będą wprowadzane do budżetu i będą mogły być wykorzystane przez dane sołectwo.                    

Ten temat opłat był również zakwestionowany przez ostatnią kontrolę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

 

► Udzielono głosu Radnemu Alojzemu Wurst Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, który przedstawił informację ze swojej 

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

 

► Lewicka Kazimiera –przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła informację nt. 

kontroli Gimnazjum Cisek i kontroli wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011r.                      

dyskusja: bez dyskusji. 

► Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej Basista Leonard –przedstawił 

informację . 

dyskusja: 

Sołtys Machulak Mariusz- droga Roszowicki Las – Sukowice 3 lata temu zrobiona i są 

połamane pobocza, 
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Radny Adam Roman- stwierdzenie ,że drogi są przejezdne? poparł negatywnymi 

argumentami: 

Sukowice – Steblów na zakręcie wycięto asfalt i uzupełniono, na drodze Roszowicki Las-

Roszowice „ polewaczką polewano lepikiem” Radny sprawdził stan polanych lepikiem miejsc 

o godz.13.50 przed sesją i wygląda  to następująco:  na ul. Nowej  lepik jest popękany ,przy 

wjeździe od strony Roszowic przy kontrowersyjnym mostku , gdzie miały być do 15.10.2011r 

postawione barierki , pobocza są popękane i nie ma śladu po lepiku, ma pytanie co w tej 

materii zrobić?  Radny może powiedzieć od czego zacząć,  nowe nawierzchnie dróg nie mają 

7cm podłoża , może pokazać , w których miejscach podłoże jest niższe, jedno podłoże nie 

zlewa się z drugim podłożem dlatego pękają pobocza. Firma polewa jakąś masą pęknięcia . 

Uważa, że daje się duże pieniądze na remonty dróg  i nie można tematu bagatelizować. 

Należałoby udowodnić firmie błędy, które zrobiła. 

Chciałby być poinformowany o ponownym przeglądzie wymienionych usterek.  

Następnie ul. Dzierżonia w Roszowickim Lesie -przepusty które wykonywano , wycięto 

pierwszą warstwę asfaltu położono rurę , bezpośrednio położono rurę i nie ma żadnej 0,5m 

warstwy kamienia,  jest  rów , jest droga  , i jak ktoś nie zna terenu i myśli, że jak kończy się 

asfalt to powinno być jeszcze pobocze to niestety   będzie w rowie . Planujemy remont dróg  

wydajemy duże pieniądze a nie potrafimy wyegzekwować od firm prawidłowego zakresu 

wykonania tych robót. Nadmienił, że został źle potraktowany przez pracownika urzędu 

uzgadniając w/w usterki. 

Wójt Gminy Cisek – sprawdzi w terenie wymienione usterki , jest jeszcze gwarancja, jak 

wprowadzić zakaz? jeżeli zakaz ograniczający ładowność  to musiałby obowiązywać 

wszystkich użytkowników 

 Ad. 8 .Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011r, została 

omawiana przez komisje stałe Rady Gminy Cisek: gospodarczo –budżetowa dnia 30 sierpnia 

2011r. ,pozostałe komisje 14 września 2011roku. Komisje nie wniosły żadnych zastrzeżeń do 

informacji z wykonania budżetu Gminy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała   Uchwałę Nr 478/2011 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o informacji                     

z wykonania budżetu za I półrocze 2011roku., która stanowi załącznik nr 5 do protokółu sesji. 

Pozytywna opinia komisji stałych Rady Gminy Cisek , stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokółu. Nie zabrano głosu w  dyskusji 

Ad. 9. Przystąpiono do podjęcia  uchwał.  

Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany  do budżetu gminy na 

2011r. Ustalono aby dla Gminy  Lubsza przekazać 10 000zł na usuwanie skutków gradobicia. 

dyskusja ; 

Radny Gerard Stania – zapytał dlaczego dokładamy środki finansowe do boiska „ORLIK”?  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- w projekcie nie ujęto przyłącza energii elektrycznej,              

i na kwotę 7.749zł składa się: projekt i przyłącz energii elektrycznej oraz nadzór autorski                 

i inwestorski.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej Basista Leonard poinformował, że 

komisja omawiała zmiany i pozytywnie je opiniuje. Projekt uchwały w sprawie zmian do 

budżetu Gminy poddano pod głosowanie:  
za przyjęciem                                 –  15 głosów, 

przeciw                                       -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -    0 głosów, 
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Uchwała Nr X/61/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 listopada2011roku w sprawie zmian 

do budżetu Gminy Cisek na 2011r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr 7 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik Alinę Hanisz. Radni nie wnieśli 

żadnych uwag do projektu uchwały. 

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy poddano pod głosowanie:  
za przyjęciem                                 –  15 głosów, 

przeciw                                       -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -    0 głosów, 

Uchwała Nr X/62/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 listopada2011roku w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej  została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 8  do protokółu sesji.  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie    ustalenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie gminy Cisek . Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na 

wspólnym posiedzeniu komisji dnia 14 listopada 2011r. i jest zgodny z ustalonymi 

propozycjami. Radni nie wnieśli żadnych pytań  do projektu uchwały. Projekt uchwały  

poddano pod głosowanie:  
za przyjęciem                                 –  13 głosów, 

przeciw                                       -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -    2 głosów, 

Uchwała Nr X/63/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 listopada2011roku w sprawie      

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek  została 

większością głosów podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9. do protokółu sesji.  

Przedstawiono  również propozycje stawek podatku rolnego.   

Podatek rolny zgodnie z Rozporządzeniem GUS (podatek płacony przez rolników) wynosi 

74,18zł x 2,5q= 185,45 zł/z 1 ha przeliczeniowego .  

Podatek od nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem GUS (podatek płacony przez 

podatników podatku od nieruchomości posiadających do 1 ha użytków rolnych) wynosi:   

5 q żyta x  74,18 zł = 370,90 zł za 1 ha użytków rolnych  
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie    ustalenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na terenie gminy Cisek. Projekt uchwały był szczegółowo omawiany 

na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 14 listopada 2011r. i jest zgodny z ustalonymi 

propozycjami. Radni nie wnieśli żadnych pytań  do projektu uchwały. Projekt uchwały  

poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                                 –  14 głosów, 

przeciw                                       -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -    1 głosów, 

Uchwała Nr X/64/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 listopada2011roku w sprawie   

ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ,większością głosów została 

podjęta.  Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

gminy Cisek z organizacjami      pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2012 roku” . Projekt uchwały został omówiony Wójta Gminy Cisek. 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych  omawiała również projekt uchwały 

na posiedzeniu dnia 21.11.2011r. i zaopiniowała pozytywnie.  
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Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały .  Projekt uchwały  poddano pod 

głosowanie: 
za przyjęciem                                 –  15 głosów, 

przeciw                                       -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -    0 głosów, 

Uchwała Nr X/65/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 listopada2011roku w sprawie    

przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Cisek z organizacjami      pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku” została 

jednogłośnie  podjęta.  Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad , na jakich sołtysom sołectw 

Gminy Cisek przysługują diety . Obecnie sołtysi otrzymywali 90,-zł miesięcznie za prace na 

rzecz sołectwa oraz za udział w sesji. Komisja gospodarczo- budżetowa zaproponowała 

podwyżkę o 100%, ponieważ sołtysi wykonują   dużo pracy dla swoich sołectw, aby 

zrekompensować chociaż część kosztów dojazdu ,  abonament telefoniczny , poświęcony czas 

to należy dokonać podwyżki diety.  

Wójt Gminy Cisek poinformował podwyższamy od m-ca grudnia 2011r na 180,-zł. 

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

głosowanie: 
za przyjęciem                                 –  15 głosów, 

przeciw                                       -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -    0 głosów, 

Uchwała Nr X/66/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 listopada2011roku w sprawie    

ustalenia zasad ,na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety została 

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

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia gminie Lubsza pomocy finansowej 

celem wsparcia osób dotkniętych klęską gradobicia. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek 

odczytała projekt uchwały , poinformowała, że sołectwo Kobylice zdecydowało przekazać             

z funduszy rady sołeckiej kwotę 3 000,-zł. W dyskusji stwierdzono przekazać pomoc 

finansową w kwocie 10 000,-zł.  

Projekt uchwały  poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                                  –  15 głosów, 

przeciw                                       -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania    -    0 głosów, 

Uchwała Nr X/67/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 listopada2011roku w sprawie     

udzielenia gminie Lubsza pomocy finansowej celem wsparcia osób dotkniętych klęską 

gradobicia została jednogłośnie  podjęta.  Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

 

Ad. 10.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

Radny Adam Roman- sprzedaż działek w obrębie Cisek  pod budowę wału, dalsza budowa  

w tym roku nawet nie ruszyła,  
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Wójt Gminy Cisek nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi, , prace zimowe zostały 

wykonane i wiosną 2011roku miała się rozpocząć budowa od Roszowickiego Lasu do 

Przewozu , zakończenie budowy kolejnego odcinka przypada na czerwiec 2012r. 

Radny Basista Leonard –zapytał w sprawie nauczania języka niemieckiego w Przedszkolu             

w Łanach, prosił o wyjaśnienie ponieważ nie wszystkie dzieci są objęte programem nauczania 

i  niektórzy rodzice mają pretensje. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- nauczanie języka niemieckiego mają wszystkie 

przedszkolaki , jednakże utworzono jeden oddział o zwiększonych godzinach nauczania i są 

to dzieci które w przyszłym roku pójdą do  kl. „0”,  ten rok jest eksperymentalnym jeżeli się 

sprawdzi i jeżeli rodzice wyrażą chęć nauczania języka niemieckiego w zwiększonym 

zakresie to zakres zostanie zwiększony tylko to wiąże się z zatrudnieniem nauczycieli. 

Radna Ryborz Anna- 1. Zwiedziła szkołę w Łanach, która jest bardzo ładna, szczególnie 

poddasze, i jedno pomieszczenie  na poddaszu jest słabo lub w ogóle nie jest ogrzewane.               

2. Zakup kamienia na ul.Lipowina? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-1. Dyrektor szkoły jest zorientowany jak należy sprawę 

załatwić, najpierw należy zorientować się jaki jest koszt usunięcia usterki, wszelkie remonty 

najlepiej wykonywać przez ferie kiedy nie ma dzieci, szkoła ta ma duże osiągnięcia, 

współpraca układa się dobrze. 2. Zakup kamienia na drogi na wiosnę 2012r. 

Przedyskutowano temat pobierania opłaty targowej od osób, które handlują na terenie gminy 

Cisek, w związku ze zmiana przepisów prawnych o targowiskach. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek poinformowała, że nie mamy wyznaczonego targowiska, 

i nie można pobierać opłaty targowej która została ustalona Uchwałą Nr XXXIX/201/10 dnia 

28 października 2010r. Wyraziła podziękowanie dla strażaków OSP w Roszowickim Lesie, 

istniejąca świetlica była wybudowana w czynie społecznym, obecnie trwa modernizacja tego 

budynku, jest zadawalającym, że wieś potrafi tak współpracować.  

Wójt Gminy Cisek –należałoby rozważyć możliwość budowy targowiska, na taki cel można 

otrzymać dofinansowanie i należałoby zastanowić się z czego utrzymamy targowisko.  

 

Radny tej miejscowości Adam Roman poinformował, że prace zostaną zakończone we 

wrześniu 2012roku. 

Przedyskutowano nagłośniony temat likwidacji szkół ponadgimnazjalnych w Kędzierzynie-

Koźlu i Komornie. Pani Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk zaapelowała do radnych aby 

zrobić wszystko w temacie utrzymania tych szkół. Zespół Szkół Rolniczych w Komornie jest 

szkołą do której uczęszcza młodzież z  3 powiatów, likwidować taką szkołę dla gmin 

rolniczych. Szkoły średnie są pod patronatem Starostwa Powiatowego. Podobnie z Żeglugą 

szkołą średnią , cieszącą się dobrą opinią. Nadmieniła, że musimy te szkoły ratować.  

Wójt Gminy Cisek- jest demograficzny niż,  

Radny Wurst Alojzy – 1.problem narastał jak zlikwidowano autobusy w naszym powiecie 

nikogo nie interesuje  jak dojechać do szkoły , a nie każdego stać na samochód , natomiast                

z Raciborza PKS przejeżdża przez naszą Gminę i zabiera młodzież  do szkół w Raciborzu. 

Jeżeli likwiduje się dojazdy to młodzież ucieka tam gdzie dojazdy są dogodniejsze. 

2. „Potok Cisek” przebiegający przez Gminę Cisek i Polska Cerekiew - radny zapytał czy 

mamy wpływ na wykonanie prac związanych    z odtwarzaniem tego rowu  ponieważ firma 

tam pracująca robi tzw  „fuchę” , stwierdził, że WZIR źle wykonuje swoje prace. 

Sołtys Kurfeld Alfred – dodał do wypowiedzi, że można zrobić 1,5 km w ciągu tygodnia a nie 

10 km w ciągu 2 tygodni dlatego tak wygląda wykonana praca, koszt tego rowu to kwota       

88000,-zł. 
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Ad.11.  Informacje oraz zapytania sołtysów. 

Sołtys wsi Roszowice Ignacy Elfryda-1. zapytała w sprawie wiaty przystankowej                              

w Roszowicach k/ byłej szkoły ? 2. Rów k/posesji Kosian w Roszowicach skarpa się obrywa? 

 

Wójt Gminy zapytał- ile dzieci tam wsiada, odpowiedź  ok.3 dzieci. odnośnie obsuwającej się 

skarpy rowu wyjaśnił, koszt zarurowania wynosi ok. miliona złotych więc odstąpiono od tego, 

ruch transportowy przy tej drodze jest duży, sypanie popiołu  również wpływa niekorzystnie 

na skarpę, możnaby odbudować skarpę, tylko koszt? 

Radny Basista Leonard zaproponował-droga powiatowa, rów gminny, wspólnie zrobić 

utwardzenie skarpy, lub zarurowanie . 

Sołtys wsi Sukowice  Machulak Mariusz- dodał do wypowiedzi radnego Alojzego Wursta        

w sprawie potoku Cisek , sołtysi chcieliby zgłosić usterki do wykonywanych prac, jest 

robiony odcinek ok. 5,5 km rowu „ktoś się bawi”, zaproponował aby zaprosić także sołtysów 

do odbioru wykonanych  prac . 

Wójt Gminy Cisek- to są uroki przetargów w wyniku których wygrywa firma najtańsza, jako 

Gmina nie ma nic wspólnego z czyszczeniem tego rowu i nie będziemy poinformowani                  

o odbiorze robót, napisać pismo, w którym wypunktować usterki  i za pośrednictwem urzędu 

będzie wysłane do WZIR-u.     

Sołtys wsi Cisek  Lewicka Kazimiera-zapytała w sprawie modernizacji oświetlenia 

ulicznego? pod lampą jest ciemno. 

Wójt Gminy Cisek-   kosztorys inwestycyjny  był zrobiony w sposób taki, że inwestycja 

spłacałaby się z oszczędności ,  koszt takiej modernizacji wynosiłby ok. miliona zł                            

i zwróciłaby się w ciągu 7 lat, Wójt nie może podpisać takiej umowy ponieważ byłoby to 

inwestowanie w majątek nie będący własnością Gminy. Podpisanie takiej umowy jest 

przestępstwem. 

Sołtys Mikliss Norbert- zapytał czy przyjezdni handlowcy mogą handlować? ustalono nie 

mogą handlować, ponieważ na terenie Gminy nie ma targowiska, handel na chodniku podlega 

karze do 5 000,-zł. 

Sołtys Kurfeld Alfred – czy będą środki finansowe na ustawienie lampy k/PGR k/bloków                  

w Błażejowicach? I co z ukończeniem chodnika w Błażejowicach? Odnośnie wcześniejszej 

dyskusji dotyczącej dojazdów do szkół, wyjaśnił, że PKS w Raciborzu jest dotowany w części 

z budżetu Powiatu i Gmin. Nie pomyślimy o zorganizowaniu dojazdu do szkół to dzieci nam 

uciekną do szkół w Raciborzu. 

Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka stwierdziła- kiedyś nie finansowano komunikacji i się 

dojeżdżało,  nie jesteśmy instytucją charytatywną  

Wójt Gminy Cisek- w tym rejonie trzeba zrobić nową linię energetyczną, trzeba zrobić 

projekt i nie planujemy nowych lamp i w tym roku nie mamy środków finansowych na 

oświetlenie ulic. 

Sołtys wsi Roszowicki Las  Wilk Hubert – w sprawie zamontowania poręczy na mostku na 

Potoku Dzielniczka, 

Wójt Gminy Cisek- firma obiecała, że barierki zostaną zamontowane, Wójt osobiście 

dopilnuje ,  

Sołtysi poruszyli temat remontów dróg: dalszy ciąg ul. Nowej w Cisku, ul. Zwycięstwa                  

w Sukowicach, ul. Biadaczów i Cicha w Landzmierzu, w Dzielnicy bardzo dawno nie było 

remontu drogi. 
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Sołtys wsi Landzmierz Sączawa Elżbieta zasugerowała aby każdej wsi zrobić remont jednej 

drogi, jako przykład podała ,remont Domu Kultury w Landzmierzu, który  sołectwo wykonuje 

we własnym zakresie, a w innych miejscowościach remonty są zlecane  i z budżetu Gminy 

jest finansowane.  

Sołtys wsi Steblów Wurst Alojzy proponuje , że w przyszłym roku zrobić remont dróg            

w sołectwach niezalewowych, wydatki budżetu dzielić uczciwie. 

Wójt Gminy Cisek- sprawa dróg jest tematem otwartym, w budżecie jest zaplanowana kwota 

150 000,-zł i możnaby dokończyć drugą część ul. Nowej w Cisku  i w Sukowicach zrobić               

ul. Zwycięstwa zaproponował.    

Ad. 12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

Wysłano jedną interpelację w sprawie poboczy przy drogach wojewódzkich i nie ma jeszcze 

odpowiedzi. Kserokopia Interpelacji stanowi załącznik nr  14 do protokółu sesji. 

Ad.13.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Sołtys Kazimiera Lewicka podziękowała w imieniu sołtysów za podwyżkę diety.  Ustalono 

wstępnie termin uroczystej sesji : 19.12.2011r na godz.12.00 część robocza , na 14.00 część 

uroczysta. Innych wniosków nie zgłoszono.  Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita 

Szafarczyk słowami „ Zamykam obrady X Sesji Rady Gminy” zamknęła obrady- godz.19.45 

Protokółowała Małgorzata Siegmann  

 

 

 

           Przewodnicząca 

        Rady Gminy Cisek 

 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 

 

 

  


