
        

P r o t o k ó ł   

z obrad XV Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 21 maja  2012r-godz.14.
00 

 

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 14(nieobecny: Furman Dawid). Obrady XV 

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  radnych Młodzieżowej Rady Gminy Cisek oraz Wójta Gminy, 

P.skarbnik Alinę Hanisz, radnych i sołtysów. 

 

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

który otrzymali wszyscy radni, zapytała czy są wnioski do porządku obrad. Nie zgłoszono 

żadnych zmian do porządku obrad. 

Przyjęcie porządku obrad poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu.  

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad, który   przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.              

      3. Przyjęcie protokółu z obrad XIV Sesji Rady Gminy. 

      4. Przedstawienie radnych Młodzieżowej Rady Gminy Cisek.   

      5.  Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym  

      6.  Informacja i komunikaty przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach  

           podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

      7. Informacja przewodniczących komisji z działalności komisji stałych rady. 

      8.   Podjęcie uchwał w sprawach: 

             a/ zmiany do budżetu gminy na 2012r 

             b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

                c/  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007- 

                 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu , 

             d/  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007- 

                  2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu,                       

             e/  zaciągnięcia długoterminowego kredytu, 

             f/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania  

                  bezdomności zwierząt, 

             g/ podział Gminy Cisek na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych     

                 wybieranych w każdym okręgu, 

     9.   Zapytania i oświadczenia radnych. 

     10.  Informacja oraz zapytania sołtysów.  

     11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

     12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 



Ad.3. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi do protokóły 

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

poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                         –  14 głosów, 

przeciw                                   -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów, 

Protokół z obrad poprzedniej sesji jednogłośnie przyjęto. 

 

Ad.4. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk, przedstawiła 9 osobowy skład 

Młodzieżowej Rady Gminy Cisek, która się już ukonstytuowała i ze swojego grona wybrano: 

przewodniczącego-Radosława Żygadło i wiceprzewodniczącą -Karolinę Kaczmarzyk.                   

Na dzisiejsze obrady sesji przyszło tylko dwóch radnych: Piotr Kochoń- mieszkaniec Łan            

i Piotr Kurfeld- mieszkaniec Błażejowic,  pozostali radni przebywali na wycieczce i dlatego 

nie mogli przybyć na obrady sesji. 

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

działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 23 kwietnia 2012r. do 21 maja 2012r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr  3 do protokółu sesji.  

Ad. 6.  Informacja i komunikaty przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach  

 podejmowanych w okresie międzysesyjnym tj. . od 23 kwietnia 2012r do 21 maja 2012r 

Informacja stanowi załącznik nr  4  do protokółu sesji. 

 Ad.7.  Udzielono głosu przewodniczącym komisji, którzy przedstawili  informację                         

z działalności komisji w okresie  międzysesyjnym tj. od 23 kwietnia 2012r do 21 maja 2012r.  

► Radny Wurst Alojzy  przewodniczący komisji rolnictwa , ochrony środowiska i porządku 

publicznego, przedstawił informację z działalności –komisja  we wspólnym posiedzeniu 

komisji dnia 27 kwietnia 2012r, gdzie omawiano wykonanie budżetu gminy za 2011r. 

Komisja dokonała objazdu dróg w celu wytypowania do remontu, odczytał protokół                       

z posiedzenia wyjazdowego z dnia 04.05.2012r. 

dyskusja: 

Radny Adam Roman- nie wytypowano krótkiego odcinka k/ul. Piotra Skargi? 

Radny Wurst Alojzy- wyjaśnił, że należało przypilnować zrobienie „łącznika” jak robiono              

ul. Piotra Skargi, dlatego komisja nie ujęła w protokóle. 

Radny Stania Gerard- nie ujęto remontu drogi Roszowice-Łany, cukrownia nie odpisała na 

pismo, nie ujęto drogi Polnej w Miejscu Odrzańskim. 

Radny Wurst Alojzy- tzw. droga „cukrowa” jak nie będzie miała odwodnienia to bez sensu 

wykonywać jakikolwiek remont, kiedyś przy wszystkich drogach były rowy. 

Radny Basista Leonard podziękował za dokonany objazd,  w protokóle słusznie ujęto, że 

kraty na studzienkach w Nieznaszynie wykonać ze środków finansowych rady sołeckiej, lecz 

te środki są bardzo niskie i jeszcze pokrywane są wydatki na Wiejski Dom Kultury, 

Radny Wurst Alojzy- w Steblowie takie kraty ściekowe zrobiono ze środków Rady Sołeckiej 

z 2 lat bo też budżet jest niski,  

► Radna Donata Proksza przedstawiła informację z działalności komisji oświaty, kultury, 

zdrowia i spraw socjalnych, komisja również uczestniczyła we wspólnym posiedzeniu komisji 

nt. wykonania budżetu za 2011r, które odbyło się  27 kwietnia 2012r. 

 

► Radna Kazimiera Lewicka przewodnicząca komisji rewizyjnej przedstawiła informację                

z posiedzenia  komisji z dnia 10 kwietnia 2012r , którego tematem było: przegląd minia 

komunalnego w gminie-posiedzenie wyjazdowe. Komisja stwierdziła aby corocznie 

przeznaczać z budżetu gminy środki finansowe na remont naszych budynków komunalnych. 
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► Radny Basista Leonard przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej przedstawił 

sprawozdanie z działalności komisji  

 

Ad. 8 . Podjęcie uchwał: 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012r. Udzielono 

głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami 

rozdziałami i paragrafami. 

Komisja gospodarczo –budżetowa omawiała zmiany i pozytywnie je zaopiniowała. 

Radni nie wnieśli 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 XV/92/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek 

na 2012r.  została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokółu. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Alina Hanisz .Radni nie wnieśli żadnych uwag do 

projektu uchwały. 

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                   -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Uchwała Nr XV/93/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej  została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokółu. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie w ramach PROW 2007- 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu , 

projekt uchwały omówiła Pani skarbnik Alina Hanisz.  Wyjaśniła, że pożyczka zostanie 

zaciągnięta  na zadanie „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej                 

w Roszowickim Lesie” na kwotę 107.463.,00zł . Przedstawiła zasady otrzymania i rozliczenia 

pożyczki. Radni nie wnieśli 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 XV/94/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 21 maja   2012 r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007- 2013 w Banku 

Gospodarstwa Krajowego w Opolu została jednogłośnie  podjęta . Uchwała stanowi załącznik 

nr 7  do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie w ramach PROW 2007- 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu , 

projekt uchwały omówiła Pani skarbnik Alina Hanisz.  Wyjaśniła, że pożyczka zostanie 

zaciągnięta  na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miejscu Odrzańskim”, na kwotę: 

215.815,00zł. Poinformowała, że pożyczka jest na tych samych zasadach jak na zadanie 

omawiane wyżej . Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały . Projekt uchwały 

poddano pod głosowanie: 
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za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

 Uchwała Nr XV/95/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 21 maja   2012 r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007- 2013 w Banku 

Gospodarstwa Krajowego w Opolu została jednogłośnie  podjęta . Uchwała stanowi załącznik  

nr 8 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,   , 

projekt uchwały omówiła Pani skarbnik Alina Hanisz.  Wyjaśniła, że kredyt zostanie 

zaciągnięty  na „Zadanie zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy Cisek”  do kwoty 

470 000,-zł . Najkorzystniejszą ofertę dał Powiatowy Bank Spółdzielczy O/Polska Cerekiew, 

więc tam będzie kredyt zaciągnięty.   Radni nie wnieśli 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 XV/96/2012 z dnia 21 maja   2012 r. w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu,  została jednogłośnie  podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr 9 

do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt uchwały omawiała komisja 

rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego i pozytywnie zaopiniowała. 

dyskusja: 

Radna Anna Ryborz- zapytała czy opłata w kwocie :8 000zł ujęta w pkt 12 projektu uchwały 

to jest opłata miesięczna czy roczna. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, jest to roczne utrzymanie bezdomnego psa, lecz jeszcze nie 

mieliśmy takiego przypadku, na terenie gminy znalezione psy zawsze są ulokowane                      

w sprawdzonych gospodarstwach. W przeciwnym przypadku bezpańskie zwierzęta lokowano 

by w schronisku i byłaby to kwota 4.000,-zł. Omawiany projekt uchwały jest profilaktyczną 

uchwałą. Niejednokrotnie znajduje się właściciel psa, lecz uchwała musi zostać podjęta 

ponieważ obligują nas przepisy prawne.  

Innych pytań nie zgłoszono.  

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           - 5 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania – 9 głosów, 

Uchwała Nr XV/97/2012  Rady Gminy Cisek z dnia 21 maja   2012 r. w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt 

większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokółu. 

  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Cisek  na okręgi wyborcze ich 

granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Projekt uchwały został 

omawiany przez komisję rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego. 
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dyskusja : 

Radny Gerard Stania- Miejsce Odrzańskie jest połączone z Podlesiem w jeden okręg 

wyborczy i jest jeden radny, z części tabelarycznej  projektu uchwały wynika, że są wsie o 

mniejszej liczbie mieszkańców a mają swój okręg i radnego. Prosił o wytłumaczenie dlatego 

w taki sposób podzielono gminę na takie okręgi wyborcze. 

Złożył wniosek o połączenie Podlesia z Dzielnicą- 1 okręg natomiast Miejsce Odrzańskie też 

1 okręg wyborczy.  Zaproponował również aby zabrać po 1 okręgu z Łan i Cisek i wtedy 

każda miejscowość mogłaby mieć swojego radnego. Nie zgadza się ze stwierdzeniem, że 

miedzy mieszkańcami Podlesia i Miejsca Odrzańskiego istnieje jakakolwiek więź sąsiedzka. 

Wieś Podlesie może mieć mandat z każdą inną wsią tylko nie z Miejscem Odrzańskim, dla 

Miejsca ustalić mandat odrębny.  

Sekretarz Urzędu Jerzy Groeger udzielił wyjaśnień powołując się na kodeks   wyborczy  - 

przy ustaleniu normy przedstawicielstwa bierze się pod ilość mieszkańców, strukturę 

położenia miejscowości, 1 radny ma reprezentować 387 osób „granice 194 – 

581mieszkańców”  to mogą być mandaty 2, porównano sytuację z Podlesiem , na zadane 

pytanie co to jest okręg ? radni nie potrafili odpowiedzieć, sekretarz wyjaśnił, że w przypadku 

naszej gminy okręg to jest sołectwo, (radny Stania Gerard przerywał wytłumaczenia 

sekretarza), str 3 projektu uchwały wyjaśnia zasady podziału gminy na takie a nie inne okręgi, 

według liczby mieszkańców nie możemy mieć więcej radnych niż 15, w przypadku łączenia 

okręgów a w przypadku gminy sołectw to nie możemy połączyć np. Błażejowic                                

z Nieznaszynem lub Błażejowic z Podlesiem lub Łan z Kobylicami, tylko muszą być 

połączone sołectwa położone blisko siebie, które ze sobą „współgrają”, Podlesie z Miejscem 

Odrzańskim łączą się , sekretarz zapytał o zależność między Podlesiem a Dzielnicą ? Radny 

Stania zasugerował ilość mieszkańców, więc sekretarz wyjaśnił, że ilość mieszkańców to jest 

jeden z wyznaczników, natomiast pozostałe wyznaczniki nie pasują absolutnie ponieważ 

Podlesie z Miejscem Odrzańskim tworzy jedną zabudowę, a do Dzielnicy jest droga dłuższa              

i nie zabudowana, do projektu uchwały takie argumenty brano pod uwagę, zadał pytanie                

z jaką miejscowością połączyć Miejsce Odrzańskie? jak się stało, że wybory wygrał radny               

z Podlesia gdzie liczba mieszkańców jest mniejsza o ok. 100 osób. Przedstawiona wyliczanka 

jest optymalna i od dłuższego czasu funkcjonuje. Nic się nie zmieniło w tych 

miejscowościach. Prosił o dalszą propozycję. Zabranie z Cisek i z Łan po jednym mandacie 

jest niezgodne z prawem. 

Pani mecenas Beata Kubacka Płoskonka -  skoro został złożony wniosek o odłączenie 

Podlesia od Miejsca Odrzańskiego, to należy złożyć również wniosek o propozycji innej. 

Radny Basista Leonard- uważa, że decyzja należy do Rady Gminy,  połączenie Podlesia             

z Dzielnicą uważa za słuszne są to wsie należące do jednej parafii, będzie bronił decyzji Pana 

Gerarda, zaproponowany podział  jest dobry. Podlesie i Dzielnica jest na równoległej 

płaszczyźnie. Miejsce Odrzańskie należy do parafii innej. Zaproponowany  podział będzie 

również dogodny dla mieszkańców Miejsca Odrzańskiego. 

Sekretarz urzędu Groeger Jerzy – projekt uchwały opracowano zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, poprzednią uchwałę również podejmowali radni, nie można mandatu wziąć                  

z Cisku i dać do Miejsca Odrzańskiego. Można połączyć Dzielnicę z Podlesiem jeżeli 

wniosek formalny zostanie złożony, można dla Miejsca Odrzańskie stworzyć okręg odrębny. 

Jak radni przegłosują tak będzie. 
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Pani mecenas Beata Kubacka Płoskonka – wyjaśniła, że podział gminy na okręgi wyborcze 

nie jest „jakimś widzimisię”, kodeks wyborczy reguluje zasady podziału gminy na okręgi 

wyborcze, i aby podjąć uchwałę inną, niż  projekt opracowany przez Wójta Gminy  to musi 

odpowiadać obowiązującym przepisom i  musi być wniosek, odczytała z kodeksu 

wyborczego definicję okręgu wyborczego: 

 „na terenie wiejskim okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy-czyli sołectwo, 

jednostki pomocnicze łączy się lub się dzieli,     w celu utworzenia okręgu wyborczego jeśli 

wynika to z konieczności z zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa ” , więc jeżeli 

jest mieszkańców za mało w danym sołectwie to łączymy z innym sołectwem i odwrotnie 

jeżeli jest mieszkańców więcej to się dzieli na więcej okręgów z zachowaniem   wspólnego  

interesu mieszkańców. 

Wójt Gminy- uważa, że jest nonsensem połączenie Podlesia z Dzielnicą, miejscowości te są 

oddalone od siebie, powinno się sugerować wspólnym interesem gospodarczym, Podlesie                 

z Miejscem Odrzańskim łączą się bezpośrednio, Podlesie się kończy a zaczyna się Miejsce 

Odrzańskie ul. Dąbrowa. 

Ogłoszono 10 min przerwę   

Radny Gerard Stania złożył wniosek w sprawie dokonania autopoprawki w projekcie uchwały 

polegającej na połączeniu Podlesia z Dzielnicą w jeden okręg wyborczy a Miejsce Odrzańskie 

osobno. 

Wniosek poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                        – 10 głosów, 

przeciw                                 -    3 głosy, 

wstrzymało się od głosowania - 0 głosów, 

Większością głosów wniosek radnego Gerarda Stania został przyjęty.    

 Radny Kaduk Jan –opóścił obrady o godz. 16.45. 

Radny Adam Roman zgłosił wniosek w sprawie innego podziału gminy na okręgi, 

mianowicie połączenia Łan z Błażejowicami – zostanie mandat wolny,  

Landzmierz        – 1 mandat, 

Roszowicki Las – 1 mandat, 

Kobylice            – 1 mandat, 

Sekretarz urzędu Jerzy Groeger zapytał, gdzie damy 2 mandaty? Które zostaną                                  

z proponowanych zmian. 

W dyskusji stwierdzono –połączenie  Łan z Błażejowicami jest nienajlepszym pomysłem. 

Radny Adam Roman wycofał swój wniosek.  Innych wniosków nie zgłoszono. Zakończono 

dyskusję. Pani mecenas przypomniała zasady głosowania- będą brane pod uwagę głosy „za”             

i głosy  „przeciw”. 

Sekretarz urzędu przypomniał, terminy podjęcia uchwał wyborczych : 

- dzisiejsza uchwała w sprawie  podziału Gminy Cisek  na okręgi wyborcze,  podlega 

ogłoszeniu w Dz. U. Województwa Opolskiego,  

-  konsekwencją tej uchwały będzie przyjęcie na następnej sesji uchwały o obwodach do 

głosowania   

-  cała procedura wyborcza musi być zakończona do 2 listopada 2012r. 
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Podejść do głosowania poważnie, radni głosowali już za przyjęciem wniosku .radnego 

Gerarda Stania.    

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          -  6 głosów, 

przeciw                                     - 5 głosów,  

wstrzymało się od głosowania - 1 głos,   

radni oświadczyli, że wszyscy głosowali, stwierdzono, że głosy zostały źle policzone, 

powtórzono głosowanie.  

Projekt uchwały poddano II raz pod głosowanie: 

za przyjęciem                          -  7 głosów, 

przeciw                                     - 5 głosów,  

wstrzymało się od głosowania - 1 głos,   

Uchwała Nr XV/98/2012  Rady Gminy Cisek z dnia 21 maja   2012 r. w sprawie  podziału 

Gminy Cisek  na okręgi wyborcze ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych                                 

w każdym okręgu większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do 

protokółu. 

Zakończono podejmowanie uchwał, 

 

Ad. 9.   Zapytania i oświadczenia radnych. 

 Radna Ryborz Anna- budynek socjalny w przewozie ładnie „rośnie”, kiedy będzie odbiór? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- 14 dni po zakończeniu prac jest odbiór przez Urząd 

Gminy i służby starostwa. 

Radny Wurst Alojzy- przekazał uwagę jaka nasunęła się przy objeździe dróg, dwukrotne 

wykaszanie poboczy w ciągu roku, na skrzyżowaniach nic nie widać- propozycja drogi 

łączące miejscowości i skrzyżowania, przy ustalaniu stawek podatkowych to było mówione 

,że przeznaczyć środki finansowe, na utrzymanie dróg, drogi są naszym wizerunkiem. 

Wójt Gminy Cisek – na następną sesje przygotuje koszt 1 km wykaszania poboczy.  

Radny Basista Leonard – zapytał, co z wiata przystankową w Roszowicach przy byłej PSP, 

Wójt Gminy Cisek- musimy wygospodarować środki finansowe, realizujemy sprawy 

najważniejsze, musimy rozliczyć inwestycje a co za tym idzie to zwrot dotacji, budowę wiaty 

przystankowej mamy na uwadze lecz to może jeszcze poczekać  

Radna Lewicka Kazimiera- czy jest coś więcej wiadomo nt. budowy mostu oraz zbiornika 

retencyjnego, kiedy będą wielkogabarytowe sprzęty wywożone, zaproponowała aby ważne 

uchwały tak jak dzisiejsza o okręgach wyborczych konsultować z mieszkańcami? Dlaczego 

radny Powiatowy nie uczestniczy w sesjach? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-budowa mostu jest na dobrej drodze, inwestycja nie jest 

zagrożona jest realizowana zgodnie z planem, przetarg ma odbyć się jesienią, przeciwnie               

jest z budową zbiornika retencyjnego, przyznana kwota 300 000,-zł na tę inwestycję jest 

zagrożona ponieważ do 2015r ma być rozliczona cały czas są odwołania, które utrudniają 

realizacje inwestycji zgodnie z planem, bez zbiornika nasze plany są do niczego tzw. 

„szpermil”- początek lipca, zaprosimy radnego powiatowego na następną sesję. 

Radny Stania Gerard- zgłosił usterki do parkingu przed urzędem, do poręczy. 

Wójt Gminy Cisek zapewnił, że usterki będą usunięte, poręcze poprawione. 

Zakończono dyskusję,    
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 Ad.10.  Informacja oraz zapytania sołtysów. 

Sołtys wsi Roszowice Elfryda Ignacy-przypomniała o remoncie rowu w Roszowicach,                    

na zebraniu wiejskim Wójt obiecał, że rów będzie robiony. 

Wójt Gminy Cisek potwierdził, że w ramach posiadanych środków finansowych będzie 

robiony, na te inwestycję potrzebujemy 15 000,-zł. 

Sołtys Sączawa Elżbieta- poinformowała, że przy łataniu dziur na drogach pominięto ul. 

Cichą, prosiła o wyjaśnienie co dalej w sprawie nowej ul. k/ posesji Cichoniów? W miejscu 

tym wykoszono pas trawy. 

Wójt Gminy Cisek – trudno tak jednoznacznie określić, lecz prawdopodobnie p. Cichoniowie 

mieli odstąpić trochę gruntu ornego na poszerzenie tej nowotworzonej drogi, obecnie nie 

mamy zaplanowanych środków finansowych na zrobienie nawierzchni  tej drogi. 

Sołtys miejscowości Łany  Mikliss Norbert- prosił o wyjaśnienie Zarządzenia Wójta Gminy 

w sprawie   pobierania opłaty za korzystanie ze świetlic wiejskich. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że zarządzenie dotyczy wszystkich imprez prywatnych, za które 

zgodnie z zarządzeniem trzeba zapłacić, opłaty należy uiszczać na konto Urzędu Gminy, 

opłaty za „media” po imprezie należy wpłacić, osoby zarządzające  świetlicami                             

są odpowiedzialne za wykonanie zarządzenia . W Urzędzie Gminy będzie pracownik, który 

będzie miał w zakresie obowiązków nadzór nad świetlicami.   

Pani Skarbnik Alina Hanisz dodała do wypowiedzi Wójta Gminy, że zarządzenie może 

wygląda groźnie, lecz jest praktycznie po staremu, ponieważ każda świetlica za wynajem 

pobierała opłatę, którą przeznaczano na wydatki dla świetlicy, natomiast „media” płacono       

z budżetu gminy, co było błędem, gmina ponosiła wydatki a dochodów żadnych nie było.     

Wygospodarowane środki finansowe będą również przeznaczane na utrzymanie świetlic, 

jednakże zakupy należy dokonać  na  fakturę.  

Sołtys wsi Miejsce Odrzańskie-Krystyna Żydziak, zgłosiła drogę do remontu ul.Polna 

Łącząca się ze Sławikowem. 

Sołtys wsi Błażejowice  Kurfeld Alfred- wyraził ubolewanie, że komisja rolnictwa 

dokonująca objazdu dróg, nie dojechała do Błażejowic, poinformował, że nastepna grupa 

uczniów szykuje się odejścia do Gimnazjum do Szonowic. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że będzie spotkanie z rodzicami w tym temacie , jeżeli będzie 

taka sytuacja to  zamkniemy nasze gimnazjum. 

Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.- nie wpłynęły żadne interpelacje. 

Ad.12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.-żadnych wniosków nie zgłoszono., 

przewodnicząca słowami „ Zamykam obrady XV Sesji Rady Gminy Cisek”  zamknęła 

obrady – godz.17.
45

. 

 

protokółowała: Małgorzata Siegmann 

           Przewodnicząca 

        Rady Gminy Cisek 

 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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