
 

Protokół 

z obrad XVI Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 18 czerwca  2012r.-godz. 14.
00

 
 

 

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

otworzyła  i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  

Sprawdziła prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 14 radnych ( nieobecny: Kaduk 

Jan ) . Obrady XVI 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 , sołtysów, Wójta Gminy Alojzego Parysa, Panią Alinę Hanisz- 

skarbnika gminy, Jerzego Groegera –sekretarza urzędu. 

 

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

który otrzymali wszyscy radni, zapytała czy są wnioski do porządku obrad. Zgłosiła zmianę 

porządku obrad polegający na wprowadzeniu do porządku uchwały zmieniającej  podział 

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

w każdym okręgu.  Poinformowała, że do Przewodniczącej Rady Gminy wpłynęło pismo 

mieszkańców sołectwa   Dzielnica wyrażające sprzeciw połączenia z Podlesiem w jeden 

okręg wyborczy. Radny tej wsi Hałas Diter złożył wniosek i projekt uchwały   w tej kwestii, 

czyli uchylenia własnej uchwały z dnia 21.05.20012r. Nr XV/98/2012 i podjęcie nowej 

uchwały w myśl której Podlesie zostanie połączone z Miejscem Odrzańskim w jeden okręg 

wyborczy a sołectwo Dzielnica stanowić będzie odrębny okręg. Odczytała treść pism, które 

stanowią załącznik 3 i 4 do niniejszego protokółu.  

Radny Basista Leonard – zapytał czy uchwała Nr XV/98/201w sprawie podziału  Gminy 

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

okręgu     podjęta na poprzedniej sesji została wysłana do Wojewody Opolskiego i czy opinia 

wojewody jest negatywna ? Zgłasza wniosek przeciwny czyli nie wprowadzanie do porządku 

obrad projektu uchwały zgodnie z prośbą mieszkańców Dzielnicy. 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczk wyjaśniła, że uchwała została 

wysłana i żadnych zastrzeżeń nie ma do spornej uchwały.  

Wójt Gminy Cisek – zgodnie z przepisami prawa, Rada Gminy może zmienić swoją uchwałę,  

każdy radny może przedłożyć projekt uchwały, poprzednia decyzja Rady Gminy była 

nieprzemyślana,   

Radny Stania Gerard-jest radnym 4 kadencję, i uważa aby nie zmieniać podjętej uchwały do 

czasu rozpatrzenia jej przez Opolski Urząd Wojewódzki. 

Zakończono dyskusję; 

Pisemny wniosek Radnego Ditra Hałasa w sprawie  uchylenia własnej uchwały z dnia 

21.05.20012r. Nr XV/98/2012 poddano pod głosowanie :  

za przyjęciem                         - 6 głosów, 

przeciw                                   - 6 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -1 głos, 

ustalono powtórzyć głosowanie, ponieważ jest 14 radnych, i w dyskusji radni potwierdzili, że 

wszyscy głosowali, więc powtórzono: 

za przyjęciem                         - 7 głosów, 

przeciw                                   - 7 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 



 

Wniosek nie został przyjęty – powinno być bezwzględną większością głosów, 

  

Przystąpiono do realizacji porządku obrad, który nie został zmieniony i przedstawia się 

następująco: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

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

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

    międzysesyjnym. 

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

    międzysesyjnym , 

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011r. 

    a/  przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego za 2011r, 

    b/  przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy  na dzień 31.12.2011r. 

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

         o sprawozdaniu  Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2011r, 

   d/  dyskusja,  

    e/  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze   

       sprawozdaniem z wykonania budżetu , 

8.  Procedura absolutoryjna: 

     a/  przedstawienie protokółu i uchwały  komisji rewizyjnej, 

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

          o wniosku Komisji Rewizyjnej, 

    c/   dyskusja, 

    d/   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Cisek 

9.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

     a/   zmian do budżetu gminy na 2012r. 

     b/   zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

10.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

11.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

13.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

Przyjęcie w/w porządku obrad poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                            - 14  głosów, 

przeciw                                     -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -  0 głosów, 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.  

Ad. 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji. Przewodnicząca zapytała o uwagi do 

protokółu.  Radni nie wnieśli żadnych uwag, przystąpiono do głosowania: 

za przyjęciem                             -14 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   – 0 głosów, 

Jednogłośnie przyjęto protokół z obrad poprzedniej sesji.  
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Ad 4. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek , który przedstawił sprawozdanie ze swojej 

działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 21 maja 2012r do 18 czerwca 2012r. 

► odbędzie się remont drogi gminnej Landzmierz-Sukowice w tej kwestii rozstrzygnięto 

przetarg , podpisano umowę z firmą M+ Kędzierzyn-Koźle, wartość inwestycji brutto wynosi 

945 181 000zł , środki finansowe pochodzą z budżetu państwa na usuwanie skutków 

powodzi, 

► podpisano umowę na  budowę budynku Publicznego  Przedszkola w Cisku, przetarg 

wygrała firma inżynierska „ ALOG”  z Reńskiej Wsi , wartość inwestycji brutto wynosi   

2 408 556 000zł, zadanie jest do realizacji w cyklu dwuletnim , środki finansowe również 

pochodzą z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w kwocie 2 210 000,-zł ,różnicę 

dokładamy                       z własnych środków finansowych , 

► rozpatrzono oferty na unieszkodliwienie wyrobów azbestowych, umowę podpisano                     

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, do przetargu przystąpiło 6 wykonawców 

wybrano firmę GOLBUD Namysłów, wartość zadania  36 000,-zł  

►  odbyło się posiedzenie zespołu w sprawie budowy  mostu na rzece Odrze, na którym 

ustalono harmonogram prac , na razie prace przygotowawcze przebiegają zgodnie                              

z ustalonymi założeniami, kolejne działki włączono do infrastruktury około mostowej, 

ogłoszenie przetargu planuje się pod koniec bieżącego roku, planuje się wyłączenie 

korzystania z przeprawy mostowej na okres 5 miesięcy, wyłączenie jest związane z budową 

infrastruktury około mostowej, według założeń pierwotnych planowano budowę drogi na ten 

okres 5 miesięcy , której koszt wynosiłby  ok.1 000 0000zł jednakże odstąpiono od tego 

założenia ponieważ  po tym okresie droga musiały by być rozebrana a grunty rolne musiałyby 

być przywrócone do rolniczego użytkowania ,środki finansowe na ten cel pochodziłyby ze 

starostwa, gminy nie chciały dołożyć pieniędzy, w posiedzeniu uczestniczyła Pani Gabriela 

Tomik wi-ce Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, z którą rozmawiano na temat 

potrzebnych prac remontowych na naszych drogach powiatowych i wręczono jej pismo                   

z zakresem niezbędnych prac na drogach powiatowych przebiegających przez Gminę Cisek, 

► rozpoczęto działania związane z odbiorem budowy budynku socjalnego w Przewozie, 

spisano protokół dotyczący zauważonych usterek , koszt tej inwestycji wynosi 252 000zł , 

► przeprowadzono konkurs na stanowisko urzędnicze , od 01 lipca 2012r. zostanie 

zatrudniony pracownik, który wygrał konkurs, 

► odbył się plebiscyt „ gazety lokalnej-  na  sołtysa roku i na  radnego roku” z Gminy Cisek 

były aż 3 osoby nominowane: 

- sołtys wsi Roszowicki Las Huber Wilk zajął miejsce IX w /w plebiscycie, 

- sołtys wsi Sukowice Mariusz Machulak zajął V miejsce  ,  

- radny Gerard Stania  zajął miejsce VI, 

Jest to miło, że w naszym gronie mamy nominowane osoby-stwierdził Wójt i złożył 

serdeczne życzenia. 

► poinformował o przybyciu delegacji z Gminy partnerskiej z Breitungen-Niemcy, delegacja 

w składzie 7-osobowym została zaproszona z okazji 10-lecia partnerstwa, będą u nas 

przebywać w dniach 22-25 czerwca 2012r  , przedstawił harmonogram pobytu: powitanie w 

urzędzie gminy , przejazd do zakwaterowania , kolacja w GOK Cisek ,  , zorganizujemy 

wycieczkę po naszej gminie- zwiedzimy nowo wybudowane obiekty, oraz udział w „spływie 

pływadel” natomiast w niedzielę tj. 24 czerwca br.  wyjazd do browaru    w  Żywcu, z tej też 

okazji mile jest widziana pomoc radnych , sołtysów w ugoszczeniu delegacji,  
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► udzielił informacji nt koszenia dróg gminnych -  wykoszenie jednego pasa o szerokości 1m 

po obu stronach drogi to potrzebujemy ok.15 000,-zł ,jest to 35 km dróg łączących 

miejscowości wpisanych do ewidencji dróg, nie ma w tym dróg wewnętrznych ani 

osiedlowych , 

► został ogłoszony przetarg na budowę drogi Łany ul.Zawodzie, otwarcie ofert na 29 

czerwca 2012r, 

► poinformował o wydanych decyzjach, zarządzeniach Wójta oraz o wysłanej i przyjętej 

korespondencji,             

dyskusja: 

Radny Adam Roman- na ostatniej sesji pytał czy jest prawdą, że na okres 6 miesięcy 

przeprawa przez most będzie nieczynna , poinformował nawet wyborców, że wiadomości 

ukazujące się w prasie są nieprawdziwe a tu się okazuje, że to jest prawda, że na okres 

remontu przeprawa będzie nieczynna, i Starostwo nie traktuje nas poważnie. 

Wójt Gminy Cisek – informację o wyłączeniu mostu na okres remontu otrzymał na spotkaniu 

dnia 06,06.2012r. które odbyło się w UG Cisek , wyłączenie wynikło z oszczędności aby nie 

budować drogi tymczasowej za ok. 1 000 000zł, co byłoby środkiem nie kwalifikowalnym, 

jako gminy nie mamy środków finansowych na ten cel, starostwo również, okres 6 miesięcy 

jest założeniem projektantów, jeszcze nie wiadomo czy do remontu mostu nie będziemy 

musieli dołożyć pieniędzy.  Gdyby dokumentacja projektowa była gotowa  to wtedy jest 

wiadome , na 20 czerwca jest planowane następnie spotkanie w tej kwestii,  z pewnymi 

faktami musimy się zgodzić, jest możliwość przeprowadzenia rozmów z firmą, która wygra 

przetarg   na temat skrócenia okresu nieczynności przeprawy mostowej. Nowy most będzie 

budowany obok starego, droga gminna w kierunku Roszowickiego Lasu będzie miała 

zmieniony bieg na pewnym odcinku, przejazd przez most będzie wyłączony jak będą robione 

drogi, przyspieszenie tych prac jest możliwe stwierdził Wójt.  

Sołtys Wilk Hubert- w sprawie azbestu,  

Wójt Gminy Cisek- zostanie sporządzona umowa z firmą, która wygra przetarg i firma 

indywidualnie będzie uzgadniać termin odbioru azbestu, przed rozpoczęciem prac należy 

wpłacić do kasy urzędu 25% kosztów usunięcia azbestu, wyjaśnił, że odbiór azbestu będzie 

tylko z tych posesji które złożyły wniosek.  

zakończono dyskusję  

Ad. 5 . Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk przedstawiła informację ze swojej 

działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 21 maja 2012r do 18 czerwca 2012r., 

stanowiącym załącznik do protokółu .  

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

międzysesyjnym tj. od 21 maja 2012r. do 18 czerwca 2012r. Udzielono głosu przewodniczącej komisji 

oświaty, kultury ,zdrowia i spraw socjalnych Donacie Proksza, która przedstawiła sprawozdanie                   

z działalności komisji zgodnie z protokółami nt. omówienia zajęć pozalekcyjnych w placówkach 

oświatowych oraz przygotowania gminy do sezonu turystycznego. 

dyskusja: 

Sołtys Elżbieta Sączawa stwierdziła- aby imprezy w okolicy się nie powielały,  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- praktykowano zasadę złożenia do dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury informacji o planowanych imprezach kulturalnych z poszczególnych sołectw,  w celu 

sporządzenia gminnego kalendarza imprez,  lecz trudno było  wyegzekwować terminowo tych 

informacji, co nie przesądza faktu, że można byłoby wrócić do tych zasad. 
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Radny Stania Gerard- zapytał czy komisja zajęła się stanowiskiem odchodzeniem naszych 

uczniów do Gimnazjum w Szonowicach? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- odbyło się spotkanie z rodzicami i w dyskusji nie 

padło żadne stwierdzenie dlaczego dzieci są wysyłane do Gimnazjum w Szonowicach, można 

przypuszczać, że aby szkoła społeczna mogła funkcjonować to musi mieć dzieci i dlatego są 

czynione wszelkie starania     

w pozyskaniu uczni. 

Sołtys Kurfeld Alfred-potwierdził, że spotkanie z rodzicami dużo dało, na spotkaniu 

wyjaśniono rodzicom, że do szkoły uczęszcza się po to aby się czegoś nauczyć, idąc na 

wygodnictwo krzywdzi się własne dziecko,  natomiast Gimnazjum Szonowice potrzebuje 

uczni i tam nie trzeba się uczyć, sołtysowi są znani uczniowie, którzy mieli kłopoty z nauką w 

naszym gimnazjum natomiast w Szonowicach jest dobrze, młodzież nie musi nawet zadania 

domowego odrabiać. 

Radna Ryborz Anna – rozmawiała z młodzieżą i zapytała wprost „dlaczego dochodzi do 

sytuacji, że dzieci odchodzą do Gimnazjum w Szonowicach?” w odpowiedzi usłyszała, że 

nauczyciele naszych szkół  szykanują uczniów, i rodzice z troski o dziecko wysyłają do innej 

gminy. 

Radny Basista Leonard zapytał- z których sołectw najwięcej dzieci odeszło? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- jeżeli dzieci są szykanowane w naszych szkołach to 

trzeba  o tym mówić, do Wójta taka informacja nie dotarła,  nauczyciel jest zatrudniony ma 

nad sobą dyrektora i powinien realizować swój zakres obowiązków, a jeżeli coś złego się 

dzieje to trzeba o tym mówić, dzieci odchodzą z Błażejowic, Łan i Przewozu. 

Radna Donata Proksza- przedstawiła jak się odbywają dyskusje rodziców „ na korytarzu 

nadaje na nauczyciela a jak przyjdzie do klasy to jest cicho”  czy jak obecne zdarzenie, które 

omawiamy- przenosi dziecko do innej szkoły, rodzice popełniają błąd ponieważ nie 

rozwiązują problemu lecz uciekają od problemu, rodzic powinien bronić swojego dziecka,             

a problemy rozwiązywać, rozmawiając  z dyrektorem szkoły , rozmawiając z nauczycielem,              

czy nawet rozmawiając z Wójtem, możliwości jest wiele, jeżeli ktoś nie potrafi porozmawiać 

to może napisać „grupową petycję” , uważa, że większość rodziców krytykuje a się nie 

odezwie. 

Sołtys Sączawa Elżbieta- „ szkoła jest drugim domem” i dziecko powinno się w niej dobrze                         

i bezpiecznie czuć, bywa też tak, że rodzice w obecności dzieci źle mówią o nauczycielach 

podważając autorytet   nauczycieli, rodzice powinni sprawdzić sytuację „u źródła” a nie 

przenosić dziecko do innej szkoły. 
Radny Wurst Alojzy-zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji w temacie szkół. 

wniosek radnego poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

 Wniosek radnego jednogłośnie przyjęto i zakończono dyskusję. 

Udzielono głosu przewodniczącemu komisji gospodarczo-budżetowej Leonardowi Basiście , 

który przestawił sprawozdanie z działalności komisji. Komisja przeanalizowała wydatki 

poniesione na kluby sportowe oraz na Gminny Ośrodek Kultury- protokóły znajdują się 

dokumentach komisji. Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Ogłoszono 10 min przerwy. 
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Ad.7. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 

2011r. 

    a/  przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego za 2011r, 

    b/  przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy  na dzień 31.12.2011r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  zapytała radnych czy jest potrzeba 

omawiania sprawozdania z wykonania budżetu, jak również sprawozdania finansowego 

Gminy Cisek przedstawiającego  bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej, 

rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu w jednostki na dzień 31.12.2011r oraz 

informacji o stanie mienia komunalnego.   Radni stwierdzili jednomyślnie „ nie ma takiej 

potrzeby”, ponieważ wszystkie komisje rady omawiały w/w tematy na posiedzeniach  :  

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

   z komisją oświaty , kultury i spraw socjalnych  dnia 27 kwietnia 2012r. 

-  gospodarczo-budżetowa dnia   30 kwietnia 2012r.   

-  rewizyjna dnia  04 i 18 maja 2012r  

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

Hanisz, którzy  omówili sprawozdania oraz udzielali wyjaśnień  do omawianych sprawozdań.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała Uchwałę Nr 178/212                 

z dnia 18 kwietnia 2012r Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej  

opinii o  sprawozdaniu  Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2011r. Opinia RIO Opole 

stanowi załącznik nr 6. 
  dyskusja : 

Radny Wurst Alojzy – zapytał o wydatki bieżące w Dziale 600 Transport i Łączność „ 

przegląd dróg gminnych” na kwotę: 1 845,-zł,  na jaki przegląd dróg wydano pieniądze? oraz 

na jaki cel wydano kwotę : 56 371zł w Dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- wszystkie drogi gminne mają założone karty 

ewidencyjne,    w/w kwota została wydana na założenie takiej karty  dla drogi gminnej Cisek 

–Steblów, natomiast  środki finansowe   w kwocie 56 371 „ pozostałe wydatki bieżące 

związane z utrzymaniem budynków komunalnych    i zieleni”  zostały wydane na utrzymanie 

wszystkich  budynków komunalnych oprócz budynków placówek oświatowych, czyli 

mieszkalne, socjalne, budynek urzędu, świetlice wiejskie itp. 

zakończono dyskusję . 
 

Przystąpiono do  podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

gminy wraz ze   sprawozdaniem z wykonania budżetu . Przewodnicząca Rady Gminy Cisek 

Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały.  Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu 

uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                        - 14 głosów, 

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-0 głosów, 

Uchwała Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 18 czerwca 2012r w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze   sprawozdaniem z wykonania budżetu 

została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  7 do protokółu sesji.  
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Ad. 8.  Procedura absolutoryjna. 

Udzielono głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Kazimierze Lewickiej, która 

odczytała:   

 a)  protokół  nr  5/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek  z dnia 04 i 18 maja 2012r.                  

w sprawach : kontroli wykonania budżetu Gminy za rok 2011r., kontroli stanu obiektów 

komunalnych i analizy informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie wg stanu na 31 

grudnia 2011r. oraz podjęcia uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium. 

 b) uchwałę nr 1/2012 komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium   

   

Protokół  oraz uchwała komisji rewizyjnej stanowią załączniki  nr 8,9 do protokółu sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała Uchwałę Nr 301/2012       

z dnia 11 czerwca 2012r Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej 

opinii wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Cisek                        

z wykonania budżetu za 2010r . Uchwała RIO Opole  stanowi załącznik nr 10 do protokółu 

sesji. 

dyskusja: 

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

Radny Sączawa Zbigniew opuścił obrady sesji wcześniej tj. o godz.15.30. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium  Wójtowi Gminy Cisek. Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                        - 13 głosów, 

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XVI/100/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 18 czerwca 2012r w sprawie 

udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Cisek została jednogłośnie podjęta .Uchwała 

stanowi załącznik nr 11 do protokółu sesji. 

Wójt Gminy podziękował radnym za współpracę za udzielenie  absolutorium, „ wynik naszej 

wspólnej działalności za rok ubiegły” , gospodarka finansowa  gminy uległa pogorszeniu, 

dochody nam maleją, kryzys daje się we znaki, podziękował Pani Skarbnik Alinie Hanisz, 

pracownikom urzędu, sołtysom.      

Ad. 9. Przystąpiono do podjęcia uchwał. 

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

2012r. Komisja gospodarczo-budżetowa omawiała zmiany na swym posiedzeniu przed sesją         

i pozytywnie zaopiniowała poinformował jej przewodniczący Leonard Basista.Radny Stania 

Gerard-prosił o wyjaśnienie kwoty 8 000,-zł wydanej na kosztorysantów, 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- są to zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli 

do zasiłków powodziowych do 20 000,-zł i powyżej, kontrolujący zausterkowali  ok. 800 

wniosków o zasiłki celowe na usuwanie skutków powodzi , które ponownie należało 

zweryfikować, w wyniku weryfikacji niektórzy mają pieniądze do zwrotu i mieszkańcy 

wracają dobrowolnie lub przez komornika niesłusznie pobrane zasiłki celowe.   
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Radny Adam Roman-zapytał czy możemy ubiegać się o zwrot  środków finansowych                       

w kwocie:  8 000,-zł wydanych na kosztorysantów ? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień, że ogólnie wydano 33 000zł na kosztorysantów                    

i te pieniądze nie podlegają zwrotowi z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi.  

Innych pytań nie zgłoszono i zakończono dyskusje. 

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                          -  13 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Uchwała Nr XVI/101/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 18 czerwca 2012r w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2012r  została jednogłośnie podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 12 do 

protokółu sesji. 
 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wielofunkcyjnej prognozy finansowej, projekt 

uchwały omówiła pani skarbnik  Alina Hanisz. Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu 

uchwały.   

Projekt uchwały w sprawie wielofunkcyjnej prognozy finansowej poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                          -  13 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 18 czerwca 2012r w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej   została jednogłośnie podjęta .Uchwała stanowi załącznik 

nr 13 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad.10 Zapytania i oświadczenia radnych.  

Radny Wurst Alojzy – 1.wyraził zadowolenie z wykoszenia poboczy przy drogach gminnych, 

ponieważ wykoszone pobocza to jest bezpieczeństwo użytkowników, w dyskusji stwierdzono, 

że wystarczy wykosić pas ok. 1m, 2. Zapytał co w temacie , modernizacji oświetlenia 

ulicznego, 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że do wyliczeń nie brano pod uwagę dróg osiedlowych ani dróg 

transportu rolnego, odnośnie modernizacji oświetlenia  to na razie przystąpiliśmy wspólnie            

z gminami ościennymi do przetargu na dostawę tańszej energii elektrycznej, następnie 

zrobimy starania na modernizację. 

Radny Piegza Adalbert- zwrócił się z prośbą w sprawie zrobienia lokalu wyborczego                      

w świetlicy w Steblowie, uważa, że wtedy więcej mieszkańców z Sukowic i Steblowa szłoby 

do głosowania. 

Wójt Gminy wyjaśnił, należy sprawdzić pod względem przepisów prawnych, ponieważ 

obwód do głosowania musi mieć odpowiednią ilość wyborców. 

Radny Adam Roman-w związku z dalszą budowa wałów w Roszowickim Lesie zmieniono 

oświetlenie uliczne na ul. Mickiewicza, oświetlono prawą stronę wałów p. pow. ogólnie  

odcinek ul. Mickiewicza jest nieprzejezdny ze względu na trwające roboty, jest dużo błota na 

drodze , firma stawia samochody ciężarowe jak chce, nie ma żadnego oznakowania                         

o trwających robotach w tym rejonie, w razie jakiegoś nieszczęścia dojazd na ul. Głogowiec 

przez ul. Mickiewicza jest niemożliwy, a większość służb ratowniczych taki dojazd ma 

zaznaczony w swojej bazie danych. 

Wójt Gminy Cisek potwierdził, że sprawa jest skomplikowana i uciążliwa.  
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Ad.11. Sołtys Mikliss Norbert- zapytał czy mamy wpływ na stan dróg wojewódzkich  jako 

przykład podał wykaszanie poboczy -na terenie Cisek wykoszono 1 pas w innych  gminach 

wykoszono 2 pasy poboczy? 

Wójt Gminy Cisek -   również temat ciężki, 

Radna Ryborz Anna- stwierdziła, że nie zawsze musi być ciężki  temat  z drogami, ostatnio 

napisała pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie dziur , osobiście to pismo zawiozła 

i dziury w Przewozie są załatane. 

Sołtys Wilk Hubert-zapytał w sprawie wyścigów konnych które będą organizowane   wspólne 

z Gminą Polska Cerekiew ? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-  klub jeździecki „Lewada” jest organizatorem 

wyścigów konnych, trasa będzie przebiegać drogami polnymi  przez Gminę Cisek i Polska 

Cerekiew miedzy innymi część trasy będzie przebiegać po wale p.pow.  w dniach 13-14 lipca 

2012r., trasa wyścigów zostanie podana do publicznej wiadomości. 

Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje- nie wpłynęły żadne odpowiedzi. 

Ad.13. Wójt Gminy udzielił  informacji nt. organizacji „Spływu Pływadeł”, który odbędzie 

się 23-24 czerwca 2012r., zaprosił do wzięcia udziału w imprezie, organizatorem jest Gmina 

Bierawa lecz po stronie Cisek też będzie wiele atrakcji, innych wniosków nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk „ zamknęła obrady XVI Sesji Rady Gminy 

Cisek ”-godz. 16.
45

. 

 

 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

 

         Przewodnicząca 

        Rady Gminy Cisek 

 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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