
 

PROTOKÓŁ 

Z OBRAD  XIX SESJI RADY GMINY CISEK 

Z DNIA 05 listopada 2012 r-godz.14.
00 

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

otworzyła i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 14 ( nieobecny radny Adam Roman , Hałas 

Diter spóźnił się 10 min). Obrady XIX 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. 

Ad.2. Na wstępie powitała zebranych radnych i pracowników urzędu i 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 protokółu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Cisek.  

4. Informacja  Kierownika  Rewiru Dzielnicowych Policji w Reńskiej Wsi nt. bezpieczeństwa   

    gminy. 

5. Informacja dyrektorów szkół nt. jakości pracy szkół i przeprowadzonych  egzaminach  

    zewnętrznych. 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

    międzysesyjnym .  

8. Informacja Wójta Gminy  nt. realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012r. 

    a/  przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej nt opinii  o informacji                       

        o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. 

     b/  przedstawienie opinii komisji stałych rady, 

     c/  dyskusja,   

9.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

     a/   zmian do budżetu gminy na 2012r. 

     b/   zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

     c/   zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku  

     d/   powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie  

           pieczy  zastępczej , 

10.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

11.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

13.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 
 

Przewodnicząca rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi lub wnioski do w/w 

porządku obrad. Radni nie zgłosili żadnych uwag do porządku obrad , przyjęcie porządku 

obrad poddano pod głosowanie. 

za przyjęciem                        –  13 głosów,  

przeciw                                   –   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania –  0 głosów, 

Porządek obrad jednogłośnie przyjęto. 
 

 

 



 

Ad.3  Przyjęcie protokółu z obrad XVIII z dnia 28 września 2012r.  Sesji Rady Gminy Cisek, 

radni nie wnieśli żadnych uwag do protokółu. Przyjęcie protokółu poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem - 13 głosów , 

przeciw             - 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów, 

Protokół z obrad poprzedniej sesji jednogłośnie  przyjęto. 

Ad.4  Na obrady Sesji przybył Komendant Rewiru Dzielnicowych Policji w Reńskiej Wsi 

Pan Madaj Jarosław oraz Komendant Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu Pan Hatys 

Dariusz. Udzielono głosu Panom z Policji , którzy przedstawili  najważniejsze informacje 

dotyczące pracy dzielnicowych, na  Gminę Cisk jest dwóch policjantów w osobach:             

A. Dzialuk i A. Sadło.  W porównaniu z gminami ościennymi to Gmina Cisek jest bezpieczną 

gminę. Przedstawiono statystykę wykroczeń: 4 włamania , 2 zniszczenia mienia,                             

8 przestępstw innych, zatrzymano    7 nietrzeźwych kierowców. Stosowano kary pieniężne- 

47 mandatów  i 228 pouczeń. Wymieniono wykroczenia : znęcanie się nad zwierzętami, 

używanie nieprzyzwoitych słów, zaśmiecanie i inne.  Zdarzają się kradzieże na „śpiocha”, „na 

wnuczka”. W dyskusji stwierdzono , że szkoda, że nie przedstawiono  Dzielnicowych Policji, 

lecz Panowie kierownicy poinformowali ,że  na pewno „nowi” dzielnicowi  podejdą do 

sołtysów aby się przedstawić.   

Poinformowano aby zwracać uwagę na osoby obce tzn. złomiarzy i na Romów. Zachęcono 

aby współpracować z policją, nie bać się występować w charakterze świadka, zapisywać                   

nr rejestracyjne jak coś podejrzanego się dzieje, informacje dla policji można również 

podawać anonimowo. Podano do wiadomości nr telefonu komórkowego  dzielnicowych 

policji 604384673 na który można dzwonić. 

Całodobowo można dzwonić na następujące nt: 774822103, 774821710,  alarmowe; 112. 997. 

W dyskusji zgłoszono zdarzenia: 

Na placu PKS VEOLIA w K-Koźlu jest grupa Romów, którzy wyłudzają pieniądze od 

młodzieży wiejskiej. Zapewniono, że Policja sprawdzi ten incydent. 

Panowie z Policji wyjaśnili, że  społeczeństwo  ogólnie boi się ROMÓW, a nie powinni, tzw. 

” groźba karalna” jest karana. 

Pani Elżbieta Sączawa Sołtys z Landzmierza, robi się szybko ciemno a większość pieszych 

użytkowników nie ubiera kamizelek z odblaskowych,  należałoby upominać, ponieważ jak 

ktoś jest na ciemno ubrany to naprawdę jest niewidoczny. 

Policja- zdarzenia drogowe pieszy i samochód są bardzo tragiczne w skutkach, poza terenem 

zabudowanym powinno się mieć chociaż opaskę odblaskową.       

Wójt Gminy podziękował za przybycie na obrady naszej sesji  

10 min przerwy. 

Ad.5. Informacja dyrektorów szkół nt. jakości pracy szkół i przeprowadzonych  egzaminach  

 zewnętrznych: 

Dyrektor PSP Łany Pan Alfred Kordula przedstawił informacje nt pracy i osiągnięć 

edukacyjnych, za rok szkolny 2011-2012. Informacja stanowi załącznik nr do protokółu sesji. 

Dyrektor PSP Landzmierz Pani Alicja Gruszka Bury,– załącznik nr 3 do niniejszego 

protokółu. 

Dyrektor PSP Roszowicki Las  Pani Michalczyk Maria – załącznik nr 4 do niniejszego 

protokółu 

Dyrektor Gimnazjum Cisek Pani Mania Głomb –załącznik nr 5 do protokółu sesji. 
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Ad.6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym- załącznik nr 6. 

Ad.7.  Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie 

 międzysesyjnym stanowi załącznik nr 7  do protokółu sesji.  

Ad. 8 .Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012r, została 

omawiana przez komisje stałe Rady Gminy Cisek: gospodarczo –budżetowa dnia 05 września 

2012r. ,rewizyjna 15 października 2012r. ,pozostałe komisje 22 października  2012 roku. 

Komisje nie wniosły żadnych zastrzeżeń do informacji z wykonania budżetu Gminy. 

Ustalono, że nie ma potrzeby ponownego przedstawiania informacji z realizacji budżetu.   

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała   Uchwałę Nr 456/2012                

z dnia 13 września 2012r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej 

opinii o informacji    z wykonania budżetu za I półrocze 2011roku., która stanowi załącznik nr 

8  do protokółu sesji. Pozytywna opinia komisji stałych Rady Gminy Cisek , stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokółu. 

dyskusja : 

 Radny Basista Leonard- należy się pochwała dla Pana Wójta Alojzego Parysa i Pani 

Skarbnik Aliny Hanisz za wzorową realizację budżetu za I półrocze 2012r.  

Ad 9.  Podjęcie uchwał.  

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

głosu Pani Alinie Hanisz, która omówiła zmiany budżetowe kolejno działami, rozdziałami                    

i paragrafami. 

Przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej Leonard Basista poinformował, że komisja 

omawiała zmiany wraz z wieloletnia prognoza finansową,  jednogłośnie  pozytywnie je  

zaopiniowano. 

W dyskusji zapytano o remont ul. Górnej w Łanach? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- remont ul. Górnej  w Łanach polega na ułożeniu płyt 

betonowych pochodzących z demontażu ul. Zawodzie, wyjaśnił również, że wyremontowano 

również odcinek ul. Ogrodniczej w Roszowickim Lesie, ponieważ mieszkańcy partycypowali 

w kosztach   a firma remontowa była w Roszowickim Lesie. 

Innych pytań nie zgłoszono .Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem - 13 głosów , 

przeciw             - 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów, 

 

Uchwała Nr XIX/116/2012  Rady Gminy Cisek z 05 listopada 2012 r. w sprawie zmian do 

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

protokółu sesji.  

     

Przystąpiono do pojęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz, która omówiła zmiany wpf kolejno działami, 

rozdziałami  i paragrafami. Radni nie wnieśli żadnych pytań .projekt uchwały poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem - 13 głosów , 

przeciw             - 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów, 

 

Uchwała Nr XIX/117/2012  Rady Gminy Cisek z 05 listopada 2012 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik   nr 11 do protokółu sesji.  
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Przystąpiono do pojęcia uchwały w sprawie  zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Cisku. Udzielono głosu Radnej Donacie Proksza, która  poinformowała, że 

projekty uchwał dotyczące zmian w statucie GOPS-u oraz o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej były przedstawiane przez Panią Kierownik GOPS-u na posiedzeniu komisji 

oświaty. Uchwały są niezbędne do realizacji ustawy o przemocy w rodzinie oraz o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy  obligują min. do utworzenia etatu „asystenta 

rodziny”.  Praca asystenta będzie polegała na pracy z rodziną  niewydolną wychowawczo, 

patologiczną. Rodziny problematyczne są znane ośrodkowi pomocy, dlatego ten zakres prac 

będzie wykonywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zamierzeniem ustawodawcy jest, 

aby dzieci nie musiały być zabierane do „Domów Dziecka”. Dlatego jest potrzeba podjęcia 

omawianych projektów uchwał. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał. Radni 

nie złożyli żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

 za przyjęciem - 13 głosów , 

przeciw             - 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów, 

Uchwała Nr XIX/ 118/2012  Rady Gminy Cisek z 05 listopada 2012 r. w sprawie zmian              

w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku została jednogłośnie  podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik     nr  12 do protokółu sesji.  

 

Przystąpiono do pojęcia uchwały w sprawie   powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy  zastępczej . Radni nie wnieśli żadnych pytań 

projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem - 13 głosów , 

przeciw             - 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów, 

Uchwała Nr XIX/ 119/2011  Rady Gminy Cisek z 05 listopada 2012 r. w sprawie 

powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy  

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

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek poinformowała, że temat realizacji ustawy  z zakresu 

przemocy w rodzinie, jak również ustawy śmieciowej  był omawiany na szkoleniu Związku 

Gmin Śląska Opolskiego, prowadzonym przez pana Czesława Tomalika, które w tym roku 

odbyło się w Urzędzie Gminy Bierawa. 

Zakończono podejmowanie uchwał,   
 

Ad 10. Zapytania i oświadczenia radnych, 

Radny Furman Dawid- zapytał w sprawie ustawienia dodatkowych lamp w Błażejowicach? 

Wójt Gminy Cisek –udzielił wyjaśnień, musimy z Panią księgową wyliczyć czy starczy 

środków finansowych, podań na dodatkowe punkty świetlne jest dużo, to nie jest zła intencja 

wójta, lecz potrzebujemy środki finansowe na budowę przedszkola w Cisku, subwencja 

otrzymywana z ministerstwa jest o 1,5mln. zł mniejsza w porównaniu do ubiegłego roku, 

pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. 

Radny Stania Gerard- należy się pochwała za wykoszenie poboczy na terenie Gminy, 

wykoszono również przy drogach wojewódzkich, tylko dlaczego zapomniano o Podlesiu i 

Miejscu Odrzańskim? 

Radny Powiatu Rajmund Frischko- podziękował za zaproszenie na obrady sesji, udzielił 

wyjaśnień, że postara się sprawę załatwić, ponieważ jak ZDP wyjedzie  na teren innej gminy 

to może  nie wrócić,  aby dokończyć wykaszanie w Podlesiu i Miejscu Odrzańskim.  
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Poinformował radnych, że prace związane z przygotowaniem dokumentacji budowy mostu 

przebiegają dobrze, przebieg inwestycji koordynuje zespół roboczy w skład którego wchodzą 

między innymi Wójtowi Gmin. Środki finansowe na budowę mostu są zabezpieczone. Dnia 

29.10.2012r. złożono stosowny wniosek w tej sprawie Do Marszałka Województwa 

Opolskiego. Koszt budowy mostu będzie wynosił- 30 mln. zł  z czego 15% jest kosztem 

starostwa, 85% dofinansowanie, zależy jak wyjdzie przetarg ? jak wyjdzie dobrze to jest 

szansa otrzymania całego dofinansowania. Na funkcję inspektora nadzoru przy budowie 

mostu wpłynęło 5 ofert. Inspektor nadzoru będzie bardzo pomocny przy ocenie ofert firm 

startujących do przetargu. Inwestycja ma być ukończona do 2015 roku. Nowy most będzie 

budowany obok starego.   W ramach prac inwestycyjnych jest również rozbiórka mostu 

starego oraz przebudowa dróg powiatowych przy nowym moście. 

Radny Stania Gerard- w 2013 roku ruszy inwestycja budowy mostu to  nie będzie środków 

finansowych na żadne inne remonty. 

Radny Frischko Rajmund- większość inwestycji będzie zamrożona, ogólnie to nie ma 

środków finansowych na remonty dróg powiatowych przebiegających przez wsie, jest nacisk 

na remonty dróg w mieście. Utrzymanie dróg w mieście jest o 1 kategorię wyżej niż na wsi. 

Dobrze się stało, że aby wzmocniono drogę pomiędzy Steblowem i Roszowicami. Transport 

buraka cukrowego niesie takie następstwa jak niszczenie dróg. Z cukrownia nie można dojść 

do żadnego konsensusu. Cukrownia wskazuje, że to przewoźnik niszczy drogi, przewoźnik 

tłumaczy, że płaci podatki, że jest ubezpieczony i ogólnie jest odpychanie piłeczki. 

W dyskusji nad  transportem, buraka cukrowego stwierdzono: 

- że wszyscy zarabiają a gminy ze swoich budżetów  remontują, 

- komisja rolnictwa powinna  się tematem odbioru buraka cukrowego zająć, 

Przewodniczący komisji rolnictwa Wurst Alojzy- przedstawił w skrócie, jakie uwagi wynikły 

po spotkaniu z przedstawicielem Cukrowni: takiego opornego klimatu jak w Cisku to nie ma 

nigdzie, Cisek jest przeciwny,  ogólnie jest zadowolenie, że jest Cukrownia, rolnicy mogą 

uprawiać buraki cukrowe, są miejsca pracy. 

Radni stwierdzili to może zaprosić  teraz innego pracownika z Cukrowni. 

Radny Powiatu przedstawił informacje odnośnie szpitala w K-Koźlu- jest nowy oddział 

ortopedii, 950 m2 powierzchni, 43 łóżka, w każdej sali łazienka.  

Planuje się jeszcze informatyzację szpitala, polegającą na elektronicznym gromadzeniu 

danych pacjenta oraz na szybszym przekazywaniu wiadomości w szpitalu, jako przykład 

podał: pracownie robiące prześwietlenie czy badanie krwi przekazują elektronicznie wyniki 

do lekarza dyżurnego. W tej kwestii opracowano projekt  o dofinansowanie. 

Przedstawił projekt w sprawie budowy miejsca do lądowania helikopterów ratowniczych, 

wstępne plany  wskazują ,że miałoby to być na tzw. ”wyspie”. koszt tej inwestycji ok.                    

1 mln. zł.  Trwają symulacje, rozważano zaciągniecie kredytu. Wybetonowanie, oświetlenie, 

odległość od lądowania do szpitala nie powinna przekraczać czasu -5 minut. Na chwilę 

obecna zadłużenie szpitala wynosi ok. 6 000 000,-zł lecz spłaty kredytu są terminowe, 

sytuacja finansowa szpitala jest stabilna.   

Radny Basista Leonard – lekarzy specjalistów dalej brak? 

Radny Rajmund Frischko- szpital jest w stanie robić dużo więcej zabiegów, a problem tkwi  

w Narodowym Funduszu Zdrowia, który nie chce zapłacić, jeżeli za każdym punktem pójdą 

pieniądze to szpital uruchomi specjalistów.            

Ad.11.  Informacje oraz zapytania sołtysów- bez informacji, 
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Ad.12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych- odczytano odpowiedź na interpelacje radnego 

Leonarda Basisty, 

Ad.13.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.  

Sołtys wsi Łany – remontujemy drogi gminne i drogi transportu rolnego, a rolnicy nie 

szanują, orzą do samych krawędzi asfaltowych? 

Wójt Gminy Cisek – dać imienny wykaz tych rolników. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek poinformowała, ze redaktorzy Jarosław i Karina 

Jurkowscy nie pracują już w” gazecie lokalnej”, ich artykuły były rzeczowe, kulturalne, 

mądre, strona Cisek ładnie była prowadzona, zawsze na czas dotarli na nasze lokalne 

imprezy.     

Wójt Gminy odczytał podziękowania za okazaną pomoc dla poszkodowanych Gmin: 

- Rzędowice, podziękowanie stanowi załącznik nr 14 do protokółu. 

- Dobrodzień , podziękowanie stanowi załącznik nr 15 do protokółu. 

Ustalono wstępnie termin następnej sesji – na dzień 26.11.2012r., natomiast ostatnia 

uroczysta odbędzie się 17.12.2012r. 

Innych wniosków nie złożono.    
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady XIX 

Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.18.
45.

 

 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                         

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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