
 

PROTOKÓŁ 

Z OBRAD  XX SESJI RADY GMINY CISEK 

Z DNIA 26 listopada  2012r.-godz.15.
00 

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na wszyscy radni obecni  (0,15 min spóźniła się Pani Wyżgoł 

Benedykta ) . Obrady XX 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 Panią kierownik GOPS-u Danutę Czajkowską oraz  zebranych 

radnych, sołtysów  i pracowników urzędu . Zapytała    o uwagi i wnioski do porządku obrad . 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do porządku obrad, przystąpiono do jego  realizacji , który 

przedstawia się następująco:  

 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji . 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

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

4. Sprawozdanie  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku nt.   

    działalności  ośrodka  za 2012r. 

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  za okres X-XI 2012r. 

8.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

     a/  zmian do budżetu gminy na 2012r. 

     b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

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

       d/ ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

9.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

10.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 
 

Przyjęcie w/w porządku obrad poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                            - 14 

przeciw                                     -   0 

wstrzymało się od głosowania   – 0  

Porządek obrad jednogłośnie przyjęto. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokółu z obrad XIX Sesji Rady Gminy Cisek, przewodnicząca Rady 

Gminy Cisek zapytała o uwagi  do protokółu z obrad poprzedniej sesji? Radni nie wnieśli 

żadnych uwag , przyjęcie protokółu poddano pod głosowanie: 

Przyjęcie w/w porządku obrad poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                           - 12 

przeciw                                   -     0 

wstrzymało się od głosowania –   2 

Porządek obrad jednogłośnie przyjęto. 



 

  

Ad.4. Udzielono głosu Pani  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku 

Danucie Czjkowskiej, która przedstawiła sprawozdanie  nt.  działalności  ośrodka  za 2012r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu. 

dyskusja : 

Radny Basista Leonard- zakwestionował, że radni nie otrzymali informacji na piśmie, 

ponieważ danych cyfrowych radni nie można było zapamiętać. prosił o powtórzenie etatów  

w GOPS?  

Pani kierownik udzieliła wyjaśnień- że nie ma żadnego problemu aby radni w przyszłości 

otrzymywali kserokopię informacji. Obecna informacja zostanie złożona w Biurze Rady 

Gminy, i również można otrzymać jej kserokopię. 

W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 10 osób co stanowiło 7,5 

etatów. 

- kierownik jednostki 1 etat, 

- główna księgowa ½ etatu, 

- pracownicy socjalni 3 etaty, 

- referent do obsługi świadczeń rodzinnych 1 etat, 

- usługi opiekuńcze 4 osoby na ½ etatu,  

Wyjaśniła, że usługi opiekuńcze na część etatu jest bardzo dogodnym rozwiązaniem 

ponieważ są sytuacje, że natychmiast ktoś potrzebuje opieki wtedy danej opiekunce zwiększa 

się etat. Jako przykład podała, wypis ze szpitala, są osoby zamieszkujące samotnie ,jeżeli 

trafią do szpitala i osłabione po zabiegu czy operacji to wtedy szpital dzwoni do GOPS-u                  

i należy taką osobę odebrać ze szpitala oraz zapewnić jej opiekę natychmiastową. 

Radna Lewicka Kazimiera – 1.czy są osoby bezdomne przebywające w noclegowniach?  

2.prosiła o wyjaśnienie przebywania w Domach Pomocy Społecznej kiedy płaci GOPS                     

a kiedy płaci rodzina? 3.  czy na ośrodek ma środki finansowe  „wydarzenia losowe”, które 

przykładowo mogą się wydarzyć z ostatnim dniem grudnia? 

Pani Kierownik udzieliła wyjaśnień- mamy osoby bezdomne , zostały one umieszczone                   

w noclegowni w Sławięcicach,  przedstawiła sytuację jak GOPS zdobywa informacje o tym 

czy ktoś jest  bez mieszkania, sytuacja ta miała miejsce niedawno , anonimowo zgłoszono ,że 

osoba pomieszkuje w garażu, GOPS powiadomił policję i postanowiono sprawdzić , 

informacja  była  prawdziwa, ten Pan jest już w schronisku dla bezdomnych, ośrodek nie musi 

mieć żadnej umowy ze schroniskiem. Jeżeli chodzi o „zdarzenia losowe” i związane z tym 

wypłaty zasiłków, to środki finansowe na ten cel są w budżecie i jeżeli zachodzi potrzeba to 

są wypłacane nawet 30 grudnia. 

Sączawa Elżbieta- jeżeli osoba przebywająca w „domu opieki”  zalega z opłatami , ma swój 

dom? 

Pani Kierownik wyjaśniła- nie można nikogo zmusić do sprzedania domu i przekazania 

środków finansowych na DPS, można natomiast wpisać zadłużenie na hipotekę. 

Pani kierownik wyjaśniła zasady przyznawania stypendiów  szkolnych, w tym roku trochę 

zmieniono, a zmiana polegała na akceptacji  faktur imiennych, i mogły być faktury nawet na 

zakup komputera, drukarki i inne. Osoby korzystające z zasiłków zgłaszały się do GOPS-u   

uzgadniały zakupy. 

Radny Stania Gerard zapytał czy sprawy powodziowe są już zakończone? Co z zatrudnieniem 

asystenta rodzinnego? 
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Pani Kierownik wyjaśniła – jeszcze nie, ponieważ nie rozstrzygnięto wszystkich odwołań, 

niektórzy odwołują się od decyzji 3-4 razy, i dlatego okres zakończenia się wydłuża, jeżeli                 

z odwołań wyniknie, że należy trzeba będzie wypłacić odszkodowanie to wypłacimy, 

poinformowała, również ,że oczekuje się na rekontrolę z Najwyższej Izby Kontroli. 

Odnośnie zatrudnienia  asystenta- będzie zatrudnienie na część etatu, na umowę zlecenie, 

określiła to „czas pracy zadaniowej”, asystentowi zostaną powierzone problemowe rodziny do 

których musi codziennie dojechać. 

Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk zapytała -  jakie trzeba spełniać wymogi aby zostać 

pracownikiem usług opiekuńczych? 

Pani kierownik wyjaśniła, że nie są potrzebne dodatkowe  uprawnienia , co do wykształcenia 

to również nie ma określenia: chęć do pracy z ludźmi starszymi, wykonywanie prac 

domowych , uczciwość ,komunikatywność , wyrozumiałość. Na dzień dzisiejszy nie ma 

wolnych etatów ponieważ jak wcześniej poinformowała , opiekunki są zatrudnione na część 

etatu  i w razie zgłoszenia „opieki”, zwiększa się etat opiekunce 

Zakończono dyskusję. Podziekowano Pani Czajkowskiej za złożenie informacji. 

    

Ad. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi 

załącznik nr 4 do protokółu sesji 

 

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

w  okresie międzysesyjnym stanowiącym załącznik nr  5 do protokółu sesji . 

Odczytała pismo Starostwa Powiatowego w sprawie lądowiska . Radni są przeciwni 

dofinansowania tej inwestycji. Pismo stanowi załącznik nr do protokółu sesji 6. 

    

Radny Adam Roman- pismo dotyczy dofinansowania lądowiska stałego dla helikopterów  

ratowniczych.  Prawdopodobnie „przespano” dofinansowanie z projektu unijnego. 

Pani Przewodnicząca  Rozwita Szafarczyk odczytała zaproszenie Posłanki Pani Brygidy 

Kolenda Łabuś na spotkanie, które odbędzie się w Bierawie.. 

   

Ad. 7. Informacja z działalności komisji problemowych Rady Gminy Cisek  za okres X-XI 

2012r.. 

W okresie miedzysesyjnym odbyło się wspólne posiedzenie komisji dnia 21.11.2012r w 

sprawie omówienia propozycji stawek podatkowych. 

Udzielono głosu pani Donacie Proksza- przewodniczącej komisji oświaty, która przedstawiła 

sprawozdanie   z działalności komisji, która przeanalizowała działalność świetlic wiejskich w 

związku z wydanym  zarządzeniem Wójta Gminy wprowadzającym nowe zasady odpłatności 

za korzystanie  ze świetlic. Protokół w dokumentach komisji. 

 

Ad. 8.  Podjęcie uchwał: 

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

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

i paragrafami. 
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Przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej Leonard Basista poinformował, że komisja 

omawiała zmiany wraz z wieloletnią prognozą finansową i opinia komisji nie jest 

jednoznaczna,  komisja ma wiele wątpliwości w temacie remontów dróg i temacie 

dodatkowych punktów świetlnych. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- przeznaczono środki finansowe na dodatkowe punkty świetlne, 

wybrano te odcinki gdzie będą najmniejsze wydatki, niektóre podania w temacie oświetlenia 

ulicznego są po kilkanaście lat w urzędzie. 

Zakupiono agregat prądownicy dla OSP Łany, który w części dofinansował zarząd 

wojewódzki. 

Przedyskutowano temat remontów dróg oraz dodatkowych punktów świetlnych, radni 

kwestionowali brak informacji. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że remonty dróg omawiano z komisja rolną, to jest propozycja na 

wykonanie dokumentacji dla drogi Przewóz-Łany, na którą również może być złożony 

wniosek o dofinansowanie. Następnie rozważano przygotowanie dokumentacji dla drogi 

łączącej Dzielnicę z Łanami, nie mając dokumentacji projektowej  to nie można ubiegać się              

o dofinansowanie. Odnośnie dodatkowych punktów świetlnych wyjaśnił, że projekt zmian 

budżetowych przedstawia propozycję, „ jest kwota szacunkowa”, jeżeli radnie  nie przyznają 

środków finansowych to nie będziemy robić. Wymienił dodatkowe punkty świetlne:  

Kobylice ul. Ogrodnicza, ul. Krótka oraz k/świetlicy, 

Landzmierz ul. Wolności, ul. Łąkowa, k/posesji Talhof, k/posesji Tłuczykont, 

Błażejowice, część ul. Wiejskiej, 

Nieznaszyn k/ posesji Basista, 

Cisek- ul. Sportowa, ul. Szopena, 

Zamierzeniem jest odtworzenie punktów świetlnych, gdzie jest linia energetyczna, wyjątek 

stanowi Landzmierz , gdzie jest wniosek w sprawie punktów świetlnych złożony ok. 18 lat 

temu. Planuje się zrobienie kompleksowej modernizacji oświetlenia, lecz w tej kwestii jest 

wiele problemów jako przykład podał własność- Gmina nie jest właścicielem słupów 

energetycznych i z budżetu gminy nie można nie można przeznaczać środków finansowych 

na inwestycje, których właścicielem jest ktoś inny. To jest problem wszystkich Gmin, pracuje 

się nad tym, lecz jest to zadanie  wysoce skomplikowane i w rachubę wchodzą nie małe 

kwoty finansowe.  

Radny Stania Gerard- pracownik „Tauronu” poinformował  radnego, że w Gminie 

Pawłowiczki zamontowano lampy  „ledowe” zamontowano tych lamp mniej, dlaczego                

w Gminie Cisek nie można.?  

Wójt Gminy Cisek- na modernizacje musielibyśmy mieć ok. 1 mln zł. zaplanowane                        

w budżecie. Warunki modernizacji dyktuje właściciel czyli „Tauron” . Te dodatkowe punkty 

świetlne, które zamierzamy zrobić to będą już energooszczędne lecz na tzw. „ledowe” nas nie 

stać. 

Odnośnie remontów dróg wyjaśnień udzielił przewodniczący komisji Alojzy Wurst, 

stwierdzając, że nie ma miejscowości, gdzie nie wyremontowano by jakiejkolwiek drogi za 

wyjątkiem Dzielnicy i jeżeli jest możliwość otrzymania dotacji na remont omawianej drogi to 

dlaczego nie?  tym bardziej, że łączy miejscowości naszej gminy . 

Wójt Gminy Cisek- wyjaśnił, że krótkie odcinki dróg musimy robić z własnych środków 

finansowych i jeżeli jest szansa pozyskania środków finansowych z zewnątrz to powinniśmy 

skorzystać, preferowane są odcinki dróg dłuższe i łączące miejscowości. 

Innych pytań nie zgłoszono.  
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za                                                - 15 głosów, 

przeciw                                        – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania    – 0 głosów  

Uchwała Nr XX/120/2012  Rady Gminy Cisek z 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian do 

budżetu Gminy na 2012 rok jednogłośnie została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  7  

do protokółu sesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Projekt uchwały omówiła Pani skarbnik Alina Hanisz, radni nie wnieśli żadnych pytań . 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                             - 14 głosów, 

przeciw                                         - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania     - 1 głosów,        

Uchwała Nr XX/ 121/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 26 listopada  2012r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie 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 omawiano na wspólnym posiedzeniu 

komisji dnia 21.11.2012r. –odczytała protokół z posiedzenia. Radni nie zgłosili żadnych uwag 

do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania: 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów,   

 Uchwała Nr XX/ 122/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 26 listopada  2012r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek została 

jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  9  do protokółu sesji. 

     

Przedstawiono stawki podatku rolnego, które również omawiano na wspólnym posiedzeniu 

komisji 21.12.212r. 

Opłaty podatku rolnego utrzymano zgodnie z ceną 1 q żyta- 75,86 zł, ogłoszoną przez 

Główny Urząd Statystyczny stosownym rozporządzeniem . Opłaty podatku w 2013r. 

przedstawiają się następująco:  

Podatek dla gruntów gospodarstw rolnych  zgodnie z Rozporządzeniem GUS (podatek 

płacony przez rolników) wynosi 75,85 zł x 2,5q= 189,65 zł/zł 1 ha przeliczeniowego. 

Podatek rolny zgodnie z Rozporządzeniem GUS (podatek płacony przez podatników podatku 

od nieruchomości posiadających do 1 ha użytków rolnych) wynosi: 

5 q żyta x 75,86 zł = 379,30zł za 1 ha użytków rolnych . 

W zakresie podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna  - 186,42 zł zgodnie                                       

z komunikatem Prezesa GUS z 19.10.2012r. 
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 Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  ustalenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych. Propozycje podatku od środków transportowych również omawiano 

na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 21.11.2012r. gdzie zaakceptowano  4% podwyżkę       

w porównaniu do roku 2012. Radni nie wnieśli żadnych uwag do omawianego projektu. 

przystąpiono do głosowania: 

za przyjęciem                          - 15głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów,   

 Uchwała Nr XX/ 123/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 26 listopada  2012r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i na terenie gminy Cisek 

została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10  do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

 

Ad.   9.  Zapytania i oświadczenia radnych. 

Radny Basista Leonard- 1.kiedy będzie wiata przystankowa w Roszowicach, 2 projekty 

organizacyjne szkół, czy komisja może otrzymać ? i komisja zamierza porozmawiać                          

z dyrektorami szkół, nie może tak być, że na jednego nauczyciela przypada 5 uczni.    

Wójt Gminy Cisek – musi być zgoda zarządcy drogi, wiata jest zakupiona, odnośnie szkół to 

dyrektorzy byli na sesji 05.11.2012r. i można było zadawać pytania. Mówiąc o ilości uczni to 

należałoby zredukować ilość szkół. Godziny nadliczbowe są min. na indywidualne nauczanie, 

poza tym nauczyciele mają 18 godzinny tydzień pracy i wszystkie lekcje „poza” stanowią 

godziny nadliczbowe , dla porównania  w Niemczech obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy. 

Nauczanie indywidualne orzeka lekarz. 

Pani radca prawna- utrzymanie oświaty w gminie jest zadaniem własnym, rada nie może 

zmienić „karty nauczyciela” . 

Wójt Gminy poinformował, że zrobimy spotkanie z dyrektorami szkół w styczniu 2013r.. 

Radny Kaduk Jan- zapytał, kiedy będą usunięte usterki w nowym wielofunkcyjnym budynku? 

Pani radca prawna-  są sankcje wynikające z umowy, jest gwarancja. 

   

Ad. 10.  Informacje oraz zapytania sołtysów. 

Sołtys Mikliss Norbert- zgłosił obsunięcie się ziemi na ul. Zawodzie w Łanach. 

Sołtys Elżbieta Sączawa- ul. Sienkiewicza w Landzmierzu,  drugi etap remontu jest źle 

zrobiony, zapytała dlaczego „spad” zrobiono w kierunku sklepu? Robi się kałuża w czasie 

zimy lodowisko, zagraża bezpieczeństwu klientom sklepu. 

Sołtys Marcin Torka – 1.zgłosił remont wiejskiej „lawety”, strażacy zrobili by remont we 

własnym zakresie, lecz na zakup części? 2. Mieszkańcy budynku socjalnego w Przewozie 

skarżą się ,że nie ma zaplecza gospodarczego, nie ma gdzie schować nawet roweru. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- w sprawie remontu „lawety”  podać koszt remontu, odnośnie 

budynku gospodarczego –we własnym zakresie lokatorów po uprzednim uzgodnieniu                 

z Wójtem. 

Sołtys Ignacy Elfryda- podziękowała za zrobiony rów w Roszowicach , zgłosiła, że są jeszcze 

liczne usterki, zapytała czy nie zamontować barierek ochronnych. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- w sprawie barierek, złożyć wniosek sołectwa  do Starostwa 

Powiatowego .    

Ad. 11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych- żadne interpelacje nie wpłynęły. 
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Ad. 12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.  
Udzielono głosu radnemu powiatowemu Rajmundowi Frischko- który poinformował o najpilniejszych 

pracach przy drogach powiatowych: 

-umocnienie przepustu k/alei Lipowej w Landzmierzu, 

- odprowadzenie wód z ul. Bocznej w Steblowie, 

- wspomniał o pracach w Roszowickim Lesie, 

Sołtys Kazimiera Lewicka- zgłosiła, że przy ul. Planetorza w Cisku pozostawiono „kupki” po 

zamiataniu nieczystości  - przy chodniku,  stanowiące zagrożenie dla rowerzystów. 

Sołtys Elżbieta Sączawa- naprawa łuku drogi k/posesji Wilk przy ul. Głównej                          

w Landzmierzu?  

Rady Rajmund Frischko wyjaśnił, że zakres prac zgłosiła również ul. Gałczyńskiego i ul. 

Wolności z Landzmierza, należałoby wspólnie napisać pismo do Zarządu Dróg Powiatowych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady XX 

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

 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                         

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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