
Protokół 

z obrad XXII SESJI RADY GMINY CISEK 

z dnia 17 grudnia 2012r.-godz.12.
00 

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

otworzyła i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, obecni wszyscy . Obrady XXII 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. Pani przewodnicząca poinformowała, że dzisiejsza Sesja składa się z dwóch 

części: I roboczej  i  II uroczystej . 

Ad.2. Na wstępie powitała zebranych radnych i pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady 

Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała porządek obrad, który otrzymali wszyscy radni, 

zapytała czy są wnioski do porządku obrad. Zgłosiła zmianę porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu do porządku dwóch projektów uchwał: 

► w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek, 

► zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Cisek oraz rodzaju             

i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.  

  

 Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:   

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad              

      3. Przyjęcie protokołów z obrad XX i XXI Sesji Rady Gminy   

      4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym  

5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

6. Procedura  uchwalenia budżetu gminy na 2013r 

a/   odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

b/  odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                              

     o projekcie uchwały budżetowej, 

c/  odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

d/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                           

     o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej , 

e/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                           

     o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej 

f/  odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

g/ odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

h/ dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami  

    komisji problemowych, 

i/ głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu, 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/  uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. 

b/ uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej  

            c/ zmiany do budżetu gminy na 2012r. 

            d/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012r., 

            e/ przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami                           

                pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   

                w 2013r.” 

      

 



             f/  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek, 

             g/ zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Cisek oraz  

                rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi  

                budżetu. 

8.  Zapytania i oświadczenia radnych.  

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Uroczysta II część Sesji Rady Gminy Cisek  odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury 

w Cisku  

Przyjęcie porządku obrad  po dokonanych zmianach poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                    -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Porządek obrad po zmianach jednogłośnie przyjęto. 

Ad.3. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała o uwagi do protokółów z obrad XXI                      

i XXII Sesji . Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Poddano pod głosowanie przyjęcie protokółu z obrad XXI Sesji  z dnia  26.11.2012r. 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                    -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Poddano pod głosowanie protokół z obrad XXII Sesji z dnia 11.12.2012r.  

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                    -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Protokóły z obrad XXI i XXII Sesji Rady Gminy Cisek zostały jednogłośnie przyjęte. 

Ad. 4.Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który przedstawił sprawozdanie z działalności 

międzysesyjnej tj. od 26.11.2012r. do 17.12.2012r.: 

► 28.11.2012r. odbyło się spotkanie z pełnomocnikiem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ds. 

programu Odra 2006  w którym uczestniczyli również: Wice-wojewoda Śląski, Wojewoda 

Dolnośląski i Opolski, dyrektorzy Wojewódzkich Zarządów Inwestycji i Melioracji Wodnych 

z Opola i z Katowic, omówiono sprawy związane z budową zbiornika w Raciborzu  oraz 

sposób finansowania inwestycji „obwałowania” która muszą być zrealizowana na terenie woj. 

śląskiego i opolskiego, na budowę naszych wałów są zabezpieczone środki finansowe                     

z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. opolskiego to pełnomocnik rządu dołoży 

środków finansowych na wykupy gruntów  pod budowę wałów na odcinku od Roszowickiego 

Lasu aż do Miejsca Odrzańskiego, w tym temacie wykupu gruntów jest ustalone na godz. 

18.00 dzisiaj zebranie z mieszkańcami, gdzie zostaną ustalone zasady wypłat odszkodowań za 

grunty przekazane pod budowę wałów, z dalszą realizacją tej inwestycji nie powinno żadnych 

kłopotów, goście byli zadowoleni z wizyty u nas, nasze wsie wyglądają ładnie,   

niejednokrotnie sami nie doceniamy naszej pracy „cudze chwalicie swego nie znacie”,    

► odbyło się kilka posiedzeń w ramach „czystego regionu” spotkania były związane                      

z podjęciem uchwał dotyczących gospodarki odpadami tj. terminów odbioru nieczystości , 

terminów i wysokości opłat- 12,50 zł/ od 1 mieszkańca odpady segregowane, 20zł/od 

mieszkańca odpady niesegregowane  , ustalania składki  członkowskiej-3,46zł od mieszkańca, 
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► rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych do 

szkół podstawowych czyli do Landzmierza, Łan i Roszowickiego Lasu- 87 183zł wartość 

dofinansowania, 

► zakupiono i ustawiono wiatę przystankową w Roszowicach, 

► odbyły się spotkania opłatkowe, łącznie z programem artystycznym naszych dzieci, 

dyskusja: 

Radny Basista Leonard- poinformował, że miał rację ponieważ termin uchwalania 

regulaminów przesunięto do stycznia 2013r, sejm cały czas udoskonala  ustawę śmieciową,  

w skali kraju 265 gmin nie podjęło żadnych uchwał w tym temacie.  

Wójt Gminy Cisek- nasza uchwała w sprawie regulaminu   utrzymania czystości i porządku   

będzie mogła być zmieniana, nowa ustawa „śmieciowa” uchyliła wszystkie dotychczasowe 

regulaminy z dniem 31.12.2012r. i od stycznia mielibyśmy problem z odbiorem nieczystości 

na dotychczasowych zasadach. Ustalona opłata 12,50zł od mieszkańca będzie rzeczywista po 

przetargu, obecnie opłatę przyjęto na podstawie średnich wyliczeń składników celowych 

wpływających na w/w opłatę.  Gminy zrzeszone w   „Czystym Regionie” miały obowiązek 

podjęcia uchwał o regulaminie. Do 30 czerwca 2013r. odbiór nieczystości będzie odbywał się 

na dotychczasowych zasadach. 

Radna Szafarczyk Rozwita- wczoraj zasięgnęła informacji z internetu, i określono terminy do 

31.12.2012r. podjąć uchwałę o regulaminie, Pani radnej może się nie podobać lecz jest taki 

zapis w ustawie który musi być wykonany, nie możemy patrzeć na artykuły z gazet czy 

informacji medialnej. Dlaczego jest protest? mianowicie sposób naliczania opłaty jest 

kontrowersyjny ponieważ ustawodawca określił 3 sposoby: od m
2
 mieszkania, od m

3 
zużycia 

wody, od osób. Innych opcji nie ma i jeżeli gmina lub związek wybierze daną opcję to musi 

ona być zastosowana w obrębie danej Gminy lub jak w naszym przypadku we wszystkich 

Gminach należących do „ Czystego Regionu”.  Jakby nie było, to nie ma „złotego środka” 

aby sprawiedliwie ustalić opłatę. Niektóre gminy również protestują ponieważ mają swoje 

zakłady komunalne wyposażone w śmieciarki i zajmują się wywozem nieczystości i te gminy 

muszą uczestniczyć w przetargach, albo muszą swoje zakłady komunalne  rozwiązać.  

Wyjaśniła, że  ustalonej opłacie mieszczą się opłaty: za paliwo, za opłatę środowiskową , za 

obsługę administracyjną, za wywóz odpadów segregowanych, wielkogabarytowych, 

remontowych. Przez 2 lata będziemy wywozić na wysypisko śmieci do Ciężkowic.  

Stania Gerard- wykup gruntów pod budowę wałów uległ zmianie ?   

Wójt Gminy- zmieniło się na podstawie nowej ustawy, obecny „ nowy odcinek wału” jest na 

zasadzie „spec ustawy”, dotyczy wsi Roszowicki Las  i Przewóz. 

Adam Roman – obecnie, grunty zabrane pod budowę wału np. 3m, a w trakcie budowy wału 

zabrano ścieżkę na 70m,jak teraz będzie? tak było w Roszowickim Lesie, inaczej się  

uzgadnia a inaczej jest w trakcie budowy, na czas budowy wyłącza się z produkcji gruntów 

więcej.  

Wójt Gminy- stawka za sprzedaż gruntów pod budowę wału jest dość wysoka, w tej stawce są 

również ujęte grunty użytkowane na czas budowy, odszkodowania wypłaca Wojewódzki 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych .    

Zakończono dyskusję. 

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

działalności w okresie międzysesyjnym t. od 26.11.2012r. do 17.12.2012r. Informacja stanowi 

załącznik nr 3 do protokółu sesji. Radni nie wnieśli żadnych pytań do przedstawionej 

informacji. 

     

-3- 
PROTOKÓŁ Z OBRAD  XXII SESJI RADY GMINY CISEK Z DNIA  17.12.2012r.  



Ad 6 . Procedura  uchwalenia budżetu gminy na 2013r 

 

Przystąpiono do procedury    uchwalenia budżetu gminy na 2013r. Ustalono, że nie ma 

potrzeby ponownego omawiania projektu budżetu gminy na 2013r.oraz wieloletniej prognozy 

finansowej, ponieważ w tym temacie odbyło się wspólne posiedzenie komisji: rewizyjnej, 

oświaty i rolnej  dnia 07 grudnia 2012r, oraz posiedzenie komisji gospodarczo-budżetowej 

dnia 13 grudnia 2012r.  Prowadząca obrady Przewodnicząca Rozwita  Szafarczyk odczytała :  

► projekt uchwały budżetowej na 2013r , - załącznik nr  4 do protokółu sesji. 

► Uchwałę Nr 614/2012 r. z dnia 8 grudnia 2012r.  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii  o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 

na 2013r. stanowiącej załącznik nr 5 do protokółu sesji, 

 

► projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej , stanowiącej 

załącznik nr 6, . 

►  Uchwałę Nr 615/2012 z dnia 08 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały                             

o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisek na lata 2013-2021 stanowiącą załącznik nr 

7 do protokółu sesji.  

► Uchwałę Nr 616/2012 z dnia 8 grudnia 2012r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  nt. pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

określonego w projekcie uchwały budżetowej –załącznik nr 8, 

► protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady z dnia 07 grudnia 2012r.                            

w sprawie pozytywnej  opinii projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały                  

o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisek na lata 2012-2021,-załącznik nr 9,  

► wyciąg z protokółu komisji gospodarczo-budżetowej z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie 

pozytywnej  opinii projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały o wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Cisek na lata 2013-2021,-załącznik nr 10,  

 

Komisje nie wystosowały żadnych wniosków ani uwag , pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały budżetowej oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej,   w związku z czym 

punkty  6   f, g, h,i,   porządku obrad są bezprzedmiotowe, 

 

Ad 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

Przystąpiono   uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. Radni nie wnieśli żadnych uwag do 

projektu uchwały. Przyjęcie projektu uchwały budżetowej poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                        -  12 głosów, 

przeciw                                   -  2 głosy    

wstrzymało się od głosowania- 1 głos, 

Uchwała Nr XXII/125/2012  Rady Gminy Cisek z 17 grudnia 2012 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok większością głosów została podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr 11 do protokółu sesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Cisek na lata 2013-2021. Projekt uchwały przedstawia źródła finansowania 

planowanych inwestycji oraz przedstawia zadłużenie gminy   Radni nie wnieśli żadnych 

pytań.  
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie :  

za przyjęciem                        - 15 głosów,  

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania- 0 głosów, 

Uchwała Nr XXII/126/2012  Rady Gminy Cisek z 17 grudnia 2012 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej jednogłośnie została podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 12 do protokółu sesji.  

 

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. Omówiła wyprowadzenia kredytów oraz omówiła załączniki . 

Przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej Leonard Basista poinformował, że komisja 

omawiała zmiany wraz z wieloletnią prognozą finansową i opinia komisji jest pozytywna. 

Żadnych pytań nie zgłoszono.  

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                              - 13 głosów, 

przeciw                                         – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania    –  2 głosów  

Uchwała Nr XXII/127/2012  Rady Gminy Cisek z 17 grudnia  2012 r. w sprawie zmian do 

budżetu Gminy na 2012 rok jednogłośnie została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  13. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 

2012r. Projekt uchwały omówiła Pani skarbnik Alina Hanisz.  Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za  przyjęciem                             - 14 głosów, 

przeciw                                         – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania    –  1 głosów  

Uchwała Nr XXII/128/2012  Rady Gminy Cisek z 17 grudnia  2012 r. w sprawie zmian  

wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok jednogłośnie została podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr  14. 

 

Stania Gerard-  dodatkowe punkty świetlne? czy projekt musi robić Urząd Gminy? słyszał 

taką opinię w zakładach energetycznych w Kędzierzynie-Koźlu, jeżeli dotyczy odcinka do 

200m to projekt robią zakłady energetyczne natomiast jeżeli jest odcinek powyżej 200 m to 

projekt robi właściciel, czyli Gmina. 

Wójt Gminy Cisek – błędna informacja, pierwsze słyszy, z zakładami energetycznymi jest 

trudno się dogadać, Gmina musi zrobić projekt, następnie trzeba z zakładami energetycznymi 

uzgodnić , następnie zrealizować projekt.. Koszty oświetlenia ulic ponosi Gmina. Gmina płaci 

czynsz dzierżawny a zakłady energetyczne płacą Gminie podatek od nieruchomości. 

Radca Prawna –potwierdza zdanie Wójta Gminy, wszystkie przedsiębiorstwa tak postępują, 

zakłady energetyczne żądają od inwestora wybudowania a następnie przekazania zakładom 

inwestycji.. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Cisek z organizacjami    pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego  w 2013r.” Udzielono głosu Wójtowi Gminy który omówił projekt 

uchwały . Przewodnicząca komisji oświaty Donata Proksza poinformowała, że projekt był 

omawiany i opinia komisji jest pozytywna. Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za  przyjęciem                            - 15 głosów, 

przeciw                                        – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania    –  0 głosów  

Uchwała Nr XXII/129/2012  Rady Gminy Cisek z 17 grudnia  2012 r. w sprawie    

przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami    pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w 2013r.” została 

jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokółu sesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek. 

Projekt uchwały omówiła Pani Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk. Udzielono głosu 

przewodniczącemu  komisji gospodarczo-budżetowej Leonardowi Basiście, który 

poinformował, ze komisja omawiała projekt i pozytywnie go zaopiniowała. 

 

Przedstawiono komisji 2 warianty podwyżki i jednogłośnie zaproponowano wariant wyższy. 

Podwyżkę pensji Wójta Gminy rozpatrywano pod kątem instytucji, Wójt Gminy dobrze 

zarządza Gminą, mamy dużo inwestycji realizowanych ze środków finansowych  unijnych. 

Trzeba przyznać, że wkład pracy  w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz jest 

duży. Ostatnią podwyżkę   płacy Wójtowi przyznano w 2009r. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za  przyjęciem                            - 15 głosów, 

przeciw                                        – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania    –  0 głosów  

Uchwała Nr XXII/130/2012  Rady Gminy Cisek z 17 grudnia  2012 r. w sprawie 

wynagrodzenia Wójta Gminy została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 16 

do protokółu sesji     

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania 

budżetu gminy Cisek oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu. Projekt uchwały omówiła Pani skarbnik Alina Hanisz. 

Radni nie wnieśli żadnych pytań do omawianego projektu uchwały. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za  przyjęciem                            - 15 głosów, 

przeciw                                        – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania    –  0 głosów  

Uchwała Nr XXII/131/2012  Rady Gminy Cisek z 17 grudnia  2012 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Cisek oraz rodzaju i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu została jednogłośnie podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał.  
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Ad. 8 Zapytania i oświadczenia radnych. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała 

pismo Starosty Powiatu w sprawie utworzenia na terenie Kędzierzyna-Koźla gimnazjum dla 

dorosłych. Pismo stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu. 

Wstępnie ustalono, że nie ma takiej potrzeby,  w Gminach wiejskich młodzież gimnazjum 

kończy.  

Ad.9. Nie wpłynął żadne  interpelacje . 

Ad. 10. Wójt Gminy podziękował za uznanie i przyznanie podwyżki.   Złożono sobie 

życzenia świąteczne. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami 

„zamykam obrady XXII Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz. 13.45
.
 

Radni udali się do Gminnego Ośrodka Kultury na część uroczystą. 

 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                         

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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