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

otworzyła i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 14 radnych( nieobecny Basista Leonard) . 

Obrady XXIII Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne  i zdolne do podejmowania uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokółu sesji.  

 Powitała Wójta Gminy, Sekretarza Urzędu, Panią Skarbnik,   oraz 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.  Przewodnicząca    

zgłosiła zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu pkt.6 „ł”- projektu uchwały                

w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/91/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 23 kwietnia 2012r. 

zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli . 

Wniosek przewodniczącej poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                    -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu w/w projektu uchwały  jednogłośnie 

przyjęto. 

Radny Stania Gerard zgłosił wniosek w sprawie wykreślenia z porządku obrad pkt.6 „l”- 

projektu uchwały  w sprawie funduszu sołeckiego, ponieważ należało przedyskutować temat. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek poinformowała, że nie ma nic nowego w tym temacie,  

rok temu dokładnie omówiono zasady skorzystania z funduszu sołeckiego, jest to praca dla 

sołtysów.  Przy omawianiu projektów uchwał zdecydujemy wspólnie, przypomniała, że 

określony ustawowy termin podjęcia uchwały tj. do 31 marca każdego roku. 

Radny Gerard Stania wycofał swój wniosek. 

Przewodnicząca poinformowała aby z projektu uchwały w sprawie wyrażenia lub nie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków  stanowiących    fundusz 

sołecki wykreślić „nie wyrażenia”. 

Przyjęcie zmian do porządku obrad  poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                    -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Zmiany do porządku obrad zostały jednogłośnie przyjęte. 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad, który po zmianach przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad              

      3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII 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. Podjęcie uchwał w sprawach: 

             a/ zmiany do budżetu gminy na 2013r. 

             b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

                c/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie           

                 prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2013r., 

             d/ przekazania środków finansowych dla Policji, 



             e/ udzielenia dotacji w 2013roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty   

                 budowlane przy   zabytku wpisanym  do rejestru zabytków. 

             f/  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania   

                  bezdomności zwierząt, 

             g/  przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. 

             h/ wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie  

                 Gminy Cisek, 

             i/  wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez Powiat Kędzierzyńsko – 

                 Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu, 

             j/  przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek, 

             k/  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

                 Alkoholowych na 2013r. 

             l/  wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących                           

                     fundusz sołecki. 

             ł/  uchylenia uchwały Nr XIV/91/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 23 kwietnia 2012r.    

                 zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązku wymiaru  

                godzin zajęć nauczycieli 

      7.  Zapytania i oświadczenia radnych.  

      8.   Informacja oraz zapytania sołtysów 

      9.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

     10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Ad.3. Przewodnicząca zapytała o uwagi do protokółu z obrad XXII sesji z dnia 17 grudnia 

2013r. Radni nie wnieśli żadnych uwag. Przyjęcie protokółu 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 Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który przedstawił sprawozdanie ze swojej 

działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 17 grudnia 2012 rojku do 04 marca 2013r. 

►  odbyły się zebrania wiejskie, 

►  odbyły się zebrania strażackie, 

Wójt wyraził zadowolenie, zebrania są dobrze przygotowane, mieszkańcy poruszają bieżące 

problemy, 

► poinformował, że był z wizytą w Czeskiej Gminie Neplachovice, Wójtem tej Gminy jest 

Pani  Dana Szrejderowa, gmina liczy ok. 900 mieszkańców, położona jest ok. 70 km od nas, 

posiadają ładny zabytkowy zamek, naszym zamierzeniem jest podpisanie umowy 

partnerskiej, mogłaby być współpraca do wniosków unijnych, 

► odbyło się spotkanie z biskupem opolskim Andrzejem Czają, 

► złożono wniosek do „Euro-Cantry” o w sprawie dofinansowania remontu dachu  oraz 

zrobienie elewacji na budynku komunalnym w Dzielnicy, 

► poinformował o przeprowadzonych przetargach, 

► poinformował o imprezach kulturalnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku, 

► poinformował  o wydanych decyzjach, zarządzeniach, zmianach w ewidencji działalności 

gospodarczej,  

Dyskusja: 

Adam Roman-1. zapytał co z inwestycją „ budową wiatraków?”2.przy podejmowaniu 

uchwały o regulaminie odprowadzania nieczystości segregowanych mówiono tylko                          

o workach a teraz jest możliwość otrzymania kosza? 
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Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-będą 2 wiatraki ustawione lecz w innym miejscu niż 

wcześniej planowano, odnośnie śmieci wyjaśnił ,ustawa „śmieciowa” została ponownie 

znowelizowana i jest możliwe worek żółty  lub pojemnik do segregacji śmieci suchych, na 

etapie tworzenia regulaminu tej możliwości nie było. 

Przedyskutowano  rozwiązanie umowy z firmą Remondis- odbierającą śmieci   i ustalono, że  

„rozwiązanie”  umowy należy złożyć w Urzędzie Gminy, a urząd przekaże do „Czystego 

Regionu” . 

Ad. 5. Pani Przewodnicząca przedstawiła informację ze swojej działalności w okresie 

międzysesyjnym tj. od 17 grudnia 2012 rojku do 04 marca 2013r. Informacja stanowi 

załącznik nr 3 do protokółu sesji  

Ad.6. Przystąpiono do podjęcia uchwał:  

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

2013r. 

dyskusja :  

Szafarczyk Rozwita- zwiększono dotację na GOPS, z przeznaczeniem na  domy starców? 

Czy osoby przebywające w tych domach nie mają rodzin? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- dofinansowanie  dotyczy osób  samotnych, którzy 

przekazali swoje gospodarstwa na Skarb Państwa, dlatego obowiązkiem Gminy jest 

dopłacenie brakującej kwoty na pobyt w domu opieki,  jest kolejny problem rodzi się  mało 

dzieci na terenie Gminy, społeczeństwo nasze się starzeje.  

Komisja gospodarczo-budżetowa omawiała zmiany  i pozytywnie je zaopiniowała.  

Innych pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           – 14 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania    - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXIII/ 132/2013 Rady Gminy Cisek  z dnia 04 marca 2013r.    w sprawie 

zmian do budżetu gminy na 2013r. została jednomyślnie podjęta . Uchwała stanowi załącznik 

nr 4 do niniejszego protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

projekt uchwały omówiła projekt uchwały. 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 XXIII/ 133/2013 Rady Gminy Cisek  z dnia 04 marca 2013r.    w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 5 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej                   

w 2013r. Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Alina Hanisz informując radnych, że           

w terapii zajęciowej uczestniczą 2 osoby z terenu naszej Gminy i corocznie zajęcia są 

dofinansowane z tego powodu. Dofinansowanie jest objęte umową, w której są opisane 

warunki otrzymania dotacji jak również zasady i terminy rozliczania. Radni nie wnieśli 

żadnych uwag.  
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

za przyjęciem                           – 14 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXIII/ 134/2013 Rady Gminy Cisek  z dnia 04 marca 2013r.    w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie 

prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej  w 2013r. została jednogłośnie podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr 6 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Alina Hanisz, informując, że dofinansowanie jest na 

poziomie roku poprzedniego. Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały .Projekt 

uchwały poddano pod głosowanie. 

za przyjęciem                           – 12 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 2głosów, 

Uchwała Nr XXIII/ 135/2013 Rady Gminy Cisek  z dnia 04 marca 2013r.    w sprawie 

przekazania środków finansowych dla Policji  została większością głosów podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr 7 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2013roku na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty  budowlane przy   zabytku wpisanym  do rejestru 

zabytków. Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Alina Hanisz informując radnych, że 

dofinansowanie dotyczy kościoła w Miejscu Odrzańskim, który jest wpisany do rejestru 

zabytków. Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano 

pod głosowanie. 

za przyjęciem                           – 12 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 1 głos, 

1 radny był nie uczestniczył w głosowaniu .  

Uchwała Nr XXIII/ 136/2013 Rady Gminy Cisek  z dnia 04 marca 2013r.    w sprawie 

została większością głosów podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi i zapobiegania  bezdomności zwierząt, projekt uchwały został omówiony przez 

Panią Przewodniczącą Rady Gminy Rozwitę Szafarczyk.  Poinformowała, że poprzednia 

uchwała w tej sprawie z dnia 21 maja 2012r. zostaje uchylona oraz wyjaśniła zmiany, które 

wprowadzono. Radni nie wnieśli żadnych pytań do omawianego projektu.  Projekt uchwały 

poddano pod głosowanie. 

za przyjęciem                           – 14 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0głos, 
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Uchwała Nr XXIII/ 137/2013 Rady Gminy Cisek  z dnia 04 marca 2013r.    w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania  bezdomności 

zwierząt, została jednomyślnie przyjęty. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokółu.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 

Opolskiego w Opolu. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała 

projekt uchwały oraz  uzasadnienie przyjęcia czwartej zmiany  statutu  zgodnie z pismem 

związku z dnia 15.03.2013r.nr0120.2.2013 . Pismo stanowi załącznik  do protokółu sesji. 

Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie:  

za przyjęciem                         -     14 głosów,  

przeciw                                   -       0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-      0 głosów, 

Uchwała Nr XXIII/138/2013  Rady Gminy Cisek z dnia 04 marca 2013r.. w sprawie   

przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu została jednogłośnie 

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

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisek. Udzielono głosu Wójtowi Gminy 

Cisek , który przedstawił zmiany poszczególnymi punktami, paragrafami. Radni nie wnieśli 

żadnych pytań do omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         -     14 głosów,  

przeciw                                   -       0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-      0 głosów, 

Uchwała Nr XXIII/139/2013  Rady Gminy Cisek z dnia 04 marca 2013r.. w sprawie   

wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

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

 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie    wyrażenia zgody na założenie   i prowadzenie 

przez Powiat Kędzierzyńsko –Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych                                                  

w Kędzierzynie-Koźlu. Projekt uchwały omówił radny powiatu Rajmund Frischko, 

utrzymanie gimnazjum jest w gestii powiatu, gminy z tego powodu nie będą ponosiły żadnej 

opłaty, widocznie jest  potrzeba utworzenia takiego gimnazjum, nasi mieszkańcy będą mogli 

korzystać z tego gimnazjum. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.  

za przyjęciem                         -     13 głosów,  

przeciw                                   -       0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-      0 głosów, 

jeden radny nieobecny w chwili głosowania 

Uchwała Nr XXIII/140/2013  Rady Gminy Cisek z dnia 04 marca 2013r.. w sprawie      

wyrażenia zgody na założenie  i prowadzenie przez Powiat Kędzierzyńsko –Kozielski 

Gimnazjum dla Dorosłych    w Kędzierzynie-Koźlu została jednogłośnie podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr 11 do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie    przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Cisek, projekt uchwały omówiła przewodnicząca tej komisji Kazimiera Lewicka 

odczytując plan pracy komisji na I półrocze 2013r. Radni nie wnieśli żadnych pytań do 

projektu uchwały. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie; 

za przyjęciem                         -     14 głosów,  

przeciw                                   -       0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-      0 głosów, 

Uchwała Nr XXIII/141/2013  Rady Gminy Cisek z dnia 04 marca 2013r.. w sprawie    
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek   została jednogłośnie podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokółu sesji.  

  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki              

i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2013r. Projekt uchwały omówiła Małgorzata 

Siegmann, wyjaśniając zmiany jakich dokonano w porównaniu do uchwały z roku 

poprzedniego. Radni nie wnieśli żadnych pytań . Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         -     14 głosów,  

przeciw                                   -       0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-      0 głosów, 

Uchwała Nr XXIII/142/2013  Rady Gminy Cisek z dnia 04 marca 2013r.. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych 

na 2013r.został jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na wyodrębnienie                         

w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz sołecki na 2014r. Projekt uchwały jest 

radnym i sołtysom znany. Zdania dyskutantów były podzielone: 

► w innych gminach realizuje się zadnia zgodnie z wydzielonym funduszem sołeckim, jako 

przykład podano Gminę Polska Cerekiew, gdzie w małej miejscowości Koza według ilości 

mieszkańców i powierzchni podobna jest do naszej Płoni, zrobiono plac zabaw, w tej gminie 

corocznie realizuje się małe zadania z tego Funduszu, 

► miejscowość Błażejowice jest „za” funduszem , 

► miejscowość Kobylice jest „przeciw” funduszowi, ponieważ Wójt Gminy realizuje zadania 

gminy ma do tego celu  pracowników, a przy realizacji zadań z funduszu sołeckiego 

wszystkie obowiązki i odpowiedzialność spoczywa na sołtysie, jeżeli nie dotrzyma się 

terminów realizacji to pieniądze przepadają, 

► większość sołectw ma pod opieką świetlice wiejskie i co będzie z małymi wydatkami  

związanymi z utrzymaniem tych świetlic? jako przykład podano zepsuje się kran, spłuczka, 

drzwi, uszkodzi się meble? obecnie małe naprawy są realizowane ze środków rady sołeckiej, 

Wójt Gminy poinformował- musi to być konkretny projekt nie związany z konsumpcją                   

i wszystkie wydatki muszą być uwzględnione, 

Aby nie przedłużać dyskusji przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała sołtysów niżej 

wymienionych sołectw o potwierdzenie „tak” czy „nie”.: 

Błażejowice- tak, Cisek- tak,  Dzielnica-nie, Kobylice-nie ,Landzmierz- nie, Łany-nie, 

Nieznaszyn-nie, Miejsce Odrzańskie-nie, Podlesie-nie, Przewóz – tak, Roszowice-nie, 

Roszowicki Las- nie, Steblów-nie, Sukowice-nie. 
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Na 14 sołectw 3 sołectwa są „za” funduszem sołeckim natomiast 11 sołectw jest „przeciw”. 

Zakończono dyskusję . 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

za przyjęciem                         -     5 głosów,  

przeciw                                   -     8 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-    1 głosów, 

Uchwała Nr XXIII/143/2013  Rady Gminy Cisek z dnia 04 marca 2013r. w sprawie nie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków  zgody na wyodrębnienie      w budżecie gminy 

środków stanowiących    fundusz sołecki większością głosów została podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr  14 do protokółu sesji. 
 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie     uchylenia uchwały Nr XIV/91/2012 Rady 

Gminy Cisek z dnia 23 kwietnia 2012r.  zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli. Projekt uchwały omówił Wójt 

Gminy Cisek .  Radni nie wnieśli żadnych pytań . Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         -     12 głosów,  

przeciw                                   -       1 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-      1 głosów, 

Uchwała Nr XXIII/144/2013  Rady Gminy Cisek z dnia 04 marca 2013r.. w sprawie    

uchylenia uchwały Nr XIV/91/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 23 kwietnia 2012r.  

zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do 

protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał.  

Ad 7.  Zapytania i oświadczenia radnych. 

Stania Gerard- budowa  mostu jest marzec „rok minął i nic się nie zrobiło” , remont drogi od 

ul. Bełk w Cisku do Landzmierza,  dlaczego remontu tej drogi nie rozpoczęto od 

Roszowickiego Lasu, jak ogłoszono do przetargu tylko kawałek drogi tzn. od Gimnazjum  do 

lokalu Garden Cafe w Cisku. 

Radny Powiatu Rajmund Frischko udzielił wyjaśnień – wstępny koszt budowy mostu 

wyceniono na kwotę 32 mln zł, most jest na etapie procedury przetargowej. Wpłynęło 7 ofert, 

wykonawcy oferowali cenę ok. 20 mln zł za wykonanie inwestycji, jedynie firma Czeska 

złożyła ofertę opiewającą na kwotę 16 mln zł i ta firma została przez komisję odrzucona. 

Firmy mają ustalony  termin na ewentualne złożenie odwołania. Wybrano ofertę na zrobienie 

za 19 mln 600 tys. zł.  Zakończenie prac planuje się na X-XI2014roku. Oferta przetargowa na 

budowę mostu zawiera ok.500str i jest to oferta międzynarodowa. Budżet powiatu na rok 

2013 zamknął się kwotą: 110 mln zł zadłużenia  z tego 30 mln stanowi pożyczka na budowę 

mostu. 

Także stwierdzenie ,że rok minął i nic się nie zrobiło jest stwierdzeniem bardzo 

krzywdzącym.  

Odcinek remontu drogi Cisek –Landzmierz- krótki odcinek, wcześniej udało się przekonać 

komisję infrastruktury powiatu K-Koźle o konieczności  remontu , odcinek ten był 

zaplanowany do projektu tzw. „Schetynówek”, wstępnie koszt remontu został oszacowany na 

0,5 mln zł ( odcinek od Gimnazjum do Urzędu Gminy), po wykonanych badaniach   

nawierzchni, stwierdzono, że nawierzchnia drogi jest słaba i należy zrobić odpowiednią 

podbudowę  co spowodowało  dwukrotne podwojenie kosztów. Przeanalizowano  remont 

omawianego odcinka drogi i zdecydowano  na przeprowadzenie remontu ze środków 

finansowych popowodziowych. 
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Robiono starania aby wydłużyć odcinek remontu, lecz ze względów finansowych Starosta nie 

wyraził zgody. 

 Udzielił wyjaśnień nt. budowy lądowiska w pobliżu szpitala K-Koźle. . Starosta Powiatu 

wysłał do samorządów pisma informacyjne o inwestycji jak również o partycypowaniu                   

w kosztach , które nasza rada przyjęła „chłodno”. Starosta jednak zamierza realizować to 

zadanie wielotorowo: I etap - poprosił Gminy  o partycypowanie  w kosztach,  II etap - 

odsunął termin o1 rok aby realizacja budowy lądowiska zakończyła się w 2014r, III etap-                 

z budżetu starostwa wyasygnować środki w wysokości ok.1 mln. zł, które powinny 

wystarczyć na budowę lądowiska, Starostwo do końca 2016r. musi przekazać  6  mln zł na 

modernizację szpitala  aby spełnić wszystkie wymagania unijne.  Kwota 100 000,- zł 

partycypowania w kosztach budowy lądowiska, nie była wysoka a gmina Cisek odmówiła. 

Jeżeli chodzi o powiat kędzierzyńsko –kozielski to dalej zadaniem priorytetowym jest 

budowa mostu. Ta inwestycja przyblokuje wszystkie inne inwestycje, to podobnie 

funkcjonuje jak w naszych budżetach domowych. Poprzedni Starosta  Powiatu  odpychał 

budowę nowego mostu, ponieważ zdawał sobie sprawę, że nawet jeżeli złoży wniosek o 

dofinansowanie ze środków unijnych to budżet powiatu nie wytrzyma wydatków.    

Radny Gerard Stania – powiat  nie złożył wniosku o dofinansowanie budowy lądowiska dla 

helikopterów , teraz otrzymali nakaz budowy, i  żąda się pieniędzy  od Gmin.    „Starostwo 

jest cienkie”. 

Radny powiatu przypomniał niektóre poczynania w sprawie budowy lądowiska, w 2005 roku 

została przekazana działka na kozielskiej wyspie  Gminie Kędzierzyn – Koźle                                  

z przeznaczeniem pod budowę , jednakże nie zrobiono żadnych poczynań w  kierunku 

budowy lądowiska  i powiat otrzymał działkę powrotem na ostatniej sesji . Zapewnił, że 

lądowisko będzie budowane na tzw. ”wyspie”, wyjaśnił, że starostwo nie pominęło żadnej 

możliwości ubiegania się o środki finansowe z zewnątrz i stwierdzenie, że „ powiat jest cienki 

jest stwierdzeniem krzywdzącym”. Starostwo wykorzystało wszystkie możliwości , nie było 

naboru, na które szpital kozielski mógł złożyć wniosek a nie złożył, jeżeli taki dowód Pan 

Radny Stania  znajdzie, że można było zrobić coś dla szpitala a powiat nie zrobił ,to można do 

dyskusji wrócić,  temat dotyczy budowy lądowiska i remontu dwóch budynków szpitala. 

Poinformował, że ze względów finansowych zrezygnowano  z remontu dworku   w Komornie 

za kwotę 6 mln.zł   Należy rozsądnie podchodzić do projektów unijnych. Przypomniał zapisy 

strategii Rozwoju Opolszczyzny na lata  2007-2013.  Nadmienił, że większość samorządów 

zadłużyła się żeby skorzystać  z programów unijnych, natomiast nie mając własnych środków 

nie można korzystać z programów zapewniających dofinansowanie. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił zasady remontu odcinka drogi powiatowej Landzmierz-

Roszowice, wstępnie zakładano  remont odcinka drogi o długości ok. 6 km od Gimnazjum               

w Cisku do ul. Biadaczów  w Landzmierzu  który miał kosztować ok. 6 mln zł. Powiat 

otrzymał  tylko ok.1 mln. zł. na wykonanie zadania, więc za 1 mln nie zrobimy 6 km drogi   

dlatego zmniejszono odcinek remontu : od Gimnazjum Cisek do lokalu Garden Cafe., kwota 

inwestycji nie może zostać przekroczona , w przeciwnym przypadku pieniądze są do zwrotu. 

Starostwo nie otrzymuje 100% dofinansowania tylko 80% starostwo , czyli na przyznany                

1 mln zł starostwo musi dołowych 200 000zł środków finansowych własnych. Odcinek ten 

musi mieć wzmocnioną podbudowę co podwyższa koszt remontu. technologia remontu 

została uzgodniona z drogowcami i nie powinna się fałdować pod wpływem ciężkiego 

transportu samochodowego „ małymi krokami również możemy dojść do celu” stwierdził 

Wójt. Wójtowi zależało na remoncie odcinka dłuższego w tej kwestii odbyło się szereg 

rozmów z Powiatem. 
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Radny Wurst Alojzy- był program popowodziowy , który zakładał 100mln zł na usuwanie 

skutków powodzi dla Gminy Cisek, w tej kwocie ujęto: budowę przedszkola w Cisku, most, 

remonty dróg i inne. 

Wójt Gminy Cisek- to był projekt zatwierdzony przez Wojewodę oraz przez Marszałka 

Województwa,  w którym zaplanowano usunięcie szkód powodziowych według symulacyjnej  

wyceny: tj.  remont drogi wojewódzkiej Kobylice-Biadaczów do rz. Odry, remont drogi 

powiatowej od Landzmierza ul. Biadaczów  przez Cisek aż do ul. Lipowina w Roszowickim 

Lesie , budowa mostu za 38mln.zł, budowa i remonty uszkodzonych wałów 

przeciwpowodziowych, remont dróg gminnych za  1 mln 400tys , remont drogi Landzmierz –

Sukowice  za kwotę 1 mln 400 tys. zł, remont drogi Cisek-Roszowicki Las ul. Malczewskiego 

za 266 tys. zł.,  remont budynku socjalnego w Przewozie za kwotę 1mln.10 tys.zł.,  budowa 

przedszkola w Cisku za  2 mln.210 tys.zł., odbudowa rowów melioracyjnych za kwotę  1 mln 

369tys.zł.  Przedstawił zasady podziału środków finansowych na usuwanie skutków powodzi: 

pieniądze otrzymał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska , Regionalny Program 

Operacyjny Województwa, Budżet Państwa. Dla otrzymania tych środków na poszczególne 

zadania  muszą być wszystkie dokumenty skompletowane , kosztorys, wniosek, przetarg. To, 

że Gmina Cisek znalazła się na liście 14 Gmin najbardziej poszkodowanych było kolejnym 

atutem. Składając projekt nie wiedzieliśmy ile otrzymamy środków  finansowych. 

Radna Lewicka Kazimiera- jeżeli  Gmina Kędzierzyn –Koźle nie zrobiła nic w temacie 

lądowiska  to   Gmina powinna odpowiadać, ogólnie w naszym Starostwie dzieje się źle,  

radni powiatu powinni wyciągnąć konsekwencje w stosunku do Gminy Kędzierzyn-Koźle. 

Radny Powiatu potwierdził, że radna Kazimiera Lewicka ma rację lecz odpowiedzialność 

ponosi Powiat i jeżeli lądowisko nie zostanie wybudowane nie zostanie podpisany kontrakt 

pomiędzy szpitalem a NFZ-tem, a za tym potoczą się konsekwencje następne, zwolnienia 

pracowników, prestiż szpitala spadnie i inne, a przecież wszyscy korzystamy z pomocy 

medycznej  szpitala. Oddział Szpitalno-Ratunkowy powinien być.   

Radny Adam Roman – opowiedział sytuację, kiedy szukał pomocy dla osób poszkodowanych 

w wypadku, stwierdził, że wcale nie jest tak dobrze jak w wolne dni oczekuje się pomocy 

medycznej, w wolnych dniach nie ma radiologa w pogotowiu(firma FALC MEDYCYNA) 

wzywano radiologa z domu ,  oczekiwano ok. godziny na jego przybycie. Radny Adam udał 

się do Pogotowia Ratunkowego w Azotach( Falc),  3 osoby wróciły z SOR ( Szpitalny 

Oddział Ratunkowy)  bez udzielonej pomocy, następnie odesłano osoby poszkodowane do 

Koźla. 

Radny Powiatu udzielił wyjaśnień, iż wiele osób przyjeżdża do SOR-u z chorobami 

przewlekłymi, którymi powinien  zająć się  lekarz rodzinny. Szpitalny Oddział Ratunkowy 

ma umowę podpisaną na ryczałt.  

W dyskusji radni stwierdzili, że przeciętny pacjent nie jest zorientowany i uważa skoro 

ośrodek zdrowia jest nieczynny to musi udać się na pogotowie ratunkowe, lub na izbę przyjęć 

szpitala. Jest to kolejny chory system, NFZ powinien dawać pieniądze po udzielonej pomocy 

medycznej a nie jak jest do tej pory na pacjenta, który złożył deklarację, Obecnie jest problem 

otrzymania skierowania  na badania specjalistyczne.  Wiele uwag jest pod adresem karetek 

pogotowia, dlaczego w karetkach nie ma lekarzy. 

Ustalono : wybierać odpowiednich posłów, programy wyborcze są dobre a w praktyce jest 

inaczej. 

Zakończono dyskusję w temacie służby zdrowia.  
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Radni zgłosili następujące usterki na drogach: likwidacja uszkodzeń nawierzchni drogi 

wojewódzkiej nr 410 w miejscowości Kobylice. Pobocze drogi jest zdewastowane. 

Remont  ul. Biadaczów w Landzmierzu w kierunku rz. Odry 

Odtworzenia rowu przy drodze wojewódzkiej na odcinku  od Dzielnicy   w kierunku Łan . 

Remontu pobocza w Dzielnicy przy ul. Wiejskiej k, posesji nr 8-11, gdzie również                          

są  głębokie  dziury niebezpieczne szczególnie przy mijaniu  pojazdów, oraz  ułożenie korytek 

odpływowych na odcinku ok. 50m  po przeciwnej stronie tej ulicy. 

 

Ad.8   Informacja oraz zapytania sołtysów 

Pani sołtys Kobylic zgłosiła, że są dziury  po kanalizacji w Kobylicach? 

► czy będą frezowany ze ścinki asfaltu? 

► w Cisku na ul. Olszowej w czasie remontu, pominięto wjazd do posesji Adamiec i Kerner, 

możnaby zrobić frezowi nami, 

► zgłoszono remont ul. Krótkiej i Polnej w Przewozie również frezowinami, 

► rów między Łanami a Dzielnicą k/ byłej weterynarii, „woda leje się drogą” teraz są   

   przymrozki „jest to pułapka dla kierowców” 

► w Landzmierzu zgłoszono następujące prace: remont ul. Głównej, remont ul. Biadaczów 

do posesji Halamody, Świderskich, Kurowskiej, remont zarwanego mostku k/posesji 

Strużyna, 

remont ul. Cichej, utwardzenie nowo wymierzonej drogi k/posesji Cichoń, chodnik przy              

ul. Głównej do ul. Bocznej,   

Wójt Gminy – będzie przegląd  gwarancyjny przyłączy kanalizacji, wymienione krótkie 

odcinki dróg tylko z naszego budżetu mogą być remontowane. 

Ad 9.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

Żadne interpelacje nie wpłynęły, 

Ad. 10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. Nie zgłoszono żadnych wniosków. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady XXIII 

Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.17.
30.

 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                         

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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