Protokół
z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 8 lipca 2013r. –godz.14.00
Ad.1. Obrady XXVI Sesji słowami „Otwieram obrady XXVI Sesji Rady Gminy Cisek”
otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła
prawomocność obrad na 15 radnych, obecni wszyscy . Obrady XXVI Sesji Rady Gminy
Cisek są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik
Nr 1 i 2 do protokółu sesji.
Na wstępie powitała Pana Andrzeja Mazura dyrektora Szpitala K-Koźle, Pana Wójta Gminy
Alojzego Parysa , Sekretarza Urzędu Jerzego Groegera , Panią Skarbnik Alinę Hanisz, oraz
radnych , sołtysów i przystąpiła do realizacji porządku obrad.
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 do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Cisek Rozwity Szafarczyk poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
– 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Wniosek dotyczący zmiany porządku obrad jednogłośnie przyjęto.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad, który po zmianach przedstawia się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XXV Sesji Rady Gminy Cisek.
4. Informacja dyrektora Andrzeja Mazura nt. działalności szpitali w Kędzierzynie Koźlu.
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 w okresie
międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
a/ zmian do budżetu gminy na 2013r.,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013,w Banku
Gospodarstwa Krajowego w Opolu,
d/ przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej,
e/ zmiany przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego.

9. Zapytania i oświadczenia radnych,
10. Informacje oraz zapytania sołtysów,
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych,
12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Ad 3. Przystąpiono do przyjęcia protokółu z obrad poprzedniej sesji. Przewodnicząca
zapytała o uwagi wnioski do protokółu . Radni nie wnieśli żadnych uwag. Przyjęcie
protokółu poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
– 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy Cisek przyjęto jednogłośnie..
Ad 4.Udzielono głosu dyrektorowi Szpitala Kędzierzyn -Koźle Panu Andrzejowi Mazur,
który przedstawił informację nt. obecnej sytuacji finansowej szpitala jak również przedstawił
stan zatrudnienia, zakres udzielanych usług medycznych. Wyjaśnił zadania SOR-u, wyjaśnił
zasady przyjęć na Izbie Przyjęć. Informacja dyrektora Szpitala Kędzierzyn-Koźle stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 5. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie z działalności
w okresie międzysesyjnym :
► odbyła się delegacja naszej Gminy do Gminy partnerskiej w Breitungen w Niemczech
► Pani Maria Głomb dyrektor Gimnazjum zrezygnowała z pełnienia funkcji dyrektora od
września br i zostaną poczynione starania w celu wyboru dyrektora Gimnazjum,
► poinformował o przeprowadzonych przetargach
► udzielono zamówienia z wolnej ręki na koszenie poboczy , wymienił firmy, które będą
wykonywać tę pracę,
► odbyła się impreza międzygminna „ spływ pływadeł ”,
► poinformował o pracach remontowych budynku po byłej szkole w Dzielnicy,
► odbył się konkurs pn” super uczeń, super sportowiec, super talent” w Gimnazjum w Cisku,
nagrody dla najlepszych uczni szkół podstawowych oraz gimnazjum wręczył Wójt Gminy.
Wytypowano również ucznia z dobrymi wynikami nauczania do nagrody Przewodniczącej
Rady oraz ucznia do nagrody Przewodniczącej Komisji Oświaty. Protokół z wręczenia
nagród jest w dokumentach komisji oświaty.
► dnia 07 lipca 2013r. odbyły się zawody sportowo-pożarnicze szczebla gminnego ,
w którym wzięło udział 24 drużyny, zawody rozegrane były w konkurencjach ćwiczenia
bojowe oraz sztafeta pożarnicza, protokół z zawodów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokółu.
► trwają przygotowania do kolejnej inwestycji pn. „ modernizacja oświetlenia ulicznego”,
gdzie musi być zrobiona inwentaryzacja, ustalono aby sołtysi uczestniczyli przy
inwentaryzacji w swojej miejscowości, po obradach sesji zostanie ustalony harmonogram
terminów inwentaryzacji w poszczególnych sołectwach,
dyskusja:
Odnośnie oświetlenia ulicznego to Wójt Gminy jest zwolennikiem zamontowania lamp
„ledowych”, które zużywają mniej energii.
Sołtys Kazimiera Lewicka zapytała czy będą dostawiane nowe słupy elektryczne?
poinformowała, że pominięto informację o imprezie sołeckiej pn. „turniej sołectw” która
odbyła się w Cisku, stwierdziła, że sołectwa robią dużo a zaangażowanie osób
odwiedzających jest małe. Pogoda dopisała ogólnie impreza się udała.
Uczestnikom turnieju zostały wręczone nagrody.
Wójt Gminy wyjaśnił, że na dodatkowe słupy musi być opracowana dokumentacja
projektowa, przedyskutowano przestawienie niektórych słupów elektrycznych, ustalono,
że wątpliwe sprawy zostaną omówione w terenie w trakcie inwentaryzacji, ponieważ
inwentaryzacja będzie robiona wspólnie z zakładami energetycznymi .
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Radny Stania Gerard zapytał co z kubłami do segregacji śmieci?
Wójt Gminy wyjaśnił- przetarg na odbiór nieczystości wygrała firma REMONDIS, która
zadeklarowała dostarczenie worków, ponieważ jest niemożliwością dostarczenia kubłów do
segregacji dla wszystkich posesji – firmy nie nadążają za produkcją kubłów, mieszkańcy
Cisek mają kubły własne, które służą na odpady mieszane, na pozostałe śmieci segregowane
są worki. Jest ustalony harmonogram wywozu śmieci.
Ad.6. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności
w okresie międzysesyjnym tj. od 03 czerwca 2013r. do 08 lipca 2013r. Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 4 do protokółu sesji.
Ad.7. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej Rady Gminy
w okresie międzysesyjnym..
Udzielono głosu przewodniczącym komisji stałych rady , którzy przedstawili informacje
z działalności komisji. od 03 czerwca 2013r. do 08 lipca 2013r. Informacje przedstawiano na
podstawie protokółów, które mieszczą się w dokumentach komisji :
Udzielono głosu Radnej Donacie Proksza- Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury
i Spraw Socjalnych, która przedstawiła imienny wykaz nagrodzonych uczniów w kategorii”
super uczeń, talent , sportowiec” oraz wykaz uczni wytypowanych do nagrody
Przewodniczącej Rady Gminy oraz do nagrody Przewodniczącej Komisji Oświaty. Lista
nagrodzonych uczniów stanowi załącznik nr 5 do protokółu sesji. Poinformowała, że do
nagrody również powinna zostać wytypowana Karolina Kaczmarzyk uczennica Gimnazjum
Cisek, która również osiągnęła wysokie wyniki nauczania oraz wysokie wyniki egzaminów
końcowych.
Udzielono głosu Radnemu Leonardowi Basiście- Przewodniczącemu Komisji GospodarczoBudżetowej, który przedstawił informację nt prac komisji. Komisja analizowała działalność
Gminnej Spółki Wodnej, zapytał dlaczego podmiot jakim jest GSW nie ma dofinansowania
z budżetu gminy mimo iż wykonuje prace na rzecz gminy?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- Gminna Spółka Wodna podlega Staroście Powiatu, jest
powołana do administrowania urządzeniami melioracyjnymi znajdującymi się na terenie
Gminy. Gminna Spółka Wodna ma osobowość prawną(jest prezes, zarząd, księgowość,
komisja rewizyjna, walne zgromadzenie) ma opracowany Statut
zgodnie z którym
wykonuje swoje zadania, obowiązują ją przepisy prawa wodnego. Gmina nie daje żadnych
zleceń Spółce Wodnej, to Spółka Wodna powinna zlecenia wydawać na czyszczenie rowów.
Spółka ma swój budżet w ramach którego realizuje utrzymywanie rowów. Mogą wystąpić
o dotację lecz dotację przyznaje Wojewoda i przy dotacjach należy spełnić odpowiednie
kryteria przy których nie bierze się pod uwagę obszaru ogólnego lecz obszar zmeliorowany,
wtedy nie wszyscy musieliby uiszczać opłaty GSW i byłoby dużo mniej pieniędzy, to jest
również powodem , że Starosta nie podpisuje wniosków o przyznanie dotacji.
Radny Stania Gerard- 350,-zł otrzymuje księgowa, opłatę pocztową z tytułu wysyłanej
korespondencji opłaca Gminna Spółka Wodna , uważa, że Gmina nie finansuje żadnej
działalności Gminnej Spółki, za inkaso opłat każdy inkasent ma wypłaconą prowizję.
Pan radny uważa, że są nieścisłości. Wójt Gminy chciałby mieć wyjaśnione nieścisłości,
ponieważ zadania Gminnej Spółki Wodnej nie są ujęte w budżecie Gmin nie można złotówki
na ten cel wydać.
Protokół z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2013r.

strona 3

Sekretarz urzędu Pan Jerzy Groeger - jest zakupiony papier do wydruku nakazów,
utrzymanie komputera, telefonu, ogrzewanie pomieszczenia, i inne , biuro obsługi Gminnej
Spółki Wodnej mieści się w Urzędzie Gminy Cisek. Przedstawił działalność Gminnej Spółki
Wodnej w Polskiej Cerekwi, której siedziba mieści się poza urzędem. Urząd Gminy Polska
Cerekiew nie ma nic wspólnego ze spółką wodną. U nas jest inaczej, od lat działalność
Gminnej Spółki wodnej było przy stanowisku zarządzającym melioracją i łąkarstwem,
i chociaż obecnie zakresy czynności się pozmieniały to sprawy urzędowe Gminnej Spółki
Wodnej odbywają się w Urzędzie Gminy. To są koszty nie ma nic za darmo i nie można
powiedzieć ,że Gmina nic nie dokłada do bieżącej działalności Gminnej Spółki Wodnej.
Przedstawił sytuację podobną , gdzie to Pan Burmistrz Lewina Brzeskiego poskarżył się
Wojewodzie Opolskiemu, że otrzymuje mało pieniędzy na prowadzenie Urzędu Stanu
Cywilnego, jak wszystkie wydatki policzył to okazało się, że refundacja pokrywa ¼
wydatków, a Urząd Stanu Cywilnego jest czynny przez cały tydzień. Nie otrzymał więcej
pieniędzy i burmistrz zmniejszył do ¼ etatu prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego. Podobnie
jest ze spółką wodną, której biuro mieści się w urzędzie i koszty utrzymania biura nie są
widoczne.
Radny Stania Gerard uważa, że w niektórych gminach Zarząd Gminnej Spółki wykonuje
kosztorys remontu rowu i Gmina finansuje remont rowu. Uważa, że wszystkie rowy
są gminne.
Sekretarz urzędu Pan Jerzy Groeger - przedstawił zasady funkcjonowania Gminnej Spółki
Wodnej, która nie jest jednostką organizacyjną Gminy i nie może otrzymać żadnej dotacji
z budżetu Gminy. Pojęcie to może być mylone ponieważ siedziba Gminnej Spółki Wodnej od
lat mieści się w budynku Urzędu Gmin y Cisek. Przepisy prawne zabraniają finansowania
zadań Gminnej Spółki Wodnej.
Sołtys Kurfeld Alfred- na przykładzie Gminy Polska Cerekiew przedstawił czyszczenie
rowu, który przebiegał przez posesje 4 właścicieli i cała czwórka właścicieli płaciła za swój
wykopany rów, w tym omawianym przypadku były to następujące instytucje: Urząd Gminy,
Gminna Spółka Wodna, Zarząd Dróg
Powiatowych, Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Przypomniał, że na terenie Gminy Cisek nie ma rowów gminnych wyjątkiem mogą być
jakieś odcinki krótkie, których razem może być ok. 2km. resztę przejęła Gminna Spółka
Wodna-ok. 160 km, w porównaniu do Gminy Polska Cerekiew to własnością tej Gminy jest
ok. 15 km rowów a rowów łąkowych jest ponad 120km. Gminna Spółka Wodna Rudnik ma
ok. 30 km rowów w swoim posiadaniu,. Przedstawił opłacanie składek spółkowskich : Cisek
17 zł od 1ha fizycznego i od nieruchomości, co w przeliczeniu na czyszczenie rowów
przedstawia się, że co 20 lat rów jest czyszczony, składka jest za niska, w Polskiej Cerekwi co
7 lat jest dany rów czyszczony. Poinformował, że 10 lat temu czyszczono rów w Byczynicach
w kierunku Roszowickiego Lasu , obecnie jest cały zamulony i należałoby go czyścić.
Nadmienił, że jest problem niskiej opłaty oraz jest problem ludzi i własności, obecnie
mieszkańcy chcieliby nie wiadomo jakie odszkodowania za udostępnienie działki do
czyszczenia rowu, nie pozwolą wjechać, ludzie są bardzo wygodni. Gdyby podwyższono
opłatę do 21 zł z 1 ha fiz. oraz od nieruchomości to już by dało więcej środków do
dyspozycji, lecz w dyskusji stwierdzono, czy nie wzrosłoby zadłużenie, ponieważ niektórzy
rolnicy mówią „ jak podwyższycie składkę to nie zapłacę”. Zakończono dyskusję.
Komisja Rewizyjna przedstawi informację w pkt 8 przy omówieniu projektu uchwały.
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Ad. 8. Przystąpiono do podjęcia uchwał .
Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz, która omówiła projekt uchwały poszczególnymi
działami, rozdziałami i paragrafami. Do zadań inwestycyjnych przedstawiła rodzaj
finansowania.
Udzielono głosu Radnemu Leonardowi Basiście , który swoją wypowiedź rozpoczął od pytań
1. czy jest zaczęty remont drogi na tzw. Kotliny w Cisku? 2. jaki odcinek będzie robiony
przy remoncie ul. Wiejskiej w Dzielnicy?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- droga na tzw. Kotliny wymienione środki finansowe
są na dokumentację projektową, omawiana droga musi zostać poszerzona w tej kwocie
są również wkalkulowane pomiary geodezyjne. Odnośnie remontu ul. Wiejskiej w Dzielnicy,
na remont tej drogi był złożony wniosek w sprawie dofinansowania , remont dotyczy odcinka
od drogi wojewódzkiej do Łan tj. do skrzyżowania z ul. Zawodzie, oraz będą robione dwie
odnogi tej drogi od strony Łan i k/tzw bocianiego gniazda k/posesji: Pasja, Kupka, Grzesik,
Słota, Proksza.
Radny Leonard Basista - ładnie, że coś się robi, lecz wyszło tak, że 3 inwestycje robimy
w jednej miejscowości( budynek świetlicy, droga, dożynki ). Mieliśmy środki finansowe
z rezerwy, które cichaczem znikają nam z budżetu Gminy.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w Dzielnicy dawno już nie było nic robione
Komisja ma wyjaśnione uwagi i pozytywnie opiniuje przedstawione zmiany.
1 radny opuścił obrady sesji o godz. 16.45.
Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania -0 głosów,
Uchwała Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie zmian do
budżetu gminy została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokółu
sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła projekt uchwały.
Nie zgłoszono 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 XXVI/158/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi
załącznik nr 6 do protokółu sesji.
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie w ramach PROW 2007-2013,w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu.
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która wyjaśniła, że są to środki finansowe
z przeznaczeniem na zagospodarowanie centrów wsi w następujących miejscowościach;
Landzmierz, Nieznaszyn, Łany, Roszowice . Kwotę: 281 653,00 zł jest zagwarantowana
stosowna umową z Urzędem Marszałkowskim. Po otrzymaniu dotacji pożyczkę spłacamy w
całości wyjaśniła Pani Skarbnik. Bank pomaga nam na realizacje zadania przed otrzymaniem
pieniędzy z PPOW.
Nie zgłoszono 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 XXVI/159/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013,w Banku
Gospodarstwa Krajowego w Opolu. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej,
Udzielono głosu Pani Kazimierze Lewickiej przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, która
omówiła projekt uchwały dotyczący planu pracy komisji na II półrocze 2013r. udzieliła
informacji nt przeprowadzonej kontroli na nowym obiekcie sportowym –boisku pn”ORLIK”
w Roszowickim Lesie.. W wyniku kontroli komisja stwierdziła, że Pan Włodarski jest bardzo
zaangażowany w prace na „ORLIKU”, obejście jest bardzo zadbane, poddano pod
rozpatrzenie zwiększenie etatu konserwatora obecnie jest ¼ etatu, drugi wniosek komisji to
zatrudnienie sprzątaczki obecnie szatnia ORLIKA jest sprzątana przez sprzątaczki ze szkoły,
jest to dobra wola sprzątaczek, następną sprawa jest szamba które należałoby poprawić.
Radny Adam Roman- ¼ etatu konserwatora to są 42 godziny miesięcznie, to jest za dużo,
wiosną i w lecie głównie wykasza i głównie robi drobne naprawy, większe roboty czy awarie
zgłaszają do urzędu.
Wójt Gminy Cisek- zepsuje się klamka, zepsuje się ławka szkolna, większe rzeczy zleca się
do wykonania, ogrzewanie jest olejowe więc nie musi palić w piecu, także zdecydowano,
że ¼ etatu zupełnie wystarczy. Podobnie jest ze sprzątaczkami szatnia nie musi być
codziennie posprzątana a dzieci ze szkoły również korzystają z ORLIKA.
Innych uwag nie zgłoszono, projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2013r.. w sprawie
przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej, została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi
załącznik nr 8 do protokółu sesji.
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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 piątej zmiany statutu zgodnie z pismem
związku z dnia 26.06.2013r.nr 0120.8.2013 . Pismo stanowi załącznik do protokółu sesji.
Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod
głosowanie:
za przyjęciem
- 13 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymało się od głosowania- 1 głosów,
Uchwała Nr XXVI/161/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2013r.. w sprawie
przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu została bezwzględną
większością głosów podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu sesji.
Zakończono podejmowanie uchwał
Ad. 9. Radny Piegza Adalbert – zapytał o to tory kolejowe, czy były takie uzgodnienia,
że maja być rozebrane i co z budowa ścieżek kolejowych.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-tory kolejowe były własnością kolei
i takie były
uzgodnienia i takie prawo mieli, torowiska zostaną przekazane gminom: Reńska Wieś, Cisek,
Polska Cerekiew. Zamierzają nam również przekazać budynek stacji kolejowej i weźmiemy
ten budynek. Rozbiórka torowiska odbyła się w drodze przetargu.
Radna Kazimiera Lewicka- zapytała-1. co z dotacją na odtworzenie rowu? 2. Mieszkańcy
narzekają na I etap remontu ul. Nowej w Cisku są widoczne pęknięcia. 3. Na ul. Harcerskiej
stoi woda po deszczu.
Wójt Gminy Cisek- chodzi o odcinek 4 km rowu i będzie złożony wniosek do Ministerstwa.
Odnośnie pęknięć na ul. Nowej to będzie sprawdzone w ramach gwarancji..odnośnie zastoisk
wody na ul. Harcerskiej to sprawdzimy po ukończeniu budowy przedszkola.
Radny Furman Dawid –zapytał w sprawie orkiestry gminnej, czy na dożynkach zagrają?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- orkiestra musiałaby mieć zapłacone za dojazd,
członkowie orkiestry są z nie tylko z naszej gminy. Jest ustalone, że grają bezpłatnie na jednej
imprezie gminnej.
Radny Basista Leonard zapytał- kiedy ruszą place zabaw oraz kiedy ruszy remont krótkiego
odcinka drogi Bocznej w Nieznaszynie.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- robi się dokumentacje projektowe.
Radny Stania Gerard zgłosił wniosek w sprawie zatrudnienia lekarza w karetce pogotowia
w Polskiej Cerekwi.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- takie są przepisy w całym kraju tak jest , że w karetce jest
pracownik medyczny.
Radny Wurst Alojzy-w ubiegłym roku ponownie posadzono drzewka na odcinku drogi
pomiędzy Roszowicami a Byczynicami , wcześniej mówiono, że drzewka zniszczyły sarny,
teraz drzewka się ładnie przyjęły i ktoś systematycznie łamie drzewka. Radny uważa,
że zezwolenia powinny być sprawdzane.
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Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- zezwolenia na wycinkę drzew daje się w uzasadnionych
przypadkach, i muszą być nasadzenia nowych drzewek, wyjątek stanowią topole na które
każdy dostaje zezwolenie. Proszę podać rozwiązanie na taka sytuacje, proszę podać nazwisko
kto łamie drzewka, podobnie jest z dzikimi wysypiskami, nikt nie chce oficjalnie zgłosić.
Pani Sołtys Elżbieta Fielhauer- zaprosiła wszystkich na dożynki gminne, które mają się odbyć
w Dzielnicy dnia 8 września 2013r.Zaprosiła delegacje z poszczególnych sołectw
i nie koniecznie muszą być delegacje z koronami żniwnymi.
Ad.10. Sołtys Roszowic Elfryda Ignacy – oberwała się skarpa na rowie k. Kubiny,
Sołtys wsi Łany Mikliss Notbert- za boiskiem w Łanach był rów, który zasypano i należałoby
ustawić kamienie graniczne,
Sołtys wsi Przewóz Marcin Torka –ul. Polna w Przewozie zgłosił przedłużenie o 1 słup
energetyczny,
Sołtys wsi Landzmierz Pani Elżbieta Sączawa-1. zgłosiła uszkodzenie wiaty przystankowej
usytuowanej k/posesji P.Wójtowicza,2. Zgłosiła remont ul. Wąskiej
Sołtys wsi Błażejowice Kurfeld Alfred- posuje się droga w kierunku Ponięcic zaproponował
aby zaplanować do remontu na przyszły rok.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- po zbiorach droga w Landzmierzu zostanie
utwardzona zgodnie z pomiarem, prace będzie wykonywał Pan Kurfeld.
Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje radnych, Żadne interpelacje nie wpłynęły.
Ad.12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. Żadnych wniosków nie zgłoszono.
Porządek obrad wyczerpano Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk
słowami „zamykam obrady XXVI Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.18.00
Protokółowała: Małgorzata Siegmann
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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