Protokół
z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 23 lipca 2013r. –godz.15.30
Ad.1. Obrady XXVII Sesji słowami „Otwieram obrady XXVII Sesji Rady Gminy Cisek”
otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła
prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 13( nieobecni: Furman Dawid, Stania Gerard).
Obrady XXVII Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji.
Na wstępie powitała Pana Wójta Gminy Alojzego Parysa , Sekretarza Urzędu Jerzego
Groegera , Panią Skarbnik Alinę Hanisz, oraz radnych i przystąpiła do realizacji porządku
obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała pismo Wójta Gminy
z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Cisek w trybie pilnym. Pismo
stanowi załącznik nr 2 do protokółu sesji. Odczytała porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach :
a/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dzielnica-Łany”,
b/zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w przedszkolach-Budowa Budynku
Publicznego Przedszkola w Cisku ”
3. Wolne wnioski i zakończenie obrad XXVII Sesji
Radni nie wnieśli żadnych uwag do porządku obrad, przystąpiono do jego realizacji.
Ad.2. Przystąpiono do podjęcia uchwały w zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Dzielnica-Łany”.
Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Alina Hanisz, informując, że kredyt
w nieprzekraczalnej kwocie 328 000,-zł będzie przeznaczony na realizację w/w zadania .
Projekt uchwały omawiano i pozytywnie zaopiniowano na komisji gospodarczo-budżetowej.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do omawianego projektu . Projekt uchwały poddano pod
głosowanie :
za przyjęciem
-13 głosów,
przeciw
-0 głosów ,
wstrzymało się od głosowania -0 głosów,
Uchwała Nr XXVII 162/2013 z dnia 23 lipca 2013r, w sprawie
zaciągnięcia
długoterminowego kredytu , została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do
protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację
zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w przedszkolachBudowa Budynku Publicznego Przedszkola w Cisku ”.
Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Alina Hanisz, informując, że kredyt
w nieprzekraczalnej kwocie 399 000,-zł będzie przeznaczony na realizację w/w zadania .
Projekt uchwały omawiano i pozytywnie zaopiniowano na komisji gospodarczo-budżetowej.

Konieczność zaciągnięcia dwóch kredytów spowodowana jest bieżącymi płatnościami za
wykonywane prace budowlane. Środki finansowe pochodzące z kredytów będą stanowić
wkład własny Gminy w realizacji inwestycji- wyjaśniła Pani skarbnik.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do omawianego projektu . Projekt uchwały poddano pod
głosowanie :
za przyjęciem
-13 głosów,
przeciw
-0 głosów ,
wstrzymało się od głosowania -0 głosów,
Uchwała Nr XXVII 163/2013 z dnia 23 lipca 2013r, w sprawie
zaciągnięcia
długoterminowego kredytu, została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do
protokółu sesji.
Zakończono podejmowanie uchwał.
Ad.3. Radny Basista Leonard- skierował uwagi do „ Czystego Regionu”, zapytał co zrobić
z mieszkańcami starszymi, którym wysłano informacje z nr konta, którzy nie mają
samochodu ani nie potrafią posługiwać się komputerem? Proponuje aby firma wprowadziła
książeczki opłat za śmieci i aby sołtysi inkasowali wpłaty za śmieci.
W dyskusji zapytano, czy jest prawdą, że opłata za śmieci ma być zaokrąglona do całej kwoty
czyli do kwoty 13,-zł. Ogólnie stwierdzono, że u nas ustalono za wysokie opłaty, niektóre
gminy mają ustaloną opłatę w wysokości 6,-zł czy nawet 4,-zł., firma nie wywiązuje się ze
swoich obowiązków, nie odbiera kubłów, nie odbiera worków segregowanych.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-problemy z nową ustawą śmieciową są w całej Polsce,
z firmą REMONDIS podpisano dopiero 28.06. 2013r. dlatego nie mogą wywiązać się
terminowo z warunków określonych w umowie, praktycznie firma miała 3 dni na
zaopatrzenie mieszkańców w worki, kubły itd., Wójt przyznał rację, co obchodzi przeciętnego
mieszkańca , deklaracja została złożona i powinno być wszystko dograne, zobaczymy jak się
sprawdzi w praktyce w terminie późniejszym
Zakończono dyskusję dotycząca śmieci.
Przewodnicząca odczytała pismo, które wpłynęło do Rady Gminy Cisek od Pana Konrada
Haronska.
Radni ustalili w dyskusji, aby problem w terenie sprawdziła Komisja Rolnictwa , Ochrony
Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy .
Porządek obrad wyczerpano. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk
słowami „zamykam obrady XXVII Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.16.00
Protokółowała: Małgorzata Siegmann
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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