
 

 

  

Protokół 

z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia  12 listopada   2013r. –godz.14.
00 

  
 

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

otworzyła i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.   

Sprawdziła prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 14 ( nieobecni: radny  Kaduk Jan, 

spóźnienie 0,15 min radna Wyżgoł Benedykta). Obrady XXIX Sesji Rady Gminy Cisek są 

prawomocne  i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1  do 

protokółu sesji. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2.  

Na wstępie  powitała  zaproszonych dyrektorów szkół, Wójta Gminy Alojzego Parysa, Panią 

Alinę Hanisz- skarbnika gminy, Jerzego Groegera –sekretarza urzędu oraz radnych , 

sołtysów, 

Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy  odczytała porządek obrad , zapytała  o   uwagi , radni nie 

wnieśli żadnych uwag do porządku obrad. Przyjęcie porządku obrad poddała pod głosowanie: 

za przyjęciem                         – 13 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów, 
Ustalony porządek obrad jednogłośnie przyjęto i przystąpiono do jego realizacji. 

  

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.              

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy. 

 4. Informacja dyrektorów szkół o stanie realizacji zadań oświatowych  za poprzedni rok  

     szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów . 

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym  

 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach  

      podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz przedstawienie analizy oświadczeń  

      majątkowych. 

 7. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy  

         Cisek w okresie międzysesyjnym. 

 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

       a/ zmiany do budżetu gminy na 2013r. 

       b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

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

      d/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  

           najmu, 

      e/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

         Alkoholowych na 2014r., 

      f/ przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami                           

         pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   

         w 2014r.” 

9. Zapytania i oświadczenia radnych.  

10.  Informacja oraz zapytania sołtysów 

11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 



Ad. 3. Przystąpiono do przyjęcia protokółu z obrad  XXVIII Sesji.  Przewodnicząca   Rady 

Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  zapytała o uwagi do protokółu z obrad  XXVIII sesji                 

z dnia 30 września 2013r .Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokółu, jego przyjęcie 

poddano pod głosowanie: 

 

za przyjęciem                          – 13 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów, 

Protokół z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 30 września  2013r jednogłośnie 

przyjęto. 

 

Ad.4.  Zgodnie z porządkiem obrad udzielono głosu dyrektorom szkół, którzy omówili 

złożone na piśnie informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w swoich placówkach 

oświatowych za rok szkolny 2012-2013.. 

► dyrektor Gimnazjum Cisek, Małgorzata Szczygieł Pander- informacja stanowi załącznik nr 

3 do protokółu sesji, 

► dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu, Alicja Gruszka Bury – 

informacja stanowi załącznik nr 4 do protokółu sesji, 

► dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Roszowickim Lesie ,Maria 

Michalczyk- informacja stanowi załącznik nr 5, 

► dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach Alfred Kordula- informacja stanowi 

załącznik nr 6 do protokółu sesji. 

dyskusja:  

Radny Basista Leonard – z przedstawionych informacji wszystko wygląda ładnie lecz jest 

niepokojącym, że po ukończeniu Gimnazjum „wszystko mija”, uczą się zawodu i wyjeżdżają. 

Pani dyrektor Gimnazjum wyjaśniła: wyjazdy młodzieży to nie jest wina Gimnazjum, mamy 

młodzież zdolną, pracowitą, spokojną, jako dyrektorce dobrze jej się pracuje i nie ma żadnych 

zastrzeżeń  do uczniów jak również rodziców. Wybierając szkołę ponad gimnazjalną, 

niejednokrotnie młodzież nie kieruje się swoimi zdolnościami, tylko patrzy: na koleżankę lub 

patrzy na możliwości dojazdowe. W przyszłości Pani dyrektor zamierza zatrudnić doradcę 

zawodowego i psychologa szkolnego. Nadmieniła, że ważniejsze byłoby zatrudnienie 

psychologa.  

Radna Ryborz Anna – była nieobecna na sesji dnia 30.09.2013r. kiedy to min. omawiano 

temat dowozu dzieci do Gimnazjum, stwierdziła, że  dowóz uczni należy lepiej dopracować , 

ponieważ obecnie uczniowie wcześnie wyjeżdżają, późno wracają, i muszą na autobus 

oczekiwać. Przy opracowywaniu przetargu na dowóz uczni do naszych szkół należy temat 

rozwiązać. Musiałoby więcej autobusów szkolnych jeździć. 

Pani dyrektor Gimnazjum wyjaśniła- jest  rozważana możliwość wcześniejszego rozpoczęcia 

lekcji i wtedy młodzież wcześniej jechałaby do domów. 

Radny Basista Leonard stwierdził, że PSP Landzmierz jest w komfortowej sytuacji, ma mało 

dzieci- średnio w klasie jest 9 dzieci, przyrównał do indywidualnego nauczania ponieważ 

nauczycie ma czas dla każdego ucznia  na każdej lekcji. 
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Przedyskutowano uczęszczanie dzieci 6-letnich do szkoły, problemem jest przygotowanie 

techniczne szkół i finanse z tym związane. Nikt za darmo nie dokona przeróbek pomieszczeń 

sanitarnych. Grono pedagogiczne jest przygotowane na przyjęcie 6-latków do szkół. 

Zakończono dyskusję, podziękowano dyrektorom za przybycie na obrady sesji i ogłoszono   

10 min. przerwę. 

Ad.5. Wójt Gminy Cisek przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 

międzysesyjnym tj. od 30 września 2013r do 12 listopada 2013r. Sprawozdanie stanowi 

załącznik 7 do protokółu sesji. 

W dyskusji zapytano o budowę placów zabaw, które do końca roku mają powstać                            

w 4 sołectwach, pytania dotyczyły kwestii finansowych. Wójt Gminy udzielił wyjaśnień nt 

temat terminów i finansowania placów zabaw.  

Ad 6. Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk przedstawiła informację ze swojej 

działalności w okresie miedzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokółu sesji, 

Ad 7. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy  

Cisek w okresie międzysesyjnym tj. od 30 września 2013r do 12 listopada 2013r. 

Udzielono głosu przewodniczącej komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych 

Donacie Proksza, która przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji. Komisja  w okresie 

miedzysesyjnym zwiedziła nowy obiekt przedszkola w Cisku- protokół w dokumentach 

komisji. 

W okresie miedzysesyjnym komisje stałe rady omawiały propozycje stawek podatkowych na 

rok 2014.  

 

Ad. 8  Przystąpiono  do podjęcia uchwał  

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

2013r. Wójt Gminy udzielił wyjaśnień w sprawie  zasad zakupu pompy wysokowydajnej 

potrzebnej do przepompowywania brudnej wody powodziowej. Poinformował  zakup pompy 

odbędzie się w przetargu, z budżetu Gminy zostanie przeznaczona kwota  40 000zł  natomiast 

100 000zł  dofinansowanie  ze środków powodziowych, jest to dobry i potrzebny zakup dla 

naszej gminy. 

Komisja gospodarczo-budżetowa omawiała  i pozytywnie zaopiniowała zmiany proponowane 

w projekcie uchwale. 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 XXIX/169/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie   

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

nr 8 do niniejszego protokółu. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wielofunkcyjnej prognozy finansowej, 

projekt uchwały omówiła Pani skarbnik  Alina Hanisz. Radni nie wnieśli żadnych uwag do 

projektu uchwały.   

Projekt uchwały w sprawie zmiany  wielofunkcyjnej prognozy finansowej poddano pod 

głosowanie:  

za przyjęciem                          -  14 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXIX/170/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 12 listopada  2013r. w sprawie 

zmiany  wieloletniej prognozy finansowej   została jednogłośnie podjęta .Uchwała stanowi 

załącznik nr 9  do protokółu sesji. 

 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie gminy Cisek na 2014r. Komisje omawiały  propozycje stawek 

podatkowych. 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 XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 12 listopada  2013r. w sprawie   

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na 

2014r.została jednogłośnie podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokółu sesji. 

 

 

Opłaty podatku rolnego utrzymano zgodnie z ceną 1 q żyta- 69,28 zł, ogłoszoną przez 

Główny Urząd Statystyczny stosownym rozporządzeniem . Opłaty podatku przedstawiają się 

następująco:  

Podatek dla gruntów gospodarstw rolnych  zgodnie z Rozporządzeniem GUS (podatek 

płacony przez rolników) wynosi 69,28 zł x 2,5q= 173,20 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 69,28 zł = 346,40 zł za 1 ha użytków rolnych . W roku 2013 podatek od 

nieruchomości wynosił 379,30 zł z 1 ha użytków rolnych. 

W zakresie podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna 171,05 zł/m
3
 zgodnie                                       

z komunikatem Prezesa GUS z 21.10.2013r. Do celów podatkowych stawkę podatku oblicza 

się mnożąc przez wskaźnik 0,220 x 171,05zł/1m
3
 =37,631zł/ha 

 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który 

omówił projekt uchwały dotyczący Ośrodka Zdrowia w Łanach. Komisja oświaty ,kultury, 

zdrowia  i spraw socjalnych pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 
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Radni nie zgłosili żadnych uwag, projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          -  14 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXIX/172/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 12 listopada  2013r. w sprawie   

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

została jednogłośnie podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokółu sesji. 

 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2014r. Projekt uchwały omówiła Małgorzata 

Siegmann. Komisja oświaty, kultury ,zdrowia i spraw socjalnych pozytywnie zaopiniowała 

omawiany projekt.  

Radni nie zgłosili żadnych uwag, projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          -  14 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXIX/173/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 12 listopada  2013r.   w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych 

na 2014r została jednogłośnie podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Cisek z organizacjami    pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego  w 2014r.” Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który omówił projekt 

uchwały określający zasady przyznawania dotacji dla organizacji pożytku publicznego . 

Komisja oświaty ,kultury, zdrowia  i spraw socjalnych pozytywnie zaopiniowała omawiany 

projekt. Radni nie zgłosili żadnych uwag, projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          -  14 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXIX/174/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 12 listopada  2013r. w sprawie 

przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami    pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w 2014r.” została 

jednogłośnie podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

 

Ad.9 Zapytania i oświadczenia radnych. 

Radny Stania Gerard- chciałby mieć wgląd do korespondencji wysłanej do Zarządu Dróg 

Powiatowych a dotyczącej sprawy mieszkańca Płoni Pana Konrada Haronski.    

 

Ad.10. Przedyskutowano sprawę wpłaty IV raty podatku przez inkasentów ponieważ 15 

listopada 2013r. - piątek jest ostatnim dniem wpłaty. Ustalono :inkasenci wpłacają pieniądze 

do banku          i rozliczają się z urzędem w poniedziałek18 listopada 2013r. 
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Saczawa Elżbieta- 5 zł m
2
 za wynajem apteki, dlaczego apteki płacą tak mało?   Pani sołtys 

chodzi o opłatę czynszu za 1 m
2
.dlaczego jest różnica w opłatach podatku od nieruchomości 

za 1m
2
 a opłatach czynszu za 1 m

2
. Lekarze prowadzą działalność prywatną i na pacjenta 

otrzymują środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- nie można porównywać opłat podatku od 

nieruchomości z opłatami czynszu. Ośrodki Zdrowia mają naliczony podatek od 

nieruchomości oraz opłaty czynszu ustalone stosowną uchwałą.  

 

Pani mecenas Beata Kubacka Płoskonka wyjaśniła- Gminy są zobligowane obowiązkowo do 

prowadzenia pewnych działalności min. taką działalnością  jest zapewnienie opieki 

zdrowotnej  mieszkańcom.  Ustawodawca dał narzędzia aby pewne obszary działalności tj. 

policja , straż pożarna, służba zdrowia, przyciągnąć na teren gminy. Dlatego w ustawie          

o gospodarce nieruchomościami  stawki podatkowe dla w/w grup można obniżyć- Rada 

Gminy ma prawo dla tych grup  ustalać opłaty w sposób odrębny lecz wymaga to 

uzasadnienia. 

Na podstawie przykładu przedstawiła: gdyby ustalono wygórowane opłaty i lekarze zamiast 

pracować w Ośrodkach Zdrowia na terenie Cisek przeszliby do Kędzierzyna Koźla .Chodzi    

o to aby zapewnić mieszkańcom opiekę lekarską, aptekę, straż pożarną, policję. 

Radny Adam Roman- stawka podatku od nieruchomości dla działalności zdrowotnej  wynosi 

4,68zł m
2
- 100% tej stawki przyjęto w uchwale, natomiast przy budynkach związanych                

z prowadzeniem działalności gospodarczej   23,03zł a myśmy przyjęli 20,04zł /1m
2
 czyli 87% 

proponowanej stawki ministra finansów, natomiast kwota 4,50zł jest czynszem za 1m
2
, który 

również opłacają ośrodki zdrowia.  Opłaty podatku są stawką roczną od 1m
2
, natomiast 

czynsz jest stawką miesięczną 

Sołtys Kurfeld Alfred- zapytał w sprawie łatania dziur na drogach w Błażejowicach. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił ,że nie ma na ten cel środków finansowych jedynie można zrobić 

ze środków „rady sołeckiej”. 

 

 

Ad. 11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych żadne interpelacje nie wpłynęły. 

 

Ad.12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji . 

Radny powiatu  Rajmund Frischko- wyjaśnił zasady cząstkowych remontów dróg, 

poinformował ,że będą namalowane przejścia dla pieszych w tych miejscach gdzie były, w 

Miejscu Odrzańskim jest wykonany  częściowy remont- nowy dywanik położony k. byłego 

tartaku na podjeździe. 

Jest wykonywana dokumentacja na remont drogi powiatowej  od  miejscowości Landzmierz 

ul. Biadaczów do Cisek. Poinformował, że  w projekcie nie ujęto budowy chodnika , 

ponieważ remont tej drogi będzie finansowany ze środków powodziowych, a przed powodzią 

chodnika nie było, drugim powodem  jest za wąska droga granicząca z prywatnymi 

posesjami,  należałoby wykupić część gruntu od właścicieli prywatnych lecz nie wszyscy 

mają stan prawny uregulowany. 

 
Protokół z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Cisek z dnia  12 listopada   2013r. 

 strona 6 

 

 



 

 

Radny Adam Roman- zakwestionował łatanie dziur na drogach powiatowych, roboty te są 

robione bez palnika , bez osuszenia dziury,  uważa, że  są to wyrzucone pieniądze, 

niejednokrotnie roboty są wykonywane  przy opadach deszczu. 

Radny Stania Gerard –podziękował za remont odcinka drogi w Miejscu Odrzańskim, lecz 

można było też zrobić ścinkę poboczy na tym odcinku, nic nam nie da łatanie dziur jak woda 

nie spływa. 

     

Radny powiatu  Rajmund Frischko- „ apetyt rośnie w miarę jedzenia”, jeżeli łatanie dziur jest  

na małą skalę to  jest robione siłami własnymi, jeżeli w Miejscu Odrzańskim zrobiono krótki 

odcinek nowej nawierzchni to chciałoby się mieć więcej, radny doskonale rozumie dyskusję 

lecz wszystko kręci się wokół środków finansowych, jeżeli chodzi o ścinkę poboczy to 

akuratnie w tym rejonie tej ścinki robiło się dużo- wymienił  od Dzielnicy do Podlesia łącznie 

z odtworzeniem rowu w kierunku Miejsca Odrzańskiego , zapewnił ,że ścinki poboczy są 

robione. 

Radny Basista Leonard- zapytał czy radny powiatowy ma wpływ na remont dróg 

wojewódzkich, przez Nieznaszyn przebiega droga województwa i nie można wyegzekwować 

żadnego remontu a są dziury , które zagrażają bezpieczeństwu, a woda z kałuży jest chlapana 

do okien przez przejeżdżające samochody.  

Radny powiatu  Rajmund Frischko- zapytał czy radni wiedzą kto został wybrany do sejmiku   

z naszego okręgu wyborczego? odpowiedziano, że Pan Andrzej Mazur-lekarz, radny Frischko  

wyjaśnił : na naszym terenie są wszystkie drogi powiatowe, wojewódzkie i gminne . Przykro, 

że nie mamy w sejmiku województwa  przedstawiciela, którego możnaby zapytać co dla 

naszej gminy zrobił. Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek 

Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady XXIX  Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła 

obrady- godz.18.15 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                         

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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