Protokół
z obrad XXX SESJI RADY GMINY CISEK
z dnia 16 grudnia 2013r.-godz.11.00
Ad.1. Obrady XXX Sesji słowami „Otwieram obrady XXX Sesji Rady Gminy Cisek”
otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła
prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 14 ( nieobecny: Furman Dawid ) . Obrady
XXX 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. Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Przyjęcie porządku obrad poddano pod głosowanie :
za przyjęciem
– 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
porządek obrad jednogłośnie przyjęto. 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.
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 2014r
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 2014 r.
b/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2021
c/ zmian do budżetu gminy na 2013r.
d/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013r.,

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
Ad. 3. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi do
protokołu z obrad XXIX Sesji. 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 12 listopada 2013 do 16 grudnia 2013r.
- rozstrzygnięto przetargi z programu „ Zagospodarowanie Centrów Wsi” budowa placów
zabaw, do przetargu przystąpiło 8 firm.
- dnia 02 grudnia 2013r. podpisano umowę na budowę placów zabaw, na kwotę brutto
254 419zł,
- poinformował, że przetarg na zakup pompy wysokowydajnej się nie odbył, nie przystąpił
żaden dostawca, ten zakup został przesunięty na rok 2014,
- Gmina nabyła w poczet mienia komunalnego na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego
( dodatkowa komunalizacja), nieruchomości położone w Podlesiu, Przewozie Kobylicach,
Miejscu Odrzańskim, Nieznaszynie, Roszowickim Lesie- aktem notarialnym po Rosa ,
Sukowicach, Błażejowice.
-planowano sprzedać za kwotę 18 000 zł działkę położoną w Przewozie, która jest
zabudowana, nikt nie przystąpił do przetargu,
-planowano sprzedać działkę w Sukowicach, nikt nie przystąpił do przetargu
-odbyły się liczne spotkania adwentowe , bożonarodzeniowe
Dyskusja:
Radni pytali o szczegóły nabytych nieruchomości.
W Nieznaszynie przyjęto w zasoby komunalne tzw. źródełko, które było własnością Państwa,
i przyjęto krótki odcinek drogi. Kiedyś omawiane źródełko było własnością „HrabiegoGrafa”. Po II wojnie światowej takie majątki zostały upaństwowione. Obecnie grunty zostały
przekazane Gminie.
W Sukowicach nabyto krótki odcinek ul. Łąkowej. Natomiast posesję po Wala otrzymano
w drodze postępowania spadkowego
W Błażejowicach nabyto tzw. dworek za darmo od Agencji Nieruchomości Rolnych,,
wspólnie zdecydujemy co zrobimy czy „dworek” wyremontujemy i przeznaczymy na „dom
spokojnej starości” lub w przetargu sprzedamy.
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Przedyskutowano sprawę budynku socjalnego położonego w Łanach przy ul. Głównej 96 a ,
Wójt Gminy wyjaśnił, aktualnie jest opracowywana dokumentacja na remont budynku
„starego” ośrodka zdrowia , następnie musimy wygospodarować środki na przeprowadzenie
remontu. Wtedy lokatorzy z budynku socjalnego przeprowadzą się i w/w budynek socjalny
zostanie wyburzony.
Zakończono dyskusję.
Ad.5.Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji .
Ad 6 . Procedura uchwalenia budżetu gminy na 2014r
Przystąpiono do procedury
uchwalenia budżetu gminy na 2014r. Ustalono, że nie ma
potrzeby ponownego omawiania projektu budżetu gminy na 2014r.oraz wieloletniej prognozy
finansowej, ponieważ w tym temacie odbyło posiedzenie komisji gospodarczo-budżetowej
dnia 02 grudnia 2013r oraz wspólne posiedzenie komisji: rewizyjnej, oświaty i rolnej dnia
06 grudnia 2013r. Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk
odczytała :
► projekt uchwały budżetowej na 2014r , - załącznik nr 5 do protokółu sesji.
► Uchwałę Nr 626/2013 r. z dnia 9 grudnia 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
na 2014r. stanowiącej załącznik nr 6 do protokółu sesji,
► Uchwałę Nr 627/2013 z dnia 9 grudnia 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu nt. pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu
określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2014r. –załącznik nr 7,
► projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 20142021 , stanowiącej załącznik nr 8,
► Uchwałę Nr 628/2013 z dnia 09 grudnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu nt. pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały
o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisek na lata 2014-2021 stanowiącą załącznik nr
9 do protokółu sesji.
► protokół komisji gospodarczo-budżetowej z dnia 02 grudnia 2013r. w sprawie omówienia
projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na
lata 2014-2021,-załącznik nr 10,
► protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady z dnia 06 grudnia 2013r.
w sprawie omówienia projektu uchwały budżetowej na 2014r.oraz projektu uchwały
o wieloletniej prognozie finansowej, na lata 2014-2021,-załącznik nr 11,
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.
Radni pozytywnie przyjęli dokonaną zmianę dotyczącą środków finansowych na zakup
pompy wysokowydajnej dla OSP. Pompa zostanie zakupiona w 2014r.
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Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że w trakcie roku budżetowego część małych zadań możemy
zrealizować z wolnych środków.
Radna Ryborz Anna zapytała w sprawie zaplanowanego remontu drogi w Cisku na tzw.
Kotliny? Kto decyduje o tym remoncie?
Wójt Gminy wyjaśnił- cała Rada ma prawo decydować, natomiast komisja rolnictwa ustala
niezbędny zakres prac. Pod uwagę bierze się również możliwość pozyskania środków
finansowych zewnętrznych. Potencjalnych przedsiębiorców powinno się wspierać.
Propozycja jest aby remont tej drogi zrobić w II etapach : I etap wydzielić utwardzić, po
ukończeniu inwestycji II etap remontu. Do tematu jeszcze wrócimy . Poinformował, że jest
przygotowywana dokumentacja na remont ul. Kosmonautów w Cisku.
Radny Wurst Alojzy- zapytał co w temacie uzbrojenia działek budowlanych położonych
w Kobylicach ? Prawdopodobnie przy kupnie działek nowonabywcy zaoferowali, że na
własny koszt dokonają uzbrojenia.
Wójt Gminy Cisek- poinformował, że działki budowlane w Kobylicach nie były uzbrojone ,
z tego powodu zostały sprzedane dużo taniej..
Radny Adam Roman- w sprawie drogi na tzw. Kotliny? Co zrobimy jak inwestor się rozmyśli
i nic nie wybuduje? Prawdopodobnie w Starym Koźlu inwestor również kupił działkę.
Wójt Gminy wyjaśnił, dlatego drogę będziemy robić w II etapach. Gmina Bierawa więcej
oferuje inwestorom, jako przykład podał gorszej klasy grunty, które nadają się pod budowę
i nie trzeba uiszczać opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Inwestor kupuje
i buduje .
Sekretarz urzędu Jerzy Groeger poinformował o konieczności kupienia nowego
oprogramowania dla urzędu, ponieważ w 2014roku 99% oprogramowania traci ważność,
część komputerów może uda się przerobić lecz nie będzie ich za dożo. Musimy na ten cel
wygospodarować środki finansowe.
Radny Stania Gerard- zapytał o środki finansowe na remont zabytków, dlaczego
zaplanowano mniej niż w latach poprzednich.
Wójt Gminy Cisek – nie wpłynął żaden wniosek , jeżeli któraś z parafii zgłosi potrzebę
dotacji to dołożymy z wolnych środków.
Radny Basista Leonard – chciałby aby komisja gospodarczo- budżetowa miała wpływ na
rozdysponowanie tzw. wolnych środków. W przyszłym roku musimy przeznaczyć 40 000zł
na zakup pompy dla OSP – te pieniądze zostaną w budżecie oraz zostanie rozliczona dotacja
oświatowa i najprawdopodobniej 164 000zł trzeba będzie zwrócić do Ministerstwa. Pani
Skarbnik Alina Hanisz wyjaśniła zasady zwrotu mylnie przekazanej dotacji ( błąd systemu
komputerowego).
Zakończono dyskusję.
Ad 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
Przystąpiono uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. Radni nie wnieśli żadnych uwag do
projektu uchwały. Przyjęcie projektu uchwały budżetowej poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 13 głosów,
przeciw
- 0 głosy
wstrzymało się od głosowania- 1 głos,
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Uchwała Nr XXX/175/2014 Rady Gminy Cisek z 16 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok większością głosów została podjęta. Uchwała
stanowi załącznik nr 12 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Cisek na lata 2014-2021. Projekt uchwały przedstawia źródła finansowania
planowanych inwestycji oraz przedstawia zadłużenie gminy Radni nie wnieśli żadnych
pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie :
za przyjęciem
- 13 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 1głosów,
Uchwała Nr XXX/ 176/2014 Rady Gminy Cisek z 16 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej większością głosów została podjęta. Uchwała
stanowi załącznik nr 13 do protokółu sesji.
Udzielono głosu pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do budżetu gminy na
2013r. Przedstawiła wprowadzone dotacje. Poinformowała ,że omawianą uchwałą
wyprowadzono niezrealizowane w 2013r. zadania, jak również poinformowała, że planowane
dochody na bieżący rok zostały wykonane
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 XXX/177/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie
zmian do budżetu gminy na 2013r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik
nr 14 do niniejszego protokółu.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wielofunkcyjnej prognozy finansowej.
Projekt uchwały omówiła Pani skarbnik Alina Hanisz. Radni nie wnieśli żadnych. Komisja
gospodarczo-budżetowa omawiała i pozytywnie zaopiniowała zmiany proponowane w
projekcie uchwale.
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 XXX/178/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta .Uchwała stanowi
załącznik nr 15 do protokółu sesji.
Zakończono podejmowanie uchwał.
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Ad.9. Zapytania i oświadczenia radnych.
Radny Wurst Alojzy – zapytał kiedy będą wymienione okna w budynku komunalnym
w Steblowie( stara szkoła ),proponuje przy dużych wichurach zaprosić radnych. Lokatorzy
uiszczają opłaty . Komisja rewizyjna wnioskowała o wymianę okien, corocznie przy
planowaniu budżetu sprawa jest zgłaszana.
Radny Basista Leonard – potwierdza, że jest potrzeba wymiany okien lecz należałoby
wskazać z jakiego działu zabrać środki finansowe na ten cen.
Radny Stania Gerard- ze środków finansowych z działu „komunalka mieszkaniowa ”, wcale
nie trzeba zabierać z innych działów, tylko należy wybrać pilniejsze remonty
W dyskusji Radny Basista stwierdził, że należałoby sprzedać mieszkania komunalne
a zostawić tylko mieszkania socjalne.
Radny Basista Leonard- zaproponował aby się spotkać z władzami Gminy Polska Cerekiew
i uzgodnić co z remontem budynku „Caritas” w Zakrzowie. To jest obiekt, który również
służy mieszkańcom naszej gminy. Należałoby przeprowadzić remont dachu i parking przed
budynkiem.
Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że budynek jest własnością Gminy Polska Cerekiew i remont
jest w gestii właściciela, natomiast utrzymanie może być podzielone na 2 gminy.
Radny Basista Leonard – zaproponował aby uczniom naszych szkół zakupić karnety wstępu
na basen w Zakrzowie.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek- wyjazd na basen należałoby uzgodnić z rodzicami
i mogłoby się to odbyć w ramach lekcji w-f, podała przykład, że kl III mają tygodniowo
3 godziny wychowania fizycznego.
Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- dyrektorzy szkół powinni wygospodarować pieniądze na ten cel,
wyjazd na basen jest zależny również od rodziców ponieważ rodzice muszą wyrazić zgodę,
taki wyjazd musiałby być za częściową odpłatnością stwierdził Wójt.
Ad 10.Odpowiedzi na interpelacje- nie wpłynęły żadne interpelacje
Ad.11. Wolne wnioski.
Radny Basista Leonard ponownie zgłosił remont, krótkiego odcinka ok.300m k/kapliczki
w Nieznaszynie.
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- omówimy temat na kolejnych sesjach w nowym roku.
Innych wniosków nie zgłoszono Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk
słowami „zamykam obrady XXX Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.13.30
Protokółowała: Małgorzata Siegmann
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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