
 

 

Protokół 

z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 16  czerwca  2014r.-godz. 14.
00

 
 

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

otworzyła  i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  

Sprawdziła prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 15 . Obrady XXXIV 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.  

Na wstępie powitała: radnych , sołtysów, Wójta Gminy Alojzego Parysa, Panią Alinę Hanisz- 

skarbnika gminy, Jerzego Groegera –sekretarza urzędu. 

 Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała porządek obrad, 

który otrzymali wszyscy radni, zapytała czy są wnioski do porządku obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Cisek. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie 

    międzysesyjnym. 

6. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013r. 

    a/  przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego za 2013r, 

    b/  przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego   na dzień 31.12.2013r. 

    c/  przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu n/t   opinii           

         o sprawozdaniu   z wykonania budżetu za 2013r, 

   d/  dyskusja,  

   e/  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz  

        ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu , 

7.  Procedura absolutoryjna: 

     a/  przedstawienie protokółu i uchwały  komisji rewizyjnej, 

     b/  przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii 

          o wniosku Komisji Rewizyjnej, 

     c/   dyskusja, 

     d/   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Cisek 

8.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

     a/   zmian do budżetu gminy na 2014r. 

     b/   zmiany wieloletniej prognozy finansowej na2014. 

      c/ określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                     

         w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę, 

     d/ przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami ,klubami dziecięcymi oraz dziennymi   

         opiekunami, 

9.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

10.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

Radni nie zgłosili żadnych zmian do porządku obrad 



Przyjęcie porządku obrad poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           - 15 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów, 

Porządek obrad jednogłośnie przyjęto. 

  

Ad. 3. Przystąpiono do przyjęcia protokółu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Cisek. 

Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk  zapytała o uwagi. Radni nie zgłosili żadnych 

uwag do protokółu z obrad poprzedniej sesji. Przyjęcie protokółu poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                            - 15 głosów, 

przeciw                                       – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania    – 0 głosów, 

Protokół został jednogłośnie przyjęty. 

Ad 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym  tj. od                        

28 kwietnia 2014 do 16 czerwca 2014r. 

- poinformował o obchodach „ dnia strażaka” w których wzięły udział wszystkie jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy, 

-poinformował o zawodach strażackich, 

- poinformował o  spotkaniu subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego, na którym ustalano 

inwestycje do realizacji zgodnie z wcześniejszymi pismami Wójtów Gmin. 

- poinformował o spotkaniu, które odbyło się w Opolu z Prezydentem RP Bronisławem 

Komorowskim w sprawie zadań prorodzinnych. 

- poinformował o spotkaniu pn. „opolska marka jakości” , w której najlepsi przedsiębiorcy 

Opolszczyzny a było ich 16,  otrzymali wyróżnienia i nagrody, w tej grupie 16 najlepszych 

był również przedsiębiorca z terenu Gminy Cisek. 

-poinformował o festynach zorganizowanych w sołectwach Cisek, Błażejowice                            

i Roszowicki Las, 

- poinformował o wydanych decyzjach, zarządzeniach Wójta, 

Dyskusja: nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.  

Ad.5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie 

 międzysesyjnym tj. od 28 kwietnia 2014 do 16 czerwca 2014r. stanowi załącznik nr 3 do 

protokółu sesji. 

Poinformowała, że pisała wyjaśnienie dla kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie 

nie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia  wynagrodzenia dla Wójta Gminy na VI kadencję. 

Poinformowała, iż w kontrola zausterkowała również brak usprawiedliwień nieobecności 

radnych na piśmie.     

Dyskusja; 

Radny Basista Leonard- pamięta ,że z rozpoczęciem kadencji mówił o podjęciu uchwały              

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 

Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk- wyjaśniła, iż nie podjęto uchwał o podwyżkach pensji  

z początkiem kadencji ze względu na komentarze społeczeństwa „ jeszcze nic nie zrobili a już 

podwyższyli sobie wynagrodzenie”. 

Wójt Gminy- w omawianej kwestii to nawet zdania prawników są podzielone, wypowiedź 

przewodniczącej rady jest dobra. 

Ustalono: po wyborach na VII kadencję, podjąć stosowne uchwały o wynagrodzeniu. 

Radny Stania Gerard- radni nie muszą znać obowiązujących przepisów, lecz radca  prawny 

powinien radę poinformować. 

Zakończono dyskusję. 
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Ad.6. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013r. 

    a/  przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego za 2013r, 

    b/  przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy  na dzień 31.12.2013r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  zapytała radnych czy jest potrzeba 

omawiania sprawozdania z wykonania budżetu, jak również sprawozdania finansowego 

Gminy przedstawiającego  :  

-bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, 

- bilans z wykonania budżetu państwa , jednostki i samorządu terytorialnego, 

- zestawienie zmian w funduszu  jednostki, 

- rachunek zysków i strat jednostki, 

Radni stwierdzili jednomyślnie „ nie ma takiej potrzeby”, ponieważ wszystkie komisje rady 

omawiały w/w tematy na posiedzeniach  :  

-  gospodarczo-budżetowa dnia   14 kwietnia 2014r. 

-  wspólne posiedzenie komisji :rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego                          

   z komisją oświaty , kultury i spraw socjalnych  dnia 24 kwietnia 2014r. 

-  rewizyjna dnia  22 maja 2014r.  

W posiedzeniach komisji uczestniczył Wójt Gminy Alojzy Parys i Pani Skarbnik Alina 

Hanisz, którzy  omówili sprawozdania oraz udzielali wyjaśnień  do omawianych sprawozdań.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała Uchwałę Nr 96/2014                 

z dnia 16 kwietnia 2014r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej  

opinii o  sprawozdaniu  Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2013r.  Opinia RIO Opole 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu. 

dyskusja :  

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

 

Przystąpiono do  podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

gminy wraz ze   sprawozdaniem z wykonania budżetu . Przewodnicząca Rady Gminy Cisek 

Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały.  Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu 

uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania - 0 głosów, 

Uchwała XXXIV/202/  2014  Rady Gminy Cisek z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze   sprawozdaniem z wykonania 

budżetu została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokółu sesji.  

 
Ad. 7.  Procedura absolutoryjna. 

Udzielono głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Kazimierze Lewickiej, która 

odczytała:   

 a)  protokół  nr  0012.5./2014 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek  z dnia 22 maja 2014r.                  

w sprawie: kontroli wykonania budżetu Gminy za rok 2013r.oraz  analizy informacji o stanie 

mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2013r. oraz podjęcia uchwały w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium. 

 b) uchwałę nr 1/2014 komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium   

Protokół  oraz uchwała komisji rewizyjnej stanowią załączniki do protokółu sesji. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała Uchwałę Nr 219/2014       

z dnia 03 czerwca 2014r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej  

opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w  sprawie  absolutorium za 2013r.                          

Uchwała RIO Opole  stanowi załącznik nr 6 do  protokółu sesji. 
dyskusja: 

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium  Wójtowi Gminy Cisek. Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 15 głosów, 

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XXXIV/203/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie 

udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Cisek została jednogłośnie podjęta .Uchwała stanowi 

załącznik  nr 7 do protokółu sesji. 
Wójt Gminy podziękował radnym za współpracę, za udzielenie  absolutorium, „ to  wynik 

naszej wspólnej działalności za rok ubiegły, miło pracować z taką Radą Gminy, potrafimy 

rozmawiać i rozwiązywać problemy, ”podziękował Pani Skarbnik Alinie Hanisz, sołtysom.      

  

Ad.8   Podjęcie uchwał w sprawach : 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   zmian do budżetu gminy na 2014r. Udzielono 

głosu Pani skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami, 

rozdziałami i paragrafami. 

Dyskusja : 

Radni zapytali o szczegóły w sprawie remontu: 

- budynku świetlicy w Dzielnicy,  

 -ul. Reja i Kraszewskiego w Roszowickim Lesie,  

- drogi w Błażejowicach, 

Wójt Gminy Cisek- udzielił wyjaśnień, budżet gminy jest  „bardzo napięty”, odnośnie 

budynku w Dzielnicy, to jest przygotowywana dokumentacja,  na ul. Reja oraz 

Kraszewskiego będą tylko łatane dziury, droga w miejscowości Błażejowice jest bardzo 

zdewastowana                  i w zależności od środków finansowych zastanowimy się jaki 

remont zostanie wykonany, zamierzamy zrobić remont dachu na budynku remizy OSP           

w Przewozie, należałoby zrobić remont dachu na świetlicy w Steblowie, należałoby zrobić 

remont budynku po Ośrodku Zdrowia w Łanach.   Wymienione remonty będą wykonane 

wtedy, jeżeli będzie możliwość otrzymania dotacji. Urząd będzie monitorował nabór 

wniosków do Fundacji  „EURO COUNTRY”w Zakrzowie , jak również będziemy śledzić 

możliwość zaciągnięcia korzystnych kredytów.  

Innych pytań nie zgłoszono .Zakończono dyskusję. 

Udzielono głosu Przewodniczącemu komisji gospodarczo budżetowej Leonardowi Basiście, 

który poinformował, że komisja zmiany omawiały i pozytywnie je zaopiniowała 
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Projekt uchwały poddano po głosowanie: 

za przyjęciem                        - 15 głosów, 

przeciw                                   – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów 

Uchwała Nr XXXIV/204/2014 z dnia 16 czerwca   2014r. w sprawie zmian do budżetu 

gminy na 2014r. została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokółu 

sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Alina Hanisz. Komisja gospodarczo-budżetowa  

pozytywnie  zaopiniowała zmiany wieloletniej prognozy finansowej Radni  nie wnieśli  

żadnych pytań . Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 15 głosów, 

przeciw                                    - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów 

Uchwała Nr XXXIV/205/2014 z dnia 16 czerwca  2014r.w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie                 

z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, który był omawiany i pozytywnie 

zaopiniowany przez komisję oświaty, zdrowia i spraw socjalnych. 

 Wójt Gminy wyjaśnił - uchwała określa, że do 5 godzin przedszkole jest bezpłatne, rodzice 

płacą tylko za wyżywienie. Ustalenia te dotyczą wszystkich dzieci uczęszczających do 

przedszkola.  

Radni nie zgłosili żadnych uwag. Projekt uchwały poddano po głosowanie: 

za przyjęciem                           - 15 głosów, 

przeciw                                      -  0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania     -0 głosów 

Uchwała Nr XXXIV/206/2014 z dnia 16 czerwca   2014r. w sprawie  określenia wysokości 

opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego     w  przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami ,klubami 

dziecięcymi oraz dziennymi   opiekunami. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 

uchwały, który był omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez komisję oświaty, zdrowia               

i spraw socjalnych.. Przedyskutowano utworzenie żłobka   w budynku po byłym przedszkolu 

w Kobylicach, który to budynek obecnie jest pusty. Na piętrze budynku  jest mieszkanie 

obecnie również puste i mogłoby służyć personelowi żłobka. Przeanalizowano wstępnie 

odpłatność za żłobek, żeby nie dokładać to musiałaby to być kwota 800,-zł miesięcznie za               

1 dziecko i musiałoby być co najmniej 8 dzieci. Dla Gminy najlepszym rozwiązaniem byłoby 

wydzierżawienie budynku osobie prywatnej z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka.  

Większość chętnych to dzieci z miasta. Wójt Gminy poinformował, że rozważano możliwość 

utworzenia żłobka pod opieką przedszkola w Cisku. Należałoby wtedy zwiększyć ilość 

etatów .  
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Wyposażenie tj. łóżeczka, są na stanie przedszkola. Największym wydatkiem są koszty 

utrzymania. Żłobek musiałby być czynny 10 godzin dziennie. Obecnie na naszym terenie 

funkcjonuje opiekun dzienny, jest to Pani opiekująca się 2 dzieci. 

W dyskusji ustalono: nagłośnić temat w terenie, może znajdą się osoby poszukujące pracę. 

Poddano również pod rozwagę sprzedaż budynku.   Omawiana uchwała daje nam możliwość 

monitorowania pracy żłobka. Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

Projekt uchwały poddano po głosowanie: 

za przyjęciem                        - 13 głosów, 

przeciw                                   – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -1 głosów, 

1 radny nieobecny w chwili głosowania. 

Uchwała Nr XXXIV/207/2014 z dnia 16 czerwca   2014r. w sprawie przyjęcia planu 

nadzoru nad żłobkami ,klubami dziecięcymi oraz dziennymi   opiekunami większością 

głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

 

Ad.9.  Zapytania i oświadczenia radnych. 

Radna Ryborz Anna – czy planuje się oświetlenie nowego mostu na Odrze? Czy jest 

wiadomo, kto będzie montował to oświetlenie? 2. czy powódź  tegoroczna opóźniła budowę 

wałów przeciwpowodziowych. 

Wójt Gminy Cisek – prawdopodobnie  most ma być oświetlony, koszt oświetlenia ledowego  

nie jest jeszcze wyliczony, nie wiadomo czy starostwo wyrazi zgodę na dodatkowy wydatek, 

wiadome jest, że comiesięczne opłaty za prąd będą płacić gminy, ponieważ za opłaty 

oświetlenia ulicznego lub przy obiektach tj. most odpowiedzialne są gminy. Odnośnie prac 

przy budowie wałów przeciwpowodziowych to prace przebiegają terminowo, powódź nie 

miała żadnego wpływu na termin, w przyszłym roku prace będą zakończone. Robi się starania 

aby k/ posesji Depta w M/ Odrzańskim zrobić mostek, przybliżony koszt to ok. 50 000zł. 

 

Radny Stania Gerard – poinformował, że doszły go słuchy, że stacja „Caritas” w Zakrzowie 

ma być zlikwidowana ? 

 

Przedyskutowano temat  „Caritas” Zakrzów a szczególnie wizerunku budynku i krążących 

plotek, że będzie lokalizacja Caritas będzie przeniesiona w inne miejsce. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- w kwestii funkcjonowania stacji” Caritas” w Zakrzowie to są 

podpisane stosowne umowy i nie można z dnia na dzień zlikwidować  miejsca 

funkcjonowania. Należałoby porozmawiać z Panią Wójt Gminy Polska Cerekiew. Gmina 

Cisek daje dotację, która również może być przeznaczona na bieżące remonty  W dyskusji 

niektórzy radni wyrazili niezadowolenie odnośnie remontu „dlaczego Gmina Cisek ma 

finansować remont budynku?”. 

Radny Adam Roman- dajemy z budżetu gminy dotację na bieżące funkcjonowanie, Caritas 

ma swojego dyrektora, stacja ma podpisane umowy z NFZ, stacja ma swoje środki finansowe, 

stacja ma swoich zwierzchników, są osoby odpowiedzialne , a rada gminy Cisek próbuje na 

siłę ingerować w coś co nie stanowi własności Gminy  . 
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Radny Basista Leonard- 1. „CARITAS” jest dla osób chorych, chorzy mają chodzić na 

zabiegi rehabilitacyjne do zdewastowanego budynku, gdzie przeciekają rynny, gdzie nie ma 

parkingu, może być sytuacja, że stacja zostanie przeniesiona do innego budynku.  

2. W radiu Opole był wywiad z dyr. Caritas, który poinformował, że „Caritas” przegrał 

przetarg na usługi pielęgniarskie i rehabilitację.  

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- stacja „Caritas” w Zakrzowie musi być, ponieważ jest 

potrzebna, o remoncie budynku była mowa na spotkaniu subregionu- jako poprawa 

warunków funkcjonowania służby zdrowia „jak ruszą programy to ruszą prace i remont tej 

stacji również”. Tam jest potrzebny remont całego dachu łącznie z wymianą rynien                        

i zagospodarowaniem terenu. Gmina Polska Cerekiew na pewno oczekuje na uruchomienie 

naboru wniosków.  

Odnośnie przetargu Wójt Gminy Cisek poinformował, że takie mamy przepisy prawne, 

podobnie jest z pocztą polską, która na niektóre usługi przegrała przetarg i obecnie inna firma 

doręcza korespondencję sądową i wszystko funkcjonuje.  

Radni skierowali dużo uwag odnośnie funkcjonowania służby zdrowia. Obecnie lekarz patrzy 

na pacjenta przez pryzmat pieniędzy ( kontrakt z NFZ). Lepiej zajmujemy się zwierzętami 

aniżeli chorymi  ludźmi stwierdzili radni . 

Radny Basista Leonard – zapytał czy planuje się remont ul. Płonia do posesji Bartuzelski?             

Co z remontem ul. Bocznej w Nieznaszynie? 

Wójt Gminy Cisek-  brak środków finansowych . 

 

Ad. 10.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

Sołtys Kurfeld Alfred- czy coś się robi  w kierunku aby dzieci, nie odchodziły do Gimnazjum 

w Szonowicach? Prawdopodobnie odeszło w tym roku 10 dzieci. Zadał pytanie,  dlaczego 

Szonowicom opłaca się walczyć o ucznia a nam nie? 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Proszka Donata 

wyjaśniła-  rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci i mogą dzieci wysłać do jakiej szkoły 

chcą, nikt z rodziców nie zgłosił żadnego problemu odnośnie zmiany szkoły, porównała do 

problemów które wcześniej miały miejsce w PSP Łany,  to rodzice zawiadomili komisję 

oświaty i Wójta Gminy, także rodzice są zorientowani o swoich prawach.       

Radny Stania Gerard- uważa, że powodem ucieczki uczniów do Gimnazjum w Szonowicach  

są darmowe podręczniki oraz czas nauczania –uczniowie wracają wcześniej ze szkoły                    

i autobus ich  przywozi. To są dwa powody: darmowe książki i wcześniejszy przyjazd.  

Poziom nauczania jest również dobry, uczniowie też biorą udział w olimpiadach. 

Radny Kaduk Jan- Gimnazjum w Szonowicach miało być zlikwidowane i teraz mamy 

odpowiedź dlaczego istnieje, za wszelką cenę walczy o ucznia. 

Sołtys Sączawa  Elżbieta zapytała czy odbył się przetarg na kanalizację w Landzmierzu? 

Wójt Gminy wyjaśnił – przetarg się odbył i Gmina złożyła odwołanie od przetargu. 

Sołtys Machulak Mariusz- zapytał w sprawie remontu drogi Steblów –Cisek? Zapytał                     

w sprawie organizacji dożynek gminnych w 2014r. 

Wójt Gminy wyjaśnił- będzie ogłoszony przetarg na remont drogi Steblów –Cisek . Dożynki 

w zakresie sołectwa-gminnych dożynek nie będzie. 

Sołtysi zgłosili wiele innych dróg do remontu. 

Ustalono: ubytki w drogach uzupełnić frezowi nami, odbiór frezowin należy ustalić                          

z Wójtem, najlepiej byłoby  przyjechać  własnym transportem. 
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Ad. 11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych- wpłynęła odpowiedź pisemna na interpelację. 

Ad. 12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.  Żadnych wniosków nie zgłoszono. 

Przewodnicząca   Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady 

XXXIV Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.16.30 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

 

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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