PROTOKÓŁ
z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 26 marca 2018r.-godz.16.00
Ad.1. Obrady XXXIII Sesji słowami „Otwieram obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Cisek”
otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła
prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 14(nieobecny:Golasz Tomasz ) . Obrady XXXIII
Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności
radnych stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji. Lista obecności gości zaproszonych stanowi
załącznik nr 2.
Ad. 2.Przewodnicząca Rady Gminy Cisek powitała radnych, sołtysów i pracowników urzędu,
następnie odczytała niżej wymieniony porządek obrad:
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017
5. Przedstawienie sprawozdania z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmian do budżetu gminy na 2018r
b /zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018r.
c/ zmieniająca uchwałę nr IV/24/2015 z dnia 2 marca 2015 w sprawie zarządzania poboru
podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
d/ ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa,
logopedy,terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
e/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Cisek w roku 2018
f/ podziału Gminy Cisek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu
g/ podziału Gminy Cisek na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych,
h/ przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2018-2020
9. Zapytania i oświadczenia radnych,
10. Informacje oraz zapytania sołtysów
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych
12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o uwagi do porzadku obrad ? Zgłosiła zmiany do porządku
obrad polegające na wykreśleniu projektów uchwał w sprawach:
► zmian do budżetu gminy na 2018
►zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018r.,
oraz wprowadzeniu do porządku obrad projektów uchwał w sprawach :
► ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych,
► określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gmine Cisek ,

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o zmianie tytułów niżej wymienionych uchwał:
► zmieniająca uchwałę nr IV/24/2015 z dnia 2 marca 2015 w sprawie zarządzania poboru
podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
► ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa,
logopedy,terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego,
po zmianach tytuły projektów uchwał przedstawiają sie następująco:
► zmiany uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia na inkaso
► określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa,
logopedy,terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolu, pracujących w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie
i młodsze,
Innych zmian nie zgłoszono.
Wnioski Przwodniczącej Rady Gminy dotyczące zmian w porządku obrad poddano pod
głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Zmiany porządku obrad zostały jednoglośnie przyjęte.
Po dokonanych zmianach porządek obrad przedstawia sie następująco.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok2017
5. Przedstawienie sprawozdania z zakresu wspierania rodziny za rok 2017,
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych,
b /określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek ,
c/ zmiany uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia na inkaso
d/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa,
logopedy,terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolu, pracujących w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie
i młodsze,
e/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Cisek w roku 2018
f/ podziału Gminy Cisek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu,
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g/ podziału Gminy Cisek na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych,
h/przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2018-2020 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 protokołu z obrad poprzedniej sesji tj.z dnia 26 lutego 2018r.
Przewodnicząca zapytała o uwagi do protokołu? Żadnych uwag nie zgłoszono. Przyjęcie protokołu
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 i 5 Udzielono głosu Pani Danucie Pawlik kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
która omówiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok
stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Następnie omówiła sprawozdanie z zakresu
wspierania rodziny za 2017rok stanowiace załacznik nr 4 do niniejszego protokołu. Sprawozdania
omawiano również na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 19 marca 2018r.
Dyskusja:
Radny Stania Gerard zapytał o zasady otrzymania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (str 6)?
Pani kierownik udzieliła wyjaśnień – do udzielenia zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
sprawdzany jest dochód w rodzinie, który nie może przekroczyć kwoty :1 922,-zł na osobę
miesięcznie,
Radna Kazimiera Lewicka zapytała w sprawie 500+, czy na terenie naszej gminy są rodziny, które
muszą wracać pieniądze z tego tytułu?
Pani kierownik udzieliła wyjaśnień – są takie rodziny, które nie współpracują nie zgłaszają zmian
i zdarza się,że muszą oddać niesłusznie pobrane środki finansowe,
Innych pytań nie zgłoszono.
Ad.6. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym tj od 26 lutrgo
2018 do 26 marca 2018r, sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Z okazji dnia sołtysa wręczono sołtysom listy gratulacyjne i upominki.
Dyskusja:
Radna Ryborz Anna zapytała w sprawie urządzenia mierzącego pomiar prędkości w Cisku
w kierunku Kędzierzyna Koźla, czy zakupiono to urządzenie?
Wójt Gminy wyjaśnił -urządzenie jest wypożyczone, koszt wypożyczenia wynosi 600zł/ mies.,
możnaby zakupić takie urządzenie , poinformował, że jest sponsor, który sfinansował by część
kosztów zalupu, takie tablice muszą być podłączone do prądu, planuje się ustawienie takich tablic
w pobliżu szkół,
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Radna Głombik Ewa- zaproponowała aby w Sukowicach zamontować taką tablicę pomiaru
prędkości,
Radna Ryborz Anna zapytała w sprawie remontu dróg w Kobylicach?czy będzie dofinasowanie ze
środków finansowych zewnętrznych?
Wójt Gminy potwierdzil,że można otrzymać dofinansowanie do 80% wydatków,
Radny Stania - Gerard zapytał w sprawie zakupu kamienia na utwardzenie dróg transportu rolnego?
co odbiorem kamienia? Czy sołectwa we wlasnym zakresie mają zorganizować odbiór i
rozplantowanie
Wójt Gminy wyjaśnił- koszt zakupu 1000ton kamienia wynosi 30 000zł, zasady odbioru bedą
uzgadniane z sołectwami,
Radna Szafarczyk Rozwita zapytała w sprawie wyborów, czy zgłosił się "urzędnik wyborczy"?
Wójt Gminy wyjaśnił- z tym tematem jest problem w całym kraju, w naszej gminie nikt się nie
zgłosił na "urzędnika wyborczego", za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialny jest Wójt
Gminy, termin zgłaszania sie na "urzędnika wyborczego" przedlużono do 06 kwietnia 2018r.
Innych pytań nie zgłoszono.
Ad.7. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła informację o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym tj od 26 lutrgo 2018 do 26 marca 2018r. -sprawozdanie stanowi
załacznik nr 6 do protokółu sesji.
Ad.8. Podjęcie uchwał:
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków
komunikacyjnych, projekt uchwały omówił Wójt Gminy Cisek, nie zgłoszono zadnych pytań.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXXIII/195/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018r w sprawie ustalenia
wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych została jednoglosnie podjęta. Uchwała stanowi
załącznik nr 7 do protokołu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały określenia w sprawie wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek.
Projekt uchwały omówiła Pani Joanna Kolan -radczyni prawna. Nie zgłoszono żadnych uwag.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXXIII/196/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018r w sprawie uchwały
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek została jednogłośnie podjęta. Uchwala styanowi
załącznik nr 8 do protokołu sesji.
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzania poboru
podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia na inkaso.
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy, powodem dokonania zmiany jest zmiana sołtysa
w miejscowości Roszowicki Las. Nie zgłoszono żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod
głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXXIII/197/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018r w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia na inkaso została jednogłosnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr
9 do protokołu.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy,terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
oraz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, pracujących w grupach mieszanych, obejmujących
dzieci sześcioletnie i młodsze. Projekt uchwały omówiła Pani Joanna Kolan – radczyni prawna.
Nie zgłoszono żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXXIII/198/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018r w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy,terapeuty
pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, pracujących
w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze została jednogłośnie podjęta.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2018. Projekt
uchwały omówił Wójt Gminy Cisek. Nie zgłoszono żadnych pytań.Projekt uchwały poddano pod
głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXXIII/199/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018r w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Cisek w roku 2018 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do
protokołu sesji.
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Cisek na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Projekt uchwały był
omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 19 marca 2018r.
Dyskuska:
Radny Stania Gerard-jest przeciwny łączeniu miejscowości w jeden okręg wyborczy, miejscowości
nie mające swojego radnego są bardzo pokrzywdzone, w kwestii ustalania okregów wyborczych
powinna decydować gmina, a nie narzucać odgórnie. Miejscowość Błażejowice połączono
z Miejscem Odrzańskim, radny uważa,że jest to bardzo złe połaczenie.
Wójt Gminy wyjaśnił- przepisy wyborcze jednoznacznie określają zasady podziału na okregi
wyborcze, decydujący wpływ na ten podział ma ilość mieszkańców, jeżeli radni nie zdecydują,
to komisarz wyborczy podejmie stosowną uchwałę. Propozycja podziału naszej gminy na okręgi
wyborcze ujęte w projekcie uchwały są jedyną możliwością.
Sołtys Błażejowic Alfred Kurfeld- dodał do wypowiedzi, że ostatnie 2 kadencje Błażejowice były
traktowane po "macoszemu", nic nie zrobiono w Błażejowicach, nie zrobiono żadnych remontów
dróg, placu zabaw nie ma, teraz brak radnego całkowicie wykluczy miejscowość. Przez ostatnie 10
lat w Błażejowicach nie zrobiono nic, w swojej wypowiedzi zasugerował, że jest przeciwny
łączenia miejscowości Błażejowice z Miejscem Odrzańskim.
Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk przypomniała, że przez 2 poprzednie kadencje
Błażejowice miało swojego radnego.
Wójt Gminy Cisek przypomniał o problemach przy wyborach uzupełniających w Błażejowicach,
gdzie nikt z proponowanych mieszkańców tej miejscowości nie wyraził zgody na kandydowanie
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i wybrano kadydata z miejscowości innej
tj. z Dzielnicy.
Radna Ryborz Anna- podziwia sołtysa Błażejowic za to, że walczy aby nie łączyć okręgów
wyborczych, ponieważ w dwójkę lepiej się pracuje sołectwie.
Radna Sączawa Elżbieta- prosiła o zestawienie prac z budżetu gminy w poszczególnych sołectwach
za dwie lub trzy kadencje wstecz. Uważa,że pieniądze budżetu gminy nie są sprawiedliwie
dzielone. Tym tematem powinna sie zająć komisja gospodarczo-budżetowa.
Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk zapytała o kryteria zestawienia wydatków jako przykład
zapytała czy do tych wydatków ująć wykonanie kanalizacji?
Radna Sączawa Elżbieta- przyznała,że drogi remontuje sie systematycznie, szczególnie dużo
zrobiono po powodzi, uważa,że kanalizacji nie powinno się wliczać do proponowanego zestawienia
wydatków, zaproponowała utrzymanie świetlic,place zabaw i inne.
Wójt Gminy Cisek – do inwestycji dokłada się własne środki finansowe czasami zaciąga się
kredyt," jak można mówić o zestawieniu wydatków a wyłaczyć taką inwestycję jaką jest
kanalizacja? gdzie po zakończeniu inwestycji spłaca się kredyt, nie szukajmy dziury w całym".
Corocznie jest uchwalany budżet, corocznie jest przedkładane wykonanie budżetu gminy i zapytał
jak podzielić środki finansowe sprawiedliwie na poszczególne miejscowości naszej gminy.
Poinformował, że w Błażejowicach w ubiegłym roku połatano dziury na drogach.
Radna Głombik Ewa słuchając wypowiedzi stwierdziła,że radny powinien dbać o całą gminę a nie
tylko o miejscowość gdzie się zamieszkuje.
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Sołtys Kurfeld Alfred- zdaje sobie sprawę,że Błażejowice jest małą miejscowością lecz sugeruje
aby cokolwiek zrobić, w niektórych miejscowościach są dwa-trzy place zabaw,
Radny Wurst Alojzy-rada gminy ma podjąć uchwałę, na którą nie ma wpływu, gdyby rada miała
wpływ to opracowanoby projekt uchwały według propozycji radnych
Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk poinformowała,że projekty uchwał opracowuje Wójt
Gminy i przedkłada je Radzie błędne jest myślenie, że projekty uchwał przychodzą odgórnie,
Radny Gerard Stania proponuje aby w każdej miejscowości był radny
Sekretarz GminyJerzy Groeger- poinformował,że Wojewoda Opolski wydał Zarządzenie o ilości
radnych, jeżeli nie podejmiemy uchwały to komisarz wyborczy podejmie a jeżeli podejmiemy
uchwałę niezgodną z przepisami to Nadzór Prawny Wojewody uchyli uchwałę, "musimy sie znaleźć
w normie przedstawicielstwa", trudno żeby połączyć Błażejowice z Kobylicami.
Zakończono dyskusję.Projekt uchwały poddano pod gosowanie:
za przyjęciem
- 6 głosów,
przeciw
- 3 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 5 głosów,
Uchwała Nr XXXIII/200/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018r w sprawie podziału
Gminy Cisek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu większością głosów została podjęta.Uchwała stanowi załącznik nr 12 do
protokołu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Cisek na stałe obwody do
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy. 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 XXXIII/201/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018r w sprawie podziału
Gminy Cisek na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych została jednogłośnie podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr 13
do protokołu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Cisek na lata 2018-2020. Projekt uchwały omawiano na wspólnym posiedzeniu komisji
dnia 19 marca 2018. Radni nie zgłosili żadnych uwag. Projekt uchwaly poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXXIII/202/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018r w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2018-2020 została jednogłosnie
podjeta. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokółu seji.
Zakończono podejmowanie uchwał
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Ad 9. Zapytania i oświadczenia radnych,
Radny Nawrat Fryderyk zgłosił uwagi odnośnie funkcjonowania a szczególnie godzin otwarcia
boiska "Orlik", boisko jest czynne w od godz. 14.00 a dzieci o tej porze są w szkole, w miesiącu
marcu boisko było czynne od godz.13.00, dzieci są w domu ok.godz.15.00 czyli są to 2 godz. bez
dzieci.
Sekretarz Gminy Jerzy Groeger odczytał aktualny harmonogram otwarcia boiska "Orlik" .
Przedyskutowano harmonogram otwarcia i rozważano możliwość udostępnienia boiska
w niedzielę.
Wójt Gminy wyjaśnił, że trudno jest indywidualnie dopasować godziny, harmonogram ustalano
zgodnie z zapotrzebowaniem. Był ogloszony nabór na animatora boiska i nikt oprócz
P.Włodarskiego się nie zgłosił.
Ad.10. Informacje oraz zapytania sołtysów. Sołtysi wyrazili pozytywną opinię nt urządzenia
mierzącego szybkość ,które jest ustawione w Cisku w kierunku Landzmierza. Zgłoszono ustawienie
w Kobylicach, w Cisku w pobliżu szkoły,
Sołtys Kurfeld Alfred zgłosił remont drogi w Błażejowicach
Wójt Gminy wyjaśnił,że komisja rolnictwa sprawdzi w terenie.
Radny Wurst Alojzy- zaproponowal ustawić znaki ograniczające szybkość na omawianej drodze
w Błażejowicach. Będąc przy głosie przypomniał jakie były obiecanki ze strony kopalni piasku
w Kobylicach a dzisiaj jest zdewastowana droga, w Landzmierzu powinien być zrobiony chodnik,
ponieważ drogą tą jeżdzi transport ciężki i nieliczni kierowcy dostosowują prędkość,
Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje radnych, nie wpłynęły żadne interpelacje
Ad 12. Nie zgłoszono żadnych wniosków. Złożono sobie życzenia wielkanocne. Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady XXXIII Sesji Rady Gminy
Cisek” zamknęła obrady- godz.17.45
Protokółowała: Małgorzata Siegmann
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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