Protokół
z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 27 kwietnia 2018r-godz.16.00
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(radna Głombik Ewa spóźniła się 10 min. ) .
Obrady XXXIV 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:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.
4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie za rok 2017.
5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Cisek
z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego 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. Informacja z działalności komisji stałych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek
w okresie od stycznia 2018r do kwietnia 2018r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmian do budżetu gminy
b /zmiany wieloletniej prognozy finansowej
10. Zapytania i oświadczenia radnych,
11. Informacje oraz zapytania sołtysów
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych
13. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o uwagi do porządku obrad? Zgłosiła zmianę polegająca na
wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie :
- zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okregu wyborczego w wyborach do Rady
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
Wójt Gminy poinformował,że projekt uchwały jest taki sam jak poprzednio 4 lata wstecz, jast taka
sama ilość mandatów.
Innych zmian nie zgłoszono.
Wniosek przewodniczącej poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Wniosek dotyczący zmian porządku obrad jednogłośnie przyjęto.

Porządek obrad po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.
4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie za rok 2017.
5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami
pożytku publicznego oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 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. Informacja z działalności komisji stałych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek
w okresie od stycznia 2018r do kwietnia 2018r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmian do budżetu gminy
b zmiany wieloletniej prognozy finansowej
c/ zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okregu wyborczego w wyborach do Rady
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
10. Zapytania i oświadczenia radnych,
11. Informacje oraz zapytania sołtysów
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych
13. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Ad.3 Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o uwagi do protokołu z obrad poprzedniej sesji tj.
z dnia 26 marca 2018r.
Nie zgłoszono żadnych uwag. Przyjecie protokołu poddano pod głosowanie:
za przyjeciem
– 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Protokół jednogłośnie przyjęto.
Ad.4 Udzielono głosu Pani Danucie Pawlik, która omówiła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej
w Gminie za rok 2017. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 3 do protokołu
sesji.
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Dyskusja:
Radna Rozwita Szafarczyk- zapytała " w omawianej rekomentacji powtarza się, że przyczyną
wsparcia danej rodziny jest bezrobocie, natomiast media nagłaśniają, że bezrobocie spada,
zapytała jak to wygląda w naszej gminie? Czy są to osoby młode, czy osoby starsze bezrobotne?
skoro z przedstawionej informacji wynika, że bezrobocie jest drugą przyczyną wsparcia rodzin.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Pawlik udzieliła wyjaśnień- w naszej
gminie również bezrobocie ma tendencję spadkową, powodem są wcześniejsze emerytury,
natomiast w naszej gminie problem ze znalezieniem pracy mają osoby w wieku 50+, osoby te z
różnych powodów straciły pracę, i te osoby głównie są pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Radny Golasz Tomasz- finansowanie świadczeń rodzinnych? Jaki jest procentowy udział budżetu
państwa a jaki budżetu gminy? ponieważ gmina musi zapewnić środki finansowe na zasiłki
okresowe dla bezrobotnych, z informacji wynika, jest to kwota :160 000,-zł
Wójt Gminy cisek udzielił wyjaśnień- z budżetu państwa jest 80%, z budżetu gminy-20%.
Innych pytań nie zgłoszono.
Ad. 5 . Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie z realizacji programu
współpracy Gminy Cisek z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2017. Poinformował,że corocznie do dnia 31 maja należy
takie sprawozdanei radzie gminy przedłożyć. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu
sesji.
Nie zgłoszono żadnych uwag do przestawionego sprawozdania.
Ad.6 Udzielono głosu Wójtowi Gminy,który przedstawił sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej .Sprawozdanie stanowi załacznik nr 5 do protokółu sesji.
Dyskusja:
Sołtys Kazimiera Lewicka – wyraziła zadowolenie z zakupu kamienia na drogi jak również
z oświetlenia dróg , sołectwo Cisek złożyło na 3 nowe punkty oświetleniowe na ul.Nowej k.posesji
Szyszko, na ul.Olszowa nr posesji 12 i 28, k.posesji Ketzler jest słup i tam równiez byłaby potrzeba
montażu lampy, odnośnie oświetlenia będzie jeszcze weryfikacja wniosków.
Radna Sączawa Elżbieta – zgłosiła punkty świetlne w Landzmierzu: na ul.Cichej, na ul.Wąskiej, na
ul.Wolności k.posesji P.Świderskich,
Wójt Gminy wyjaśnił odnośnie ul.Cichej, -inwestycja większa.
Radna Ryborz Anna-zapytała o termin realizacji oświetlenia na ul.Polnej w Przewozie?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-tam gdzie jest słup będzie w pierwszej kolejności, natomiast
tam gdzie trzeba ustawić słup inwestycja będzie w terminie późniejszym.
Sołtys Machulak Mariusz-kamień na drogi transportu rolnego w Sukowicach, gdzie rozwieziono?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- na ul. Leśny Dwór, rolnicy z Przewozu, którzy w tym
rejonie mają grunty rolne.
Sołtys Lewicka Kazimiera zgłosiła oberwane pobocze na ul.Starowiejskiej w Cisku, zaproponowała
aby we własnym zakresie wykonać remont,
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Radna Ryborz Anna zaytała o ul.Lipowina ?
Wójt Gminy wyjaśnił- remont cząstkowy, głównie likwidacja pęknieć tej drogi jest wyceniona na
kwotę 6 000,-zł
Sołtys Saczawa Elżbieta w sprawie ul.Starowiejskiej, rolnicy przyorują do krawędzi drogi a później
zgłasza się oberwanie drogi,
Sołtys Kazimiera Lewicka potwierdziła, że rolnicy nie szanują dróg transportu rolnego a wiadomo,
że drogi te nie mają odpowiedniej podbudowy,
Sołtys Wurst Alojzy - przetarg na remonty dróg gminnych miał być ogłoszony w marcu 2018r
a jest już maj, sołtysowi chodzi o te drogi które były ujęte w funduszu sołeckim w ubiegłym roku;
ul.Cicha w Landzmierzu ul.Leśna w Steblowie, ul.Kossaka w Roszowickim Lesie, tak było
obiecane, sołectwo Steblów zamierzało wykonać chodnik w Steblowie lecz jest to droga
powiatowa i niezbyt szeroka, lecz jeżdżac po terenie to widać chodniki o szerokości ok.0.80 cm,
w Steblowie byłaby potrzeba zrobienia chodnika ponieważ wzmożony ruch samochodowy zagraża
bezpieczeństwu pieszych i rowrzystów.
Wójt Gminy poinformował, że robimy remonty na odcinkach najpotrzebniejszych, Wójt zapytał
radnych o kwotę conajmniej 50 000zł skąt wziąść? ponieważ byłaby taka potrzeba środków
finasowych na wykonanie remontów zgłaszanych przez sołtysów,
Sołtys Sączawa Elżbieta zapytała w sprawie remontu ul.Biadaczów?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- jest to droga wojewódzka, nie wiadomo czy bedzie remont,
zakończono dyskusję.
Ad. 7 Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o działaniach w okresie
miedzysesyjnym tj od 26 marca do 27 kwietnia 2018r .Informacja stanowi załącznik nr 6 do
protokołu sesji.
Poinfromowala o posiedzeniach komisji rady, o sesji Młodzieżowej Rady Gminy, która była sesją
ostatnią tej kadencji. W związku z reorganizacją oświaty działalność MRG wygasła ponieważ
została ona powołana na bazie Publicznego Gimnazjum, obecnie jest szkoła podstawowa 8 klasowa
i należy opracować i uchwalić nowy statut dla funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy.
Ustalono ,że po wakacjach letnich wrócimy do tematu. Przypomniała o składaniu oświadczeń
majątkowych do 30 kwietnia 2018r. Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Ad.8. Udzielono głosu przewodniczącym stałych komisji Rady, którzy przedstawili informację
z działalności w okresie od stycznia do kwietnia 2018r.
Ryborz Anna przewodnicząca komisji rewizyjnej ,
Proksza Donata – przewodniczaca komisji oświaty, kultury,zdrowia i spraw socjalnych,
dyskusja :
Radna Głombik Ewa – poinformowała, że w szkołach jest problem.
Wójt Gminy przypomniał, że co roku jest przedstawiana ocena funkcjonowania szkół,jeżeli jest
potrzeba zaprasza się dyrektorów na sesję, sugestią komisji jest ,aby tematy poruszane w kwesii
szkół omawiać w obecności dyrektorów.
Ustalono: jeżeli wyniknie temat danej szkoły to na najbliższą sesję zaprasza się dyrektora.
Wurst Alojzy -przedstwił informację komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku,
Golasz Tomasz- przewodniczący komisji gosporczo-budżetowej ,
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Ad.9. Podjęcie uchwał w sprawach:
Udzielono głosu Skarbnik Gminy- Pani Alinie Hanisz, która omówiła propozycje zmian do
budżetu gminy na bieżący rok, zmiany zostały omówione poszczególnymi działami ,rozdziałami
i paragrafami,
dyskusja:
Radny Stania Gerard o kwotę 15 000zł ?oraz zapytał czy możemy pozyskać środki finansowe na
"otwieranie nowych posterunków policji?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień, to są środki finansowe na inspektora nadzoru, który nadzoruje
nasze inwestycje i remonty, odnośnie pytania drugiego " nie otwieramy nowego posterunku" ,
obecnie działalność policji w tym budynku jest zawieszona, czynsz z tytułu dzierżawy jest dalej
oplacany.
Komisja gospodarczo-budżetowa omawiała zmiany budżetowe i wydała pozytywną opinię.
Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXXIV/203 /2018 Rady Gminy Cisek z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie zmian
do budżetu została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu sesji.
Udzielono głosu Skarbnik Gminy- Pani Alinie Hanisz, która omówiła zmiany wieloletniej
prognozy finansowej na 2018rok. Nie zgłoszono żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod
głosowanie:
za przyjęciem
- 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXXIV/204/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na 2018rok została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi
załącznik nr 8 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjecia uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia
okregu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Projekt uchwały
omowił Wójt Gminy Cisek. Nie zgłoszono żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod
głosowanie:
za przyjęciem
- 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XXXIV/205/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie
zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okregu wyborczego w wyborach do Rady
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik
nr 9 do protokółu sesji.
Zakończono podejmowanie uchwał.
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Ad.10. Zapytania i oświadczenia radnych,
Radna Ryborz Anna-1. uczestniczyła w spotkaniu w Publicznym Przedszkolu w Łanach , był wtedy
organizowany konkurs j. niemieckiego, poiformowała,że konkurs był bardzo ładnie przygotowany.
2. zapytała odnośnie szamba, czy nie możnaby zrobić szamba ekologicznego? , wtedy nie trzeba go
pompować, wywozić,
Wójt Gminy wyjaśnił, że sprawa jest w toku załatwienia.
Radny Wurst Alojzy-zapytał kiedy Zarząd Dróg Powiatowych będzie remontował drogi
powiatowe? W Sukowicach jest uszkodzona studzienka, następną sprawą są obcięte gałęzie
w Steblowie.
Radna Sączawa Elżbieta-zapytała,czy sołectwo Landzmierz otrzyma środki finansowe na
dokończenie placu k/altany w Landzmierzu, następnie nasadzenia, byliny+ tablica informacyjna,
projekt był 3 lata temu,z roku na rok jest obiecywane dokończenie.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień - należy się zastanowić czy nasadzenia jednorazowo, czy
systematyczne ze środków funduszu sołeckiego,musimy rozważyć prirytety i ważność zadań,
jest zaplanowana do realizacji kanalizacja w Cisku, drobiazgi we własnym zakresie powinno się
wykonać również ze środków funduszu sołeckiego,zapytał czy "plac" nie może funkcjonować bez
krzewów?
Radna Sączawa Elżbieta – dużo zrobiono ze środków funduszu sołeckiego,
Wójt Gminy Cisek - na nasadzenia nie trzeba projektu, ogrodzenia obok altany mieszkańcy nie
chcą, mieszkańcy zaproponowali żywopłot.
Radna Rozwita Szafarczyk zgłosiła łatanie dziur w Kobylicach na drodze gminnej, argumentem
jest fakt, że dnia 24 carwca 2018r. będą w parafii prymicje i mieszkańcom bardzo zależy aby
miejscowość wyglądała pięknie.
Radna Szczuka Agnieszka zapytała w sprawie tablic pomiaru prędkości była jedna ustawiona
w Cisku i efekty były,
Wójt Gminy wyjaśnił, że koszt zakupu takiej tablicy wynosi ok. 20 000zł, wtedy jest montowana na
stałe.
Ad 11. Informacje oraz zapytania sołtysów.
Sołtys wsi Błażejowice podziękował za wyczyszczenie drogi po ulewnych deszczach, taka akcja
była również w sołectwach ościennych, strażacy wykonali dobrą robotę, w wyniku tej akcji
sprawdzono hydranty i okazało sie że nie działają, w Błażejowicach działał jeden hydrant.
Zaproponował aby w Błażejowicach ze stawu zrobić zbiornik, do Błażejowic nawałnica przychodzi
z Szonowic,niektórzy mieszkańcy sa podtapiani,sołtys uważa, że trzeba o tym mowić i do tego celu
mógłby być wykorzystany staw.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- gmina nie może zadecydować, budowa zbiornika powinna być
ustalona z "WODAMI POLSKIMI"
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Sołtys Rajmund Bulik zapytał co z ruinami posesji mieszczącymi się za wałem, na ul.Jama ?
Budynki zagrażają bezpieczeństwu, wiekszość mieszkanców się stara o należyty wygląd swoich
posesji a są wyjątki których nie można zmobilizować.
Ustalono: dać adres delikwenta i zostanie wysłane pismo z urzędu o uporządkowanie.
Sołtys wsi Błażejowice zgłosił zapotrzebowanie na pracowników interwencyjnych, w solectwie ma
do wykonania prace porządkowe.
Ad 12. Odpowiedzi na interpelacje radnych – żadne interpelacje nie wpłynęły.
Ad.13.Złożono sobie życzenia na udaną majówkę. Nie zgłoszono żadnych wniosków.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady XXXV Sesji
Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.19.15
Protokółowała: Małgorzata Siegmann
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk
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