Protokół
z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 16 lipca 2018r.-godz. 1600
Ad.1. Obrady XXXVI Sesji słowami „Otwieram obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Cisek”
otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła
prawomocność obrad na 15 radnych, obecni wszyscy . Obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Cisek są
prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności rdnych stanowi załącznik nr 1 do
protokółu sesji. Lista gości zaproszonych stanowi załacznik nr 2. Przewodnicząca powitała
wszystkich zebranych i przystąpiła do realizacji obrad sesji.
Ad.2 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy nt. rozpatrzenia wniosku w sprawie objęcia ochroną drzew
o wymiarach pomnikowych znajdujących się na terenie naszej gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał:
a/zmian do budżetu gminy,
b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne
stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji
zajęć nauczycieli zatrudnionych w gminie Cisek
d/ zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek
8.Zapytania i oświadczenia radnych,
9.Informacje oraz zapytania sołtysów
10.Odpowiedzi na interpelacje radnych
11.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji
Zapytała o uwagi do odczytanego porzadku obrad. Zgłosiła zmianę porządku obrad polegajaca na
wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
Innych zmian nie zgłoszono. Wniosek Przewodniczącej Rady poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,

Zmianę porządku obrad jednogłośnie przyjęto, 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 XXXV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy nt. rozpatrzenia wniosku w sprawie objęcia ochroną drzew
o wymiarach pomnikowych znajdujących się na terenie naszej gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał:
a/zmian do budżetu gminy,
b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne
stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji
zajęć nauczycieli zatrudnionych w gminie Cisek
d/ zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek
e/ wynagrodzenia Wójta Gminy,
8.Zapytania i oświadczenia radnych,
9.Informacje oraz zapytania sołtysów,
10.Odpowiedzi na interpelacje radnych,
11.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji
Ad.3. Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o uwagi do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Żadnych uwag nie zgłoszono, przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy poddano pod
głosowanie:
za przyjęciem
- 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Protokół z obrad poporzedniej XXXVSesji jednogłośnie przyjęto.
Ad.4. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił informację nt. rozpatrzenia wniosku
w sprawie objęcia ochroną drzew o wymiarach pomnikowych znajdujących się na terenie naszej
gminy. Zestawienie informacji o poszczególnych drzewach stanowi załącznik nr 3 do protokołu
sesji. Korespondencja w tym temacie również stanowi załącznik nr 4 do protokółu sesji.
Dyskusja:
Radna Głombik Ewa zapytała – jaki był cel zinwentaryzowania drzew i propozycja uznania ich za
pomniki przyrody?
Wójt Gminy nie potrafił udzielić odpowiedzi, wyjaśnił, że skoro wniosek do urzędu wpłynął to
należało go rozpatrzyć, więc dokonano oględzin każdego drzewa, z oględzin sporządzono
dokumentację, nastepnie dokumenty przeanalizowano na komisji rolnictwa,ochrony środowiska
i porządku publicznego.
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Komisja nie akceptuje propozycji fundacji . Z przedstawionej dokumentacji wynika, że drzewa te
nie przedstawiają mocnych-szczególnych walorów pomników przyrody , większość z tych drzew
znajduje się w miejscach trudno dostępnych dla ludzi, drzewa te są mało atrakcyjne, korony
są nieuformowane. Wyjątek stanowią zaproponowane drzewa znajdujące się na terenie parku
w Miejscu Odrzańskim, które są okazałe i łatwiej dostępne . Właściciel działki czyli Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna Miejsce Odrzańskie zdaje sobie sprawę z faktu, że nie może dokonać
żadnej wycinki drzew bez zgody organu.
Zakończono dyskusję.
Ad 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym tj.od 11.06.2018
do 16. 07.2018r :
►odbyło się spotkanie w Kobylicach w sprawie remontu drogi wojewódzkiej przebiegającej przez
wieś , koszt remontu to kwota: 1 mln.zł, nie będzie chodników, jest to odtworzenie drogi istniejącej,
odwodnienie drogi zostanie wykonane z budżetu gminy,
►poinformował o imprezie corocznej "Pływadło 2018" która odbyła się 16-17 czerwca, w tym
roku był to XIX spływ rzeka Odrą, organizatorem była Gmina Bierawa,
► poinformował o sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Landzmierzu o powierzchni
0,0430 ha za kwotę 2 500,-zł,
►poinformował o sprzedaży działki położonej w Steblowie za 17 000,zł,
► poinformował o wycieczce z Ukrainy, która gościła w naszej gminie, uczestnikami tej
wycieczki byli ukraińscy przedsiębiorcy i pracownicy różnych instytucji, ugoszczono ich
w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku, przedstawiono im multimedialnie naszą gminę, zwiedzili
Ochotniczą Straż Pożarną i Gminne Przedszkole w Cisku,
► poinformował o wyjeździe naszej delegacji do partnerskiej Gminy Breitungen i wyjeździe
grupy dzieci na kolonie również do tej gminy, wyjazdy miały miejsce w dniach 29 czerwca -08
lipca 2018r.
► poiformował o przetargach na kanalizację w Cisku oraz na utylizację azbestu,
► poinformował o zakończeniu kontroli Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej z Opola
► poinformował o planowanych na dzień 02 września br dożynkach gminnych, sołectwo Przewóz
wyraziło chęć organizacji , Wójt skierował prośbę do sołtysów aby przygotować swoje
miejscowości do udziału w dożynkach i aby uczestniczyć w tych dożynkach,
Dyskusja:
Radna Sączawa Elżbieta - zapytała droga wojewódzka przebiegająca przez Kobylice będzie
robiona, a co z ul.Biadaczów?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień informując,że stan drogi był sprawdzany i wstępnie określono
termin remontu na przyszły rok.
Odnośnie dożynek gminnych planowanych na 2 września 2018 w Przewozie, odbędzie się jeszcze
spotkanie, ustalono wstępnie,że niekoniecznie sołectwa muszą mieć koronę, wystarczy dowolny
akcent dożynkowy.
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Ad 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym od 11.06.2018 do 16. 07.2018r : poinformowała o posiedzeniach
komisji oraz o wręczeniu nagród dla super ucznia, super sportowca i super talentu. Poinformowała
o wysłaniu oświadczeń majątkowych radnych.
Dyskusja:
Radna Sączawa Elżbieta-pochwaliła fakt nagrodzenia dzieci zdolnych, nagrody są wspaniałym
doceniającym gestem.
Radna Lewicka Kazimiera-poinformowała o "rajdzie familijnym", który jest sprawdzoną imprezą
gminną, w tym roku udział wzięło ok 200 uczestników, na rowerach przejechano ok.10 km,
podziękowano organizatorom oraz redaktorowi gazety lokalnej za wspaniały artykuł.
Podziękowano również Panu redaktorowi za artykuł na temat prymicji, które w czerwcu br.odbyły
się w Kobylicach.
Radny Golasz Tomasz poinformował o obozie strażackim, który zorganizowano w Miejscu
Odrzańskim z projektu ogłoszonego przez Urząd Marszakowski. Obóz zorganizowano dla 3 grup
wiekowych. Organizacja wymagała dużo wysiłku,uczestnicy obozu mieli zapewnione
wyżywienie,noclegi i zajęcia. Była to duża odpowiedzialność i duża radość, dzieci odjeżdżały
zadowolone.
Ad 7. Podjęcie uchwał:
Przystapiono do podjecia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy w roku 2018,udzielono
głosu Skarbnik Gminy Pani Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami,
rozdziałami
i paragrafami . Komisja gospodarczo-budżetowa temat omawiała i pozytywnie zaopiniowała.
Przyznano między innymi dotację na remont kościoła w Miejscu Odrzańskim. Parafia na remont
kościoła ma środki finansowe zewnętrzne i aby dokończyć remont należałoby pozytywnie podejść
do sprawy. Pani Skarbnik omówiła zadania inwestycyjne.
Dyskusja:
Radna Ryborz Anna- w dziale 700 zwiększa się wydatki o kwotę 173 000zł, daje się tyle pieniędzy,
na remont budynku a dla sołectw nie ma środków finansowych, policję również wspieramy
finansowo,
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień – to jest wstępna kwota adaptacji pomieszczeń dla policji i poczty,
ogólnie Wójt wmienił zakres wszystkich robót związanych z remontem budynku po przeciwnej
stronie urzędu, wyjaśnił,że kosztorys jest wyceniony wysoko, ceny robocizny są wysokie, jest
problem z firmami budowlanymi.Przedyskutowano zagospodarownie nowo-wyremontownego
budynku. Na razie czyni sie starania na zagospodarowaie parteru, na remont piętra i poddasza nie
ma środków finansowych i te pomieszczenia będą wolne.
Radny Rudolf Ignacy- zapytał w sprawie programu OSA (Otwarte Strefy Aktywności)?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień-jest to dofinansowanie spotowo-rekreacyjne, środki, które
otrzymaliśmy są z przeznaczeniem na dokończenie placu zabaw w Cisku przy ul.Planetorza.
W dyskusji wyrażono niezadowolenie, że w Cisku będą 3 place zabaw a inne wsie nie mają ani
jednego. Gdyby w każdej wsi coś zrobiono nie byłby dyskusji, są wsie, że nie ma żadnego placu
zabaw. Zaproponowano aby realizację palacu zabaw w Cisku rozłożyć na 2 lata .
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień, jeżeli środki finansowe pochodzą z projektu to nie można ustalać
dowolnego okresu realizacji.
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Radna Sączawa Elżbieta zgłosiła dokończenie placu zabaw w Landzmierzu, gdzie między innymi
jest piaskownica i należałoby zrobić ogrodzenie.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień – rozmawiano z mieszkańcami Landzmierza, którzy potwieredzili,
że nie ma potrzeby montowania ogrodzenia , wystarczy obsadzić krzewami.
Zakończono dyskusję.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 12 głosów,
przeciw
– 3 głosy,
wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXXVI/214/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2018 większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr
5 do protokołu sesji
Przystapiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej . Udzielono
głosu Skarbnik Gminy Pani Alinie Hanisz, która omówiła projekt uchwały. Komisja gospodarczobudżetowa omawiała zmiany i pozytywnie je zaopiniowała.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjeciem
- 13 głosów,
przeciw
- 2 głosy,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Uchwała Nr XXXVI/215/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej większościa głosów została podjęta.Uchwała stanowi załączik nr
6 do protokołu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki
oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania
zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli zatrudnionych w gminie Cisek. Projekt uchwały
omówił Wójt Gminy Cisek. Komisja oświaty, kultury zdrowia i spraw socjalnych omawiała projekt
uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Projekt uchwały pooddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Uchwała Nr XXXVI/216/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko
kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
nauczycieli zatrudnionych w gminie Cisek została jednoglośnie podjęta. Uchwała stanowi załacznik
nr 7 do protokółu sesji.
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Cisek. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Cisek. Komisja oświaty, kultury zdrowia
i spraw socjalnych omawiała projekt uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. Nikt nie zabrał głosu
w dyskusji.projekt uchwały pooddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Uchwała Nr XXXVI/217/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek została jednoglośnie podjęta.
Uchwała stanowi załacznik nr 8 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy, projekt uchwały był
omawiany na sesji 11.06.2018, wtedy radni nie podjęli uchwały. Radni wyrazili niezadowolenie
z faktu,że na poprzedniej seji wyrazili swoje zdanie a mimo wszystko musi być uchwała podjęta
" mimo wszystko góra decyduje".Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. Projekt uchwały poddano pod
głosowanie:
za przyjęciem
- 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Uchwała Nr XXXVI/218/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie
wynagrodzenia Wójta Gminy, została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załacznik nr 9 do
protokołu sesji.
Zakończono podejmiwanie uchwał.
Ad 8.Zapytania i oświadczenia radnych.
Radny Wurst Alojzy – temat dziur na drogach, temat planowanych remontów dróg?
Wójt Gminy wyjaśnił, że dokonano analizy remontów dróg:
- w budżecie ujęto te drogi, które są planowane do realizacji z funduszu sołeckiego,
Kobylice- ul.Raciborska , ul.Krótka i Szkolana jest do zrobienia, kosztorys remontu jest
wyceniony na kwotę: 33 000, -zł ,z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę: 19 200, zł, zapytał,
czy wyremontować całą szerokość ul.Krótkiej?, ul. Piaskowa i Szkolna zostały częściowo
wyremontowane.
Landzmierz - z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę: 15 000,-zł, ul.Biadaczów możnaby
utwardzić frezowinami , ul.Cicha remont jest wyceniony na kwotę 109 000,-zł ,
Roszowicki Las - z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę: 14 600 ,-zł, ul.Kossaka - rozważano
utwardzenie tej drogi frezowinami,
Steblów -ze środków funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę: 12 800,-zł na remont ul.Leśnej,
remont tej ulicy jest wyceniony na kwotę 53 000zł,
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Cisek -remont częściowy ul.Nad Odrą, kwota remontu 9 800,- zł ,
Sukowice - ul. Kolejowa ,ze środków funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę: 11 341,-zł,
Przewóz -ul.Lipowina kosztorys remontu wynosi 6 000,-zł,
Miejsce Odrzańskie – zgłoszono jedną ulicę przed mostkiem aby utwardzić frezowinami,
Po podliczeniu remontów dróg to wychodzi kwota ok. 222 000,-zł
Radny Ignacy Rudolf -zgłosił remont drogi Roszowice -Łany.
Radny Nawrat Fryderyk zapytał dlaczego dzieci z kl.III Publicznej Szkoły Podstawowej
w Roszowickim Lesie będą przeniesione do Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku do kl.IV,
mimo iż są zatwierdzone plany organizacyjne szkół ? Troje dzieci wyraziło chęć pozostania
w Publicznej Szkole Podstawowej w Roszowickim Las, zapytał czy zamierzamy tę szkołe
zamknąć?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień – plany organizacyjne szkół są zatwierdzone lecz wpłynęło pismo
rodziców z prośbą o utworzenie kl.IV w Publicznej Szkole Podstawowej w Cisku , wolę rodziców
należy uszanować, dla trójki dzieci nie będzie tworzony oddział więc te dzieci otrzymają decyzję
o kontynuowaniu nauki w kl.IV w Cisku. Wójt Gminy spotkał się z rodzicami dzieci kl.III szkoły
z Roszowickiego Lasu , gdzie rodzice potwierdzili chęć przeniesienia swoich dzieci do szkoły
w Cisku, Wójt spotkał się również z rodzicami dzieci przedszkolnych i zapytał o szkołę? do jakiej
szkoły chcą posłać swoje dzieci ?i również udzielono odpowiedzi, że chcą swoje dzieci posłać do
szkoły w Cisku. Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie ma bardzo dobre atuty
jest wyremontowana, jest usytuowana na uboczu , ma urządzone obejście, w pobliżu jest boisko
ORLIK, co jest przyczyną odejścia dzieci musicie sobie sami odpowiedzieć. Poinformował, że po
zmianach zostanie ok. 40 dzieci, w Publicznej Szkole Podstawowej w Roszowickim Lesie.
Wyjaśnił,że proces likwidacji szkoły jest skomplikowany i stosowne uchwały muszą być podjęte
do końca lutego, dlatego obecnie nie można mówić o likwidacji szkoły. Szkoła w Roszowickim
Lesie nie będzie w tym roku szkolnym zlikwidowana.
Sołtys Kurfeld Alfred skierował pytanie do radnych czy prywatnie utrzymywano by placówkę z tak
małą ilością dzieci?
Radna Głombik Ewa- zgłosiła istnienie dziur k/przystanku autobusowego w Sukowicach w pobliżu
sklepu Gminnej Spóldzielni, tam jest bajoro wody, i chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci
dojeżdżających do szkół, pokazała zdjęcie,
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień-należy ustalić właściciela drogi, na etapie budowy scieżki
rowerowej, część tej drogi będzie wyremontowana, w dyskusji stwierdzono,że możnaby utwardzić
frezowinami.
Radna Kazimiera Lewicka podziękowała za podjęcie uchwały, poinformowała o korespondencji
w sprawie lustra, które miało być usytuowane na krzyżówce ulic Koprnika z Mickiewicza, zgosiła
pomalowanie pasów krawędziowych przy nowej nawierzchni drogi na ul.Mickiewicza w kierunku
Sukowic,zgłosiła usunięcie pniaków przy drodze powiatowej łączącej Sukowice
z Długomiłowicami, zgłosiła prośbę strażaków w sprawie ustawienia znaku ostrzegającego
"uwaga straż" na ulicy Harcerskiej w Cisku, zgłosiła ubytki w nawierzchniach dróg w Cisku na
ul. Bończyka, na ul.Olszowa k/posesji Strąciwilk należałoby utwardzić pobocze na odcinku
ok.15m, zgłosiła ustawienie lampy na ul.Chopina.
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Radny Nawrat Fryderyk zgłosił potrzebę ustawienia luster przy niektórych drogach w Roszowickim
Lesie , ustalono: uzgodnić z działem inwestycji w urzędzie gminy.
Radny Miklliss Norbert zgłosił potrzebę pomalowania konstrukcji metalowych wiat
przystankowych,
Radna Ryborz Anna zgłosiła pomalowanie elementów zabawowych mieszczących się na placu
zabaw w Przewozie, stara farba się łuszczy,
Rady Golasz Tomasz zapytał w sprawie przejść dla pieszych czy kwestia załatwienia jest podobna
do sprawy z ustawieniem luster, czy należy uzyskać zgodę zarządcy,
Ad 9.Informacje oraz zapytania sołtysów.
Sołtys Kurfeld Alfred- zgłosił dziury w nawierzchni drogi przebiegającej przez Błażejowice,
należałoby wykonać remont nawierzchni lub utwardzić kamieniem, nadmienił, że wystarczyłyby
3 auta kamienia.
Wójt Gminy wyjaśnił, że na parkingu w Cisku jest składowany kamień na utwardzenie dróg,
sołectwo może sobie zabrać potrzebną ilość po wcześniejszym uzgodnieniu. Wykorzystano szansę,
że cena kamienia była przystępna i zakupiono większą ilość.
Sołtys Rajmund Bulik poinformował, że w Przewozie utwardzono drogę z 12 zestawów aut.
Sołtys Elżbieta Sączawa – również zgłosiła zapotrzebowanie na kamień w celu utwardzenia dróg
w sołectwie.
Radny Wurst Alojzy- zaproponował aby przy remoncie ulicy kolejowej w Sukowicach
zdemontowane betonowe płyty wykorzystać na utwardzenie drogi gminnej w Nieznaszynie.
Ad.10.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Nie wpłynęły żadne interpelacje.
Ad.11.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Radna Agnieszka Szczuka zgłosiła wniosek w sprawie montażu tablicy prędkości przy szkole
w Łanach,
Wójt Gminy zapytał czy kupujemy tablicę pomiaru prędkości, która kosztuje 12 000,- zł czy
remontujemy drogi, radni stwierdzili,że remontujemy drogi.
Innych wniosków nie zgoszono. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami
„zamykam obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.18.30
Protokółowała: Małgorzata Siegmann
Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek
/-/Rozwita Szafarczyk
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