Protokół
z obrad XXXIX SESJI RADY GMINY CISEK
z dnia 29 października 2018r.-godz.16.00

Ad.1. Obrady XXXIX Sesji słowami „Otwieram obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła
i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła prawomocność
obrad na 15 radnych, obecnych 14 (nieobecny:Stania Gerard ) . Obrady XXXIX 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 odczytała porządek obrad i zapytała o uwagi do porządku obrad.
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII 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. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
a/ zmian do budżetu gminy na rok 2018,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”,
d/wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat,
e/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania
na terenie gminy Cisek miejsc i podawania napojów alkoholowych
8. Zapytania i oświadczenia radnych,
9. Informacje oraz zapytania sołtysów,
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych,
11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Zgłosiła zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia
krótkoterminowego kredytu.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień -kredyt zostanie przeznaczony na dofinansowanie zadania pn.” budowa
ścieżki rowerowej”, budżet gminy musi się zamknąć a jest niemożliwością, że środki finansowe, które
mamy otrzymać z projektu do końca roku spłyną, wcześniej zaciągaliśmy kredyt na tzw. środki własne
a teraz zaciągamy na dofinansowanie.

Wniosek Przewodniczącej Rady poddano pod głosowanie :
za przyjęciem
– 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Wniosek w sprawie zmian porządku obrad jednogłośnie przyjęto.
Po zmianach porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII 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. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
a/ zmian do budżetu gminy na rok 2018,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”,
d/wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat,
e/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania
na terenie gminy Cisek miejsc i podawania napojów alkoholowych,
f/ zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu,
8. Zapytania i oświadczenia radnych,
9. Informacje oraz zapytania sołtysów,
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych,
11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Przystąpiono do jego realizacji.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Cisek. Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi do protokołu z obrad poprzedniej sesji . Nie zgłoszono
żadnych uwag. Przyjęcie protokołu poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
– 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Protokół z obrad poprzedniej sesji jednogłośnie podjęto.
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Ad 4. Udzielono głosu Wójtowi Gminy,który przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym tj. od 01 października 2018r do 29 października 2018r. Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Wymienił spotkania w których uczestniczył, min. spotkał
się z dyrektorami szkół z okazji dnia edukacji. Poinformował,że otrzymano środki finansowe na
termomodernizację budynku komunalnego, gdzie mieści się Poczta,Policja .Poinformował o stawkach
podatkowych podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego , przestawił porównanie z rokiem
poprzednim.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Ad.5. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła sprawozdanie o działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym. tj. od 01 października 2018r do 29 października 2018r.-poinformowała
o posiedzeniach komisji, przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych, odczytała anonim, który
wpłynął do urzędu.
Ad.6. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek.
Przewodniczący komisji stałych rady przedstawili sprawozdanie z działalności za okres kadencji tj
2014-2018. Sprawozdania stanowią załączniki nr 4,5,6,7. Przedyskutowano udzielenie odpowiedzi do
Pani Strominskiej – Rzeczyńskiej.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Ad 7. Podjęcie uchwał w sprawach :
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018. Zmiany zostały
omówione przez P. Alinę Hanisz- skarbnik Gminy. Komisja gospodarczo-budżetowa proponowane
zmiany pozytywnie zaopiniowała.
Dyskusja;
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień odnośnie zakupu działki, położonej w Miejscu Odrzańskim,która
graniczy z działka gminną, właściciel wyraził zgodę na sprzedaż.
Radny Tomasz Golasz- dodał do wypowiedzi, że wynegocjowano dogodną cenę, działka stanowi
drogę dojazdową do budynku komunalnego gminy. Zakończono dyskusję.
Przyjęcie projektu uchwały budżetowej poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosy
wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXXIX/233/2018 z dnia 29 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
na rok 2018 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji.
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany
zostały omówione przez P. Alinę Hanisz- skarbnik Gminy. Nie zgłoszono żadnych pytań. Przyjęcie
projektu uchwały budżetowej poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosy
wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXXIX/234/2018 z dnia 29 października 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji.,
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2019”. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, ze corocznie jest taka uchwała
podejmowana, w tym temacie są przeprowadzane konsultacje społeczne. Odczytał sprawozdanie
z konsultacji społecznych, wymienił organizacje, które korzystają z tej dotacji.
Radna Ryborz Anna- zapytała czy inne organizacje mogą skorzystać z dotacji?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- wzory obowiązujących druków będą na stronie internetowej Gminy,
komisja rozpatrzy złożone oferty, oprócz możliwości skorzystania z dotacji na działalność statutową to
sołectwa korzystają z funduszu sołeckiego, poinformował, że koło PTTK w Cisku zakończyło swoją
działalność. Projekt uchwały poddano pod glosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosy
wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXXIX/235/2018 z dnia 29 października 2018r. w sprawie przyjęcia „Rocznego
programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2019” została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi
załącznik nr 10 do protokołu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez
obowiązku dokonywania dopłat. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy wyjaśniając, ze są to głównie
krótkie odcinki dróg i inne. Zamiana będzie dokonana pomiędzy powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim
a naszą Gminą, wyjaśnił,że faktycznie w terenie działki są użytkowane zgodnie z proponowaną
zamianą. W projekcie uchwały są wymienione miejscowości, nr działek i powierzchnia.
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosy
wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXXIX/236/2018 z dnia 29 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat została jednogłośnie podjęta. Uchwala
stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Cisek miejsc i podawania napojów
alkoholowych. Na stronie internetowej były ogłoszone konsultacje społeczne , nie zgłoszono żadnych
uwag do przedstawione projektu uchwały.
Radna Kazimiera Lewicka-zapytała czy anonim musi być rozpatrzony, należałoby mieć odwagę
i podpisać pismo. W dalszej dyskusji stwierdzono,że każdy przedsiębiorca musi corocznie uiszczać
opłaty z tytułu korzystania z koncesji i są to niemałe opłaty, opłaty te stanowią dochody budżetu gminy
i są przeznaczane na działalność profilaktyczną i odwykową. Nie można wszystkiego polikwidować,
młodzież też się gdzieś spotkać. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosy
wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXXIX/237/2018 z dnia 29 października 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Cisek
miejsc i podawania napojów alkoholowych została jednogłośnie podjęta . Uchwala stanowi załącznik
nr 12 do protokołu sesji.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu, który został
wprowadzona do porządku obrad dzisiejszej sesji i wcześniej omówiony. Komisja gospodarczobudżetowa wydała pozytywną opinię w tym temacie. Nie zgłoszono żadnych pytań. Projekt uchwały
poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosy
wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,
Uchwała Nr XXXIX/238/2018 z dnia 29 października 2018r. w sprawie zaciągnięcia
krótkoterminowego kredytu została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do
protokołu sesji
Zakończono podejmowanie uchwał.
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Ad 8. Zapytania i oświadczenia radnych. Pani przewodnicząca Rozwita Szafarczyk podziękowała za
współpracę oraz za to, że w okresie tej kadencji udało się odremontować drogę w Kobylicach
Radna Ryborz Anna poraz kolejny zgłosiła remont ul. Lipowiny.
Radna Lewicka Kazimiera- zgłosiła,że na posesji nad Odrą w Cisku należącej prawdopodobnie do
Starostwa Powiatowego robi się wysypisko śmieci, podobna sytuacja jest w Steblowie ,podobna
sytuacja jest w Sukowicach na ul. Leśny Dwór. Stwierdzono, że trzeba edukować społeczeństwo, że jak
ktoś chce to wie gdzie i kiedy i jakie śmieci segregować i odstawiać.
Ad 9. Informacje oraz zapytania sołtysów- nie zgłoszono żadnych uwag.
Ad 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych – nie zgłoszono żadnych interpelacji.
Ad 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji- Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk
poinformowała,że mamy wśród nas laureata nagrody „społecznik roku” jest nim radny Tomasz Golasz,
złożono życzenia , obszerna informacja nt. Gali wręczania nagród” była opisana w gazecie „ Gościu
Niedzielnym”.
Radny Tomasz Golasz podziękował za życzenia, wyjaśnił,że osoby z zewnątrz zgłosiły jego
kandydaturę, zgłoszenie musiało być udokumentowane pracą społeczną za rok 2017.
Radna Ryborz Anna została laureatką konkursu „ super mama”, w którym były określone wymagania:
mieć gospodarstwo rolne, udzielać się społecznie , mieć rodzinę, dzieci. Poinformowała, że
„gala”wręczania nagród była wspaniałą imprezą.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady XXXIX Sesji
Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.17.45.
Protokółowała: Małgorzata Siegmann

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk
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