
Protokół 

z obrad II Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 15 grudnia 2014r- godz15.00. 

 

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych- obecni wszyscy  . Obrady II Sesji Rady Gminy Cisek są 

prawomocne  i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 

protokółu sesji.  

Przewodnicząca powitała: radnych ,  Wójta Gminy Alojzego Parysa, Panią Alinę Hanisz- 

skarbnika gminy, Jerzego Groegera –sekretarza urzędu, 

Na obrady sesji przybyli radni Młodzieżowej Rady Gminy, złożyli radnym życzenia 

świąteczne oraz wręczyli drobne upominki własnoręcznie wykonane. Podziękowano 

młodzieżowym radnym i przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.  

 

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

który otrzymali wszyscy radni, zapytała o uwagi –wnioski do porządku obrad? 

Zgłosiła zmianę porządku obrad polegająca na wprowadzeniu projektu uchwały  w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Innych zmian nie zgłoszono. Wniosek 

przewodniczącej Rady Gminy poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                              - 15 głosów, 

przeciw                                      -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -   0 głosów, 

Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Rozwity Szafarczyk jednogłośnie przyjęto. Porządek 

obrad po zmianach przedstawia się następująco. 

 

1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z obrad I Sesji Rady Gminy.  

4. Sprawozdanie Wójta Gminy o stanie gminy/ 

5. Autoprezentacja radnych. 

6. Wnioski radnych dotyczące propozycji składów osobowych komisji rady. 

7. Podjęcie uchwał: 

a/ powołania przewodniczących komisji stałych rady, 

b/powołania składów osobowych komisji stałych rady, 

c/zmiany do budżetu gminy , 

d/zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

e/zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 

8. Zapytania i oświadczenia radnych, 

9. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Po przeczytaniu w/w porządku obrad, poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                            - 15 głosów, 

przeciw                                         -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -   0 głosów, 

Porządek obrad po dokonanych zmianach jednogłośnie przyjęto. 

 

 

 

 

 



Ad.3. Przystąpiono do przyjęcia protokółu z obrad I Sesji Rady Gminy. Przewodnicząca 

zapytała o uwagi . Nie zgłoszono żadnych uwag do protokółu. Przyjęcie protokółu poddano 

pod głosowanie . 

 za przyjęciem                            - 15 głosów, 

przeciw                                         -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -   0 głosów, 

Protokół z obrad poprzedniej sesji jednogłośnie przyjęto. 

Ad. 4. Udzielono głosu  Wójtowi  Gminy, który przedstawił  informację  o stanie gminy. 

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokółu sesji. 

Ad.5. Udzielono głosu radnym, którzy w skrócie przedstawili informacje o swoich rodzinach,                    

o miejscu zamieszkania: 

Radna Szafarczyk Rozwita- jest sołtysem wsi  Kobylice, przez 3  kadencje jest radną i w tym 

okresie pełniła funkcję przewodniczącej rady, obecnie pracuje w  księgowości w prywatnej 

firmie „Grotrans” w Łanach,  

Stania Gerard-    był radnym kilka kadencji i pracował w komisji rolnej, gospodarczo- 

budżetowej i rewizyjnej, jest rolnikiem, obecnie jest przewodniczącym Gminnej Spółki 

Wodnej   

Nawrat Fryderyk-pracuje w prywatnej firmie, jest również konserwatorem w PSP Roszowicki 

Las, po raz pierwszy jest radnym, 

Golasz Tomasz-zawodowo związany jest ze Strażą Pożarną, ma wykształcenie wyższe, jest 

członkiem Euro Country Zakrzów, radnym poraz pierwszy. lubi współpracować z młodzieżą 

Mikliss Norbert-prezes Klubu Sportowego Victorii Łany, sołtys wsi Łany, pełnił już funkcje 

radnego i pracował w komisji gospodarczo-budżetowej i komisji oświaty i również w tej 

kadencji mógłby  w tych komisjach pracować, lubi sport, 

Proksza Donata- prowadzi „Agroturystykę” w Cisku, drugą kadencję jest radną,                                

w poprzedniej kadencji  była przewodnicząca komisji oświaty zdrowia i spraw socjalnych 

oraz członkiem komisji rewizyjnej 

Furman Dawid- drugą kadencję jest radnym, wykształcenie wyższe, pracuje w fabryce 

obrabiarek, poprzednio był członkiem komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych, 

lubi sport, 

Głombik Ewa-z wykształcenia jest pielęgniarką i pracuje w tym zawodzie ,lubi sport, jogę, 

aerobik, poraz pierwszy radną, mogłaby pracować w komisji oświaty, kultury, zdrowia              

i spraw socjalnych. 

Sączawa Elżbieta- jest sołtysem wsi Landzmierz II kadencję,  prowadzi działalność 

gospodarczą wspólnie z mężem, lubi ogród, zdrowa żywność, lubi pomagać ludziom, 

mogłaby pracować w komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych. 

Lewicka Kazimiera – od 16 lat pełni funkcję sołtysa wsi Cisek, w samorządzie pracuje od 

roku 1998 w tym czasie pełniła różne funkcje była wiceprzewodnicząca rady, była 

przewodniczącą komisji gospodarczo-budżetowej, była przewodniczącą komisji rewizyjnej, 

była członkiem komisji oświaty,  lubi pomagać ludziom,  

Ryborz Anna- od dwóch kadencji działa w samorządzie najpierw jako sołtys później jako 

radna , pracowała w komisji rewizyjnej i komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw 

socjalnych, lubi pracować z dziećmi i młodzieżą, lubi pomagać innym, jest założycielką koła 

„Śląskich Kobiet” w Przewozie. 
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Cichoń Łukasz-wykształcenie średnie zawodowe, pracuje w prywatnej firmie, należał do 

PTTK Cisek,  poraz pierwszy jest radnym, zaproponował przynależność do komisji 

gospodarczo-budżetowej, 

Ignacy Rudolf-wykształcenie zawodowe, jest rolnikiem,, pełni funkcje z-cy 

przewodniczącego TSKN, interesuje się sportem, zaproponował pracę w komisji rolnictwa, 

ochrony środowiska i porządku publicznego.  

Ad.6. Udzielono głosu Jerzemu Groeger Sekretarzowi  Urzędu  który przedstawił informację 

nt komisji  Rady Gminy   i czym się zajmują oraz wyjaśnił zasady głosowania w sprawach 

wyboru przewodniczących komisji i składów osobowych tych komisji. Składy komisji są             

5-cio osobowe, głosowanie jest jawne. 

Radna Lewicka Kazimiera- przy wyborze przewodniczących i składów osobowych komisji 

należy się kierować rozsądkiem a nie polityką, radni powinni tworzyć jedną drużynę .Radni 

poprzedniej kadencji tak pracowali i tak wspomagali prace Wójta. 
Prowadząca obrady  poinformowała, że zgodnie z art. 25 a  ustawy o samorządzie gminnym 

radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani   w komisji, jeżeli dotyczy ono jego 

interesu prawnego. W głosowaniu nie brali udziału kandydaci na przewodniczących komisji . 

Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji rewizyjnej :  

1. Ryborz Anna –wyraziła zgodę    ( zgłosiła Proksza Donata), 

2. Lewicka Kazimiera- wraziła zgodę  ( zgłosiła Sączawa Elzbieta) 

Innych kandydatów nie zgłoszono. Zamknięto listę zgłaszania kandydatów.  

 

Poddano pod głosowanie kandydaturę  Anny Ryborz  na Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej: 

za                                             –   9 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania –  5 głosów, 

 

 

Poddano pod głosowanie kandydaturę  Kazimiery Lewickiej  na Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej: 

za                                              –     4 głosów, 

przeciw                                     -     0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania –   10 głosów, 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Cisek została Anna Ryborz. 
 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu osobowego komisji rewizyjnej. 

1. Wurst Alojzy – wyraził zgodę ( zgłosił Stania Gerard), 

2. Cichoń Łukasz- wyraził zgodę ( zgłosił Furman Dawid), 

3. Lewicka Kazimiera- wyraziła zgodę ( zgłosiła Sączawa Elżbieta), 

4. Golasz Tomasz- wyraził zgodę ( zgłosił Nawrat Fryderyk), 

5. Furman Dawid- wyraził zgodę ( zgłosiła Lewicka Kazimiera) 

Innych kandydatów nie zgłoszono. Zamknięto listę zgłaszania kandydatów.  
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Każdą kandydaturę poddano pod głosowanie. 

 

Lp Kandydat do składu osobowego komisji 

rewizyjnej 

Głosowanie 

1 Wurst Alojzy za                                               – 9 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 5 głosów    

2. Cichoń Łukasz za                                              – 13 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania –  1 głos 

3. Lewicka Kazimiera za                                               – 9 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 5 głosów 

4. Golasz Tomasz za                                               –10 głosów, 

przeciw                                      -  3 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   – 1 głos 

5. Furman Dawid za                                               – 4 głosy 

przeciw                                      -  5 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   – 4 głosy 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego skład osobowy komisji rewizyjnej 

przedstawia się następująco: 

1. Cichoń Łukasz, 

2. Golasz Tomasz, 

3. Lewicka Kazimiera , 

4. Wurst Alojzy, 

 

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji gospodarczo-budżetowej. 

1. Golasz Tomasz- wyraził zgodę ( zgłosił Mikliss Norbert), 

2. Cichoń Łukasz- wyraził zgodę ( zgłosiła Sączawa Elżbieta), 

3. Stania Gerard – zrezygnował ( zgłosiła Lewicka Kazimiera) 

Innych kandydatów nie zgłoszono. Zamknięto listę zgłaszania kandydatów.  

 

Poddano pod głosowanie kandydaturę  Tomasza Golasz  na Przewodniczącego Komisji 

Gospodarczo-Budżetowej: 

za                                             –   8 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania –  5 głosów, 

ilość głosów się nie zgadza – głosowanie powtórzono 

za                                             –   9 głosów, 

przeciw                                     -  4 głosów, 

wstrzymało się od głosowania –  1 głos, 

 

 

 

Protokół z obrad II Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 15 grudnia 2014r 

Strona 4 

 

 

 

 



 

Poddano pod głosowanie kandydaturę  Łukasza Cichonia  na Przewodniczącego Komisji 

Gospodarczo-Budżetowej: 

za                                             –    4 głosy, 

przeciw                                     -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania –    9 głosów, 

jeden radny nie brał udziału w głosowaniu 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego przewodniczącym komisji gospodarczo 

budżetowej został Golasz Tomasz. 
 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu osobowego komisji gospodarczo-

budżetowej 

1. Mikliss Norbert  – wyraził zgodę ( zgłosił Golasz Tomasz), 

2. Cichoń Łukasz- wyraził zgodę ( zgłosiła Saczawa Elzbieta ), 

3. Stania Gerard - wyraził zgodę ( zgłosiła Ryborz Anna ), 

4. Sączawa Elzbieta - wyraziła zgodę ( zgłosiła Lewicka Kazimiera ), 

5. Nawrat Fryderyk - wyraził zgodę ( zgłosił Golasz Tomasz) 

6. Proksza Donata - wyraziła zgodę ( zgłosiła Ryborz Anna ), 

7. Lewicka Kazimiera -wyraziła zgodę ( zgłosił Cichoń Łukasz)                              

Innych kandydatów nie zgłoszono. Zamknięto listę zgłaszania kandydatów.  

Każdą kandydaturę poddano pod głosowanie. 

Lp Kandydat do składu osobowego komisji 

rewizyjnej 

Głosowanie 

1 Mikliss Norbert  za                                               – 9 głosów, 

przeciw                                      - 4 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 1 głos    

2. Cichoń Łukasz  za                                              –  5 głosów, 

przeciw                                       - 1 głosów, 

wstrzymało się od głosowania –   8 głosów 

3. Stania Gerard za                                               – 8 głosów, 

przeciw                                      -  4 głosów, 

wstrzymało się od głosowania –   2 głosy 

4. Sączawa Elźbieta  za                                               –  4 głosy, 

przeciw                                      -  5 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   – 5 głosów 

5. Nawrat Fryderyk za                                               –  8 głosów 

przeciw                                      -   3 głosy, 

wstrzymało się od głosowania   –  4 głosy 

6. Proksza Donata  za                                               –  9 głosów 

przeciw                                      -   1 głos, 

wstrzymało się od głosowania   – 4 głosy 

7. Lewicka Kazimiera  za                                               –  7 głosów 

przeciw                                      -   2 głosy, 

wstrzymało się od głosowania   –  5 głosy 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego skład osobowy komisji gospodarczo-

budżetowej  przedstawia się następująco: 

1. Mikliss Norbert, 

2. Nawrat Fryderyk, 

3. Proksza Donata, 

4. Stania Gerard  

 

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw 

socjalnych . Zgłoszono następujących kandydatów: 

1. Proszka Donata - wyraziła zgodę ( zgłosiła Ryborz Anna ), 

2. Sączawa Elzbieta - wyraziła zgodę ( zgłosił Furman Dawid), 

Innych kandydatów nie zgłoszono. Zamknięto listę zgłaszania kandydatów.  

 

Poddano pod głosowanie kandydaturę  Donaty Proksza   na przewodniczącą komisji 

oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych 
za                                             –   9 głosów, 

przeciw                                     -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -   5 głosów, 

 

Poddano pod głosowanie kandydaturę  Elżbiety Sączawa na przewodniczącą komisji 

oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych 
za                                             –    4 głosy, 

przeciw                                     -    6 głosów, 

wstrzymało się od głosowania –    3 głosów, 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego przewodniczącą komisji oświaty, 

kultury, zdrowia i spraw socjalnych została Proksza Donata. 

 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu osobowego komisji oświaty, kultury, 

zdrowia i spraw socjalnych 
1. Głombik Ewa – wyraziła zgodę ( zgłosił Furman Dawid), 

2. Sączawa Elżbieta - wyraziła zgodę ( zgłosiła Głombik Ewa ), 

3.  Mikliss Norbert - wyraził zgodę ( zgłosił Wurst Alojzy ), 

4. Nawrat Fryderyk  - wyraziła zgodę ( zgłosił Golasz Tomasz ), 

5.  Szczuka Agnieszka - wyraziła zgodę ( zgłosił Nawrat Fryderyk ) 

6.  Lewicka Kazimiera- wyraziła zgodę ( zgłosiła Sączawa Elżbieta  ), 

                              

Innych kandydatów nie zgłoszono. Zamknięto listę zgłaszania kandydatów.  

 

Każdą kandydaturę poddano pod głosowanie. 

Lp Kandydat do składu osobowego komisji 

rewizyjnej 

Głosowanie 

1 Głombik Ewa  za                                               – 6 głosów, 

przeciw                                      -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  –  8 głosów    

2. Sączawa Elżbieta  za                                              –  8 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania –   6 głosów 

3. Mikliss Norbert  za                                               –  7 głosów, 

przeciw                                      -   3 głosy, 

wstrzymało się od głosowania –    4 głosy 



4. Nawrat Fryderyk - 

po głosowaniu z rezygnował                                

z członkostwa w komisji oświaty  

za                                               – 7 głosów, 

przeciw                                      -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   –7 głosów 

5. Szczuka Agnieszka  za                                               –  8 głosów 

przeciw                                      -   0 głosy, 

wstrzymało się od głosowania   –  6 głosy 

6. Lewicka Kazimiera  za                                               –  5 głosów 

przeciw                                      -   1 głos, 

wstrzymało się od głosowania   –  8 głosy 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego oraz uwzględnieniu rezygnacji Radnego 

Fryderyka Nawrata  skład osobowy komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych 

przedstawia się następująco: 

1. Głombik Ewa, 

2. Mikliss Norbert. 

3. Sączawa Elzbieta, 

4. Szczuka Agnieszka  

 

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji rolnictwa,  ochrony środowiska i  

porządku publicznego  . Zgłoszono następujących kandydatów: 

1. Wurst Alojzy  - wyraził zgodę ( zgłosił  Stania Gerard  ), 

2. Furman Dawid  -nie  wyraził zgody ( zgłosił Cichoń Tomasz), 

3. Sączawa Elżbieta – wyraziła zgodę( zgłosił Furman Dawid) 

Innych kandydatów nie zgłoszono. Zamknięto listę zgłaszania kandydatów.  

 

Poddano pod głosowanie kandydaturę  Alojzego Wursta   na przewodniczącego  komisji 

rolnictwa,  ochrony środowiska i  porządku publicznego 
za                                             –  9 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -   5 głosów, 

 

Poddano pod głosowanie kandydaturę  Elżbiety Sączawa na przewodniczącą komisji 

rolnictwa,  ochrony środowiska i  porządku publicznego 
za                                             –    4 głosy, 

przeciw                                     -    3 głosów, 

wstrzymało się od głosowania –    6 głosów, 

jeden radny nie brał udziału w głosowaniu, 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego przewodniczącym komisji   rolnictwa,  

ochrony środowiska i  porządku publicznego  został Wurst Alojzy . 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu osobowego komisji rolnictwa,  ochrony 

środowiska i  porządku publicznego 
1. Furman Dawid – wyraził zgodę ( zgłosił Stania Gerard), 

2. Ignacy Rudolf - wyraził zgodę ( zgłosiła Głombik Ewa ), 

3.  Nawrat  Fryderyk  - wyraził zgodę  

4.  Proksza Donata  - nie wyraziła zgody ( zgłosił Wurst Alojzy ), 
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Sączawa Elzbieta – wszyscy się znają, a podczas głosowania widoczna jest polityka. 

Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk-zapytała czego Pani Elżbieta Sączawa 

oczekuje, a może wybory przewodniczących komisji i składów osobowych są sfałszowane? 

Przecież nikt nikomu nic nie narzuca, wszystkie propozycje są poddane pod głosowanie. 

Radna Kazimiera Lewicka – dlaczego nikt się nie odezwał jak wcześniej zabrała głos, uważa, 

że wcześniej przewodniczący oraz składy osobowe komisji  były ustalone, najlepiej byłoby 

wyjść z sali, ponieważ nie jest tak jak trzeba, widać „uśmieszki” na niektórych twarzach, 

wszędzie opcje wyborcze się dogadywały.   Kiedyś były wcześniejsze rozmowy. 

 Wójt Gminy Cisek- z rozmów wynika, że rządzą emocje, to są sprawy organizacyjne, mimo 

podziałów   radni zawsze byli jedną drużyną, zgodnie z naszym statutem komisje muszą być 

wybrane, kontynuowano dalszy wybór członków do komisji rolnictwa.  

Zgłoszono Elżbietę Sączawa- która wyraziła zgodę (zgłosił Furman Dawid). 

Skład osobowy komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego przedstawia 

się następująco: 

1. Furman Dawid, 

2. Ignacy Rudolf, 

3. Nawrat Fryderyk, 

4. Sączawa Elżbieta . 

Składy osobowe komisji ustalono, ogłoszono 10 min przerwę podczas której opracowano 

projekty uchwał zgodnie z propozycjami radnych w sprawie składów osobowych komisji.. 

 

Ad.7. Podjęcie uchwał: 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącej komisji rewizyjnej-

Anny Ryborz. Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag, projekt uchwały poddano pod głosowanie 

za przyjęciem                           -  14 głosów, 

przeciw                                        - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   –  1 głos, 

Uchwała Nr II/3/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wyboru 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek  większością głosów  została 

podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu  sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania składu osobowego komisji 

rewizyjnej, który w kolejności alfabetycznej przedstawia się następująco:  Cichoń Łukasz, 

Golasz Tomasz, Lewicka Kazimiera ,Wurst Alojzy. Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita 

Szafarczyk odczytała projekt uchwały. Radni nie wnieśli żadnych uwag, projekt uchwały 

poddano po głosowanie 

za przyjęciem                           -  14 głosów, 

przeciw                                        - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   – 1 głos, 

Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie powołania 

składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek  większością głosów została 

podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokółu sesji. 
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 Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji 

gospodarczo-budżetowej Tomasza Golasz . Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk 

odczytała projekt uchwały. Radni nie wnieśli żadnych uwag, projekt uchwały poddano pod 

głosowanie 

za przyjęciem                           -  10 głosów, 

przeciw                                        - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   –  5 głosów, 

Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wyboru 

przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Bodżetowej Rady Gminy Cisek  większością 

głosów  została podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu  sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania składu osobowego komisji 

gospodarczo-budżetowej , który w kolejności alfabetycznej przedstawia się następująco: 

Mikliss Norbert, Nawrat Fryderyk, Proksza Donata, Stania Gerard . Przewodnicząca Rady 

Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały. Radni nie wnieśli żadnych uwag, 

projekt uchwały poddano pod głosowanie 

za przyjęciem                           -   10 głosów, 

przeciw                                        -  1 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   –   4 głos, 

Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie powołania 

składu osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowe Gminy Cisek  większością głosów  

została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącej komisji oświaty, 

kultury, zdrowia i spraw socjalnych Donaty Proksza . Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita 

Szafarczyk odczytała projekt uchwały. Radni nie wnieśli żadnych uwag, projekt uchwały 

poddano pod głosowanie 

za przyjęciem                           -  14 głosów, 

przeciw                                        - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   –  1 głos, 

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wyboru 

przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Cisek  

większością głosów została   podjęta   . Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu  sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania składu osobowego komisji Oświaty, 

Kultury i Spraw Socjalnych który w kolejności alfabetycznej przedstawia się następująco: 

Głombik Ewa, Mikliss Norbert. Sączawa Elzbieta, Szczuka Agnieszka. Przewodnicząca Rady 

Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały. Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie 

za przyjęciem                           -  12 głosów, 

przeciw                                        - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   –  3 głos, 

Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie powołania 

składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady  Gminy Cisek  

większością głosów   została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rolnictwa, 

ochrony środowiska i porządku publicznego. Alojzego Wursta Przewodnicząca Rady Gminy 

Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały. Radni nie wnieśli żadnych uwag, projekt 

uchwały poddano pod głosowanie 

za przyjęciem                           -  12 głosów, 

przeciw                                        - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   –  3 głosy, 

Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wyboru 

przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku  Publicznego  Rady 

Gminy Cisek  większością głosów została   podjęta   . Uchwała stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu  sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania składu osobowego komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego który w kolejności alfabetycznej przedstawia 

się następująco: Furman Dawid, Ignacy Rudolf, Nawrat Fryderyk, Sączawa Elżbieta 
Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały. Radni nie 

wnieśli żadnych uwag, projekt uchwały poddano pod głosowanie 

za przyjęciem                           -  14 głosów, 

przeciw                                        - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   –  1 głos, 

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie powołania 

składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady  

Gminy Cisek  większością głosów   została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do 

protokółu sesji. 

 

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

głosu Pani Alinie Hanisz- Skarbnik Gminy, która omówiła zmiany poszczególnymi działami, 

rozdziałami i paragrafami. Wyjaśniła radnym pojęcia budżetowe  tj. dochód, wydatki, 

przychód, rozchód. 

Radna Kazimiera Lewicka zapytała o dochody ze sprzedaży mienia. 

Wójt Gminy Cisek –wyjaśnił, sprzedano 2 działki w Kobylicach i 1 działkę w Łanach. 

Radna Sączawa Elżbieta-     mieszkańcy wsi Landzmierz zgłaszają potrzebę urządzenia placu 

zabaw. 

Wójt Gminy Cisek –wyjaśnił, w tym roku nie jest to możliwe, a szczegóły zostaną omówione 

przy budżecie gminy na 2015r. 

Innych pytań nie zgłoszono.  

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           -  14 głosów, 

przeciw                                        - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   –  1 głos, 

Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian do 

budżetu gminy na 2014r. większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 

11 do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Projekt uchwały omówiła Pani Alina Hanisz- Skarbnik Gminy. Radni nie wnieśli żadnych 

uwag, projekt uchwały poddano pod głosowanie 

za przyjęciem                           -  14 głosów, 

przeciw                                        - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   –  1 głos, 

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 12 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 

Udzielono głosu Alinie Hanisz- Skarbnik Gminy Cisek, która odczytała projekt uchwały                

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 

pn. Budowa drogi gminnej w Cisku(Kotliny) do kwoty 150 000,- zł. 

Radna Kazimiera Lewicka zapytała- mówi się o spłacie kredytu w ciągu 3 lat natomiast                  

w uchwale jest ujęty okres 5 lat ? 

Pani Skarbnik udzieliła  wyjaśnień-  okres 5 lat dotyczy spłaty kredytu ( kapitał +odsetki) 

natomiast kapitał będzie spłacany w latach 2016-2018 czyli 3 lata .  Innych pytań nie 

zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

 za przyjęciem                            - 15 głosów, 

przeciw                                         -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -   0 głosów, 

Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 15 grudnia 2014r w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 13  do protokółu. 

 Zakończono podejmowanie uchwał. 

 

Ad.8 .Zapytania i oświadczenia radnych. 

Radny Mikliss Norbert przekazał na ręce Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy 

kalendarze na 2015r. Kalendarz zawiera zdjęcia z Kościoła Parafialnego z Łan , między 

innymi  figury które będą odnowione ze środków finansowych budżetu gminy. W imieniu 

księdza podziękował za podjętą uchwałę. 

Radna Ryborz Anna  - 1) zapytała w sprawie remontu drogi Cisek –Roszowice dlaczego 

droga na czas remontu jest zamknięta, a jak w Cisku był remont w kierunku Landzmierza 

droga była przejezdna. Zaproponowała aby na nowozrobionej nawierzchni zrobić pas przez 

środek jezdni, jeździ się bezpieczniej.2) Zgłosiła, przedłużenie pomalowanego pasa przy 

zjeżdżaniu    z mostu w kierunku Cisek. Na tym odcinku jest ostry zakręt  pasy się kończą                 

i jest moment, że zakręt jest niewidoczny. 3) Przekazała informację, że w Przewozie przez 

budowę wału są bardzo zabrudzone drogi. 4) Ukończono remont dachu na świetlicy wiejskiej 

w Przewozie za kwotę 85 000zł w tym planowano również wyremontować wieżę.?  

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- w Cisku nie można było zrobić objazdu, w przypadku 

omawianej drogi zamknięcie drogi pozwoli szybciej wykonać remont, który planuje się 

ukończyć do III/2015r. 
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Zgłaszane usterki dotyczą drogi powiatowej. Odnośnie zabrudzonej drogi w Przewozie to 

firma „SKANSKI” zapewniła, że po ukończeniu inwestycji drogi umyje, ta inwestycja jest dla 

nas i są utrudnienia. Koszt remontu samej  wieży wynosi 130 000zł dlatego jej remont 

przesunięto na rok przyszły. 

Rany Ignacy Rudolf- zapytał czy nie można przedłużyć remontu drogi dalej w kierunku wsi 

Roszowice. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- droga jest powiatowa i jej remont jest ze środków 

powodziowych i musi być sporządzony zgodnie z protokółem szkód. 

Radna Szczuka Agnieszka  - zaproponowała zrobienie progów zwalniających k/szkoły                   

w Łanach , samochody ciężarowe jeżdżą nikt nie zwalnia przed szkołą. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- jest to droga wojewódzka, zdaniem Wójta próg 

zwalniający niewiele zmieni. 

Radna Lewicka Kazimiera- zapytała jaka inwestycja jest wykonywana od strony Sukowic               

w kierunku Cisek. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-są to roboty wykonywane przez telekomunikację i mają 

na celu lepsze funkcjonowanie internetu. 

Radny Furman Dawid-1)zapytał w sprawie zarurowania rowu oraz częściowej wycinki drzew,          

oględzin drzew dokonało starostwo powiatowe, które wydało  decyzje na wycinkę jednego 

drzewa, zarurowanie rowu jest zaplanowane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego,  

zasugerował „żeby nie przepadły pieniądze” 2) zgłosił ustawienie znaku „ustąp 

pierwszeństwa”  k.kapliczki w Błażejowicach.  

Wójt Gminy potwierdził, że jest pozwolenie na wycinkę jednego drzewa i według opinii 

starostwa to będzie możliwe założenie rur, odnośnie znaku drogowego wyjaśnił, że planuje 

się zrobić przegląd i uzupełnienie oznakowania dróg gminnych, należy złożyć podanie do 

urzędu. 

Saczawa Elżbieta zapytała, czy w ramach zimowego utrzymania dróg będzie posypywanie 

piaskiem dróg w przypadku jak będzie ślisko? 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, umowy są podpisane na odśnieżanie w razie potrzeby śliskie 

miejsca będą posypywane.   

Radny Powiatu Rajmund Frischko udzielił wyjaśnień odnośnie remontów dróg powiatowych, 

zaznaczył w swojej wypowiedzi, że oprócz dróg starostwo powiatowe ma na utrzymaniu 

służbę zdrowia jak oświatę.  

Radni przedyskutowali opłaty związane z oświetleniami ulic oraz modernizację oświetlenia. 

Radny Cichoń Łukasz- zapytał  jakie lampy będą montowane przy modernizacji? 

zaproponował chęć współpracy przy podejmowaniu decyzji dotyczących modernizacji 

oświetlenia ulicznego. 

Radna Sączawa Elżbieta – dużo jeździ i widziała  jak przy każdej lampie ulicznej 

zamontowany był solar?  

Wójt Gminy wyjaśnił- potwierdził, że jest taki program unijny na solary montowane przy 

lampach ulicznych , lecz nie sprawdza się to na terenie wiejskim, w naszym przypadku  na 

pewno będą to lampy energooszczędne, przy lampach ledowych jest duża oszczędność energii 

lecz jest również duża awaryjność podczas burzy,  jeszcze nie dokonano wyboru lamp, 

zakłada się , ze inwestycja ma się spłacić w ciągu 6 lat. W celu przeprowadzenia modernizacji 

będzie musiała być sporządzona umowa z TURONEM.  
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Na dostawę energii jest przeprowadzany  przetarg , energię  elektryczną otrzymujemy z firmy 

Corrente sp. z o.o.,   natomiast firmie TAURON płacimy za przesyłanie energii, wyjaśnił 

zasady płatności za energię elektryczną,  rachunki są bardzo  skomplikowane. 

Ryborz Anna- zadała pytanie , jeżeli lampy są usytuowane przy drodze wojewódzkiej czy 

drodze powiatowej? kto płaci za energię elektryczną? 

Wójt Gminy wyjaśnił- zakłady energetyczne płacą Gminie podatek od nieruchomości oraz 

podatek od budowli, natomiast Gmina płaci za zużytą energię oświetlenia ulicznego przy 

wszystkich drogach, takie zasady płatności regulują przepisy prawne.    W dyskusji 

stwierdzono, że każdy właściciel drogi powinien płacić za oświetlenie przy swoich drogach: 

wojewódzki zarząd przy drogach wojewódzkich, zarząd powiatowy przy drogach 

powiatowych, natomiast gmina przy drogach gminnych i osiedlowych-lecz nie ma takich 

przepisów prawnych. 

Radny Wurst Alojzy- czy jeszcze w czasie zimy będą koszone pobocza i czy będzie ścinka 

poboczy, ponieważ po deszczu są widoczne liczne kałuże. 

Radny Powiatowy Rajmund Frischko - ścinka poboczy jest do załatwienia , niedawno robiono                    

w Przewozie, mogłaby to zrobić firma „rodzima” czyli z terenu Cisek , zaproponował firmę              

P Kurfelda, natomiast wykaszanie -   było wielokrotnie zgłaszane , bywały lata, że zarośla 

były wykoszone terminowo, plusem wtedy jest to, że nie zawiewa śniegiem , zwierzyna nie 

ma gdzie się schować, częściowo te prace były rozpoczęte lecz nie są dokończone, warunki 

pogodowe są odpowiednie i należałoby te prace dokończyć. 

Radni przedyskutowali  sprawę  drogi Cisek-Sukowice, jak oddano do użytku nowy most na 

Odrze, ruch samochodów ciężarowych ruszył, brak chodników przy tej drodze stwarza duże 

niebezpieczeństwo, radny zaproponował aby przy sporządzaniu dokumentacji remontu tej 

drogi nie pominąć chodników. 

Radny Powiatowy Rajmund Frischko- temat ten był realnym zagrożeniem po oddaniu do 

użytku mostu, od strony Raciborza w kierunku Gliwic samochody skracają sobie drogę 

kierując się na most i na pewno degradacja tej drogi zostanie przyspieszona, podłoże tej drogi 

zostało rozjeżdżone, że nawet sfrezowanie garbów niewiele zmieni. W kwestii remontu tej 

drogi jest pismo mieszkańców.  

  

Ad.9.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. Przewodnicząca poinformowała o złożeniu 

oświadczeń majątkowych w terminie, czyli do 31 grudnia 2014r., następne oświadczenie 

będzie do złożenia w terminie do 30 kwietnia 2014r. Złożono sobie życzenia świąteczne. 
Innych wniosków nie zgłoszono.  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami 

„zamykam obrady II Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.18.15 
Protokółowała: Małgorzata Siegmann  

 

                                                                                                     Przewodnicząca  

                                                                                                    Rady Gminy Cisek 

  

                                                                          /-/ Rozwita Szafarczyk  
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