
 

Protokół 

z obrad III SESJI RADY GMINY CISEK 

z dnia 29  grudnia 2014r.godz.11.00 

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 13 ( nieobecna: Głombik Ewa, Proksza 

Donata ) . Obrady III Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne  i zdolne do podejmowania 

uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji. . Pani przewodnicząca 

poinformowała, że dzisiejsza Sesja składa się z dwóch części: I roboczej  i  II uroczystej . 

Ad.2. Na wstępie powitała zebranych radnych i pracowników urzędu. Przewodnicząca Rady 

Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała porządek obrad, który otrzymali wszyscy radni, 

zapytała czy są wnioski do porządku obrad.  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad              

      3. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji. 

      4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym  

5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

6. Procedura  uchwalenia budżetu gminy na 2015r 

a/   odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

b/  odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                              

     o projekcie uchwały budżetowej, 

c/  odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

d/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                           

     o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej , 

e/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                           

     o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej 

f/  odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

g/ odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

h/ dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami  

    komisji problemowych, 

i/ głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu, 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/  uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. 

b/ uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021  

            c/ zmian do budżetu gminy na 2014r.  

            d/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014r., 

8.  Zapytania i oświadczenia radnych.  

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

Uroczysta II część Sesji Rady Gminy Cisek  odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury 

w Cisku  

 

 

 

 



Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek w sprawie zmiany porządku obrad polegający 

na wykreśleniu pkt 6e - odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały 

budżetowej. Wyjaśniła, iż taka opinia nie wpłynęła z Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

telefonicznie ustalono, że ma potrzeby jej wydawania.  

 

Przyjęcie wniosku poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                          – 13 głosów, 

przeciw                                       -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   –0 głosów, 

Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad 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 protokołu z obrad II Sesji. 

      4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym  

5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

6. Procedura  uchwalenia budżetu gminy na 2015r 

a/   odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

b/  odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                              

     o projekcie uchwały budżetowej, 

c/  odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

d/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                           

     o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej , 

            e/  odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

f/ odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

g/ dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami  

    komisji problemowych, 

h/ głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu, 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/  uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. 

b/ uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021  

            c/ zmian do budżetu gminy na 2014r.  

            d/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014r., 

8.  Zapytania i oświadczenia radnych.  

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

 Przystąpiono do jego realizacji 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji. Przewodnicząca zapytała o uwagi do protokołu,  

nie zgłoszono żadnych uwag. Przyjęcie protokołu poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           - 13 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Protokół z obrad poprzedniej sesji jednogłośnie przyjęto. 
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Ad.  4. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie    ze swojej  

działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 15.XII 2014r do 29.12.2014r. 

► poinformował, o uczestniczeniu w  spotkaniu Związku „Czysty Region”, na którym 

omówiono sprawy bieżące oraz ustalono budżet na 2015r. 

► przedstawił informację dotyczącą rozliczenia wydatków i dochodów odbioru nieczystości 

na poszczególne gminy będące członkami „Czystego Regionu”, z której wynika, że do Gminy 

Cisek związek dopłaca, rozliczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu, 

► poinformował, że odebrano kolejny odcinek wału przeciwpowodziowego Miejsce 

Odrzańskie-Przewóz, 

► w sołectwach odbyły liczne spotkania świąteczne , bardzo perfekcyjnie przygotowane, 

podziękował organizatorom za wspaniałe przygotowanie i zaproszenie. 

Dyskusja: 

Radny Wurst Alojzy- zakwestionował doręczanie pustych worków „odbierający śmieci 

powinni dołożyć więcej starań odnośnie doręczenia nowych worków” jak się jest w domu              

i zaraz się worki odbierze to jest dobrze, inaczej jest jak domowników nie ma w domu i do 

tego jeszcze wiatr, to worków można szukać. 

Radny Stania Gerard-zgłosiła uszkodzone klapy na rz. Odrze, 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień, wykonawca zapewnił, że klapy w międzywalu będą 

zrobione . 

Radna Anna Ryborz zapytała, kto pokryje nasze zaległości wobec „Czystego Regionu” skoro 

zgodnie z informacją Wójta związek dopłaca do naszej gminy?  

 Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- to są zasady „związku” są gminy z bilansem na  plus i są 

gminy na minus,. 

Radna Sączawa Elżbieta- „odpady zielone” w okresie letnim jest ich dużo, za ich odbiór się 

nie płaci, osoby, które zadeklarowały posiadanie kompostowników są niezadowolone. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień-jeżeli chodzi o mieszkańców wsi to zbieranie odpadów 

zielonych był złym wyborem. 

Radna Kazimiera Lewicka- na wsi odpady zielone można wspaniale zagospodarować. 

Przewodnicząca Rady Gminy  Rozwita Szafarczyk- sprawy odbioru nieczystości reguluje 

ustawa i kto może zmienić zapisy ustawy? Możemy znowu zaprosić przedstawicieli Związku 

„Czysty Region” 

Ad. 5.Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym tj. od 15.XII 2014r do 29.12.2014r. W tym 

okresie odbyło się wspólne posiedzenie komisji w sprawie omówienia projektu budżetu na 

przyszły rok. Uczestniczyła w wigilii dla osób samotnych, która od kilkunastu lat jest 

organizowana przez ośrodek pomocy. Podziękowała również za liczne zaproszenia na 

różnego rodzaju spotkania w sołectwach, przeprosiła jeżeli nie skorzystała. Przypomniała 

radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych w terminie  do 30.12.2014r.Wyjaśniła, że 

oświadczenia majątkowe po sprawdzeniu są wysyłane do Urzędu Skarbowego oraz są 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Odczytała pismo Senatora 

Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Świeykowskiego   z życzeniami dla radnych.   

Dyskusja: nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
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Ad 6 . Procedura  uchwalenia budżetu gminy na 2015r 

 

Przystąpiono do procedury    uchwalenia budżetu gminy na 2015r. Ustalono, że nie ma 

potrzeby ponownego omawiania projektu budżetu gminy na 2015r.oraz wieloletniej prognozy 

finansowej, ponieważ w tym temacie odbyło   wspólne posiedzenie komisji stałych rady  dnia 

17 grudnia 2014r. na którym omówiono dochody, wydatki wraz z załącznikami .  

Prowadząca obrady Przewodnicząca Rozwita  Szafarczyk odczytała :  

► projekt uchwały budżetowej na 2015r , -załącznik nr  3  do protokółu sesji. 

► Uchwałę Nr 493/2014 z dnia 10 grudnia 2014r.  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii  o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 

na 2015r. stanowiącej załącznik nr 4  do protokółu sesji, 

► projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-

2021 , stanowiącej załącznik nr  5,  

►  Uchwałę Nr 494/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały                             

o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisek na lata 2015-2021 stanowiącą załącznik nr 

6 do protokółu sesji. \ 

► protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady z dnia 17 grudnia 2014r.                            

w sprawie omówienia  projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami  na 2015r.oraz 

projektu uchwały   o wieloletniej prognozie finansowej, na lata 2015-2021,-załącznik nr 7,  

Komisje nie wystosowały żadnych wniosków ani uwag , pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały budżetowej oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej,   w związku z czym 

punkty  6   f, g, h, i,   porządku obrad są bezprzedmiotowe. 

 

Ad 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

Przystąpiono   uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. Radni nie wnieśli żadnych uwag do 

projektu uchwały. Przyjęcie projektu uchwały budżetowej poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                        -  13 głosów, 

przeciw                                   -  0 głosy    

wstrzymało się od głosowania- 0 głos, 

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Cisek z 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy na 2015 rok jednogłośnie  została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do 

protokółu sesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Cisek na lata 2015-2021. Projekt uchwały przedstawia źródła finansowania 

planowanych inwestycji oraz przedstawia zadłużenie gminy.   Radni nie wnieśli żadnych 

pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie :  

za przyjęciem                        -  13 głosów,  

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania- 0 głosów, 

Uchwała Nr III/ 15/2014  Rady Gminy Cisek z 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej jednogłośnie została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 

8 do protokółu sesji.  
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   zmian do budżetu gminy na 2014r.,które 

omówiła Pani Skarbnik  Alina Hanisz.  

Radni nie zgłosili żadnych uwag. Projekt uchwały poddano po głosowanie: 

za przyjęciem                         - 13 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów 

Uchwała Nr III/16/2014 Rady  Gminy Cisek z dnia  29 grudnia  2014r. w sprawie zmian 

do budżetu gminy na 2014 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do 

protokółu sesji 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 13 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów 

Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia    2014r.w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr 10 do protokołu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

 

Ad. 8 .Zapytania i oświadczenia radnych.  

Radny Dawid Furman- zaproponował aby zakupić działkę położoną w pobliżu świetlicy 

wiejskiej w Błażejowicach z przeznaczeniem pod plac zabaw, działka ta jest na sprzedaż, 

usytuowanie działki jest dobre, możnaby z właścicielem porozmawiać. 

W dyskusji ustalono:   porozmawiać z właścicielem działki a następnie porozmawiać                        

z Wójtem. 

Radna Ryborz Anna- zgłosiła problem remontu  dróg zniszczonych  przy realizacji inwestycji 

-budowie wału, zapytała czy od Roszowickiego Lasu do Przewozu będzie robiona droga są 

tam układane krawężniki? Zapytała czy będzie robiona droga z ul. Jama do Przewozu? 

Podobnie jest z drogami  powiatowymi i gminnymi. Pani Radna uważa, ze powinniśmy 

skorzystać ze środków finansowych tej inwestycji i naprawić drogi zniszczone przy budowie 

wału. 

 

Wójt Gminy wyjaśnił- będzie robiona droga technologiczna, z której rolnicy nie będą mogli 

korzystać, dokładnie plan dróg k/wału należało by sprawdzić w inwestycjach. Zgodnie                        

z umową jest ustalone, że część ul. Jama będzie wyremontowana, firma w składanej ofercie 

założyła naprawę dróg . Inwestor wyraził zgodę na przesuniecie terminu zakończenia 

inwestycji. 

Radny Nawrat Fryderyk poinformował, że w ubiegłym tygodniu wspólnie z sołtysem 

Hubertem Wilkiem dokonali oględzin przepustów przebiegających przez drogę powiatową             

w Roszowickim Lesie.    

Radna Lewicka Kazimiera- zapytała w sprawie „mostku”  w Cisku  w tzw. rejonie Kotliny. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- droga jest na razie tymczasowa po ukończeniu remontu 

mostki będą przebudowane. 
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Radna Sączawa Elżbieta- zgłosiła remont ul. Cichej szczególnie byłaby pilna remontu 

odcinka drogi k /posesji Cichoń tam parkowały samochody ciężarowe pracujące przy 

remoncie drogi powiatowej w ubiegłym roku, również parkowała firma robiąca kanalizację    

w Landzmierzu dlatego ta droga jest tak zniszczona. 

Wójt Gminy wyjaśnił- na tym odcinku drogi jest problem z odprowadzeniem wody opadowej.    

Ad .9 .Odpowiedzi na interpelacje radnych- radna Sączawa Elżbieta zgłosiła, że września 

2014r nie otrzymała odpowiedzi na interpelację . W okresie międzysesyjnym nie złożono 

żadnych interpelacji. 

Ad.10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.  

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, o  wykazie nieczystości, harmonogram 

wywozu jest na stronie internetowej Związku „Czysty Region”.  

Porządek obrad wyczerpano Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk 

słowami „zamykam obrady III Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.12.30.  

Następnie radni udali się do Gminnego Ośrodka Kultury na cześć uroczystą. 

 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                         

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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