
 

Protokół 

z obrad IV SESJI RADY GMINY CISEK 

z dnia 02 marca 2015r.godz.15.00
 

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła 

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

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

protokółu sesji. .  

Ad.2. Na wstępie powitała gości zaproszonych Policjantów Panów :Piotra Smolenia                           

i Krzysztofa Kosmala oraz zebranych radnych ,sołtysów i pracowników urzędu. Lista 

obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokółu sesji.  Przewodnicząca 

Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała porządek obrad i zapytała radnych czy 

wnoszą uwagi-wnioski do odczytanego porządku obrad. 

1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z obrad III Sesji Rady Gminy.  

4. Informacja Dzielnicowych  Policji na temat bezpieczeństwa 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. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy  

Cisek w okresie międzysesyjnym. 

8. Podjęcie uchwał: 

            a/zmian do budżetu gminy  , 

b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

            c/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie  

            prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2015r. 

           d/wynagrodzenia Wójta Gminy  

e/przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej. 

f/ określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania  

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Cisek,  

g/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania             

bezdomności zwierząt w Gminie Cisek w roku 2015.  

i/ wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru w drodze inkasa podatków  i opłat, 

            j/ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom  

            Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Cisek  za udział w zdarzeniach ratowniczo- 

            gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż  

            Pożarną  lub Gminę Cisek, 

            k/zmiany siedzib lokali wyborczych obwodowych komisji wyborczych z terenu   

            Gminy Cisek w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na  

            dzień 10 maja 2015r. 

            l/ nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku  

            ł/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na       

            2016r. 

9. Zapytania i oświadczenia radnych, 

10. Informacje oraz zapytania sołtysów 



11. Odpowiedzi na interpelacje radnych 

12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

Zgłosiła zmianę porządku obrad polegającą na wykreśleniu z porządku obrad dwóch 

projektów uchwał  w sprawach:      

► przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania                

bezdomności zwierząt w Gminie Cisek w roku 2015.  

► nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na       

2016r. 

Powodem wykreślenia uchwały dotyczącej zwierząt jest brak opinii instytucji wymaganych 

zgodnie      z obowiązującymi przepisami prawnymi . Odnośnie drugiego projektu uchwały   

w sprawie funduszu sołeckiego to radni zamierzają corocznie korzystać z funduszu 

sołeckiego, rok bieżący będzie rokiem doświadczalnym, stwierdzono w dyskusji, „jeszcze nie 

spróbowano a już się rezygnuje”. Innych zmian nie zgłoszono. Zgłoszone zmiany poddano 

pod głosowanie: 

1) wykreślenie projektu uchwały  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi                      

i zapobiegania     bezdomności zwierząt w Gminie Cisek w roku 2015 

za przyjęciem                           -15 głosów, 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Wniosek jednogłośnie przyjęto. 

2) wykreślenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w budżecie gminy na  2016r. 

za przyjęciem                            -15 głosów, 

przeciw                                       -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Wniosek 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 III Sesji Rady Gminy.  

4.Informacja Dzielnicowych  Policji na temat bezpieczeństwa 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.Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy            

   Cisek w okresie międzysesyjnym. 

8.Podjęcie uchwał: 

a/ zmian do budżetu gminy  , 

b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

c/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie  

prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2015r. 

d/ wynagrodzenia Wójta Gminy  

e/ przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej. 

f/ określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania  

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Cisek,   

g/ wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru w drodze inkasa podatków  i opłat, 
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h/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom  

Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Cisek  za udział w zdarzeniach ratowniczo- 

gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż  

Pożarną  lub Gminę Cisek, 

i/zmiany siedzib lokali wyborczych obwodowych komisji wyborczych z terenu   

Gminy Cisek w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na  

dzień 10 maja 2015r. 

j/  nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku  

9. Zapytania i oświadczenia radnych 

10.Informacje oraz zapytania sołtysów 

11.Odpowiedzi na interpelacje radnych 

12.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

Przyjęcie porządku obrad po zmianach poddano pod głosowanie 

za przyjęciem                          -15 głosów, 

przeciw                                     -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 

Jednogłośnie przyjęto i przystąpiono do jego realizacji, 

Ad.3 Przewodnicząca zapytała o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej sesji. Radni nie 

wnieśli żadnych uwag.  Przyjęcie protokółu z obrad III Sesji Rady Gminy poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                          -15 głosów, 

przeciw                                     -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 

protokół jednogłośnie przyjęto. 

Ad.4 Udzielono głosu gościom zaproszonym, którzy przedstawili informacje nt 

bezpieczeństwa gminy Cisek. Pan Piotr Smoleń zajmuje się służbami kryminalnymi na 

terenie całego powiatu, natomiast  Pan Krzysztof Kosmal zajmuje się prewencją między 

innymi Dzielnicowymi Policji Gminy Cisek. Statystykę przestępstw, wykroczeń, wypadków 

porównywano z rokiem poprzednim. W roku ubiegłym zakupiono 2 radiowozy, i zwiększono 

liczbę policjantów. Panowie z policji podziękowali na wsparcie finansowe, przeznaczone na 

zakup radiowozów w ubiegłym roku. W ubiegłym roku dokonano remontu pomieszczeń  

biurowych policji ze środków finansowych starostwa. Obecnie planuje się zakup komputerów  

oraz zakup radiowozów. Dzięki wsparciu finansowemu samorządów policja może chociaż w 

części sprostać wymogom unijnym. Reorganizacja policji jest robiona w celu zapewnienia 

ochrony przez 24 godz./na dobę, jeżeli nie ma dzielnicowych policji, wtedy komenda 

powiatowa udziela niezbędnej pomocy. Rewir Dzielnicowych Policji składający się z 3 

policjantów nie jest  w stanie zapewnić całodobowego dyżuru codziennie. Podali nr 

telefonów:112,997, można również dzwonić bezpośrednio do dyżurnego ruchu                                   

w Kędzierzynie-Koźlu. Na każdą interwencję jest określony czas, do 10 min. policja powinna 

dojechać. Nie zamierza się likwidować posterunku w Cisku, nie zamierza się również 

likwidować etatów dzielnicowych policji. 
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Radna Sączawa Elżbieta- opowiedziała zajście jakie miało miejsce w Landzmierzu 

mianowicie chodziło dwóch panów i przedstawiali się  jako pracownicy”TAURONU”, 

sprawdzali kradzieże prądu. Pani sołtys sprawdziła wiarygodność tych panów, lecz zajęło jej 

to dużo czasu min. dzwoniła do urzędu z zapytaniem czy TAURON informował o kontroli 

dzikich podłączeń. 

Panowie z policji  wyjaśnili, informując, że przebiegłość przestępców jest wielka, jest plaga 

przestępstw na wnuczka, na energetyka, na pracownika spółdzielni mieszkaniowej i wiele 

innych. Mieszkańcy powinni dzwonić jeżeli jest jakiekolwiek podejrzane zachowanie tzw 

domokrążców. Policja przyjedzie wylegitymuje, należy w tej kwestii być czujnym. Ufność 

rozmówcy jest wykorzystywana przez złodzieja. Należy zwrócić uwagę co dzieje się                

u sąsiada. Złodzieje kradną paliwo, sprzęt, kable itp. Notorycznie są okradane budynki 

niezamieszkałe. 

 

Radny Ignacy Rudolf- zapytał czy w każdym samochodzie jest alkomat, ponieważ 

mieszkaniec Roszowic opowiedział następujące zajście: został zatrzymany pod wpływem 

alkoholu i policja kazała mu czekać na drugi radiowóz w celu sprawdzenia alkomatem                             

i jeszcze dodatkowo musiał zapłacić za przyjazd drugiego radiowozu. 

Policjanci wyjaśnili, że nie ma czegoś takiego, w każdym radiowozie są urządzenia do 

szybkiego badania, i na pewno nie oczekuje się na drugi radiowóz za  który odrębnie należy 

zapłacić. Podejrzane zachowanie policjantów również należy zgłosić telefonicznie lub 

pisemnie.  

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień odnośnie remontu budynku komunalnego w Cisku, gdzie 

między innymi mieści się siedziba dzielnicowych policji, jest złożony projekt na 

dofinansowanie modernizacji. Planuje się na parterze tego obiektu zrobić pomieszczenie dla 

Policji i Poczty Polskiej. 

Radna Szczuka Agnieszka- kto odpowiada za pogryzienie przez psa na posesji? 

Panowie z policji wyjaśnili- jeżeli jest tabliczka informująca o „złym psie” na posesję 

wchodzimy na własną odpowiedzialność.  

Radny Cichoń Łukasz -zaobserwował jak wieczorem ok .godz.22. W Cisku jeździł ciemny 

samochód zatrzymywał się przed posesjami, zajście to sugerowało ewidentną obserwację 

posesji.  

Panowie z policji wyjaśnili, że należy zadzwonić, policja wylegitymuje  delikwenta i jeżeli 

szuka rodziny to ok. 

Innych pytań nie zgłoszono, podziękowano Panom Policjantom za przybycie na obrady sesji                       

i udzielenie wszelkich wyjaśnień. 

Ad.5. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie z działalności 

międzysesyjnej tj. od 29 grudnia 2014r. do 02 marca 2015r. 

► poinformował o zebraniach sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych, 

zebrania te były dobrze przygotowane,  

► poinformował    o zebraniach sołeckich, na których dokonano wyborów sołtysa i członków 

rady sołeckiej, zebrania te również były perfekcyjnie przygotowane, odczytał wykaz 

sołtysów: 
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Nazwisko i imię  sołtysa Sołectwo 

1 Kurfeld Alfred  Błażejowice 

2 Lewicka Kazimiera Cisek 

3 Fielhauer Elżbieta                               Dzielnica 

4 Kubicka Gabriela  Kobylice 

5 Sączawa Elżbieta Landzmierz 

6 Mikliss Norbert  Łany 

7 Draga Kornelia Nieznaszyn 

8 Źydziak Krystyna  Miejsce Odrzańskie 

9 Pośpiech Henryk Podlesie 

10 Bulik Rajmund Przewóz 

11 Ignacy Elfryda Roszowice 

12 Siwak Ryszard Roszowicki Las 

13 Wurst Alojzy Steblów 

14 Machulak Mariusz Sukowice 

► poinformował o wysłaniu wniosku na usuwanie klęsk żywiołowych na następujące 

zadania:przepusty na potoku Dzielniczka k/lokalu Victoria, do końca maja br muszą być 

złożone kompletne dokumenty, 

 

►poinformował o spotkaniu z firmą „tauron” w spotkaniu uczestniczył dyr.Sachara, 

rozmawiano o dodatkowych punktach świetlnych, oraz o modernizacji oświetlenia 

ulicznego,gmina oczekuje na propozycje w tym temacie, planuje się również dokonać 

modernizacji oświetlenia w Publicznym Gimnazjum w Cisku szczególne w sali 

gimnastycznej tego obiektu,wstępnie koszt takiej modernizacji zwrócił by się po                      

30 miesiącach, 

► poinformował o pracach przy budowie kanalizacji w Landzmierzu, termin zakończenia to 

marzec br, 

►poinformował o pracach przy remoncie budynku komunalnego w Dzielnicy , 

udzielił kilka wyjaśnień nt” ryzyka powodziowego”, planuje się  budowę wału cofkowego 

na potoku Dzielniczka, jeszcze nie odebrano wału na odcinku Przewóz - Roszowicki Las, 

jeszcze nie ma zbiornika retencyjnego w Raciborzu, na zebraniu w Kobylicach wynikło, że 

nadmiar wody opadowej lub powodziowej  nie ma spływu do Odry. 

►poinformował o spotkaniu u Starosty gdzie między innymi omówiono temat dróg:  

Cisek -Zakrzów, ul. Mickiewicza w Cisku , Landzmierz  ul. Główna  zrobienie chodnika 

k/szkoły podstawowej, Sukowice odwodnienie drogi powiatowej, dalszy ciąg remontu drogi 

w Roszowicach -odcinek do drogi wojewódzkiej, planuje się remont dróg Nieznaszyn-

Steblów, Miejsze Odrzańskie-Dzielnica oraz w kierunku Lasoków, planuje się  korektę 

poboczy.  

Wyjaśnił, że intencją spotkania było ułożenie harmonogramu remontów. 

Dyskusja: 

Radna Sączawa Elżbieta zgłosiła zrobienie zatoczek k/przystanków autobusowych                               

w Landzmierzu. 
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Radny Stania Gerard- zapytał czy jest szansa na otrzymanie środków finansowych na 

usuwanie skutków powodzi dla spółki wodnej z przeznaczeniem na remonty rowów. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że nie będzie pieniędzy na ten cel ponieważ stwierdzono,że rowy 

były zaniedbane przed powodzią. 
 

Ad.6.Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła informację  o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym tj. od 29 grudnia 2014r. do 02 marca 2015r. 

Informacja dotyczyła zebrań sołeckich, posiedzeń komisji, spotkań noworocznych. 

 

Ad.7.Udzielono głosu przewodniczącym komisji stałych rady , którzy przedstawili informacje   

z  działalności komisji w okresie od 29 grudnia 2014r. do 02 marca  2015r.  Informacje 

przedstawiano na podstawie protokółów komisji, które mieszczą się  w dokumentach komisji: 

• Proksza Donata przewodnicząca komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych 

przedstawiła informację z działalności tej komisji, 

dyskusja:  

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała w sprawie organizacji ferii w przyszłości przez GOK? 

Obecnie zmieniły się przepisy prawne i należy wniosek rozpatrzyć w sprawie czy Gminny 

Ośrodek może zajęcia z dziećmi  prowadzić. 

Pani Donata Proksza wyjaśniła, że na posiedzeniu komisji takie informacje przekazano , 

nauczyciel w czasie ferii ma urlop i nie może prowadzić zajęć, zaproponowała aby zrobić 

spotkanie z dyrektorami szkół i dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury, od lat było 

praktykowane, że coś się w szkole działo głównie w czasie zimowych ferii. 

Radna Ryborz Anna- uważa, że pomysł aby dowolne zajęcia odbywały się w Gminnym 

Ośrodku Kultury oraz świetlicy w Łanach jest dobry, dzieci odpoczną od szkoły, zajęcia 

odbywały by  się później więc dzieci mogą dłużej pospać i odpocząć, a spotkanie w innym 

miejscu niż szkoła jest  integracją . 

•  Wurst Alojzy przedstawił informację z działalności komisji rolnictwa, ochrony środowiska                

i porządku publicznego, komisja opracowała plan pracy oraz w posiedzeniu komisji 

uczestniczyli członkowie Izby Rolniczej w Opolu, którzy przedstawili informację z bieżącej 

działalności. 

dyskusja: 

Radny Stania Gerard- na działalność Izby Rolniczej przekazujemy rocznie 250 000zł, czy                     

w ramach tych środków izba nie mogłaby oddelegować osoby, do wypełnienia wniosków                     

w sprawie dopłat bezpośrednich, dla rolników większych gospodarstw wypełnienie  wniosku 

jest dużym problemem, uważa, że w Izba Rolnicza powinna się problemem zająć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk udzieliła wyjaśnień porównując  

wniosek o dopłaty bezpośrednie do deklaracji PIT-rozliczenie  swoich dochodów. Rolnik 

musi się udać do biura rachunkowego lub do Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wypełnienie 

wniosku jest sprawa indywidualną, za którą należy zapłacić. W temacie wypełniania 

wniosków odbyło się zebranie z rolnikami w Gminnym Ośrodku Kultury, lecz przekazano 

tylko informacje ogólne odnośnie wypełnienia wniosków. Zaproponowała aby w przyszłości 

zapraszać kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  na zebrania 

wiejskie. Przewodnicząca uczestniczyła w tym szkoleniu i polegało to na czytaniu instrukcji, 

którą otrzymali wszyscy rolnicy. Podała propozycję aby spotkać się z 10 rolnikami                   

i wypełniać wnioski o dopłaty i spotkanie takie polegałoby na wzajemnej pomocy, kolejno                     

w poszczególnych wsiach można by takie robocze spotkania zorganizować. 
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W  organizacji tegorocznego spotkania, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury          

w Cisku, wynikło  nieporozumienie mianowicie -zawiadomienia były wysłane do sołtysów                    

i niektóre sołectwa otrzymały informację w dzień szkolenia,    co spowodowało,                            

że niemożliwością było  powiadomienie rolników . Następstwem tego incydentu było to,           

że zainteresowani rolnicy nie uczestniczyli. 

Radna Kazimiera Lewicka- uważa, płacimy na Izby Rolnicze i Izby powinny oddelegować 

osobę odpowiedzialna do sporządzania wniosków o dopłaty bezpośrednie dla gospodarstw                   

a  nie wszystkie sprawy scedować na rolników . 

Sołtys Siwak Ryszard- dzwonił do ARiMR w Polskiej Cerekwi z pretensjami dlaczego tak 

późno wysłano korespondencje to uzyskał odpowiedź, że zawinił nowo przyjęty pracownik. 

Uważa, że w bardzo ważnej sprawie rolników nie powiadomiono.  

Sołtys Kurfeld Alfred -szkolenie w Gminnym Ośrodku Kultury   w Cisku trwało 6 godzin                      

i można by zorganizować takie samo szkolenie w sołectwach jako przykład zaproponował,                  

3 lub 4 sołectwa razem. 

Rozważano czy biuro rachunkowe odpowiada za błędy oraz konsekwencję jakie za błędami 

idą, w dyskusji stwierdzono, że rolnik powinien spisać umowę cywilnoprawną.  

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- każdy przypadek sporządzenia wniosku jest indywidualny, 

rolnik powinien przygotować dokumenty i albo wypełnić samemu, albo udać się do biura 

rachunkowego lub doradcy rolniczego, poinformował, że sporządzenie   wniosku jest płatne.             

Na szkoleniu  ogólnym nie przekaże się wszystkich szczegółów. Rolnicy wiedzą z czego 

mogą skorzystać. 

Pani sołtys Draga Kornelia była się zapytać w ARiMR w swojej sprawie i nie uzyskała 

odpowiedzi. 

Przedyskutowano sprawę odpowiedzialności mianowicie biuro wypełnia wniosek, a rolnik 

podpisuje i należy uczulić co podpisuje. 
 

•Golasz Tomasz  przedstawił informację z działalności komisji gospodarczo budżetowej, 

przedstawił zdanie komisji odnośnie zmian w budżecie gminy: zakupu działki, zakupu 

kosiarki, oraz przedstawił negatywne zdanie komisji odnośnie podwyżki prowizji dla 

sołtysów lub zrekompensowanie doręczania nakazów płatniczych. 

Dyskusja: 

Wójt Gminy Ciek udzielił wyjaśnień odnośnie zmian do budżetu, zakup działki w Cisku był 

zaplanowany w ubiegłym roku, był w tej kwestii spisany list intencyjny, w którym dokonano 

uzgodnień. Sprzedający wyrazili zgodę na ustaloną cenę jak również na to, że nie można 

określić terminu transakcji ze względu na brak środków finansowych. Odnośnie zakupu 

działki sąsiadującej z Gminą poinformował, że sprawa jest skomplikowana ponieważ są 

trudności z  przeprowadzeniem postępowania spadkowego. Odnośnie zakupu traktorka-

kosiarki  wyjaśnił, że jest dużo do koszenia, do tej pory sołectwa we własnym zakresie 

wykaszały i rekompensowano zakup paliwa, obecnie działki komunalne wykaszałyby „służby 

gminy” i nie dzielono by zakupu paliwa na poszczególne sołectwa. Taka jest propozycja i na 

ten sprzęt są jeszcze promocje, więc wprowadzono do zmian.    

Radna i sołtyska Pani Elżbieta Sączawa- wyraziła niezadowolenie z opinii komisji 

uzasadniając, że nie znają pracy sołtysa, nawet jeżeli nie ma  sesji  sołtys ma obowiązków 

dużo, mieszkańcy z różnymi problemami czy uwagami najpierw przychodzą do sołtysa. 
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Radna i sołtyska Pani Kazimiera Lewicka- poinformowała, że dla miejscowości Cisek ma do 

rozdzielenia 400 nakazów, czasami musi iść 2 razy pod ten sam adres. List polecony za 

potwierdzeniem odbioru kosztuje 7 zł. 

Radny Golasz Tomasz wyjaśnił, że doskonale wie co to jest praca społeczna, komisja 

porównała inkaso oraz diety naszych sołtysów z gminami ościennymi. Wypłaty dla sołtysów 

w  sąsiednich gminach są podobne do wypłat naszych sołtysów. Niektóre gminy faktycznie 

rekompensują doręczenie nakazów płatniczych w kwocie 2,-zł od szt. lecz mają dietę za 

uczestnictwo w sesji, nasza uchwała jest tak sprecyzowana, że sołtys otrzymuje dietę bez 

względu czy jest sesja , natomiast jeżeli jest nieobecny na sesji to diety nie otrzymuje.   

W dyskusji sołtysi zakwestionowali, że nie otrzymują prowizji za inkso podatku z innej 

miejscowości.  

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień informując, że taki jest system komputerowy. 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała zakończyć dyskusję, ponieważ będzie ustalone 

spotkanie z sołtysami, na którym sołtysi mogą sprawy bieżące  przedyskutować. 

 

•  Ryborz Anna przedstawiła informację z działalności komisji rewizyjnej, 

dyskusja: nikt nie zabrał głosu w dyskusji, 

Ogłoszono 5 min. przerwy. 

Ad.8 Przystąpiono do podjęcia uchwał.  

Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz,która omówiła zmiany do budżetu gminy na 2015r. 

Dyskusja : 

Radny Dawid Furman- zapytał czy na zakup działki w Błażejowicach, są zaplanowane środki 

finansowe, w Cisku sprawa działki wynikła 4 miesiące temu i już niedługo będzie 

sfinalizowana, właściciel działki zabudowanej w Błażejowicach w maju br zamierza  

sprzedać. 

Sołtys wsi Błażejowice- potwierdził, że temat działki którą sołectwo zamierzało by urządzić 

do celów rekreacyjnych: boisko do piłki nożnej, plac zabaw dla dzieci, jest od kilku lat 

poruszana, poprzednio sołectwo miało upatrzoną działkę rolną o ok.0,50 ha, którą należało 

„odrolnić”, wyłączenie działki z produkcji rolnej jest kosztowne więc było wytłumaczone, że 

absolutnie nie zostanie zakupiona taka działka ze względów finansowych, teraz pojawiła się 

szansa zakupu działki, której nie trzeba wyłączać z produkcji rolnej i znowu jest na „nie”. 

Sołtys uważa, że emocje nic nie zmienią, lecz ma przeczucie,że Błażejowice znowu nie 

otrzymają. W Błażejowicach od dawna nic nie było robione. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- że nie mamy zaplanowanych środków finansowych na 

ten cel, przedstawił informację jaka miała miejsce w Cisku z zakupem nieruchomości             

w pobliżu  urzędu : spisano z właścicielem umowę intencyjną, w której wstępnie określono 

cenę, w umowie nie określono żadnego terminu zakupu ponieważ nie mieliśmy pieniędzy, 

właściciel wyraził zgodę na takie warunki, potwierdził, ze termin nie odgrywa roli, poczeka 

na decyzje urzędu i tak się stało, wpłynęły środki finansowe z zaległości i zmianę do uchwały 

budżetowej wprowadzono.  
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Poinformował,że z Błażejowicami  możemy zrobić podobnie, sołectwo niech porozmawia, 

spiszemy list intencyjny jak właściciel przyjedzie. 

Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały  poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem -                         13 głosów, 

przeciw-                                      0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-   2 głosy, 

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie  zmian do 

budżetu gminy większością głosów została podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

większością głosów została podjęta . Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. Projekt 

uchwały poddano pod głosowanie;  

za przyjęciem -                         13 głosów, 

przeciw-                                      0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-   2 głosy,  

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej, większością głosów została podjęta .Uchwała stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu sesji 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kędzierzyńsko -Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej                    

w 2015r.Projekt uchwały omawiano na posiedzeniach komisji. Radni nie wnieśli żadnych 

uwag do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem -                         15 głosów, 

przeciw-                                      0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-  0 głosów,  

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko -Kozielskiemu w zakresie prowadzenia 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2015r.została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu sesji. 

  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. Projekt uchwały 

był omawiany na posiedzeniach komisji. Nikt z radnych 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 IV/21/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie 

wynagrodzenia Wójta Gminy została jednogłośnie podjęta. .Uchwała stanowi załącznik nr 6 

do protokołu sesji 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej. Nie 

zabrano głosu w dyskusji. Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem -                         15 głosów, 

przeciw-                                      0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-  0 głosów,  

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie przyjęcia 

planu pracy komisji rewizyjnej. została jednogłośnie podjęta. .Uchwała stanowi załącznik nr 

7 do protokołu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę 

Cisek. Projekt uchwały omawiano na posiedzeniach komisji. Radni nie wnieśli żadnych uwag 

Projekt uchwały poddano pod glosowanie : 

za przyjęciem -                         15 głosów, 

przeciw-                                      0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-  0 głosów,  

Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia 

kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez Gminę Cisek,  została jednogłośnie podjęta. .Uchwała 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie prowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru     

w drodze inkasa podatków  i opłat. Projekt uchwały omawiano na posiedzeniach komisji. 

Radni nie zgłosili żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem -                         15 głosów, 

przeciw-                                      0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-  0 głosów,  

Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie prowadzenia 

na terenie Gminy Cisek poboru w drodze inkasa podatków  i opłat, została jednogłośnie 

podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Cisek  za udział                             

w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną  lub Gminę Cisek. Projekt uchwały omawiano na posiedzeniach 

komisji. 

Radny Stania Gerard – co jest ze strażakami, którzy zapewniają bezpieczeństwo przy 

organizacji imprez gminnych tj. spływ pływadeł? 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, jedną taka imprezę zabezpieczają za darmo pozostałe imprezy 

mają zapłacone.  

Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem -                         15 głosów, 

przeciw-                                      0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-  0 głosów,  

Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustalenia 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży  
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Pożarnych Gminy Cisek  za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną  lub Gminę Cisek, została 

jednogłośnie podjęta. .Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji. 

Radny Tomasz Golasz poinformował, że temat podwyżki ekwiwalentu wyniknął na 

posiedzeniu  Zarządu Powiatowego, na którym ustalono podwyżkę dla Straży Powiatowej, 

Wójtowie uczestniczyli w tym posiedzeniu i zagwarantowali ,że  dla Ochotniczych Strazy 

Pożarnych  również będą podwyżki. Po analizie środków finansowych dokonano podwyżki  
 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany siedzib lokali wyborczych obwodowych 

komisji wyborczych z terenu  Gminy Cisek w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Projekt uchwały omawiano na posiedzeniach 

komisji. Nikt z radnych 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 IV/26/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany 

siedzib lokali wyborczych obwodowych komisji wyborczych z terenu  Gminy Cisek                            

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 

została jednogłośnie podjęta. .Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji 
 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury 

w Cisku. Projekt uchwały omawiano na posiedzeniach komisji. Statut Gminnego Ośrodka 

Kultury dostosowano do aktualnych struktur tego obiektu. Radni nie wnieśli żadnych uwag  
Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem -                         15 głosów, 

przeciw-                                      0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-  0 głosów,  

Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie nadania 

statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku , została jednogłośnie podjęta. .Uchwała 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu sesji 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad.9. Zapytania i oświadczenia radnych. 

Radny Stania Gerard- droga Roszowicki Las-Lipowina, należy pilnować aby gruz nie był na 

poboczu. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- wysłano pismo z interwencją , spotkano się również             

z radą budowy. 

Radny Powiatu Rajmund Frischko- potwierdził wypowiedź Wójta, że odbyło się kilka 

spotkań z radą budowy, zapewnił, że są to  roboty poza zakresem budowy-poza projektem, 

środek tej drogi  ma pozostałości nawierzchni brukowej, obecnie pogrubia się warstwę 

konstrukcyjną ,  warstwa kamienia + stabilizacja cementowa.  

Radna Donata Proksza- zabrała głos w sprawie sołtysów uważa, że ich praca powinna być 

doceniona, w Cisku doręczono za pośrednictwem sołtyski  400 nakazów a wpłaty za ty 

doręczeniem nie idą ponieważ jest wiele możliwości. 
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Pani Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk- do tematu wrócimy ponieważ planuje się 

spotkanie z sołtysami, oraz komisja gospodarczo- budżetowa rozważy podwyżkę. 

Przewodniczący komisji gospodarczo- budżetowej Golasz Tomasz  na dzisiaj przygotowano 

wynagrodzenia  sołtysów z ościennych, które są porównywalne do wynagrodzeń z naszej 

gminy. Komisja może w każdej chwili do tematu wrócić i rozważyć. 

Sołtys  Kazimiera Lewicka – uważa, ze nie powinno się sugerować wynagrodzeniem 

sołtysów  z ościennych gmin. Dla porównania podała, że Gmina Strzelce Opolskie ma 

ustalone większe pobory dla sołtysów, nadmieniła, że jeżeli nie będzie się doceniać pracy 

sołtysów to „narybek” się skończy.   

Wójt Gminy Cisek –poinformował, że planuje się spotkanie się spotkanie z sołtysami dnia              

9 marca 2015 na godz. 15.00.  

Radna Głombik Ewa- poinformowała, że mieszkańcy wsi  Sukowice napiszą pismo w sprawie 

remontu drogi powiatowej –ul. Zwycięstwa. Zbierając podpisy rozmawiała z mieszkańcami 

tej ulicy i jest problem k/posesji 1-2 (Lepiorz,Klemann). Rolnik, który kupił od Agencji pole 

kupił go z częścią drogi,  a po drugiej krawędzi drogi jest rów, i teraz np. Remondis nie chce 

tam podjeżdżać po śmieci a jest wiadomo jaka jest odległość do drogi przebiegającej przez 

wieś. Droga ta obsuwa się w kierunku rowu. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- polega na prawdzie wypowiedź pani radnej, część 

drogi jest prywatna a część jest gminna, należałoby właściciela nakłonić aby odstąpił część 

działki. 

Sołtys Mariusz Machulak- potwierdził , że droga się obsuwa, gmina mogłaby odkupić część 

działki, tylko z właścicielem może być problem. 

Radny Nawrat Fryderyk- zapytał o prawa dzikiej zwierzyny, niszczą uprawy rolne oraz  

zbliżają się do gospodarstw ,co koła łowieckie robią w tej sprawie. 

Wójt Gminy Cisek – w posiadaniu urzędu jest informacja mówiąca o terenie jakim zarządza 

dane koło łowieckie, koła łowieckie deklarują odstrzały zwierzyny. 

Sołtys wsi Sukowice Machulak Mariusz poinformował, że w Sukowicach również był taki 

problem, rolnicy napisali do koła łowieckiego i po sprawdzeniu szkody, rolnicy  otrzymali 

odszkodowanie.  

Radna Sączawa Elźbieta -  powinniśmy się cieszyć, że zwierzyna leśna jest, po powodzi 

1997r. jej nie było. 

Sołtys Mikliss Norbert- zapytał w sprawie wykaszania traw w sołectwach. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- na zebraniu z sołtysami będzie omówione, będąc przy 

głosie zaprosił wszystkich na  występ operetkowy do Ośrodka  Sportowo-Rekreacyjnego                

w Zakrzowa, który odbędzie się 7 marca 2015r o godz. 17.00.  Organizatorami operetki są 

gminy: Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki. Wstęp jest bezpłatny, sala w tym ośrodku 

pomieści ok.500 osób, prosił o informację w terenie, ponieważ są to występy z okazji dnia 

kobiet dla wszystkich mieszkańców. 

Radna Sączwa Elżbieta- poinformowała o korzystaniu z obiadów przez uczniów z naszych 

szkół, zupa + wkładka jest w cenie 4 zł,  są dzieci  dożywiane przez GOPS lecz jest 

możliwość wykupienia takiego ciepłego posiłku w tej cenie.   

   

Ad.10. Udzielono głosu sołtysom. 

Sołtys wsi Sukowice Machulak Mariusz- 1.zapytał o działalność „Poczty Polskiej” nie jest mu 

wiadome jak działa w Cisku lecz w Polskiej Cerekwi beznadziejnie, listy, rachunki, docierają 

z   opóźnieniem.2. Zapytał o plac po PKP w Sukowicach. 
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Sekretarz Urzędu J.Groeger- wyjaśnił, że nie ma znaczenia czy Cisek, czy Polska Cerekiew to 

jest „Poczta Polska”. W Kędzierzynie-Koźlu z poczty zrobiono sklep, tak można to określić, 

ponieważ różne rzeczy tam można kupić. 

Wójt Gminy Cisek- instytucja „Poczta Polska” ostatnio działa źle, zamierzeniem jest 

zlikwidowanie punktu w Cisku i stworzenie punktu ajencyjnego. Odnośnie przejęcia placu po 

PKP wyjaśnił, że wyceniono to na kwotę 116.000zł i nie wyrażono zgody na taką sumę, to 

jest majątek kolei i kolej decyduje. 

Sołtys Siwak Ryszard zapytał kiedy „nowi sołtysi” otrzymają pieczątki? oraz jest zaskoczony 

z podjęcia uchwały o wynagrodzeniu Wójta, dlaczego nie dokonano żadnej podwyżki tylko 

pozostawiono na tym samym poziomie bez uzasadnienia. Uważa, ze Wójt ponosi 

odpowiedzialność za całą Gminę, jest przed emeryturą i należało to docenić. 

Radny Golasz Tomasz- w sprawie projektu uchwały o wynagrodzeniu Wójta  to nie tylko 

komisja gospodarczo- budżetowa opiniowała, lecz wszystkie komisje  omawiały . Sekretarz 

urzędu pan Jerzy Groeger przedstawił przepisy prawne w tej kwestii, są tabele wg których 

ustala się wynagrodzenie w zależności od ilości mieszkańców. Według tej dyskusji 

należałoby czytać całe protokóły komisji. 

Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczy- wyjaśniła, że nie ma potrzeby czytania całych 

protokółów,  a temat informacji o pracach komisji wyniknął w poprzednich kadencjach aby 

było wiadomo czym komisje się zajmowały i aby nie powielać tematów. Odnośnie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta   wraz z rozpoczęciem kadencji było zaleceniem kontroli Regionalnej 

Izby Obrachunkowej, powinien być wybór Wójta i wynagrodzenie dla Wójta. W trakcie 

kadencji  radni będą mieli okazję do tematu wrócić. Nikt radnych nie zmusza do 

podejmowania decyzji, lecz decyzje muszą być podejmowane zgodnie z przepisami 

prawnym. 

Wójt Gminy podziękował za podjęcie uchwały, poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma 

środków finansowych na podwyżkę, gdyby rada podjęła uchwałę o obniżeniu pensji to 

musiałaby uzasadnić.    

Radna Kazimiera Lewicka podziękowała za podjecie uchwały budżetowej w której 

zaplanowano zakup działki w Cisku oraz na przyznanie dotacji  na remont kościoła w Cisku. 

      
 

Ad.11. Nie wpłynęły żadne interpelacje. 

Ad.12. Nie zgłoszono żadnych wniosków.  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita 

Szafarczyk słowami „zamykam obrady IV Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- 

godz.19.45. 

 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                         

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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