
Protokół  

obrad VII Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 08 czerwca  2015r.-godz. 15.00 

 

 

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła prawomocność 

obrad na 15 radnych, obecnych 15 . Obrady VII Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne  i zdolne 

do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji. Lista 

obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr  2 do niniejszego protokółu.  

Na wstępie powitała: radnych , sołtysów, Wójta Gminy Alojzego Parysa, Panią Alinę Hanisz- 

skarbnika Gminy, Jerzego Groeger –sekretarza urzędu. 

Ad.2. 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. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad VI 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 Rady Gminy Cisek w okresie 02 marca                       

do 08 czerwca 2015r.  

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2014. 

 a/ przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego, 

 b/ przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r.  

 c/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu n/t   opinii 

o  sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy za rok 2014. 

 d/  dyskusja, 

 e/  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze 

 sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

 8.  Procedura absolutoryjna: 

 a/  przedstawienie protokółu i uchwały  komisji rewizyjnej, 

 b/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii     Komisji  

Rewizyjnej, 

c/ dyskusja, 

 d/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

9.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/  zmian do budżetu gminy na rok2015 

b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

 c/  zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle” na obszarze gmin   

       Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś , Cisek, Bierawa 

 d/  powołania Zespołu  ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do   sądów powszechnych, 

  e/  przystąpienia  Gminy Cisek   do Lokalnej Grupie Działania Fundacji Euro-Country-

Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich.  , 

 



  f/  przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą                         

       w Kędzierzynie-Koźlu 

10.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

11.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

13.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zgłosiła zmianę zapisu w tytule projektu uchwały dot. fundacji 

Euro Country, powodem zmiany jest fakt, że na dzień podejmowania uchwały Gmina Cisek jest 

członkiem fundacji i proponowany zapis zmieniający jest właściwy, natomiast zapis poprzedni 

określający „przystąpienie” jeżeli się tym członkiem jest, jest błędem.   

W porządku obrad jest wpisane : w sprawie  przystąpienia Gminy Cisek do Fundacji Euro-Country. 

natomiast proponuje się zmianę na : w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Cisek                              

w Lokalnej Grupie Działania Fundacji Euro-Country Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

Innych zmian  do porządku obrad nie zgłoszono. 

Przyjecie porządku obrad po dokonanych zmianach poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania - 0 głosów, 

jeden radny nieobecny w chwili głosowania 

Porządek obrad po dokonanych zmianach jednogłośnie przyjęto. 

Ad.3 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała o uwagi do protokółu z obrad VI Sesji Rady 

Gminy. Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokółu z obrad poprzedniej sesji tj.   z dnia                 

27 kwietnia 2015r.Przyjęcie protokółu poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                             - 14 głosów, 

przeciw                                         - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania     - 0 głosów, 

jeden radny nieobecny w chwili głosowania, 

Protokół jednogłośnie przyjęto. 

Ad 4.Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił  sprawozdanie  z działalności                  

w okresie międzysesyjnym tj od 27 kwietnia do 08 czerwca 2015roku: 

►06 maja br. Gmina otrzymała  mapy ryzyka i zagrożenia   powodziowego z których wynika, że 

dalej będziemy zalewani przez rzekę Odrę, mapy te zostały opracowane  według obwałowania  

stanu jaki był tzn. na etapie wykonania  wału  do miejscowości Landzmierz, jest wiele pomyłek, 

temu tematowi poświęcimy obrady sesji, na która zaprosimy przedstawicie RZWG Gliwice, mapy 

wymagają aktualizacji, 
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► gmina nabyła nieodpłatnie działkę w poczet mienia komunalnego jest to droga położona                

w Miejscu Odrzańskie,  

► udzielił informacji o przetargach: rozpisano przetarg na budowę dwóch przepustów  na potoku 

Dzielniczka w miejscowości Łany , wymienił kwotowo  cenę inwestycji,   na realizację Gmina 

otrzyma 80%  dofinansowania, (jest to kwota  628 848zł) natomiast 20% kosztów stanowić będzie  

wkład własny, termin realizacji przesunięto, 

► poinformował o jubileuszu 90 lat istnienia  Ochotniczej Straży Pożarnej  w Podlesiu połączonym                

z „Dniem Strażaka”, organizatorem było sołectwo ,piękna impreza” dodał Wójt i podziękował , 

► poinformował, że wczoraj tj.07.06.2015r. w Cisku odbyła się również  piękna impreza pod 

nazwą „festyn rodzinny”, organizatorem była Parafia, Publiczne Gimnazjum, Gminny Ośrodek 

Kultury, 

dyskusja; 

Radna Ryborz Anna- zapytała o nieporozumienia jakie wynikły przy planowaniu remontów 

mostków na potoku Dzielniczka, właściciele działek żądają odszkodowania „to niepojęta rzecz?” 

coś się robi dla wszystkich mieszkańców, pozyskuje się na ten cel pieniądze. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- właściciele działek chcą odszkodowanie za użytkowanie działek  na 

czas  remontów tych przepustów,( jeden właściciel chciał 10 000zł odszkodowania , drugi chciał 

5 000zł)  są to dwie  łączki z których ewentualne straty wyliczono na kwotę 200zł , robi się coś dla 

ludzi   a napotyka się na takie trudności jest to niepojęte , przykre, obecnie wysłano do właścicieli 

pisma   z krótkim terminem odpowiedzi, był taki komentarz „jeżeli gmina coś robi to niech gmina 

zapłaci”, konsekwencją tych utrudnień może być cofnięcie dotacji , natomiast  ekspertyza 

wykazała, że te  obiekty powinny być wyłączone z użytkowania, więc będzie można przejść tylko 

pieszo. 

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

międzysesyjnym tj.27.04.2015roku do 08 czerwca 2015r. 

Poinformowała o sprawdzeniu oświadczeń majątkowych i przygotowaniu ich do wysyłki, 

oświadczenia zostaną przesłane do Urzędu Skarbowego. Poinformowała o posiedzeniach komisji,       

w okresie międzysesyjnym odbyło się wspólne posiedzenie komisji dnia 28 maja br oraz 

posiedzenia inne z których przewodniczący przedstawią sprawozdania. 

Odczytała pismo Marszałka Senatu  Pana Bogdana Borusewicza z okazji25 lecia istnienia 

samorządów, pismo stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji.   

Ad 6. Informacja z działalności komisji problemowych Rady Gminy Cisek w okresie                        

02 marca do 08 czerwca 2015r. 

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

i porządku publicznego. Komisja zajmowała się rozpatrzeniem podań w sprawie remontów dróg 

dyskusja: 

Radna Kazimiera Lewicka – zapytała czy to jest prawda, że Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał 

dodatkowe środki finansowe? 
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W odpowiedzi ustalono, że zaprosimy na obrady sesji zarządców dróg powiatowych                           

i wojewódzkich, ponieważ remonty dróg to jest temat bardzo obszerny i zależny od środków 

finansowych . 

Sołtys Machulak Mariusz- droga do piekarni w Sukowicach? Zaproponował wysypanie kamieniem 

lub frezowinami, na tej drodze jest codziennie duży ruch, a droga ta jest w bardzo złym stanie. 

Ustalono: sprawdzić kto jest właścicielem drogi. 

Sołtys Rajmund Bulik-zapytał w sprawie remontu  ul. Krótkiej w Przewozie? 

Wójt Gminy Cisek -udzielił wyjaśnień, droga będzie zrobiona, na dzisiejszej sesji są zaplanowane 

środki finansowe w budżecie i jeżeli   radni zaakceptują zmiany to przystępuje się do prac. 

Radny Stania Gerard- zapytał w sprawie remontu  ul. Lipowej w Podlesiu, już kilkakrotnie zgłaszał, 

droga jest bardzo zniszczona z licznymi dziurami i jest problem ze śmieciarą odbierająca śmieci, 

w dyskusji stwierdzono, drogi dojazdowe są wąskie i duże auta mają problem, najlepiej byłoby 

odstawiać pojemniki przy drodze głównej obiór nieczystości jest tylko 2 razy   w miesiącu. 

Sołtys  wsi  Roszowicki Les Siwak Ryszard- zgłosił kilka dróg do remontu: 

- dojazd od ul. Nowej do posesji, gdzie mieszka 1 rodzina, lecz jest to rodzina wielodzietna, dzieci 

uczęszczają do szkoły mają dziecko niepełnosprawne,  

-ul. Reja do ul. Słonecznej remont drogi jest niedokończony,  

-remont ul. Szkolnej aż do boiska „Orlik”,tj jest droga dojazdowa do kościoła, do szkoły i na boisko 

„Orlik”, nawierzchnia drogi jest bardzo zdewastowana, na spotkaniu rady soleckiej rozważano 

zmianę statusu tej drogi i planuje się w tej kwestii złożyć podanie, 

Radna Głombik Ewa- zapytała co w temacie remontu krótkiego odcinka drogi dojazdowej do 

posesji Zwycięstwa 2a,2b w Sukowicach, mieszkańcy od 20 lat piszą pisma i nic nie można zrobić, 

droga jest utwardzana żużlem, 

Komisji  rolnej problemy tych mieszkańców są znane, droga ta łączy Steblów ze Sukowicami,                    

są tam zniszczone przepusty, droga ta jest przyorywana. 

Wójt Gminy Cisek przerwał dyskusję o drogach ponieważ zmierza ona do „nikąt”, odczytane 

wnioski komisji  są tylko propozycją, jeżeli będą środki finansowe to do propozycji komisji 

wrócimy, temat drogi w Sukowicach jest gminie znany, w dokumentach gminy są dokumenty 

mówiące o statusach dróg. Gmina nie może robić remontów na działkach, których nie jest 

właścicielem. Priorytetem są środki finansowe i jeżeli ich nie mamy to dyskusja jest zbędna. 

Komisja przedstawiła informację  zakresu potrzeb remontów dróg na terenie gminy. 
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• Proksza Donata przewodnicząca komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych , przedstawiła 

informację z działalności komisji na postawie protokołów komisji, 

nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

•  Ryborz Anna przedstawiła informację z działalności komisji rewizyjnej, przedstawiła protokół                   

z kontroli inwestycji w Roszowickim Lesie „ mieszkańcy włożyli dużo pracy własnej”. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji 

•Golasz Tomasz  przedstawił informację z działalności komisji gospodarczo- budżetowej na postawie 

protokołów komisji- odczytał wyjaśnienie do kontroli dyr. Gminnego Ośrodka Kultury, 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany budżetowe. Odnośnie tematu „sytuacja 

ekonomiczna placówek oświatowych w gminie oraz analiza godzin nadliczbowych .”  komisja do 

tematu wróci i zaprosi dyrektorów tych placówek. 

Przewodnicząca Rady zapytała w sprawie godzin nadliczbowych i w sprawie zatrudniania 

nauczycieli emerytów? 

Wójt Gminy Cisek dodał do wypowiedzi, że z końcem września 2015roku zaprosimy dyrektorów 

placówek oświatowych i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości. Temat funkcjonowania placówek 

oświatowych  jest skomplikowany.   

Dyskusja: 

Radna Sączawa Elżbieta- dlaczego  księgowa Gminnego Ośrodka Kultury zajmuje się dekoracją sali? 

W Landzmierzu w szkole takie prace wykonuje konserwator. 

Radna Ryborz Anna potwierdziła,że księgowa z  Gminnego Ośrodka Kultury angażuje się do 

wszystkich prac, ostatnio był organizowany rajd rowerowy i w GOK-u był przygotowany posiłek to  

P. księgowa pomagała przy wydawaniu posiłków. 

•  Ryborz Anna przedstawiła informację z działalności komisji rewizyjnej, 

dyskusja: nikt nie zabrał głosu w dyskusji, 

Ad 7. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2014. 

a/  przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego za rok 2014. 

b/  przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy  na dzień 31.12.2014r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  zapytała radnych czy jest potrzeba 

omawiania sprawozdania z wykonania budżetu, jak również sprawozdania finansowego Gminy 

przedstawiającego  :  

-bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, 

- bilans z wykonania budżetu państwa , jednostki i samorządu terytorialnego, 

- zestawienie zmian w funduszu  jednostki, 

- rachunek zysków i strat jednostki, 
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Radni stwierdzili jednomyślnie „ nie ma takiej potrzeby”, ponieważ wszystkie komisje rady 

omawiały w/w tematy na posiedzeniach  :  

-   rewizyjna dnia  12 maja 2014r.  

-  wspólne posiedzenie komisji :gospodarczo-budżetowej, rolnictwa, ochrony środowiska                 

i porządku publicznego  i komisji oświaty , kultury i spraw socjalnych które odbyło się  dnia                           

28 maja  2014r. 

W posiedzeniach komisji uczestniczył Wójt Gminy Alojzy Parys i Pani Alina Hanisz-skarbnik 

Gminy, którzy  omówili sprawozdania oraz udzielali wyjaśnień  do omawianych zagadnień. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała Uchwałę Nr 151/2015                            

z dnia 21 kwietnia 2015r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej  opinii 

o  sprawozdaniu  Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2014r.  Opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu. 

dyskusja :  

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

Przystąpiono do  podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy 

wraz ze   sprawozdaniem z wykonania budżetu . Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita 

Szafarczyk odczytała projekt uchwały.  Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu uchwały. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -  1głos, 

Uchwała VII/38/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego gminy wraz ze   sprawozdaniem z wykonania budżetu większością 

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

 Ad. 8.  Procedura absolutoryjna. 

Udzielono głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Annie Ryborz, która odczytała:   

a)  protokół  nr  0012.3.2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek  z dnia 12 maja 2015r.                  

w sprawie: kontroli wykonania budżetu Gminy za rok 2015r.oraz  analizy informacji o stanie 

mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2014r. oraz podjęcia uchwały w sprawie wniosku                         

o udzielenie absolutorium. 

b) uchwałę nr 1/2015 komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium  Protokół  

oraz uchwała komisji rewizyjnej stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała Uchwałę Nr 231/2015      z dnia 

20 maja 2015r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej  opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej w  sprawie  absolutorium za 2014r.    Uchwała Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  stanowi załącznik 6  do  protokółu sesji. 
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dyskusja: 

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  

Wójtowi Gminy Cisek. Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -1 głos, 

Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia 

absolutorium  Wójtowi Gminy Cisek większością głosów została  podjęta .Uchwała stanowi 

załącznik nr 7 do protokółu sesji. 

Wójt Gminy podziękował radnym za współpracę, za udzielenie  absolutorium, „ to  wynik naszej 

wspólnej działalności za rok ubiegły, miło pracować z taką Radą Gminy, potrafimy rozmawiać                    

i rozwiązywać problemy, ”podziękował Pani Alinie Hanisz-skarbnik Gminy, podziękował Pani 

Przewodniczącej Rady Gminy, podziękował Panu Sekretarzowi Urzędu, pracownikom urzędu  oraz 

sołtysom. Udało się dość dużo zrobić mimo iż budżet Gminy nie jest za duży.     

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian   do budżetu gminy na rok 2015. 

Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz- skarbnik Gminy, która omówiła zmiany poszczególnymi 

działami rozdziałami i paragrafami . Komisja gospodarczo-budżetowa zmiany zaopiniowała 

pozytywnie. 

dyskusja :    

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 VII/40/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie  przyjęcia zmian   

do budżetu gminy na rok 2015 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu sesji .           

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

Projekt uchwały omówiła Pani Alina Hanisz- skarbnik Gminy. 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 VII/41/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia zmian 

wieloletniej prognozy finansowej została  jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  9 do 

protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji 

„Kędzierzyn-Koźle” na obszarze gmin  Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś , Cisek, Bierawa. Projekt 

uchwały omówił Wójt Gminy, nasza gmina była objęta aglomeracją w całości, zgodnie                                     

z założeniami prawa wodnego i wytycznych unijnych wszystkie gminy wchodzące w skład 

aglomeracji powinny być skanalizowane do końca 2015r. 

Obecnie wsie nieskanalizowane powinny być wyłączone , ponieważ gdyby dalej pozostały                            

w aglomeracji Gmina musiały by płacić opłaty  karne , aby uniknąć tych kar jest propozycja zmian 

granic aglomeracji, w przypadku naszej Gminy w aglomeracji pozostaną miejscowości Kobylice                      

i Landzmierz. Podobna sytuacja jest w Gminach ościennych.  Utworzenie aglomeracji miało służyć  

do pozyskiwania środków finansowych na sfinansowanie budowy kanalizacji ( do wskaźnika liczby  

mieszkańców na 1 km sieci).  Współpraca  rozpadła się na etapie opracowywania projektu, 

założenia wstępne były takie, że budowa kanalizacji miała być w całości finansowana z dużego 

projektu ISPA, końcowym założeniem projektu  miała być opłata w jednakowej wysokości w całej 

aglomeracji.    Miasto nie chciało zaakceptować tej propozycji i następstwem tej decyzji było to że 

gminy wiejskie zostały wyłączone z tego projektowania.   W związku z tym, że planowana 

współpraca się nie udała, to jest nam potrzebna jest uchwała o wyłączeniu 12 miejscowości Gminy 

Cisek z aglomeracji.(2 miejscowości pozostaną Kobylice i Landzmierz). Zgodnie z pierwszą 

koncepcją wszystkie ścieki z naszej gminy miały być  odprowadzane na oczyszczalnie ścieków                  

do Kędzierzyna -Koźla, na dzień dzisiejszy te porozumienia jeszcze funkcjonują.     

Dyskusja 

Ryborz Anna - czy będą konsekwencje? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- nie będzie żadnych konsekwencji? jako gmina dalej możemy 

korzystać z małych projektów, wstępując do aglomeracji myślano o korzyści dla Gminy, natomiast 

jeżeli nie wystąpimy to nie ma odwołania od kar a kary są dość wysokie. Płacić kary za coś czego 

można uniknąć jest niegospodarnością. 

Radna Lewicka Kazimiera-zapytała co z odbiorem nieczystości? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- w przypadku braku kanalizacji, obowiązuje uchwała                        

o utrzymaniu czystości i porządku, która określa jak wywozić nieczystości płynne. 

Radny Stania Gerard- zapytał czy nam omawiana uchwała nie będzie kolidować z kanalizacją         

w Cisku,? 

Wójt Gminy Cisek potwierdził, że nie będzie kolidować, z małych projektów Gmina dalej będzie 

korzystać, w aglomeracji pozostaną wsie skanalizowane Kobylice i Landzmierz. 

Zakończono dyskusję: 
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Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle” na 

obszarze gmin  Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś , Cisek, Bierawa poddano pod głosowanie:                    

za przyjęciem                         – 15 głosów, 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania - 0 głosów, 

Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zaopiniowania 

projektu planu aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle” na obszarze gmin  Kędzierzyn-Koźle, Reńska 

Wieś,  Cisek, Bierawa została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu 

sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania Zespołu  ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników do   sądów powszechnych. Ustalono w dyskusji, że członkowie komisji oświaty, kultury, 

zdrowia i spraw socjalnych mają rozpatrzyć złożone dokumenty kandydatów na ławników   i mają 

wydać stosowną opinię o kandydatach. Radni będący członkami komisji oświaty wyrazili zgodę. 

Skład osobowy Zespołu  ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do   sądów powszechnych 

przedstawia się następująco: 

1.Proksza Donata, 

2.Głombik Ewa, 

3.Mikliss Norbert, 

4.Sączawa Elżbieta, 

5.Szczuka Agnieszka, 

Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie powołania 

Zespołu  ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do   sądów powszechnych została 

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

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   kontynuowania członkostwa Gminy Cisek                          

w Lokalnej Grupie Działania Fundacji Euro-Country Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju 

Obszarów Wiejskich.   Projekt uchwały odczytał i omówił Wójt Gminy Cisek. 
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Uchwała jest deklaracją, że dalej będziemy członkami fundacji. Radni nie wnieśli żadnych pytań do 

omawianego projektu. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała VII/44/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie  kontynuowania 

członkostwa Gminy Cisek   w Lokalnej Grupie Działania Fundacji Euro-Country-Partnerstwo dla 

Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich została jednogłośnie podjęta .Uchwała stanowi 

załącznik nr 11 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego 

„Czysty Region” z siedzibą    w Kędzierzynie-Koźlu. Do projektu uchwały dołączono uzasadnienie 

proponowanych zmian Statutu, które otrzymali wszyscy radni. Uzasadnienie stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. Udzielono głosu Wójtowi Gminy  Cisek, omówił projekt uchwały. Zapewnił, 

że Gmina Cisek nie wnosi żadnego majątku do Związku „Czysty Region”, lecz jako członek 

musimy  uchwałę podjąć, natomiast Gmina  Kędzierzyn-Koźle przekazuje w zasoby „Czystego 

Regionu” całe składowisko odpadów. Statut jest wspólny dla wszystkich Gmin będących 

członkami , dlatego powinniśmy uchwałę podjąć. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 1 głos 

Uchwała VII/45/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie  przyjęcia zmian 

Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą     w Kędzierzynie-Koźlu 

większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokóły sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad.10. Radny Furman Dawid-zapytał w sprawie chodnika w Błażejowicach? oraz czy jest 

umówiony rzeczoznawca na oszacowanie budynku, który możnaby było zakupić dla potrzeb 

sołectwa. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- na chodnik nie mamy zaplanowanych środków finansowych lecz  

każda wieś ma zaplanowane środki funduszu sołeckiego i chodnik mógłby być zrobiony                             

z pieniędzy zrobiony. Należałoby rozważyć celowość zrobienia chodnika ponieważ on będzie 

zawężał drogę. Komisja rolnictwa będzie miała posiedzenie wyjazdowe    w temacie dróg to 

podjedzie zobaczyć celowość budowy chodnika. Odnośnie wyceny budynku, wyjaśnił, że jeszcze 

nie zgłoszono uzgadniano z rzeczoznawcą. 
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Radny Mikliss Norbert- zapytał  w sprawie wykoszenia brzegów potoku Dzielniczka.  

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- WZIR wykonuje te [race raz w roku , na ogół w lipcu, 

Radny Wurst Alojzy- zapytał w sprawie wykaszania dróg gminnych? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- zostały wykoszono 3 drogi ze względu na procesje świętego 

Urbana  : Dzielnica- Łany, Podlesie-Łany, Błażejowice –Ponięcice na wykaszanie  poboczy dróg 

gminnych jest potrzebnych ok.12 000,-zł, w lipcu będą koszone pobocza tych dróg 

najważniejszych  , ponieważ na wszystkie nie starczy pieniędzy. 

Radna Głombik Ewa- kanalizacja burzowa w Sukowicach, na ten cel przeznaczono 10 000zł            

z funduszu sołeckiego, czy w razie nie wykonania zadania te środki przepadają? Sołectwo jest 

chętne na spotkanie i omówienie innego rozwiązania, sołectwu bardzo zależy aby środki finansowe 

funduszu sołeckiego dobrze wykorzystać i aby nie przepadły. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-temat jest otwarty, jest półrocze, nic nie przepada, 

odpowiedzialna grupa ludzi wraz z projektantem  była na miejscu, jest rozwiązanie techniczne 

bardzo skomplikowane, rura kanalizacyjna musiałaby iść środkiem ulicy, wtedy nawierzchnia drogi 

musiałaby być zrobiona, w tej kwestii wodociągi miały temat rozważyć.   Nie należy rezygnować , 

jeżeli taki pomysł mieszkańców był to musimy  go zrealizować, za 10 000zł     nie można zrobić 

projektu, były rozmowy   z dyrekcją  Zarządu Dróg Powiatowych  na temat połączenia tych 

środków (z rady sołeckiej i powiatu). Jeżeli temat wykonania  kanalizacji okaże się nierealny to  

doprowadzimy do spotkania i ustalimy inny zakres prac. 

Radna Lewicka Kazimiera  –coraz częściej słyszy się o zmianie prawa wodnego, maja zniknąć 

spółki wodne a utrzymanie rowów zostanie zlecone gminom, czy Gminy będą     w stanie 

finansowym sprostać zadaniu? Czy Wójt ma wiedzę w tym temacie? Gdyby tak miało być to 

należałoby oprotestować za pośrednictwem Związku Gmin.  

Radna Ryborz Anna są gminy, które zlikwidowały Gminne Spółki Wodne , i nie są z tego powodu 

zadowolone,  rowy melioracyjne są bardzo ważne i muszą być drożne. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- na razie jest projekt zmian ustawy  i Wójtowi nic nie 

wiadomo w tej kwestii, obecne funkcjonowanie spółki wodnej jest dobre, wszyscy mają składkę 

naliczoną bez względu czy przez posesje przebiega rów czy też nie.   

Przedyskutowano temat bezdomnych psów ustalono, że należy najpierw zrobić starania                    

w celu ustaleniu właściciela psa. 

Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Radnemu Tomaszowi Golasz za to, że uszanował 

zaproszenie i przyjechał z  młodzieżowa drużyną  strażaków do Kobylic i upiększył  uroczystość                 

z okazji „Dnia Dziecka”.   Pani przewodnicząca poinformowała,  strażacy pokazali gaszenie pożaru, 

pokazali udzielanie pierwszej pomocy. Pokaz był wspaniały, zaproponowała innym sołectwom aby 

na imprezy lokalne zaprosić Młodzieżową Drużynę OSP z Miejsca Odrzańskiego. 3-latek                            

w mundurze strażackim  wspaniały widok stwierdziła. 
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Ad 11.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

Przedyskutowano  zapotrzebowanie na gruzo-betonu dla sołectw nadającego  się na utwardzenie 

dróg czy innych miejsc. 

Sołtys Machulak Mariusz –zgłosił zniszczenie drogi powiatowej w Steblowie k/posesji Planetorz, 

należałoby uzupełnić ubytki od Steblowa do Roszowic, droga ta uległa znacznemu zniszczeniu 

przez objazd spowodowany remontem drogi Cisek –Roszowice,  

Ad.12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych,- otrzymano pismo informacyjne w sprawie 

interpelacji dotyczącej ustawienia lustra w Kobylicach. 

Ad.13. Nie zgłoszono żadnych wniosków.  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk 

słowami „zamykam obrady VII Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.18.45. 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann                                                                                       

      

                                                                                                                  Przewodnicząca   

                                                                                                                Rady Gminy Cisek 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                          /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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