
 

Protokół 

z obrad VIII Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 29 czerwca 2015r.-godz. 9.00 

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła prawomocność 

obrad na 15 radnych, obecnych 14 radnych( nieobecny: Ignacy Rudolf) . Obrady VIII Sesji Rady 

Gminy Cisek są prawomocne  i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do protokółu sesji.  

 Powitała Wójta Gminy, Sekretarza Urzędu, Panią Skarbnik, oraz radnych . Przewodnicząca Rady 

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

zapytała czy są wnioski do porządku obrad.  Radni nie zgłosili żadnych uwag do porządku obrad. 

Odczytała pismo Wójta Gminy informujące o zwołanie sesji w trybie pilnym. Pismo stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu niniejszej sesji. 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2.Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/ zmian do budżetu na rok 2015. 

b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

            3.Wolne wnioski i zakończenie obrad VIII Sesji 

Przyjęcie porządku obrad poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                        -14 głosów, 

przeciw                                   -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-0 głosów, 

Porządek obrad jednogłośnie przyjęto. Przystąpiono do jego realizacji. 

Ad 2.Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który omówił zmiany do budżetu gminy 2015r.  

Zmiany budżetowe dotyczą inwestycji: Budowa przepustu na potoku Dzielniczka w miejscowości 

Łany w ciągu drogi gminnej nr 1082090 oraz  budowa przepustu również na potoku Dzielniczka                        

w ciągu drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 468. Całkowita wartość zadania wynosi 864 800 zł . 

Gmina otrzyma 80 % dofinansowania tj. kwota 628 800zł, 20% zadania, to środki własne i jest to 

kwota 236 000zł. 

Dyskusja:. 

Radny Gerard Stania –zapytał w sprawie kwoty 50 000zł koszty projektu, kto robił ten projekt?  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień.- projekty  a były to 2 projekty, 2 pozwolenia na budowę ,                  

2 pozwolenia wodno-prawne , 2 specyfikacje, robiła to firma z Opola, Gmina nie może wykonać 

inwestycji bez aktualnych projektów, każdy mostek jest inny. 

Radna Kazimiera Lewicka – zapytała czy mamy tyle środków finansowych?  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień.- zostanie zaciągnięty kredyt, zdolność kredytowa będzie 

sprawdzana przez Regionalną Izbę Obrachunkową  

Radna Kazimiera Lewicka-warto propozycję Wójta przyjąć, ponieważ otrzymujemy wysoką 

dotację do inwestycji. Innych pytań nie zgłoszono. 

 



Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 28 czerwca 2015r. w sprawie  przyjęcia zmian   

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

3 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                         - 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 28 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia 

zmian wieloletniej prognozy finansowej została  jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr  4 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad.3 Radni przedyskutowali temat remontów dróg, a szczególnie dlaczego remonty wykonuje się 

etapami, byłby efekt jak zrobiono by całą drogę, na terenie naszej gminy są takie drogi, część jest 

nowej nawierzchni, a część stara. 

Radny Stania Gerard-uważa, że most na Odrze ma technologiczne błędy, które w ramach gwarancji 

powinny być usunięte. Starostwo Powiatowe powinno zadbać o usuniecie tych usterek. 

Radny Nawat Fryderyk-zgłosił usunięcie usterki k/posesji  nr 40 -Jendrusik w Roszowickim Lesie . 

Radny Mikliss Norbert zgłosił zapotrzebowanie na pracowników z „robót publiczno - 

użytecznych”.Porządek obrad wyczerpano Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk 

słowami „zamykam obrady VIII Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.10.00. 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                                Przewodnicząca 

                                                                                                                Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                                                         /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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