
 

Protokół 

z obrad IX Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 24 sierpnia  2015r.-godz. 1500 

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła prawomocność 

obrad na 15 radnych, obecnych 13 radnych( nieobecna: Szczuka Agnieszka, Proksza Donata) . 

Obrady IX Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne  i zdolne do podejmowania uchwał. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji.  

Powitała  zaproszonych gości; Panią Kingę Ścigała, Pana Michała Drabek-pracowników firmy 

ATMOTERM SA z Opola , Pana Kazimierza Nagórzańskiego -Prezesa Spółdzielni Usług 

Rolniczych w Cisku , sołtysów, pracowników urzędu gminy, oraz radnych lista obecności gości 

zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu 

Ad.2 Odczytała porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z obrad VII i VIII 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 międzysesyjnym. 

7.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko -

Kozielskiego realizowanego w ramach projektu pn .Zintegrowane podejście terytorialne szansą 

rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” (KKSOF),który 

otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w „ Konkursie dotacji na działania 

wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów 

funkcjonalnych” ogłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

b/ zatwierdzenia taryfy cen  i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych 

w Cisku z siedzibą w Roszowickim Lesie. 

c/    zmian do budżetu gminy na rok 2015 

d/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

e/   przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej,       

f/    wyboru ławników,  

g/ przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny  

8.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

9.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

10.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

11.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

 

Zapytała o uwagi wnioski do porządku obrad? Przewodnicząca  Rady zgłosiła zmianę, polegającą 



 

na; 

► wykreśleniu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru ławników  

► wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie  zaciągnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji 

informacji   o kandydatach na ławników. 

Do dokonania wyboru ławników jest nam potrzebna informacja   Policji dlatego jest zmiana 

projektów uchwał. Innych zmian nie zgłoszono. 

Zaproponowane zmiany porządku obrad poddano pod glosowanie; 

za przyjęciem                         – 13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania - 0 głosów, 

zmianę porządku obrad jednogłośnie przyjęto. Po  dokonanych zmianach porządek obrad 

przedstawia sie następująco; 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z obrad VII i VIII 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 międzysesyjnym. 

7.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko -

Kozielskiego realizowanego w ramach projektu pn .Zintegrowane podejście terytorialne szansą 

rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” (KKSOF),który 

otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w „ Konkursie dotacji na działania 

wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów 

funkcjonalnych” ogłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

b/ zatwierdzenia taryfy cen  i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych 

w Cisku z siedzibą w Roszowickim Lesie. 

c/    zmian do budżetu gminy na rok 2015 

d/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

e/   przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej,       

f/ zaciągnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 

g/ przystąpienia do Stowarzyszenia  Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny  

8.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

9.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

10.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

11.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 
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Porządek obrad po dokonanych zmianach poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 13 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 



 

wstrzymało sie od głosowania  - 0 głosów, 

Porządek obrad po zmianach jednogłośnie przyjęto. 

Ad 3.Przystąpiono do przyjęcia protokołów z obrad VII i VIII Sesji . Przewodnicząca zapytała                     

o uwagi do wymienionych wyżej  protokołów. Radni nie wnieśli żadnych uwag. Przyjecie 

protokołów każdego osobno  poddano pod głosowanie: 

Protokół z VII Sesji z dnia 08 czerwca 2015r. 

za przyjęciem                         – 13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania - 0 głosów, 

Protokół z dnia 08 czerwca 2015roku jednogłośnie przyjęto. 

Protokół z VIII Sesji z dnia 29 czerwca 2015r. 

za przyjęciem                         – 13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania - 0 głosów, 

Protokół z dnia 29 czerwca 2015roku jednogłośnie przyjęto. 

Udzielono głosu gościom zaproszonym Pani Kindze Ścigała i Panu Michałwi Drabek-pracowników 

firmy ATMOTERM SA z Opola, którzy na wstępie przedstawili działalność firmy a następnie  

omówili projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Subregionu Kędzierzyńsko -Kozielskiego realizowanego w ramach projektu pn .Zintegrowane 

podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru 

Funkcjonalnego” (KKSOF),który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013                          

w „ Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 

planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego.Wymieniono zadania zaplanowane do realizacji  krótkoterminowe i długoterminowe. 

Wymieniono gminy należace do subregionu są to:Bierawa, Cisek, Jemielnica,Pawłowiczki, Polska 

Cerkiew, Reńska Wieś, Ujazd, Zawadzkie oraz powiaty: Kedzierzyńsko-Kozielski i Strzelecki. 

duskusja: 

Radny Wurst Alojzy- zapytał w sprawie celów wynikających z tego programu, ponieważ mamy 

zanieczyszczone powietrze ,mamy zły   stan dróg, wiele do życzenia jest w takich dziedzinach jak: 

gospodarka wodna, mieszkalnictwo, transport, pisze sie kolejne papiery, ponosi sie wydatki 

finansowe na opracowamie tych dokumentów , czy pisze sie dla pisania czy to coś  zmieni? 
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Pracownik firmy ATMOTERM wyjaśnił- nie są żadną organizacją tylko są instytucją opracowującą 

dokumenty,  do tego celu korzystają z przepisów prawnych dot. ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej,  opracowanie tego dokumentu jest płatne ze środków unijnych, omawiany dokment -



 

zintegrowany plan gospodarki niskoemisyjnej dla subregionu... nie jest aktem prawa miejscowego, 

założenia wpisane do tego planu stwarzają możliwosci ubiegania się o środki finansowe unijne. 

Wójt Gminy dodał,że opracowana strategia subregionu jest dokumentem niezbędnym do starń             o 

jakiekolwieg środki unijne. Pan Drabek i Pani Ścigała reprezentują firmę  , która opracowuje 

potrzebne dokumenty , opracowanie dokumentu nie jest równoznaczne z tym,że środki finansowe 

bedą, lecz jeżeli taka możliwość zaistnieje , jeżeli nabór wniosków bedzie ogłoszony na pozyskanie 

środków finansowych na realizację zadań ujętych w strategii, wtedy gmina musi wykazać się takim 

dokumentem  do sporządzonego wniosku.   Na ogół termin od ogłoszenia do naboru wniosków jest 

krótki  (ok. miesiąca), i byłoby niemożliwością opracowywanie strategii. 

Radna Ryborz Anna – z wypowiedzi wynika,że dużą emisję szkodliwych gazów  powoduje opalanie 

naszych mieszkań, zapytał czy  możnaby dofinansować  poszczególne gospodarstwa                     w 

kwestii zakupu pieców c.o.-ekologicznych, które w znacznym stopniu zmniejszyłyby emisje 

szkodliwych gazów. Na dzień dzisiejszy gmina nie ma takich środków finansowych, czy                  te 

wszystkie zastępcze ekologiczne opały : słoma, trawa, czy one są dobre? wegiel jest dobrym opałem , 

paląc go   w ekologicznym piecu gazy są spalane nie wydostają się na zewnątrz, dym                 z 

kominów jest biały.                          

Pracownik firmy ATMOTERM wyjaśnił-jest szansa lecz na ten moment nie ma takiej możliwości, ta 

perspektywa jest rozwijana, dokumenty są na etapie opracowywania. 

Radny Golasz Tomasz- zapytał czy można ubiegać się o środki finansowe na tzw. profilaktykę czy 

tylko na realizacje konkretnych zadań. 

Pracownik firmy ATMOTERM wyjaśnił- z tego projektu można ubiegać o środki finansowwe na 

opracowanie dokumentu , na stworzenie bazy danych , środki  są przeznaczone na konkretne prace. 

Radna Kazimiera Lewicka zapytała jak środki będą dzielone : na gminy, czy na poszczególne wioski?  

Pracownik firmy ATMOTERM wyjaśnił-  środki finansowe są przyznawane wg konkursu wniosków , 

będzie określone zadanie podał przykład : przez określoną inwestycję zmniejszy się zużycie węgla- 

termoizolacja budynku   i wymiana pieca c.o na nowszy typ,wnioski mają być rozpatrywane pod tym 

kątem, lecz wszelkie szczegóły będą podane przy naborze wniosków, 

Wójt Gminy dodał do wypowiedzi, że wszystkie nabory wniosków  odbywają sie w drodze konkursu, 

należy złożyć konkretny projekt wraz z omawianym dokumentem ,jak się miejscowość dogada to jest 

szanasa na pozytywny efekt. Subregion nie posiada za dużo środków i tych inwestycji za dużo nie 

będzie lecz gminy przygotowują się, kompetując dokumenty które można przygotować wcześniej, 

aby w razie pojawienia się odpowiednich wytycznych w temacie dotacji złożyć odpowiedni wniosek. 

Tego omawianego dokumentu nie opracuje sie przez miesiąc to jest niemożliwe. 
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Pracownik firmy ATMOTERM wyjaśnił- omawiany dokument przechodzi również  opiniowanie                

w ochronie środowiska, wydanie samej opinii trwa przynajmniej miesiąc. Nawet na opinę 

pozytywną trzeba czekać. 

Radny Stania Gerard- interesuje go ilość pozyskania środków finansowych . 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- środki finansowe wynikają z projektu, Subregion złożył 

wniosek między innymi na opracowanie tego dokumentu, dofinansowanie do zamierzonych zadań 



 

jest na poziomie 80%, 20% stanowią środki własne , gmina jako członek subregionu  również 

dopłaca do środków własnych określony procent. 

Radna Ryborz Anna -jeżeli omawiany projekt uchwały będzie w przyszłości z korzyścią dla gminy, 

jeżeli są    w nim wymienione najpilniejsze zadania do realizacji, jeżeli można otrzymać 

dofinansowanie, to należy projekt uchwały przyjąć.  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień -wpisano obiekty gminne, które zdaniem gminy "załapią się" 

na dofinansowanie z projektu. Wymienił zadania wpisane do realizacji z subregionem K-Koźle . 

Innych pytań nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca podziekowała za omówienie projektu uchwały      

w sprawie Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko -

Kozielskiego realizowanego w ramach projektu pn .Zintegrowane podejście terytorialne szansą 

rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” (KKSOF),który 

otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013  w „ Konkursie dotacji na działania 

wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów 

funkcjonalnych” 

Ad 4.Udzielono głosu Wójtwi Gminy który przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym tj. od 08 czerwca 2015r. do 24 sierpnia 2015r.  

odbyło się wiele konferencji w Urzędzie Marszałkowskim nt. dotacji do projektów: określono  

"ramy " na jakie zadania środki finansowe moga być przyznawane ,będzie to dofinansowanie do 

remontów dróg gminnych, będą pieniądze na tworzenie miejsc pracy, zmniejszono dofinansowanie 

na budowę  kanalizacji, będą środki finansowe w ramach programu  " odnowę wsi", 

odbyły się powiatowe zawody  "sikawkawek konnych" w Łanach organizatorem tych zawodów 

było OSP  Łany, 

dnia 20 czerwca 2015r.odbyła  się impreza coroczna pn." spływ pływadeł" na rzece Odrze, 

dnia 21 czerwca 2015r. w Roszowickim Lesie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze                              

w Roszowickim Lesie, zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowe                              

i sztafeta pożarnicza. 

dnia 24 czerwca 2015r odbyła sie uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy dla super ucznia, 

sportowca i talentu, przewodnicząca rady jak również przewodnicząca komisji oświaty wręczył 

swoje nagrody najlepszym uczniom, wymienił nagrodzonych uczniów- załącznik nr 3 do protokółu, 

 uczestniczył w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum Cisek, 
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dnia 03 lipca 2015roku została oddana do użytku nowo-wyremontowana droga powiatowa na 

odcinku od miejscowości Cisek do Roszowic, pieniądze na remont pochodziły                                            

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz ze środków własnych 

powiatu, wymienił zakres prac wykonanych przy remoncie, inwestycja ta   poprawiła stan 

powiatowej sieci dróg na terenie gminy, poinformował, że otwarcie uświetnił występ Gminnej 

Orkiestry Dętej działającej w Cisku.  

poinformował o przystąpieniu Gminy Cisek do Stowarzyszenia  Gmin Polskich Euroregionu 

Pradziad jako członek zwyczajny 



 

odbyło się spotkanie w sprawie otrzymania odszkodowania  z tytułu przekazanie działek mienia 

komunalnego pod budowę wału przeciwpowodziowego, 

poinformował, o pobycie dzieci z Gminy Breitungen z Niemiec w dniach od 02-09 sierpnia 2015r 

na terenie naszej gminy, przyjrchalo  15 dzieci +2 opiekunów, 

poinformował o pracach i poniesinych wydatkach przy budowie dwóch mostków w Łanach, 

poinformował, że w dniach od 04-06 września 2015roku przyjedzie do naszej gminy delegacja                        

z Urzędu Gminy  Breitungen wraz z burmistrzem, 

poinformował, że dnia 03 września 2015r.o godz.17.30 odbędzie się w naszym  Urzędzie Gminy 

spotkanie konsultacyjne nt. projektu koncepcji zintegrowanej sieci tras ścieżek  rowerowych, 

biegowych, szlaków kajakowych, jazdy konnej w subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim, zachęcił 

do udziału w spotkaniu, 

poinformował, że Gmina Cisek została wpisana do rejestru gmin poszkodowanych przez suszę, 

rolnicy mogą składać podania o odszkodowanie, we wniosku musi być wymieniony nr działki, 

powierzchnia działki,  rodzaj uprawy,gminny  protokół  strat jest wysyłany do Wojewody gdzie  jest 

weryfikowany przez komisje przy wojwodzie opolskim . Poinformował,że do oszacowania 

procentu zniszczeń     w gospodarstwie jest powołana komisja gminna , poinformował, że plony 

zebrane nie wchodzą  do  szkód spowodowanych przez suszę, aby otrzymać odszkodowanie należy 

udokumentować co najmniej 30% strat w gospodarstwie, na dzień dzisiejszy wpłynął jeden 

wniosek. Wszyscy rolnicy, którzy czują sie poszkodowani taki wniosek mogą złożyć. Jeżeli się 

okaże,że są dofinansowania z tytułu suszy bez protokółu rolnik nic nie załatwi. 

Dyskusja : 

Radny Stania Gerard – niektórzy rolnicy, po zbożu mają zasiane poplony, które w związku                 

z suszą wyschły? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- zgodnie z przepisami  "jeżeli straty w produkcji przekroczą 

30%", to należy się odszkodowanie,  wniosek  powinien zawierać nr działki, powierzchnię, rodzaj 

zasiewu  można złożyć, komisja jest powołana i komisja musi ocenić. Warunkiem następnym jest, 

że uprawa musi być na polu. 

Sołtys Siwak Ryszard – zapytał, rolnik złoży podanie i w jakim terminie to podanie będzie 

rozpatrzone? Termin zgłaszania i rozpatrzenia jest krótki. Sołtys zaproponował aby komisja 

oszacowała tereny najbardziej poszkodowane przez suszę. 
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Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- w celu otrzymania odszkodowania protokół komisji dot. 

oszacowania szkód jest niezbędny, musi być wniosek rolnika, na chwilę obecną można oszacować 

zniszczenia w uprawach kukurydzy i buraków cukrowych, nie można oszacować danego terenu                       

i nie można oszacować bez wniosku rolnika. Nie nie ma takiej opcji aby komisja oszacowała tereny 

objęte suszą . Zakonczono dyskusję. 

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

 międzysesyjnym tj. od 08 czerwca 2015roku do 24 sierpnia 2015roku. 

- wymieniła posiedzenia komisji, 



 

- wymieniła inne spotkania i imprezy gminne, 

-poinformowała, o wystawie obrazów malowanych przez dzieci i młodzież z naszej gminy 

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

międzysesyjnym od  08 czerwca do 24 sierpnia 2015r. 

Udzielono głosu przewodniczącym komisji, którzy na podstawie sporządzonych protokółów 

przedstawili działalność.: 

Ryborz Anna przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 

Golasz Tomasz przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej, 

Nawiązała się dyskusja do tematu godzin nadliczbowych w szkołach jak również do zatrudniania 

nauczycieli emerytowanych, w dyskusji stwierdzono, że dyrektorzy wolą zatrudniać emerytów 

aniżeli młodych nauczycieli. Bedąc przy temacie szkół poruszono temat odchodzenia do szkół       

w innych gminach -do Gimnazjum w Szonowicach. 

Radna Głombik Ewa -chcemy ucznia zatrzymać a nie dbamy o tego ucznia, nie zatrudniamy 

młodych nauczycieli, dlaczego dzieci uciekają do Szonowic? Może powinniśmy brać przykład            

z tych gmin? 

W dyskusji rozważano czym szkoła przyciaga tych uczniów? darmowe podręczniki? Teraz wszyscy 

mają darmowe podręczniki. Rozważano możliwość darmowych obiadów. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-musi być zaiteresowanie obiadami, z tego co wiadomo to 

zaiteresowanie obiadami jest małe, 

Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk dodała do wypowiedzi Pana Wójta, jeżeli bedzie 

zaitreresowanie rodziców to dyrekcja szkoły czyli dyrektor, rada nauczycieli i rada rodziców 

napewno  zorganizowali by dożywianie. Na  terenie gminy są firmy cateringowe, do tematu można 

wrócić jak rozpocznie sie rk szkolny.   

Ogłoszono 10 mun przerwy 

Wurst Alojzy przewodniczący komisji rolnictwa. 

Mikliss Norbert-wiceprzewodniczący komisji oświaty, 

Udzielono głosu prezesowi Spółdzielni Usług Rolniczych Kazimierzowi Nagórzańskiemu, który 

omówił wniosek w sprawie zatwierdzenia taryfy cen  i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia                       

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek Podwyżkę  za 

pobór wody uzasadnił tym, że rok temu nie było podwyżki, opłaty stawki za wodę porównał                           

z ościennymi gminami, z których wynika, że mamy stawkę najniższą. 
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Radny Gerard Stania- rok temu stawki za wodę nie podwyższono lecz podwyższono znacznie 

opłatę stałą, patrząc wstecz to podwyżka była znacznie mniejsza obecnie podwyższono                      

o0,12zł/m3.  

Przedyskutowano temat modernizacji stacji uzdatniania wody szczególnie w temacie odstąpienia od 

zakupu wody z innych gmin, ponieważ obecnie 60% wody kupuje się z gmin ościennych. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-strategia modernizacji wodociągu jest opracowana, jednakże 

ze względów finansowych obecnie nas nie stać na tę inwestycję. Przypomniał szczegóły które miały 

wpływ na to, że obecnie wodę kupujemy z gmin ościennych. Na etapie   wodciągowania gminy nie 



 

otrzymano zgody na budowę drugiej stacji uzdatniania, którą wtedy planowano uruchomić                           

w Roszowickim Lesie, uzasadnieniem odmowy było,że jest to teren zalewowy. Zakładano wtedy,  

że stacja Błażejowice nie zaopatrzy całej gminy w wodę,  i wtedy wynikła koncepcja  aby niektóre 

miejscowości podłączyć do Zakrzowa i Kędzierzyna -Koźla. Przebudowa wodociągu nie jest 

przesłanką, że nie będzie podwyżek cen, podwyżki są nieuniknione.Modernizacja  wodociągu jest 

kosztowną inwestycją, której koszt zwrócił by się za ok.10 lat. 

Innych pytan nie zgłoszono. 

Ad.7.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko -Kozielskiego realizowanego w ramach projektu 

pn .Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” (KKSOF),który otrzymał dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2007-2013 w „ Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu 

terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonych przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Projekt uchwały wcześniej był omawiany przez 

pracowników firmy ATMOTERM SA z Opola 

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

za przyjęciem                           -  13głosów, 

przeciw                                      -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów 

Uchwała IX/48/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 24 sierpnia  2015r. w sprawie przyjęcia 

„Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko -Kozielskiego 

realizowanego w ramach projektu pn .Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” (KKSOF),który otrzymał 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w „ Konkursie dotacji na działania wspierające 

jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” 

ogłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jednogłośnie   została podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen  i opłat za usługi zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek 

przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z siedzibą w Roszowickim Lesie. Projekt uchwały 

był omówiony przez Prezesa tej firmy na dzisiejszej sesji jak również na posiedzeniu komisji 

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

głosowanie: 

za przyjęciem                          - 13 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 



 

Uchwała IX/49/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 24 sierpnia 2015r w sprawie zatwierdzenia 

taryfy cen  i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z siedzibą                    

w Roszowickim Lesie została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokóły 

sesji. 

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                         - 13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 24 sierpnia  2015r. w sprawie  przyjęcia 

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

nr 5 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                         - 13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 24 sierpnia  2015r. w sprawie przyjęcia 

zmian wieloletniej prognozy finansowej została  jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr  6 do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej. Udzielono 

głosu przewodniczącej Annie Ryborz, która omówiła projekt uchwały. Nikt   z radnych nie zabrał 

głosu w dyskusji. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 24 sierpnia  2015r. w sprawie przyjęcia    

planu pracy komisji rewizyjnej została  jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  7                          

do protokółu sesji. 



 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydatach na ławników. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały. 

Zapytała o uwagi. Nikt   z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                         - 13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 24 sierpnia  2015r. w sprawie zaciągnięcia od 

komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 

została  jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  8 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia  Gmin Polskich 

Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny. Projekt uchwał omówił Wójt Gminy, informując, że 

możemy korzystać z małych projektów wspólnie z innymi miejscowościami czy nawet innymi 

państwami. Jest obowiązek płacenia składek w kwocie 0,57zł /rocznie od mieszkańca.Załącznikiem 

do uchwały jest Statut określający podstawowe regulacje. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                         - 13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 24 sierpnia  2015r. w sprawie przystąpienia 

do Stowarzyszenia  Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny. została  

jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 
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Ad.8 Udzielono głosu radnym: 

Radny Dawid Furman- zapytał w sprawie środków funduszu sołeckiego, czy można z innych wsi 

pożyczyć tzn. przykładowo  na etapie realizacji zadania jakieś sołectwo nie wykorzysta  w całości 

funduszu, radnego interesuje zakup działki zabudowanej w Błażejowicach. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-zrobienie chodnika „tak” zakup działki „nie”. 

Przewodnicząca Rady Gminy dodała do dyskusji, że o wydatkowaniu decyduje zebranie wiejskie., 

należy zapoznać się z ustawą o funduszu sołeckim. 

Radny Alojzy Wurst -jest wrzesień a na drogach są widoczne skutki zimy, w Sukowicach są  liczne 

dziury na, firma przejeżdżała przez Sukowice do Steblowa  a dziury nie zostały poklejone. 

Radny Gerard Stania - zapytał w sprawie koszenia poboczy? Dlaczego tylko jeden pokos jest 



 

koszony, ZDP ma kosiarkę z wysięgnikiem a tylko jeden pokos koszą, „2 lata temu fajnie 

wykoszono” stwierdził radny. 

Wyjaśnień udzielił Radny Powiatu Rajmund Frischko- inwestycje drogowe zostały odebrane, 

ostatnio oddano do użytku odcinek drogi od ul. Bełk w Cisku do Roszowic,   remonty dróg              

w  Gminie Cisek pochłonęły 11 mln zł, jest duży ogrom potrzeb, do tych potrzeb jest 5 gmin 

wiejskich i 1 miejska. Łatanie dziur wykonuje się od marca do zimy zapewnił, że na pewno dziury 

będą poklejone.  

Poinformował ,że sprzęt do wykaszania   jest już wyeksploatowany   i w przyszłym roku planuje się 

koszenie zlecić innej firmie. Remonty dróg będą realizowane lecz na pewno miasto będzie żądało 

partycypacji w kosztach- na zasadzie spisania stosownych porozumień. 

Radna Anna Ryborz- wypowiedź radnego powiatu „bardzo ją zastanawia , powiat będzie żądał 

partycypacji w kosztach remontów,” przecież gmina nie może finansować zadania którego nie jest 

właścicielem tak przykładowo jest z modernizacją oświetlenia, a remont drogi powiatowej można 

finansować ?    

Wójt Gminy dodał do wypowiedzi- z Tauronem  nie można spisać porozumienia natomiast              

z samorządem porozumienie spisać można. Sołectwo nie może  zawierać  porozumień ponieważ nie 

ma osobowości prawnej. 

Radna Głombik Ewa- zapytała w sprawie prac na drodze powiatowej w Sukowicach? było 

spotkanie z Panem dyrektorem A. Krysiem. 

Wójt Gminy Cisek poinformował, że jeszcze będzie spotkanie Zarzadem Dróg Powiatowych                      

i  z Wójtem. 

Radny Ignacy Rudolf-czy z funduszu sołeckiego można zakupić „maszynę rolniczą”? 

Przewodnicząca Rady Gminy- czy sołectwo się zgodzi? Dla ilu rolników maszyna by służyła? 

W dyskusji ustalono: zawiązać grupę producencką. 

Radna Głombik Ewa- zapytała w sprawie zakupu działki po Kolejach Państwowych? 

Wójt Gminy Cisek udzielił odpowiedzi-kolej ma swoje procedury, jeżeli nikt nie głosi się do 

przetargu to wtedy zostaną procedury od nowa uruchomione, kolej ma swoje wewnętrzne przepisy. 
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 Ad. 9.  Informacje oraz zapytania sołtysów: 

Sołtys  Sączawa Elżbieta podziękowała za pomoc dla poszkodowanego w wyniku pożaru rolnika                     

z Landzmierza. 

Sołtys Machulak Mariusz-1. poinformował o zniszczeniu nowo-wyremontowanej drogi gminnej     

w kierunku Roszowickiego Lasu, zaproponował czy nie zrobić tam ograniczenia szybkości, na 

zakrętach tej drogi są liczne ubytki asfaltu, następnie będą pobocza oberwane, zaproponował 

utwardzić kamieniem pobocza k/zakrętów , ta droga jest po remoncie ok. 4 lata. 2. Zapytał odnośnie 

koszenia poboczy , prace te wykonywał 2 firmy, jedna firma wykonywała  koszenie „super” 

natomiast druga gorzej, zapytał czy wykonywanie usługi „koszenia poboczy” ktoś nadzorował? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- było to sprawdzane i jedna firma musiała poprawiać, 

Przedyskutowano temat funduszu soleckiego na rok 2016- terminy, druki. 



 

Sołtys wsi Błażejowice- zapytał w sprawie zakupu działki wraz z zabudowaniami w Błażejowicach, 

jak wyjść z problemu skoro właściciel wyznaczył wartość większą? Zaletą tej działki jest to, że 

graniczy z działką gminną i nie trzeba jej wyłączać z produkcji rolnej. Nadmienił, że temat zakupu 

działki w Błażejowicach jest od ok.10 lat. Budynek szkolny w Błażejowicach sprzedano, wcześniej 

była propozycja zakupu działki pod boisko, lecz była to działka rolna, którą w nastepnej kolejnosci 

należałoby wyłączyć z produkcji rolnej wiec też skończyło się na "nie". 

Wójt Gminy Cisek-fakt zakupu działki wyniknął w tym roku i została procedura uruchomiona , 

wartość działki po wycenie  rzeczoznawcy wynosi 56.000,-zł natomiast właściciel zaproponował 

kwotę 80.000zł.-pow.0,10 ha, w Cisku w miejscowości gminnej w centrum wsi zakupiono 0,23 ha 

wraz z budynkiem za kwotę 125.000,-zł, w Łanach pod boisko zakupiono 0,30 ha za 30.000,-zł. 

Należy negocjować z właścicielem do oszacowanej wartości. Zakup działki musi zatwierdzony 

przez Radę Gminy stosowną uchwałą wyrażającą wolę nabycia. Nie można popełnić przestępstwa 

kupując drożej niż wycena. Obecnie nie mamy środków finansowych zaplanowanych w budżecie. 

Zakończono dyskusję aby negocjować z właścicielem.    

Ad.10.  Odpowiedzi na interpelacje radnych- wpłynęły 2 interpelacje.Odpwiedzi udzielono na                   

1 interpelację z Zarządu Dróg Wojewódzkich  dotyczącą remontu drogi w Kobylicach.  

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała tę odpowiedź -załącznik nr 10 do protokółu sesji. 

Ad.11.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. Udzielono głosu sekretarzowi urzędu, który 

poinformował o realizacji programu e-pułap, wyjaśnił zasady uczestnictwa w programie, wymienił 

urzędy z którymi w tej kwestii współpracujemy. W ramach programu gmina otrzymała                                

6 komputerów, lecz jest jeszcze potrzeba 82 podpisów tzn.zgoda 82 osób, które chciałyby załatwiać 

sprawy pocztą elektroniczną. Zaletą jest to, że oszczędzamy czas nie musimy stać w kolejkach.                    

Na dzień dzisiejszy chęć załatwiania swoich spraw elektronicznie wyraziło 20 osób.Sekretarz prosił                  

o mobilizację w  tym temacie. 

Radny Golasz poinformował, że w BIP urzędu figurują nazwiska sołtysów poprzedniej kadencji. 

Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami 

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

Protokółowała: Małgorzata Siegmann                                                                                     

 

                                                                                             Przewodnicząca  Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                       /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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