
Protokół 

z obrad X Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 28  września 2015r.-godz. 15.00 

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła prawomocność 

obrad na 15 radnych, obecnych 14 ( nieobecny:Furman Dawid) . Obrady X Sesji Rady Gminy Ci-

sek 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 gości zaproszonych    Panią Halinę Płotek pełniąca funkcje Kierownika                     

Oddziału Zarządu Dróg Wojewódzkich w Głubczycach  oraz Pana Arkadiusza Krysia Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych  następnie  powitała  radnych , sołtysów,  Wójta Gminy Alojzego Pa-

rysa, 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 IX Sesji Rady Gminy Cisek. 

4.Informacja  dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich  nt. stanu dróg wojewódzkich na terenie 

gminy  

5.Informacja dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  nt. stanu dróg powiatowych na terenie gminy  

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie międzyse-

syjnym. 

8.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/  zmian do budżetu gminy na rok 2015 

b/  zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

c/  wyboru ławników,  

9.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

10.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Pani Przewodnicząca zgłosiła wniosek w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na wprowa-

dzeniu dwóch projektów uchwał w sprawach: 

▶ przystąpienia Gminy Cisek do Stowarzyszenia „Euro Country” z siedzibą w Polskiej Cerekwi, 

▶ zaciągnięcia długoterminowego kredytu, 

Innych zmian nie zgłoszono. 

Wniosek przewodniczącej poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                               -14 głosów, 

przeciw                                          - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania       -0 głosów, 

Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy jednogłośnie przyjęto. 

 



Po dokonanych zmianach porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy Cisek. 

4.Informacja  dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich  nt. stanu dróg wojewódzkich na terenie 

gminy  

5.Informacja dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  nt. stanu dróg powiatowych na terenie gminy  

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie międzyse-

syjnym. 

8.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/  zmian do budżetu gminy na rok 2015 

b/  zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

c/  wyboru ławników, 

d/ przystąpienia Gminy Cisek do Stowarzyszenia „Euro Country” z siedzibą w Polskiej Cerekwi, 

e/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu, 

9.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

10.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Ad.3. Przystąpiono do przyjęcia protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy Cisek. Przewodnicząca   

zapytała o uwagi do protokoły. Nikt z radnych nie zgłosił uwag. Przyjęcie protokołu poddano pod      

głosowanie.  

za przyjęciem                               -14 głosów, 

przeciw                                          - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania       -0 głosów, 

Ad 4. Udzielono głosu   Pani Halinie Płotek kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddziału      te-

renowego w Głubczycach, która przedstawiła informacje  nt. stanu dróg wojewódzkich na terenie 

gminy. Na wstępie wymieniła drogi wojewódzkie przebiegające przez gminę Cisek , informując, że 

są to drogi o mniejszym natężeniu ruchu. Dyrekcja Dróg Wojewódzkich  na naszym terenie admini-

struje  ok.19 km dróg i nie może pochwalić się żadnymi   remontami . Wykonywane remonty to                   

jedynie likwidowanie  ubytków, odśnieżanie ,koszenie dwukrotne        poboczy, czyszczenie na-

wierzchni po zimie oraz wyremontowano  przepust w miejscowości Łany. 

Dyskusja: 

Radna Rozwita Szafarczyk- mieszka w Kobylicach, gdzie jest wzmożony ruch samochodów cięża-

rowych jadących po piasek, i te auta jadąc bez załadunku po zdewastowanym odcinku drogi robią 

straszliwy hałas, a zaczynają jeździć od godz. 5 rano. 
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Pani Halina Płotek kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddziału terenowego Głubczycach 

udzieliła wyjaśnień- odcinki drogi w Kobylicach były robione ze środków finansowych  powodzio-

wych, udało się dwa krótkie odcinki wykonać, zapewniła, że jakie są pieniądze takie są roboty, zarząd 

dróg odpowiada na wszystkie interpelacje, informując że nie ma pieniędzy,    w roku ubiegłym na 

remonty cząstkowe było ok.2 milionów na remonty cząstkowe w tym roku było    850 000zł, Pani 

dyrektor jest zorientowana w temacie dróg i zakresy niezbędnych prac byłyby wykonane gdyby nie 

pieniądze. 

Radna Elżbieta Sączawa- na podstawie dróg w Landzmierzu, które również są drogami wojewódz-

kimi  to stwierdza, że zawsze są remonty cząstkowe, zapytała, czy nie można by wygospodarować 

środków finansowych na remonty dróg robione od  podstaw. Nadmieniła zajście jakie miało miejsce 

w landzmierzu , robiło się porządki przy drogach wojewódzkich w Kobylicach i konary                           z 

obciętych gałęzi wywieziono do Landzmierza , wprawdzie gałęzie pocięto i uprzątnięto, lecz miesz-

kańcy się buntują dlaczego do Landzmierza a nie w inne miejsce. Poinformowała, że                           w 

Landzmierzu jest duży ubytek w drodze jest „wyrwa”. 

Pani Pani Halina Płotek kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddziału terenowego Głubczycach 

udzieliła wyjaśnień- śmieci po wycince gałęzi przewieziono do Landzmierza ze względów ekono-

micznych, ponieważ w przeciwnym przypadku musiano by je wywozić do Głubczyc, i ile pracy wy-

konaliby pracownicy przewożąc gałęzie tyle kilometrów ?, w Landzmierzu jest ustronne miejsce ni-

komu gałęzie nie przeszkadzały i nie jest to żadne zatrucie środowiska ,       a pracownicy gałęzie 

sfrezowali  posprzątali,  należałoby popatrzeć co robią mieszkańcy w pasie  drogowym tam leży 

wszystko, dachówki eternit, śmieci. Jak mieszkańcy chcą żyć zgodnie ze środowiskiem to powinni 

od siebie też coś wymagać. W roku bieżącym nawet nie robiono remontów cząstkowych. Jedynie 

zaklejano ubytki na drogach głębsze, zagrażające bezpieczeństwu. Poinformowała, że jakie środki 

otrzymuje takie wydaje na najpotrzebniejsze remonty. Odnośnie „wyrwy” wyjaśniła, że w ramach 

własnych możliwości zostanie usunięte.     

Radny  Mikliss Norbert- zaproponował budowę chodnika w  miejscowości Łany,  oraz  zgłosił,      że 

poprzednie prace remontowe  na drodze w Łanach zrobiono źle i dziury dalej jak były tak są   

Pani Halina Płotek z-ca dyr Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddziału terenowego Głubczycach udzie-

liła wyjaśnień- wykonuje się takie prace na ile wystarcza   środków finansowych, potwierdziła, że w 

Łanach byłaby potrzeba zrobienia chodnika , poinformowała, że Zarząd Dróg Wojewódzkich  działa 

na zasadzie współpracy i gdyby gmina w części sfinansowała inwestycję to można by realizację  za-

planować,  chodnik jaki jest, taki jest, ale jest, lecz są miejscowości, gdzie przy drogach wojewódz-

kich nie ma wcale żadnego chodnika. Zarząd Dróg Wojewódzkich  utrzymuje się   z podatków z CIT, 

PIT, absolutnie zarząd nie otrzymuje pieniędzy  z podatku drogowego wliczonego do paliwa, nad-

mieniła ,że   gmina Cisek nie ma na swoim terenie żadnego przemysłu  i z tego tytułu nie ma  wpływu 

środków finansowych  z podatków. Na pozyskanie dotacji   ze środków unijnych należy mieć wkład 

finansowy własny. Proponuje aby najpierw zrobić kanalizację a następnie remont nawierzchni. Jak 

się robi remonty cząstkowe to nie zawsze się sprawdzają i jest komentarz „roboty źle zrobione”. 
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Sołtys Siwak Ryszard- zapytał w sprawie odśnieżania dróg wojewódzkich, nadmienił ,że bywało tak, 

że  wszystkie drogi były przejezdne tylko nie wojewódzkie, pan sołtys jest zdania aby jedna firma   

odśnieżała wszystkie drogi w danej gminie, i byłby wtedy najtańszy koszt. 

Pani Halina Płotek kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddziału terenowego Głubczycach 

udzieliła wyjaśnień- niestety odśnieżania czy innych prac związanych z utrzymaniem dróg nie można 

tak zorganizować, ponieważ każdy zarządca ma określone środki na utrzymanie dróg, każdego za-

rządcę obowiązują przetargi. Obecnie te przetargi na odśnieżanie są ogłaszane i nie zgłosiła się żadna 

firma i przetarg będzie do powtórki. W  ostatnim okresie drogi wojewódzkie odśnieżała firma  spod 

Oświęcimia, ponieważ nikt z miejscowych przedsiębiorców nie wyraził chęci na tego typu prace. 

Powodem jest fakt, że nie mamy ostatnio zimy,  taki przedsiębiorca musi zablokować samochody 

ustawić piaskarki, posypywarki i w czasie kiedy nie ma przerobu samochody stoją, nie ma już obecnie 

płatności za „gotowość” tylko płaci się za konkretna usługę, poinformowała, że są małe pieniądze na 

utrzymanie letnie dróg jak również utrzymanie zimowe.    Obecnie dyrekcja dróg uprościła warunki 

przetargu (warunki specyfikacji)  tylko po to aby zachęcić przedsiębiorców, ponieważ ktoś te prace 

wykonywać musi. Kiedyś zimowym utrzymaniem zajmowała się firma PROMET z K-Koźla Osiedle 

Kłodnica, lecz też zdarzały się sytuacje, że odcinkami drogi nie były przejezdne, jak jest żywioł to 

obojętnie co to są miejsca newralgiczne, których nie można opanować lecz starania są takie aby 

wszystkie drogi były przejezdne. Prosiła o cierpliwość. 

Sołtys Siwak Ryszard- nie jest zadowolony z odpowiedzi, ponieważ zostały przedstawione argu-

menty jak za czasów komunistycznych, kiedy to były określone  wahadła z nawozami sztucznymi i 

był przepis, że do 50 km nie wolno było zatrzymywać  transportu kolejowego ze składem, tylko 

powyżej odległości 50km można było zatrzymać pociąg towarowy. W Sukowicach była baza kole-

jowa, lecz pociąg nie mógł się tam zatrzymać tylko zatrzymywał się w Polskiej Cerekwi i trzeba było 

do Polskiej Cerekwi po nawozy jechać. Takie absurdalne były przepisy Zaproponował aby zorgani-

zować przetarg na obsługę gmin, i na pewno by się ktoś znalazł, i tak jak na wstępie Pani dyrektor 

powiedziała „ nasze drogi są mniej ważne bo są o mniejszym natężeniu” to dla nas mieszkańców „są 

to drogi bardzo ważne”, brak przejezdności paraliżuje transport , dzieci nie mogą dojechać do szkół, 

do sklepu nie można dojść czy dojechać, rolnicy wyjeżdżają ciągnikami i robią starania aby drogę 

odśnieżyć. 

Pani Halina Płotek kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddziału terenowego Głubczycach za-

pytała – ile było takich dni?, że panowała taka omówiona krytyczna sytuacja, jak była to„ doba”? 

Poinformowała, że w tym roku nie wszędzie będą ustawione siatki (przeciw zaspom śnieżnym), po-

nieważ powiat głubczycki  od ok. 3 lat nie stawia siatek ,ani 1 m siatki nie ustawiono , a drogi woje-

wódzkie stawiały corocznie  siatki na odległości 56 km, Pani dyrektor potwierdziła, że będzie zmie-

rzać do przeprowadzenia przetargu na odśnieżanie, potwierdziła, że robi wszystko zgodnie                 

z obowiązującymi  przepisami, które musi przestrzegać. 

 

Protokół z obrad X Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 28  września 2015r. 

Str.4 

 

 



 

Sołtys Kurfeld Alfred- w Błażejowicach od pewnego czasu jest problem z przepustem pod drogą 

wojewódzka jest zatkany -załamany k/posesji 21-Ślenczka , corocznie przepust jest czyszczony       

i każdego roku jest to samo, ogólnie w  Błażejowicach niedrożnych przepustów jest 5, zgłosił rów-

nież koszenie poboczy  ponieważ jeszcze nie są wykoszone, woj. śląskie jest ładnie wykoszone na-

tomiast w kierunku   Sławikowa i Polskiej Cerekwi nigdy nie jest w terminie wykoszone. Zgłosił 

wycinkę drzewa, lub przycięcie gałęzi  ponieważ jest bardzo pochylone w kierunku linii energe-

tycznej, Sołtys zgłasza od ok 10 lat, zgłasza czyszczenie przepustów . Odśnieżanie     w kierunku                            

Sławikowa?  nigdy nie jest odśnieżone stwierdził sołtys . W kierunku Łan na drodze robi się tzw. 

„tarka”. Zapytał dlaczego  zmieniono usytuowanie przystanku  autobusowego dlaczego ustawiono 

w takim niedogodnym miejscu ,na moście jest szeroko i zdaniem sołtysa byłoby to odpowiednie 

miejsce.  Dlaczego z Polskiej Cerekwi jest znak informacyjny  o dojeździe do Dziergowic, jak nie 

ma tam mostu, jak przejechać do Dziergowic „przefrunąć”?  Duży most w Błażejowicach jest źle 

zrobiony, 

Pani Halina Płotek kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddziału terenowego Głubczycach 

udzieliła wyjaśnień- do 15 października będzie trwało wykaszanie i nie było jeszcze odbioru, tzw. 

„tarka” nie jest groźna dla użytkowników drogi ,odnośnie wykonywania prac, jak również ustawia-

nia  znaków drogowych  lub decydowania gdzie ma być przystanek autobusowy, to decyzje podej-

muje  komisja , kierunkowskaz  „ do Dziergowic” bo taki jest przebieg drogi. 

Radna Sączawa Elżbieta – nadmieniła, że podobna sytuacja jest w Landzmierzu na ul. Biadaczów, 

gdzie również dojeżdża się do Odry.2.Jeżeli coś się robi przy pasie drogowym to musi właściciela 

drogi na zajęcie pasa drogowego, a jeżeli mieszkaniec ma zerwany mostek wjazdowy do swojej  

posesji ? 

Pani Halina Płotek kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddziału terenowego Głubczycach 

udzieliła wyjaśnień- przy zjeździe do Biadaczowa jest znak informujący o „ślepej drodze”. Za-

rwany mostek mieszkaniec sam remontuje dlatego, że to jest do wygody mieszkańca , jednakże 

każde prace muszą być zgłoszone  zarządcy oraz  musi być pozwolenie budowlane. 

Radna Ryborz Anna- wszędzie narzeka się na brak pieniędzy, zgłosiła remont drogi wojewódzkiej 

Dzielnica-Lipowina-Przewóz w kierunku rzeki Odry , przedstawiła sytuację jak doszło do zniszcze-

nia nawierzchni a mianowicie prze transport ciężki pracujący przy budowie wałów, o zniszczeniu  

monitorowano przy odbiorze wałów lecz szefostwo firmy SKANSKA stwierdziło, że droga nie jest 

zniszczona tylko zabrudzona, z rozmowy ewidentnie wynikało, że firma nie przyznaje się do winy   i 

nie zamierzają usunąć zniszczeń.    Zapytała czy nie zaplanowano prac     w budżecie wojewódzkim?. 
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Radny Stania Gerard- zgadza się ze stwierdzeniem braku środków finansowych na remonty dróg, 

droga 421 w Błażejowicach ,zapomniano o dokończeniu wykaszania,  teraz firma przyjedzie dokoń-

czyć 50m koszenia przy drodze, sołtys przez 10 lat zgłasza czyszczenie przepustu  pod drogą,   spółka 

wodna czyści rowy na terenie gminy,  a z Błażejowic nie ma odpływu, jeżeli nie będzie współpracy , 

z powiatem, województwem z gminą, to szkoda poniesionych kosztów, prosił aby     zarząd dróg 

wojewódzkich  przypilnował swoich pracowników „przyjeżdżają posiedzą w samochodzie, zjedzą 

śniadanie,2 godziny popracują i odjeżdżają”, tak wygląda praca w terenie.                                                 

W dyskusji stwierdzono, że w Łanach również są niedrożne przepusty.    

Pani Halina Płotek kierownik  Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddziału terenowego Głubczycach 

udzieliła wyjaśnień-odbiór wykaszania poboczy jest do 15 października i sposób wykonania tych 

prac będzie sprawdzony,  te prace wykonywała firma, która wygrała przetarg, natomiast odnośnie 

remontu mostu w Błażejowicach to krytyka jest zła- Pani dyrektor uczestniczyła przy odbiorze                  

remontu mostu i most jest zrobiony dobrze. Poinformowała, że jeżeli będą robione jakieś rowy ze 

środków Gminnej Spółki Wodnej będące w ciągu przepustów wojewódzkich to prosi o informację 

pisemną, wtedy prace zostaną wykonane lub zaplanowane, ponieważ niektóre prace odtworzeniowe  

wymagają opracowania dokumentacji. Wyraziła chęć wspólnego działania, przedyskutowano       wy-

kaszanie poboczy. Nadmieniła, że wymagania, oczekiwania  są znacznie większe, lecz nie może nic 

więcej zaoferować. 

Radna Lewicka Kazimiera -”wszystko rozbija się o kasę, bliżej Opola drogi się remontuje a na wsie 

nie ma, Opole otrzymało ok 20 mln. Złotych na remonty dróg. 

Pani Halina Płotek kierownik  Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddziału terenowego Głubczycach 

udzieliła wyjaśnień- robiona jest droga w Pietni- droga o nr 416, Żywocice-Racibórz droga                        

o dużym natężeniu ruchu. Remonty dróg są wpisywane w plany roczne lecz ich realizacja zależna 

jest od pieniędzy. 

Radna Szczuka Agnieszka -zgłosiła czyszczenie kratek ściekowych przy ul. Głównej w Łanach 

znajdujących się w pobliżu   budynku wielofunkcyjnego, te kratki są zapchane, w przypadku                

gwałtownych deszczy 

Pani Halina Płotek kierownik  Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddziału terenowego Głubczycach 

udzieliła wyjaśnień- na pewno czyszczenie pozimowe było, tam nie ma przepływu  wody, w tym 

miejscu nie ma połączeń kanalizacyjnych tylko tam znajdują się studnie chłonne, pilnujmy                 

mieszkańców, tam nie spływa tylko woda z dróg, tam spływają wody inne z prywatnych posesji. 

Radny Rudolf Ignacy – w Nieznaszynie, od kościoła, przepust-duży,  k. szkoły w Roszowicach,        

tam woda płynie pod rurami. 

W dyskusji ustalono wiele problemów min. kto jest właścicielem działki ? Rów przy drodze woje-

wódzkiej w Roszowicach będzie brany po uwagę, zakres prac będzie w ternie sprawdzony. 

Sołtys Draga Kornelia – rów w Nieznaszynie- zarurowanie ? 
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Pani Halina Płotek kierownik  Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddziału terenowego Głubczycach 



udzieliła wyjaśnień-na zarurowanie części rowu musi być projekt , pozwolenie budowlane, do       

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu należy napisać  podanie z określeniem  co chcecie zrobić. 

Radny Wurst Alojzy- zapytał w sprawach: 1. ograniczenia tonażu na drodze wojewódzkiej            

Nieznaszyn-Roszowice, Dzielnica -Jaborowice,(do 24 ton)2.  czy jest możliwość do odbioru robót 

zaprosić radnego lub sołtysa, ponieważ na miejscu uzgodniono by wszelkie usterki?                                          

3.Dlaczego komisja nie konsultowała z mieszkańcami, gdzie ustawić przystanki autobusowe?          

Jak przystanek jest usytuowany na wzniesieniu ? 

Pani Halina Płotek kierownik  Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddziału terenowego Głubczycach 

udzieliła wyjaśnień-na drodze nie mogą wszyscy rządzić, co do ustawienia wiat przystankowych   

to obowiązują przepisy na drogach, ograniczenie tonażu są ze względu na słabe przepusty, na dro-

dze 421 zrobiono ograniczenie ze względu na buraki i na wniosek mieszkańców, lecz to nie dotyczy 

Gminy Cisek, jeżeli chodzi o Gminę Cisek zostanie sprawdzone dlaczego zrobiono ograniczenie        

tonażu. 

Sołtys Kurfeld Alfred -sołectwa piszą lecz zawsze otrzymują tę samą odpowiedź, sołtys  życzył by 

sobie następnego spotkania i aby 10% potrzeb na Gminie Cisek  było zrealizowane. Bliżej Głub-

czyc drogi wyglądają inaczej.  

Pani Halina Płotek kierownik  Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddziału terenowego Głubczycach 

udzieliła wyjaśnień    -chciałaby wszystkich zadowolić, wcale nie jest tak, że na innych gminach 

jest lepiej, wymieniła drogi wojewódzkie wymagające niezbędnego remontu z  innych gmin.                   

Wyjątek stanowi Gmina Bierawa, mająca większy budżet. 

Radny Powiatu Rajmund Frischko-drogi wojewódzkie robiły pomiary natężenia ruchu i jakie                     

natężenie wyszło u nas , czy są plany strategiczne opracowane , jakie środki zostały wydane na                  

teren całego województwa opolskiego na drogi a ile na gminę Cisek w porównaniu do natężenia    

ruchu. 

Pani Halina Płotek kierownik  Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddziału terenowego Głubczycach 

udzieliła wyjaśnień-to pytanie skierować poczta meilową do Zarządu  Dróg Wojewódzkich                              

w Opolu a wtedy zarząd zwróci się z pisemnie do oddziału, ,natężenie ruchu jeszcze się nie                  

skończyło, będą jeszcze 2 pomiary, wyniki pomiarów będą na stronie internetowej . Wymieniła                        

3 punkty na terenie gminy Cisek, gdzie są robione pomiary: 422 Dzielnica, 427 Nieznaszyn,410 

Koźle.  

Pani Rozwita Szafarczyk podziękowała Pani Halinie Płotek za przybycie, na obrady sesji,             po-

dziękowała za odpowiedzi na zadane pytania. 

Ad.5 Udzielono głosu Panu Arkadiuszowi Kryś dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych który 

przedstawił informację  nt. stanu dróg powiatowych na terenie gminy. Informacja stanowi załącznik 

3 nr do protokołu sesji. 

 

Protokół z obrad X Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 28  września 2015r. 

str7 

 

 



Dyskusja : 

Radna Rozwita Szafarczyk- podziękowała za, remont drogi od ul. Bełk w Cisku  do miejscowości 

Roszowice, jeszcze pozostał krótki odcinek w kierunku  Roszowic. 

Radny Nawrat Fryderyk- również podziękował za remont w/w drogi,  lecz zgłosił widoczne usterki: 

- odcinka przy ul. Kochanowskiego k/Spółdzielni Usług Rolniczych, 

- zapytał o bariery ochronne, które   w niektórych miejscach powinny być zamontowane, 

- zgłosił uszkodzone oznakowanie tzw. sierżanty, 

- poinformował. że w niektórych miejscach są widoczne kałuże, 

Pan Arkadiusz Kryś dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych udzielił wyjaśnień-  nowo wyremonto-

wana droga Cisek -Roszowice jest na gwarancji i wszystkie zgłoszone usterki zostaną sprawdzone, 

montaż barierek ochronnych zależny jest od środków finansowych. 

 

Sołtys Machulak Mariusz zapytał w sprawie-remontu drogi powiatowej  Cisek -Zakrzów,   

Pan Arkadiusz Kryś dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych udzielił wyjaśnień-- remont tej drogi jest 

wpisany w strategię subreginu kędzierzyńsko-kozielskiego,który to ma możliwość otrzymania dofi-

nansowania, ruch samochodowy na tej drodze jest wzmożony i remont jest priorytetowy. 

Radna Głombik Ewa-zgłosiła, omawiana droga na odcinku od Gminnej Spółdzielni w Sukowicach 

w kierunku Zakrzowa jest niższa od pobocza , zaproponowała ścinkę poboczy, 

Pan Arkadiusz Kryś dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych udzielił wyjaśnień- może przed zimą wy-

gospodaruje się środki finansowe,   

Sołtys Żydziak Krystyna- kilkakrotnie zgłaszała zniszczenie na odcinku drogi powiatowej od miej-

scowości Podlesie do Miejsca Odrzańskiego jest „wyrwa w drodze” która może doprowadzić do 

oberwania się drogi oraz zgłosiła uszkodzenie barierki. 

Radny Golasz Tomasz-miejscowość  Miejsce Odrzańskie jest otoczone drogami powiatowymi                  

i uważa aby wykonywać drobne remonty by dalej się niszczyły, zgłosił uszkodzenie barierki                       

w kierunku Lasaków , zgłosił usterki do wykaszania poboczy. 

Pan Arkadiusz Kryś dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych udzielił wyjaśnień- wyrwa jest k/było by-

łego tartaku, w ramach posiadanych środków  finansowych wykonuje się drobne remonty. 

Radny Wurst Alojzy- wyboje na drodze powiatowej Cisek -Zakrzów oraz wycinka drzew               

w Steblowie w kierunku ul.Buczynice, wszystkie te drzewa są chore i grożą zawaleniem może dojść 

do nieszczęścia. 

Radny Cichoń Łukasz zapytał czy jest planowany chodnik przy remoncie drogi Cisek-Zakrzów? 
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Pan Arkadiusz Kryś dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych udzielił wyjaśnień-na wycinkę drzew 

musi  być zgoda Dyrekcji Ochrony Środowiska , poinformował, przy projektowaniu  remontu drogi 

„chodnik” zostanie wzięty pod  uwagę. 

Radna Sączawa Elżbieta – zapytała o możliwość o zrobienie chodnika przy nowej drodze                          

w kierunku K-Koźla, oraz „zatoczek” do wysiadania lub wsiadania z autobusu ? 

Pan Arkadiusz Kryś dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych udzielił wyjaśnień- możliwość zostanie 

uzgodniona z projektantem. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- omawiana droga Cisek -Kędzierzyn-Koźle została dofinanso-

wana ze środków finansowych na usuwanie skutków powodziowych i wtedy nie można było chod-

nika ująć jako zniszczonego, ponieważ chodnika nie było  i podobnie z zatoczkami. 

Sołtys Bulik Rajmund-zapytał w sprawach: 

- przyczółku przy wjeździe do Przewozu od strony Płoni, 

 -poinformował, że przed skrzyżowaniem na  ul. Świerczewskiego w Przewozie jest uszkodzony 

przepust drogowy     i  droga się zapada,  

- w centrum wsi k/ ul. Długiej są 2 drzewa  pochylone na jezdnię, które zagrażają bezpieczeństwu, 

natomiast po przeciwnej stronie są również drzewa,które wymagałyby przycinki gałęzi zapropono-

wał,że  wieś we własnym zakresie prace może wykonać   

Radna Ryborz Anna – zgłosiła uszkodzenie prawego pasa drogi przy ul. Długiej w Przewozie,  przy 

wjeździe do Przewozu, pobocza są spękane, robią się dziury, 

Radny Stania Gerard-zgłosił uszkodzenie mostu, radnego niepokoi nawierzchnia mostu, 

Pan Arkadiusz Kryś dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych udzielił wyjaśnień-   zgłoszone uwagi zo-

staną sprawdzone w terenie, łącznie z nawierzchnią  nowego mostu. 

Radny Powiatu Rajmund Frischko- podsumował dyskusję przedstawił informację dotyczącą ponie-

sionych wydatków starostwa powiatowego na remonty dróg, zaznaczając, że należy zapewnić bez-

pieczeństwo użytkownikom dróg 

Ad.6. Udzielono głosu  Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie  z działalności w okresie 

międzysesyjnym tj. od  24 sierpnia 2015roku do 28 września 2015r.: 

► poinformował o ukończeniu remontu budynku świetlicy w Dzielnicy, 

► dokonano odbioru budowy kanalizacji w Landzmierzu, 

►poinformował o uroczystościach dożynkowych w miejscowościach naszej gminy, podziękował                   

organizatorom  za wspaniałe przygotowanie, 

►poinformował, że w naszej gminie przebywała delegacja z gminy Breitungen wraz                                   

z Burmistrzem tej gminy, ogółem w delegacji uczestniczyły 4 osoby , 
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► poinformował, że przybywała  również w naszej  gminy delegacja z Hamm 16 uczniów +2 nau-

czycielki w ramach wymiany uczniów, które kontynuuje Gimnazjum, zarówno uczniowie jak opie-

kunki mile spędzili  czas, 

►poinformował, o zebraniach wiejskich, na których planuje się zakresy  prac na rok 2016 w ra-

mach funduszu soleckiego, wnioski wpływają do urzędu, 

►podziękował Sołectwu Sukowice, za godne reprezentowanie  gminy na dożynkach wojewódzkich      

w Byczynie dnia 06 września 2015r . 

Ad.7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie mię-

dzysesyjnym tj.od24 sierpnia 2015 do 28 września 2015r. Poinformowała o pracach komisji, przed-

stawia analizę oświadczeń majątkowych. 

Ad 8.Przystąpiono do podjęcia uchwał  

Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz,która omówiła   zmiany do budżetu gminy na rok 

2015 poszczególnymi działami rozdziałami i paragrafami. 

Przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej Radny Golasz Tomasz przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie zmian budżetowych.  Radni przedyskutowali temat wydatkowania środ-

ków funduszu sołeckiego  na remonty. Natomiast Wójt wyjaśnił, zasady kiedy zaplanowane prace 

remontowe muszą być wykonywane w drodze przetargu. 

Żadnych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały  poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem -                          14 głosów, 

przeciw-                                      0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-   0 głosy, 

Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 28 września  2015r. w sprawie  zmian do bu-

dżetu gminy jednogłośnie została podjęta została podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr  4 do pro-

tokołu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

większością głosów została podjęta .  Przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej Radny 

Golasz Tomasz przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie zmian wieloletniej prognozy 

finansowej. 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 X/56/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian wieloletniej   prognozy 

finansowej, jednogłośnie została podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru ławników. Udzielono głosu Pani Joannie Ko-



lan -radczyni prawnej, która odczytała  § 50 Statutu Gminy Cisek mówiący o zasadach obowiązują-

cych przy głosowaniu tajnym . Poinformowała,że należy wybrać skład komisji skrutacyjnej                      

a następnie należy przygotować karty do głosowania. 

Przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej. Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk 

zgłosiła 3 kandydatów:   

1.  Anna Ryborz, wyraziła zgodę,  

2. Tomasz Golasz wyraził zgodę, 

3.Alojzy Wurst wyraził zgodę, 

Zamknięto listę zgłaszania kandydatów, którą poddano pod głosowanie. 

za przyjęciem                               -14 głosów, 

przeciw                                          - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania       -0 głosów, 

Skład osobowy komisji skrutacyjnej jednogłośnie przyjęto. Komisja ze swojego grona wybrała 

przewodniczącego -Alojzego Wursta. Komisja przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. 

Udzielono głosu Przewodniczącej Zespołu ds. wydania opinii o kandydatach na ławników Pani Do-

nacie Proksza, która odczytała pozytywna opinię o każdej z kandydatek-Alicji Krajczyk                           

i Weronice Pieczka .Opinie stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania i radni kolejno pojedynczo pochodzili do urny                      

i wrzucali karty. Następnie ogłoszono 5 min przerwy, w tym czasie komisja skrutacyjna policzyła 

głosy i przygotowała protokół. 

Udzielono głosu przewodniczącemu komisji skrutacyjnej, który odczytał protokół                                                        

z przeprowadzonego tajnego głosowania. Obie kandydatki otrzymały jednakową ilość głosów tj.14. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru ławników . Nikt radnych nie zgłosił 

uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie; 

za przyjęciem -                           14 głosów, 

przeciw-                                             0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-          0 głosów,  

Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 28 września 2015r. w sprawie wyboru ławni-

ków , jednogłośnie została podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Cisek do Stowarzyszenia „Euro 

Country” z siedzibą w Polskiej Cerekwi. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała projekt 

uchwały, który był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 24 września 2015r. Radni nie 

wnieśli żadnych uwag do omawianego projektu. Projekt uchwały poddano pod głosowanie;                       

za przyjęciem -                               14 głosów, 

przeciw-                                            0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-        0 głosów,  

Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 28 września 2015r. w sprawie  przystąpienia 

Gminy Cisek do Stowarzyszenia „Euro Country” z siedzibą w Polskiej Cerekwi została jednogło-

śnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu                    . 

Projekt uchwały omówiła Pani Alina Hanisz-skarbnik Gminy, wyjaśniając,że kredyt w kwocie                

100 000,-zł zaciąga się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu przeznaczonego  na reali-

zację zadania inwestycyjnego tj.  „ Budowa przepustu na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany 

w ciągu drogi gminnej nr 1082090-deszcze nawalne 2-4wrzesnia 2014oraz  budowę drugiego prze-

pustu również na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany   w ciągu drogi gminnej wewnętrznej 

dz. nr 468- deszcze nawalne 2-4 września 2014r.  Komisja gospodarczo-budżetowa  omawiała pro-

jekt uchwały i wydała pozytywną opinię 

 Radni nie wnieśli żadnych uwag, projekt uchwały poddano pod głosowanie :    

za przyjęciem                            -14 głosów, 

przeciw                                       -0 głosów , 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr X/59/2015 z dnia z dnia 28 września 2015r, w sprawie zaciągnięcia długotermino-

wego kredytu   , została jednogłośnie  podjęta. Uchwała stanowi załącznik  8 do protokołu sesji. 

Ad.9.  Zapytania i oświadczenia radnych- nikt z radnych nie zabrał głosu .  

Ad. 10.  Informacje oraz zapytania sołtysów. 

Sołtys Kurfeld Alfred –w Błażejowicach dwóch  rolników chciałoby zamienić się działkami i doko-

nać scalenia gruntów, zapytał czy jest taka możliwość i jak to przeprowadzić? 

Wójt Gmin Cisek udzielił wyjaśnień- byłaby możliwość gdyby 80% rolników wyraziło chęć za-

miany i scalenia, natomiast jeżeli jest chętnych tylko 2 rolników to mogą dokonać zamiany aktem 

notarialnym, na przeprowadzenie zamiany a następnie scalenia gruntów jest program unijny lecz to 

musi wyrazić chęć przystąpienia więcej rolników. 
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Ad.11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych -udzielono ustnej odpowiedzi na interpelację radnej 

Ewy Głombik.   

Ad. 12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Radny Mikliss Norbert- zapytał w sprawie remontu krótkiego ok.30m odcinka ul. Zawodzie                       

w Łanach i byłaby cała droga odnowiona, obecnie w rejonie jest firma która wykonałaby remont za 

kwotę ok.120 000zł, 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- nie można, ponieważ nie  zaplanowanych środków finanso-

wych na ten cel.    Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita 

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

Protokółowała: Małgorzata Siegmann                                                                                       

      

                                  Przewodnicząca  Rady Gminy Cisek 

                                                                                                                                                                                                              

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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