
Protokół 

z obrad XIII Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 22 lutego 2016r.-godz. 15.00 

Ad.1. Obrady  Sesji słowami  „Otwieram obrady XIII 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 XIII 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 gości zaproszonych Pana Dariusza Hatys, i Pana Andrzeja Mroczko 

Policjantów Komendy Powiatowej Kędzierzyn-Koźle,  następnie  powitała  radnych , sołtysów,  

Wójta Gminy Alojzego Parysa, Panią Alinę Hanisz- skarbnika Gminy, Jerzego Groeger –sekretarza. 

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 XII Sesji Rady Gminy Cisek. 

4. Informacja Policji na temat bezpieczeństwa gminy. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

    międzysesyjnym. 

7. Informacja z działalności komisji problemowych Rady Gminy Cisek w okresie  międzysesyjnym    

8.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

 a/   zmian do budżetu gminy na 2016r. 

 b/   zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 c/   przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej, 

 d/   wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, 

 e/   zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylice na lata 2016-2020  

 f /  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Cisek ,których właścicielem                       

lub zarządzającym jest Gmina Cisek  oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

g/ w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

obowiązujących na terenie Gminy Cisek. 

h/zmieniająca uchwałę Nr XX/90/2008 z dnia 30 września 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032.   

 9.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

10.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

 

 



Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek w sprawie zmiany porządku obrad polegający na  

wprowadzeniu dwóch projektów uchwał dotyczących: 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko -Kozielskiemu w zakresie                       

prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2016roku ,  

ustalenia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety, 

Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad poddano po głosowanie: 

za przyjęciem                          -14 głosów, 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało się od glosowania  -0 głosów, 

Zmianę porządku obrad jednogłośnie przyjęto, po dokonanych zmianach przedstawia się 

następująco : 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

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

4.Informacja Policji na temat bezpieczeństwa gminy. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

 międzysesyjnym. 

7. Informacja z działalności komisji problemowych Rady Gminy Cisek w okresie  międzysesyjnym 

8.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/   zmian do budżetu gminy na 2016r. 

b/    zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

c/    przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej, 

d/    wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, 

e/    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylice na lata 2016-2020  

 f / określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Cisek ,których właścicielem     lub 

zarządzającym jest Gmina Cisek  oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

g/ w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

obowiązujących na terenie Gminy Cisek. 

h/zmieniająca uchwałę Nr XX/90/2008 z dnia 30 września 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032. 

i/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko -Kozielskiemu w zakresie prowadzenia 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2016roku ,  

j/ustalenia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety, 

 9.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

10.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 
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Ad 3. Przystąpiono do przyjęcia protokółu z obrad poprzedniej XII sesji z dnia 17.12.2015r. 

Przewodnicząca zapytała   o uwagi? Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokółu jego przyjęcie 

poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                                  -14 głosów, 

przeciw                                             -0 głosów, 

wstrzymało się od glosowania         -0 głosów, 

Protokół z obrad poprzedniej sesji jednogłośnie przyjęto. 

 

Ad. 4.Udzielono głosu Panom Policjantom, którzy przedstawili informację na temat 

bezpieczeństwa gminy. Na wstępie przedstawili dane statystyczne z 2015roku dotyczące 

przestępstw występujących na terenie gminy tj. przestępstwa kryminalne, wykroczenia w ruchu 

drogowym, wykroczenia porządkowe, wypadki drogowe,oszustwa, prowadzenie niebieskich kart. 

Statystyka była porównywana z rokiem 2014. 

dyskusja: 

Radna Lewicka Kazimiera -zgłosiła potrzebę zrobienia „zebry” przez drogę koło kościoła w Cisku, 

mieszkańcy wychodzący z kościoła nie zwracają uwagi na drogę. 

Uzyskała odpowiedź, napisać pismo do właściciela drogi, policja opiniuje wnioski i ze strony 

policji będzie pozytywna opinia. 

Wójt Gminy Cisek – dodał do wypowiedzi Pani radnej, że koło urzędu są pasy przez drogę i aż by 

się prosiło zrobienie pasów nieopodal ulicy Harcerskiej, sołectwo mogłoby napisać podanie do 

Zarządu Dróg Powiatowych. 

Radny Tomasz Golasz – zapytał w sprawie błąkających się  psów, mających swoich właścicieli? 

Policja ma z psami  problem, temat jest poruszany na zebraniach wiejskich, pies na drodze stanowi 

zagrożenie jako przykład podał „kierowca, chcący ominąć psa może doprowadzić do innego 

zdarzenia drogowego” „sprawa mała a problem może być duży”, można dzwonić przy zgłoszeniu 

należy podać właściciela psa, będą nakładane kary, natomiast na mapie zagrożeń „psy ujęte nie 

będą”. 

Radna Lewicka Kazimiera poinformowała- że jak do celów podatkowych spisywano psy to nikt się 

nie chciał się przyznać do psów wolno-latających „to nie mój pies ja tylko daję mu karmę” . 

Rozważano  nad założeniem tzw”czipa” dla psa, lecz to byłby wydatek dla gminy, sprawę  wolno-

latających psów porównano do paleniem w piecach plastików i śmieci, jest to trudne do 

udowodnienia jednakże należy błędy zgłaszać na policję i należy dzwonić. 

W dalszej dyskusji poruszono temat motocyklistów, jest nowa nawierzchnia drogi od Roszowic do 

Cisek i dalej w kierunku Landzmierza i jeżdżą szybko. 

Innych pytań nie zgłoszono.  

Sołtys Siwak Ryszard podziękował Policji za współpracę, wyraził zadowolenie, że policja ma 

kontakt z sołtysami.   
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Ad.5. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił  sprawozdanie ze swojej działalności                  

w okresie międzysesyjnym tj od 17 grudnia 2015r do 22 lutego 2016r. 

-poinformował  : 

-o zebraniach  w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zebraniach sołeckich, 

- o spotkaniach w Starostwie Powiatowym, 

-o spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, 

-na rzece Odrze odbyła się impreza pn. spływ twardzieli, 

-firma „Spot Light” została nagrodzona w branży oświetleniowej  „najlepiej oświetlony most” , 

-odbyło się walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej, 

-przeprowadzono konkurs na udzielenie dotacji  dla organizacji pożytku publicznego, w naszej 

gminie wniosek składa „Caritas”stacja w Zakrzowie oraz kluby sportowe, wszystkie wnioski 

zostały załatwione pozytywnie. 

- w miejscowości Landzmierz zostanie założony „rodzinny dom opieki”, osoba prywatna założyła 

sobie taką działalność, 

- zostanie uruchomiona wypłata zasiłków 500+ na każde dziecko, pieniądze na realizacje zadanie  

będą z budżetu państwa, wg wstępnych ustaleń mamy ok 600dzieci, planuje się utworzenie 

stanowiska pracy na omawiane zadanie, 

-będzie opracowany projekt na kanalizację w Cisku , 

dyskusja: 

Radny Tomasz Golasz- zapytał czy na utworzenie nowego stanowiska pracy w sprawie 500+ 

otrzymamy środki finansowe 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- ma to być pełny etat finansowany z budżetu państwa, 

Innych pytań nie zgłoszono. 

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

międzysesyjnym tj od 17 grudnia 2015r do 22 lutego 2016r.Poinformowała o uczestnictwie                  

w posiedzeniach komisji oraz w sesji Młodzieżowej Rady Gminy. Kadencja Młodzieżowej Rady 

trwa 2 lata  i w tym roku przypadają kolejne wybory. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy 

wybory odbędą się dnia 12 kwietnia 2016r. 

Ad.7. Udzielono głosu przewodniczącym komisji, którzy przedstawili  informację z działalności 

komisji w okresie  międzysesyjnym   tj od 17 grudnia 2015r do 22 lutego 2016r:   

Wurst Alojzy -przewodniczący komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego 

Golasz Tomasz-przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej, 

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

Ryborz Anna-przewodnicząca komisji rewizyjnej 

Tematem posiedzeń komisji było opracowanie planów pracy na I półrocze 2016r. oraz omówienie 

projektów uchwał. 
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Ad.8.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2016.Udzielono głosu 

Pani Alinie Hanisz-skarbnik gminy która omówiła zmiany poszczególnymi działami,rozdziałami      

i paragrafami. 

Radny Tomasz Golasz zapytał w sprawie wyjazdu na basen?gdzie dzieci wyjeżdżają i na jaki okres 

jest umowa? 

Wyjaśnień udzieliła Pani Alina Hanisz-skarbnik ,umowa obowiązuje na rok kalendarzowy a dzieci 

wyjeżdżają na basen do Zakrzowa i do Raciborza . 

Innych pytań nie zgłoszono. Komisja gospodarczo-budżetowa omawiała propozycje zmian  

budżetowych  i pozytywnie je zaopiniowała. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:za 

przyjęciem                             - 14 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów 

Uchwała Nr XIII/75/2016 z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r. 

została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Projekt 

uchwały omówiła Pani Skarbnik Alina Hanisz. Komisja gospodarczo-budżetowa  pozytywnie  

zaopiniowała zmiany wieloletniej prognozy finansowej Radni  nie wnieśli  żadnych pytań . Projekt 

uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów 

Uchwała Nr XIII/76/2016r.z dnia 22 lutego 2016r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej. Projekt 

uchwały omówiła przewodnicząca komisji rewizyjnej .Radni nie wnieśli żadnych pytań. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów 

Uchwała Nr XIII/77/2016r. z dnia 22 lutego 2016rt. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji 

rewizyjnej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie    wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Udzielono 

głosu Wójtowi Gminy, który omówił projekt uchwały. 

Pani radca prawna dodała do wypowiedzi Wójta, że uchwała jest potrzebna do podań w sprawie 

rozłożenia na raty należności podatkowych, w związku ze zmiana przepisów prawnych poprzednia 

uchwała z roku 2000 zostaje uchylona . Radni nie wnieśli żadnych pytań. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów 

Uchwała Nr XIII/78/2016r. z dnia 22 lutego  2016r. w sprawie  wprowadzenia opłaty 

prolongacyjnej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr.6 do protokołu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylice 

na lata 2016-2020 .Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który omówił projekt uchwały, 

poinformował,że załącznik  zawiera część opisową co zamierza się zrobić, nadmienił,że plany 

odnowy wsi można aktualizować. Miejscowość Kobylice ma zrobioną kanalizację, stan dróg jest 

bardzo zły, jeżeli w Kobylicach był temat remontów dróg to wytłumaczeniem było po zrobieniu 

kanalizacji, więc teraz należałoby dotrzymać. Kosztorys na remonty dróg w Kobylicach opiewa na 

kwotę ok.1mln.zł.   Komisja rolnictwa,ochrony środowiska i porządku publicznego projekt uchwały 

pozytywnie zaopiniowała. 

Radna Głombik Ewa zapytała czy kosztorys dotyczy tylko remontów dróg? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- tylko remontów dróg, ponieważ taki nabór wniosków 

ogłoszono. 

Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów 

Uchwała Nr XIII/79/2016r. z dnia 22 lutego  2016r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Kobylice na lata 2016-2020 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr 7 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Cisek ,których właścicielem     lub zarządzającym jest Gmina Cisek  oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. Udzielono głosu Wójtowi Gminy,który omówił projekt uchwały.  

Komisja rolnictwa,ochrony środowiska i porządku publicznego projekt uchwały pozytywnie 

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

głosowanie: 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów 

Uchwała Nr XIII/80/2016r. z dnia 22 lutego  2016r.w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Cisek ,których właścicielem     lub zarządzającym jest Gmina 

Cisek  oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, została jednogłośnie podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokółu sesji.   
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Przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie w sprawie określenia górnej stawki opłaty 

ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek. 

Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który omówił projekt uchwały,  komisja rolnictwa,ochrony 

środowiska i porządku publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.  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 XIII/81/2016r. z dnia 22 lutego  2016r.   w sprawie określenia górnej stawki opłaty 

ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek,została 

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

Przystąpiono do podjęcia uchwały  zmieniającej uchwałę Nr XX/90/2008 z dnia 30 września 2008r. 

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na 

lata 2008-2032.  Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który omówił projekt uchwały, komisja 

rolnictwa,ochrony środowiska i porządku publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że od kilku lat temat usuwania azbestu jest 

omawiany, ponieważ uchwała w tym temacie jest podjęta i jeżeli są jakieś zmiany to rada musi 

zmiany zaakceptować stosowną uchwałą. Omawiany projekt uchwały zawiera inwentaryzację 

azbestu na terenie naszej gminy, jeżeli ktoś nie jest ujęty to można jeszcze zgłosić.   Radni nie 

wnieśli żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów 

Uchwała Nr XIII/82/2016r. z dnia 22 lutego  2016r. zmieniającej uchwałę Nr XX/90/2008 z dnia 

30 września 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest                            

z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032,została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr  10 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kędzierzyńsko -Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej                                    

w 2016roku. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały. Radni nie wnieśli żadnych 

pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr XIII/83/2016r. z dnia 22 lutego  2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kędzierzyńsko -Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej    

w 2016roku  ,została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawieustalenia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy 

Cisek przysługują diety. Udzielono głosu Wójtowi Gminy który omówił projekt uchwały. Sołtysi 

zakwestionowali zapis § 1. 1. „ Sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługuje  dieta w zryczałtowanej 

kwocie 200,00 zł  brutto miesięcznie.2.Dieta o której mowa w ust. 1, nie przysługuje za miesiąc,                     

w którym sołtys , mimo otrzymania zaproszenia przewodniczącego Rady Gminy, nie był obecny na 

sesji Rady Gminy odbywanej w tym miesiącu” W dyskusji stwierdzono aby za nieobecność na sesji 

nie potrącać całej diety.    Uzasadniano tym,że sołtys,że praca sołtysa nie polega tylko na 

uczestnictwie w sesji. Zaproponowano aby zmienić pkt 2 §1  „ na 30%” potrąceń tak jak mają 

radni. Dokonanie zgłoszonej autopoprawki poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Wniosek sołtysów w sprawie dokonania autopoprawki jednogłośnie przyjęto. Ogłoszono 5 min 

przerwy. Przygotowano nowy projekt uchwały. 

Odczytano zapis §1 pkt2 który po dokonanych autopoprawkach, który otrzymuje  brzmienie „ 2. 

Dieta, o której mowa w ust. 1, zostaje pomniejszona o 30% za miesiąc, w którym sołtys, mimo otrzymania 

zaproszenia przewodniczącego Rady Gminy, nie był obecny na Sesji Rady Gminy odbywanej w tym 

miesiącu”. Pozostała treść projektu uchwały jest bez zmian. Projekt uchwały poddano pod głosowanie . 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr XIII/84/2016r. z dnia 22 lutego  2016r w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom 

sołectw Gminy Cisek przysługują diety,została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 

12 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad. 9.  Zapytania i oświadczenia radnych.  

Radna Szczuka Agnieszka zgłosiła, że w Łanach jest rodzina , która zajmuje się zbieractwem , 

czasami rodzina ta pali w piecu byle czym.  

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- zwrócić się z podaniem  do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, podać szczegóły adres, imię i nazwisko, i pracownik socjalny podejdzie sprawę 

sprawdzić.  

Pani radca prawna – należałoby ocenić sytuacje rodziny , następnie jeżeli taka potrzeba zaistnieje 

poinformować sanepid i policję. 

Zgłoszono usterki do modernizacji oświetlenia , w tej kwestii należy podejść do działu inwestycji    

i zgłosić, poinformował Wójt Gminy. 

Radna Lewicka Kazimiera zapytała w sprawie funduszu sołeckiego, czy gmina otrzyma zwrot          

z dotacji państwa? 

Pani Alina Hanisz udzieliła wyjaśnień, jeszcze  nic w tym temacie nie robiono lecz na pewno 

odpowiednie druki otrzymamy i najprawdopodobniej będzie to okres po sporządzeniu  sprawozdań. 

Radny Golasz Tomasz poinformował,że komisja gospodarczo-budżetowa w swoim planie pracy 

będzie analizować wydane środki finansowe funduszu sołeckiego za 2015rok. 
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Ad.10.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 



Sołtys wsi Blażejowice Kurfeld Alfred- zgłosił sprawę palenia w piecach centralnego ogrzewania  

plastikami, szczególnie koniec zimy, kiedy się „przepala”. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień – podać z imienia i nazwiska, złożyć „donos”,. 

Sołtys Bulik Rajmund poinformował, że zrobił sobie w swoim gospodarstwie punkt odbioru 

plastików -wszystkich, które w gospodarstwie są (po nawozach, kiszonkach), warunkiem jest aby     

te plastiki były względnie czyste.    

Sołtys Machulak Mariusz- zaproponował zbiórkę opon dużych ciągnikowych. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- do „Czystego Regionu”,odbiorem tych odpadów zajmuje się 

Związek. 

Ad.11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych- żadne interpelacje nie wpłynęły 

Ad.12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji-poinformowano o zebraniu mniejszości 

niemieckiej, które ma się odbyć w Domu Strażaka w Roszowickim Lesie dnia 05 kwietnia 2016r.-

godz.18.00. 

Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca   Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk 

słowami „zamykam obrady XIII Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.18.00 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

 

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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