
 Protokół 

obrad XVI Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 30 maja  2016r.-godz. 15.00 

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła prawomocność 

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

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

1 do protokółu sesji. Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr  2 do niniejszego 

protokółu.  

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

skarbnika Gminy, Jerzego Groeger –sekretarza. 

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 XV Sesji Rady Gminy Cisek. 

4. Przedstawienie  i uczestnictwo w obradach Młodzieżowej Rady Gminy. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

międzysesyjnym. 

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 

   a/ przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego, 

   b/ przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.  

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

        o  sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy za rok 2015, 

   d/  dyskusja 

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

sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

 8.  Procedura absolutoryjna: 

     a/  przedstawienie protokółu i uchwały  komisji rewizyjnej, 

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

Komisji Rewizyjnej, 

     c/ dyskusja, 

     d/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

9.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

     a/  zmian do budżetu gminy na rok 2016, 

     b/   zmiany wieloletniej prognozy finansowe 

     c/    udzielenia dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie   i roboty                        

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków, 

10.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

11.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

13.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 



Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zgłosiła zmianę do porządku obrad, 

polegającą na wykreśleniu pkt.4.”Przedstawienie  i uczestnictwo w obradach Młodzieżowej Rady 

Gminy ”. 

Zapytała czy są jeszcze inne uwagi do porządku obrad ? Innych uwag nie zgłoszono. Przyjęcie 

wniosku   w sprawie zmian porządku obrad poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                         – 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów , 

wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,  

Zmianę porządku obrad jednogłośnie przyjęto. 

Porządek obrad 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 XV 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. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 

   a/ przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego, 

   b/ przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.  

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

        o  sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy za rok 2015, 

   d/  dyskusja 

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

sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

 7.  Procedura absolutoryjna: 

     a/  przedstawienie protokółu i uchwały  komisji rewizyjnej, 

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

Komisji Rewizyjnej, 

     c/ dyskusja, 

     d/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

8.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

     a/  zmian do budżetu gminy na rok 2016, 

     b/   zmiany wieloletniej prognozy finansowe 

     c/    udzielenia dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie   i roboty                        

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków, 

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. Przewodnicząca zapytała o uwagi i wnioski do protokółu z obrad poprzedniej sesji . Radni 

nie zgłosili żadnych uwag, przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy Cisek, poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                         – 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów , 

wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,  

Protokół z obrad poprzedniej sesji jednogłośnie przyjęto.   

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

międzysesyjnym tj. od 25 kwietnia 2016r. do 30 maja 2016r.: 

-w Roszowickim Lesie odbyła się impreza z okazji „ Dnia  Strażaka”,  

-firma Spot Light obchodziła 20-lecie swojej działalności gospodarczej, w tym okresie firma cały 

czas się rozbudowuje, kolejną halę oddano do użytku,  Gmina brała udział w tej uroczystości,  

-odbył się nabór wniosków na dofinansowanie zakupu  samochodów Ochotniczych Straży 

Pożarnych, planujemy skorzystać z tej ofert i zakupić samochód dla OSP Łany, należy mieć wkład 

własny ok.15-20% wartości auta, 

- w ramach Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego odbyło się 

spotkanie , gdzie ogłoszono  nabór wniosków na dofinansowanie i zamierzeniem gminy jest 

sporządzić wniosek na ścieżki   rowerowe po wale i po torach kolejowych, jak również  

sporządzić wniosek na termomodernizację budynku komunalnego w Cisku, 

- nabyto działkę w zasoby mienia komunalnego, koszt nabycia wraz ze sporządzeniem aktu 

notarialnego wynosi ok.7 000,-zł, 

- zatwierdzono projekty organizacyjne szkół z terenu Gminy Cisek, 

- ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg przetarg na remonty rowów melioracyjnych w ramach 

przyznanej promesy ,   

dyskusja: 

Radny Wurst Alojzy-1.  zapytał , jeżeli jednostka OSP nie jest zarejestrowana  w krajowym 

systemie to nie może otrzymać wozu pożarniczego,czy to polega na prawdzie?2. Zatwierdzono 

plany organizacyjne szkół,czy jest prawdą,że dalej zatrudnia się nauczycieli emerytów nie będących 

mieszkańcami naszej gminy? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łanach otrzymała 

rekomendację,że zostanie wpisana do krajowego systemu, odnośnie drugiego pytania zapewnił,że 

plany organizacyjne były sprawdzane, jeżeli radni mają jakiekolwiek uwagi to można by zaprosić 

dyrektorów na obrady sesji,  

Radna Sączawa Elżbieta- zaproponowała utworzenie kl.I w Landzmierzu w roku szkolnym 

2016/2017, dwoje dzieci (sześciolatki) dobrowolnie powtarzałoby klasę I? 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- w roku szkolnym 2016/2017 będzie utworzona kl.I w PSP Roszowicki 

Las i tam również będą uczęszczały dzieci z Landzmierza i będzie to klasa łączona z klasą II, już 

dawniej taka forma łączenia klas była praktykowana i zdawało to egzamin. 

Radna Kazimiera Lewicka – uważa, że lepiej nie zostawiać dzieci do powtórki klasy i bez 

uzasadnienia, to może być trudne dla dziecka . 
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Ad. 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie  

międzysesyjnym tj. od 25 kwietnia 2016r. do 30 maja 2016r. 

- przedstawiła skład osobowy Młodzieżowej Rady Gminy, 

- przedstawiła informację o posiedzeniach komisji, 

-podziękowała za zaproszenie na obchody „ Dnia Strażaka”,  

-podziękowała za zaproszenie na zwiedzenie nowego obiektu w firmie :”SPOT LIGHT”                 

w Bierawie, 

dyskusja: nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

Ad.6.  Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który  poinformował,że sprawozdanie z wykonania 

budżetu za rok 2015 było omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji,gdzie omawiano: 

a/  przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego za rok 2015. 

b/  przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy  na dzień 31.12.2015r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  zapytała radnych czy jest potrzeba 

omawiania sprawozdania z wykonania budżetu, jak również sprawozdania finansowego Gminy 

przedstawiającego  :  

-bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, 

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

- zestawienie zmian w funduszu  jednostki, 

- rachunek zysków i strat jednostki, 

Radni stwierdzili jednomyślnie „ nie ma takiej potrzeby”, ponieważ wszystkie komisje rady 

omawiały w/w tematy na posiedzeniach  :  

-   rewizyjna dnia  18 kwietnia 2016r. oraz 9 maja 2016r 

-  wspólne posiedzenie komisji  dnia 18 kwietnia 2016r 

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

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

Protokół ze wspólnego  posiedzenia komisji stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała Uchwałę Nr 98/2016 z dnia                    

06 kwietnia 2016r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej  opinii                           

o  sprawozdaniu  Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2015r.  Opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu. 

dyskusja :  

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

Przystąpiono do  podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy 

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

Szafarczyk odczytała projekt uchwały.   
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Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -  0 głosów, 

Uchwała    XVI/89/2016/2016 rady Gminy Cisek  z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze   sprawozdaniem z wykonania budżetu 

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

Ad.7.  Przystąpiono do procedury absolutoryjnej. Udzielono głosu Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej Annie Ryborz, która odczytała: 

a/  protokół nr 0012.5.2016 z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu oraz  analizy informacji                

o stanie mienia komunalnego , 

b/  uchwałę nr 1/2016 komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium. 

Protokół i uchwała komisji stanowią załączniki nr 6,7 do protokółu sesji.   

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała  Uchwałę Nr 198/2016 z dnia 18 maja 2016r. Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii  nt wniosku  Komisji Rewizyjnej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokółu sesji. 

Dyskusja: 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Przystąpiono do  podjęcia uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.   Radni nie zgłosili żadnych uwag do 

projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -  0 głosów,      

Uchwała Nr XVI/90/2016 Rady Gminy Cisek  z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Cisek została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik                        

nr 9 do protokółu sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy złożyła Wójtowi gratulacje za udzielone absolutorium.  

Wójt Gminy podziękował radnym za konstruktywną i wzorową współpracę , za udzielenie  

absolutorium, „ staramy się robić coś dobrego dla dobra naszych mieszkańców ” „ stanowicie 

wspaniałą grupę ludzi, z którymi można współpracować”  podziękował   Pani Alinie Hanisz-

skarbnik Gminy,  Pani Przewodniczącej Rady Gminy, Panu Sekretarzowi  Jerzemu Groeger, 

pracownikom urzędu  oraz sołtysom.    

Ad.8.  Podjęcie uchwał. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy                    

na rok 2016.Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz -skarbnik Gminy, która omówiła zamiany 

poszczególnymi działami rozdziałami i paragrafami. 
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Przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej Tomasz Golasz przedstawił pozytywną opinię 

komisji dotyczącą  omawianych zmian, poinformował, że w kwestii zakupienia używanego 

samochodu dla OSP Podlesie komisja kontaktowała się z OSP Brzeźnica i po rozmowie również 

pozytywnie zaopiniowano decyzję. 

dyskusja: 

Radna Głombik Ewa- 1.zapytała o kwotę 9 000,-zł  w Dziale 710, czego dotyczy wydatek? 2. 

zapytała o kwotę 9 000zł „wydatki bieżące?  

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił-1. są to środki finansowe zaplanowane na wydanie oceny aktualności 

studium aktualności planu zagospodarowania przestrzennego gminy,odnośnie drugiego pytania  

wyjaśnił,że są to środki własne zaplanowane na remont budynku komunalnego w Cisku , gdzie 

mieści się poczta, policja (plan gospodarki niskoemisyjnej). 

Radny Wurst Alojzy zapytał w sprawie wydatku w kwocie 75 000zł na zakup samochodu 

pożarniczego? Prosił o więcej szczegółów . 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- Ochotnicza Straż Pożarna Podlesie ma tylko samochód ŻUK i innego 

samochodu jak tylko tego omawianego z OSP Brzeźnica dla tej jednostki nie kupimy, zapewnił, że 

strażacy  z Podlesie we własnym zakresie naprawią zakupiony samochód. 

Radny Gerard Stania – poinformował, że był zobaczyć ten samochód i potwierdził,że stan 

samochodu jest dobry. 

Zakończono dyskusję. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -  0 głosów,   

Uchwała Nr XVI/91/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja  2016r. w sprawie  przyjęcia zmian   

do budżetu gminy na rok 2016 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu sesji .           

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian wieloletniej prognozy 

finansowej. Projekt uchwały omówiła Pani Alina Hanisz- skarbnik Gminy. Nikt z radnych nie 

zabrał głosu w dyskusji. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XVI/92/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja   2016r. w sprawie przyjęcia zmian 

wieloletniej prognozy finansowej została  jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 

do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   udzielenia dotacji w roku 2016 na prace 

konserwatorskie, restauratorskie   i roboty   budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  

zabytków. Planowana  dotacja w kwocie 20 000zł ma być  przeznaczona na rzecz 

Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jerzego w Sławikowie z przeznaczeniem na prace remontowe 

Mauzoleum przy Kościele Filialnym w Miejscu Odrzańskim.  

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 XVI/93/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja 2016r. w sprawie udzielenia dotacji 

w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie   i roboty   budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru  zabytków została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do 

niniejszego protokołu. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad.9.  Zapytania i oświadczenia radnych. 

Radny Wurst Alojzy- zapytał kiedy odbędzie się koszenie poboczy dróg gminnych ? Nawiązała się 

dyskusja, w której radni poinformowali że pobocza dróg wojewódzkich są wykoszone bardzo 

dobrze, natomiast pobocza  dróg powiatowych- źle. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- są kompletowane oferty, z których wybierze się 

najkorzystniejsze oferty i przystąpi się do  koszenia poboczy dróg gminnych. 

Radna Sączawa Elżbieta zgłosiła: 1. zrobienie zatoczek na przystanku autobusowym                        

w Landzmierzu przy ul Głównej i przy ul. Biadaczów, przy remoncie poszerzono drogę i nie ma 

pasa drogi tylko zaraz jet rów, 2. zapytała na jakim etapie jest wn. w sprawie dobudowania zaplecza 

socjalnego przy świetlicy wiejskiej w Landzmierzu.   

Radna Kazimiera Lewicka zapytała w sprawach: posprzątania drogi k. kopalni piasku                                          

w Kobylicach, należałoby kopalnie zobowiązać do posprzątania skoro piasek sprzedają lub 

powiadomić właściciela drogi. 2. na jakim etapie jest urządzenie placu zabaw w Cisku?  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień - napisze się pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich                          

o zmobilizowanie kopalni do usunięcia piasku z drogi,odnośnie placu zabaw  poinformował,że  

odbędzie się spotkanie i szczegóły zostaną uzgodnione. 

Radny Mikliss Norbert- zgłosił częściowy remont drogi Łany- Roszowice, zaproponował aby 

wykorzystać finanse sołeckie . 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- będziemy wykonywać cząstkowe remonty dróg, planuje się 

zalać betonem ubytki na drogach, do następnej sesji zostaną podjęte  decyzje. 

Radny Nawrat Fryderyk- zgłosił, że k/posesji Tłuczykont ul. Szkolna są słupy drewniane-

zgniłe,przechylają się, są niebezpieczne. 
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Radna Saczawa Elżbieta – zgłosiła,że w Landzmierzu k/posesji Hall również jest taki słup. 

Radna Ryborz Anna-zapytała, czy będzie robiona modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej                  

w Przewozie. Wójt Gminy Cisek udzielił odpowiedzi -są prowadzone wstępne rozmowy, 

konsultacje odbędą się na miejscu 

Radna Głombik Ewa-1) przedstawiła odpowiedź na temat remontu drogi powiatowej w kierunku 

Sukowic nr 1422, droga jest ujęta jako priorytet do remontu, poinformowała,że jako radna 

wystąpiła z  pismem do Zarządu Dróg Powiatowych. 2) przypomniała o remoncie ul. Zwycięstwa 

2a,2b -dojazd do dwóch posesji,  poinformowała,że przy zjeździe na tę ulicę pojawiły duże koleiny               

i samochody osobowe zawieszają się na podwoziach, w tym miejscu zawracają autobusy szkolne 

wożące dzieci do Polskiej Cerekwi.  Wójt  Gminy Cisek potwierdził ,że wsparcie w tej sprawie jest, 

pojawiła się szansa na uzyskanie rezerwowych środków finansowych z funduszy na usuwanie 

skutków powodzi, są to plany  na rok 2017, i remont planuje się wykonać od skrzyżowania w Cisku 

aż do mostku na potoku w Cisku i następnie w kierunku Sukowic. 

Radny Cichoń Łukasz-poinformował,że oświetlenie na moście w Cisku w połowie nie świeci? 

można by w ramach reklamacji usterkę usunąć, przeprowadził już rozmowę z dyr. Zarządu Dróg 

Powiatowych. 

 Ad.10.  Udzielono głosu Sołtysowi wsi Roszowicki Las, który zapytał w sprawie remontów dróg, 

kiedy komisja rolnictwa dokona przeglądu dróg do remontu oraz potwierdził,że drogi powiatowe 

źle wykaszają pobocza. Odnośnie uszkodzonej instalacji telefonicznej lub elektrycznej usterki 

realizowano w miarę szybko usunięte- zgłaszał w biurze inwestycji urzędu. 

Sołtys wsi Sukowice Machulak Mariusz zapytał w sprawie modernizacji działki po PKP będącej 

własnością Gminy -ujecie w budżecie gminy, 

Wójt Gminy wyjaśnił- inne miejscowości takie zadania planują z funduszu sołeckiego. 

Sołtys wsi Przewóz Bulik Rajmund- zapytał w sprawie montażu latarni ekologicznej w Przewozie 

przy ul. Polnej 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-wpłynęła oferta i pracownicy   analizują  te sprawy, lampy te 

mają żywotność 50 000godzin, należy zamontować słup, panel słoneczny,akumulator. 

Przeanalizowano koszenie poboczy dróg gminnych. 

Ad. 11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych- wpłynęła jedna odpowiedź na interpelację, która 

odczytano (załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad.12. Radny Tomasz Golasz zaprosił wszystkich zebranych na zawody strażackie, które odbędą 

się w Reńskiej Wsi dnia 04.06.2016 roku innych wniosków nie zgłoszono . Przewodnicząca Rady 

Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady XVI Sesji Rady Gminy Cisek” 

zamknęła obrady- godz.18.00.  

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                    Przewodnicząca  Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                                                         /-/ mgr Rozwita Szafarczyk                                                  

Protokół obrad XVI Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja  2016r 
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