
 

 

Protokół 

z obrad   XX Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 7 listopada 2016r.-godz. 1500 

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. 

Powitała dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum, radnych, sołtysów i pracowników urzędu 

Ad.2.Na wstępie przystąpiono do realizacji pkt. 2 porzadku obrad. W zwiazku ze złożoną 

rezygnacją  z mandatu radnego Dawida Furmana wybrano "nowego" radnego Ditra Hałasa. 

Przewodnicząca Rady  odczytała postanowienie komisarza wyborczego dotyczące wygaśnięcia 

mandatu radnego  oraz odczytała  obwieszczenie komisarza w sprawie wyborów uzupełniających 

przeprowadzonych   w dniu 23 października 2016roku. Postanowienie i obwieszczenie komisarza 

wyborczego stanowia załączniki nr 1 i 2 do protokóu sesji . 

Przystąpiono do złożenia ślubowania przez nowo wybranego radnego. Przewodnicząca Rady 

Gminy odczytała rotę ślubowania „ Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej  ślubuję 

uroczyście  obowiązki radnego sprawować godnie rzetelnie  i uczciwie, mając na względzie dobro 

mojej gminy i jej mieszkańców”. 

Radny Diter Hałas złożył przysiegę -" ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg”. Rota ślubowania stanowi 

załącznik nr 3 do protokółu sesji. 

Ad.3.Po złożeniu przysięgi  sprawdzono kworum   na 15 radnych, obecnych 12 ( nieobecni: Cichoń 

Łukasz, Proksza Donata, Ignacy Rudolf) . Obrady XX Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne                       

i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności rdnych  stanowi załącznik nr 3 do protokółu 

sesji. Lista gości zaproszonych stanowi załacznik nr 4. 

Ad.4.Przewodnicząca Rady Gminy  odczytała porzadek obrad : 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. 

3.Stwierdzenie kworum. 

4. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy Cisek. 

6.Informacja dyrektorów szkół o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,                      

w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów . 

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

międzysesyjnym. 

9.  Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy    Cisek                   

w okresie od 25 lipca 2016 do 7 listopada 2016. r. 

10. Informacja  Wójta Gminy nt. realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016r. 

 a/ przedstawienie  Uchwały Regionalnej  Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji  

 dotyczącej przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. 

 b/ przedstawienie opinii komisji stałych rady, 

 c/  dyskusja  

11.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/   zmian do budżetu gminy na rok 2016 

b/   zmiany wieloletniej prognozy finansowej 



 

c/   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,  

d/  przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie na lata 2016-2020  

e/  przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami      pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  roku  2017”,  

f/  współpracy Gminy Cisek z  Gminą Zulova położonej w Republice Czeskiej   

12.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

13.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

14.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

15.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Zapytała o uwagi do w/w porzadku obrad? 

Wójt Gminy uzasadnił wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Strategii Rozwoju Gminy Cisek  na lata 2016-2015”. Poinformowal,że projekt uchwały był do 

wglądu na stronie internetowej naszej gminy.  Przewodnicząca Rady Gminy  poinformowała                      

o otrzymanej korespondencji w sprawie projektów uchwał  o poparciu apelu Gminy Dobrzyń 

Wielki i Gminy Dąbrowa.  

W związku z powyższym   Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk zgłosiła wniosek                

w sprawie zmiany  porządku obrad polegający na wprowadzeniu 3 projektów uchwał w sprawach : 

1) przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Cisek  na lata 2016-2015” 

2) poparcia apelu Rady Gminy Dobrzyń Wielki  o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów                     

w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzyń Wielki 

3) poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów 

dotyczącego ustalenia granic niektórych gmin   i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu 

miasta oraz zmiany nazwy gminy    w części dotyczącej zmiany granic  Gminy Dąbrowa . 

Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmiany porządku obrad poddano pod 

głosowanie : 

za przyjęciem                           - 12 głosów, 

przeciw                                       -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Zmianę porzadku obrad jednogłośnie przyjęto. Po dokonanych zmianach porzadęk obrad 

przedstawia sie następująco; 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. 

3.Stwierdzenie kworum. 

4. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy Cisek. 

6.Informacja dyrektorów szkół o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok        szkolny, 

w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów . 

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
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8. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie 

międzysesyjnym. 

9.  Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy  Cisek           

w okresie od 25 lipca 2016 do 7 listopada 2016. r. 

10. Informacja  Wójta Gminy nt. realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016r. 

 a/ przedstawienie  Uchwały Regionalnej  Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji  

 dotyczącej przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. 

 b/ przedstawienie opinii komisji stałych rady, 

 c/ dyskusja  

11.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/  zmian do budżetu gminy na rok 2016 

b/  zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

c/  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,  

d/  przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie na lata 2016-2020  

e/  przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami      pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  roku  2017”,  

f/ współpracy Gminy Cisek z  Gminą Zulova położonej w Republice Czeskiej  

g/ przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Cisek  na lata 2016-2015” 

h/ poparcia apelu Rady Gminy Dobrzyń Wielki  o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów               

w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzyń Wielki 

i/ poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów 

dotyczącego ustalenia granic niektórych gmin   i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu 

miasta oraz zmiany nazwy gminy    w części dotyczącej zmiany granic  Gminy Dąbrowa . 

12.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

13.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

14.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

15.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

Ad.5. Przewodniczaca zapytała o uwagi i wnioski do protokółu z obrad poprzedniej XIX sesji.                

Nie zgłoszono żadnych uwag.Przyjecie protokołu poddano pod głosowanie: 

za przyjeciem                           -11 głosów, 

przeciw                                       -0 glosów, 

wstrzymało się od głosowania   -1 głos, 

Wiekszością głosów protokół z obrad poprzedniej sesji przyjęto. 
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Ad.6. Udzielono głosu dyrektorom szkół, którzy przedstawili informacje  z realizacji zadań 

oświatowych za poprzedni rok  szkolny tj. 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianów                        

i egzaminów : 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Landzmierz w zastepstwie reprezentowała Pani Kornelia Fat., 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Roszowicki Las Pani dyrektor Maria Michalczyk, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Łany Pan dyrektor Alfred Kordula, 

- Publiczne Gimnazjum Cisek Pani dyrektor Małgorzata Szczygieł - Pander ,                       

Informacje zostały złożone w wersji papierowej dnia 31.X.2016r w biurze Rady Gminy i stanowią 

załączniki nr 5,6,7,8 do niniejszego protokołu. 

Dyskusja : 

Radny Stania Gerard- wyraził zadowolenie z osiągnięć przedstawionych w informacjach "nic 

dodać, nic ująć", porównał zatrudnienie we wszystkich placówkach oświatowych  i   zapytał 

dlaczego jest takie wysokie zatrudnienie  i czy są zatrudnieni nauczyciele emeryci? 

Pani dyrektor Maria Michalczyk wyjaśniła, że nie wszyscy nauczyciele są zatrudnieni na pełnym 

etacie, w szkole oprócz lekcji standartowych są prowadzone 3 oddziały dwujęzyczne , szkoła 

współpracuje  z Zespołem Szkół Dwujęzycznych  w Solarni, są nauczyciele,którzy dodatkowo uczą 

innych  przedmiotów  w j.niemieckim , jeżeli liczba uczniów się zmniejsza to etaty nauczycieli też 

się zmniejszją (2/18 etatu lub 3/18etatu), poinformowała, że informatyk jest zatrudniony na cześć 

etetu, na 18 etatów 7 etatów jest pełnych natomiat 8 etatów to niepełne wymiary pracy. 

Zatrudnienie częściowe pracownika  polega na współpracy między szkołami, podała 

przykład :nauczyciel ma część etatu  PSP w Roszowicki Las i część etatu w PSP Łany . 

Pani dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cisku poinformowała,że ma zatrudnionego 1 emeryta, na 

część etatu, który ma dobre osiągnięcia w tym co robi, są osiągnięcia w tenisie stołowym w skali 

ogólnopolskiej - jest to P.Malik.  

Pan dyrektor Alfred Kordula poinformował, że PSP Łany nie zatrudnia żadnego emeryta, natomiast 

nauczyciele zatrudnieni pracują zgodnie z kwalifikacjami. 

Pani    Kornelia Fat reprezentująca szkołę w Landzmierzu poinformowała,że również nie  

zatrudniają emerytów.  

Radna Sączawa Elżbieta – Gimnazjum Cisek wspomniało o wolontariacie, jest okres 

przedświąteczny i może ktoś będzie wymieniał meble to zaproponowała  aby przy omawianiu 

strategii rozwiązywania problemów społecznych,  nagłośnić temat zbędnych mebli, mieszkańcy 

mogliby taki fakt zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  , ponieważ używane meble 

mogą się potrzybującym przydać. 

Radna Ryborz Anna -wraziła zadowolenie " że Gimnazum angażuje się w szlachetną paczkę" -jest 

to coś wspaniałego". Zapytała w sprawie nauki języka niemieckiego -4 godz.tygodniowo czy to jest 

lekcja jakiegoś przedmiotu w j.niemieckim? 
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Pani dyr.Maria Michalczyk jak również Pani dyr Małgorzata Szczygieł Pander udzieliły wyjaśnień 

na temat ilości godzin języka niemieckiego. 

Pani Radna Anna Ryborz potwierdziła,bardzo dobrze,że nasze dzieci mają możliwość nauki języka 

niemieckiego, mogą wyjechać na zachód, potrafią się porozumieć.   

Pan dyr. Kordula Alfred wyjaśnił różnicę między nauką jęzka niemieckiego jako ojczystego a nauką 

jako języka obcego.     

Pani przewodnicząca podziękowała dyrektorom za przybycie na obrady sesji  

Ogłoszono 5 min przerwy. 

Ad. 7. Udzielono głosu  Wójtowi  Gminy Cisek, który przedstawił soprawozdanie w okresie 

miedzysesyjnym tj.od 26 września 2016 r. do 07 listopada 2016r. z działalności.Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 9 do protokółu sesji. 

Dyskusja: 

Radny Golasz Tomasz-  zaproponował aby jak najszybciej dokonać ścinki  poboczy, aby nie zapsuć 

tego co jest zrobione.  

Radna Sączawa Elżbieta zapytała dlaczego przy cząstkowych remontach dróg pominięto 

Landzmierz?  Dlaczego będzie robiona ul.Stara w Roszowickim Lesie? Zaproponowala zrobienie 

wjazdu do szkoły w Landzmierzu oraz wjazdu do budynku komunalnego, ul.Cicha k/posesji 

Cichoń. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- na wymienionych drogach będzie robina nawierzchnia 

frezowinami, jeżeli Pani Radna ma potrzebę zrobienia remontów dróg frezowinami to ze środków 

finansowych funduszu sołeckiego. Odnośnie ul.Cichej , należy tam odprowadzić wody opadowe.  

Radna Lewicka Kazimiera – zgłosiła remont ul.Bończyka ponieważ droga ta ma spękaną  

nawierzchnię, zaproponowała polanie emulsją asfaltową, 

Wójt Gminy poinformował,że w Cisku jest wiecej takich ulic: ul.Kosmonautów,ul. Kopernika . 

Radna Ryborz Anna zgłosiła usterkę na zakręcie na ul.Lipowina w Przewozie. 

Wójt Gminy poinfromował,że na wiosnę usterka zostanie usunięta. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

Ad.8. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła informację o działaniach w  okresie 

międzysesyjnym tj. od 26 września 2016r do 07 listopada 2016r.. Poinformowała o posiedzeniach 

komisji oraz odczytała pisma z urzędów skarbowych i Pana Wojewody Opolskiego w sprawie 

analizy oświadczeń majątkowych: 

- NK I.414.1.105.2016.PJ z dnia 06 października 2016r,Opolski Urząd Wojewódzki, 

-1603-APKP.4,2016 z dnia 24 października 2016r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach , 

-2425-AP.072.1.2016 z dnia 14 października 2016r. Naczelnik urzędu Skarbowego w Raciborzu, 

Pisma stanowią załączniki nr 10,11,12 do nieniejszaego protokołu.Odczytała pismo Związku Gmin 

Ślaska Opolskiego w sprawie szkoleń dla radnych-nikt nie zabrał głosu. 
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Ad 9. Udzielono głosu przewodniczącym komisji którzy przedstawili informacje z działalności  

komisji   w okresie od 25 lipca  2016r. do 07 listopada 2016 r. Informacje przedstawiano na 

podstawie protokołów komisji, które mieszczą się  w dokumentach komisji.  

Mikliss Norbert – zastępca   przewodniczącej komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych  

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

Ryborz Anna-  przewodnicząca komisji rewizyjnej, 

Tomasz Golasz- przewodniczący komisji gospodarczo- budżetowej, 

dyskusja : 

Przedyskutowano stan świetlic i w dyskusji stwierdzono, że remontu wymaga świetlica wiejska                   

w Błażejowicach.  

Przedyskutowano temat abonamentu telefonicznego w świetlicy w Miejscu Odrzańskim, gdzie nie 

ma aparatu telefonicznego i nikt nie korzysta usług telekomunikacyjnych i ustalono, że jest to linia 

telefoniczna w razie kryzysu, to łącze jest ujęte w planach kryzysowych,  w razie zagrożenia można 

tam przenieść urząd gminy lub sztab kryzysowy, 

Przedyskutowano temat opłat za energię elektryczną w budynku wiejskim w Przewozie i ustalono, 

że wydatki poniesine na opłaty energetyczne zostały sprawdzone i jest  naliczone dobrze. 

Ad.10. Przystąpiono do omówienia  informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016r.oraz 

omówienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej   i przebiegu planu 

finansowego Gminnego Ośrodka Kultury. Informacje  zostały omówione na wspólnym posiedzeniu  

komisji stałych Rady Gminy Cisek, które  odbyło się   dnia 24 października 2016r.. Komisje nie 

wniosły żadnych zastrzeżeń do omawianych informacji -protokół z posiedzenia komisji stanowi 

załacznik nr 13 do protokółu sesji . Ustalono, że nie ma potrzeby ponownego przedstawiania 

informacji z realizacji budżetu.   

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała Uchwałę Nr  334/2016                    

z dnia 28 września  2016r Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii               

o informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016roku, która stanowi załącznik nr 14 .do 

protokółu sesji.  

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.  

Ad. 11. Przystąpiono do podjęcia uchwał. 

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

Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz- skarbnik Gminy, która omówiła zmiany poszczególnymi 

działami rozdziałami i paragrafami . Komisja gospodarczo-budżetowa  zmiany zaopiniowała 

pozytywnie. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie ; 

za przyjęciem                           -12 głosów, 

przeciw                                       -0 glosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr XX/110/2016Rady Gminy Cisek z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie  przyjęcia zmian    

do budżetu gminy na rok 2016 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu sesji .           
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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                         - 12głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 7 listopada  2016r. w sprawie przyjęcia 

zmian wieloletniej prognozy finansowej została  jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr  16 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. Propozycje stawek podatkowych omawiano na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Radni nie wnieśli żadnych pytań Projekt  uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                         - 11głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -1 głos, 

Uchwała Nr XX/112/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 7 listopada  2016r. w sprawie  określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości większością głosów przyjęto. Uchwała stanowi 

załącznik nr 17 do niejszego protokołu. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 24 października  2016r.omawiano propozycje opłat podatku 

rolnego. Opłaty podatku rolnego utrzymano zgodnie z ceną 1 q żyta- 52,44zł, ogłoszoną przez 

Główny Urząd Statystyczny stosownym rozporządzeniem ,przedstawiają się następująco:  

Podatek dla gruntów gospodarstw rolnych (podatek płacony przez rolników) wynosi 52,44 zł x 2,5q 

= 131,10 zł/zł 1 ha przeliczeniowego.    

Podatek rolny  (podatek płacony przez podatników podatku od nieruchomości posiadających do                  

1 ha użytków rolnych) wynosi: 5 q żyta x 52,44 zł = 262,20 zł za 1 ha użytków rolnych . 

W zakresie podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży  drewna ,obliczoną według średniej 

ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r,która wynosiła 

191,01zł/m3. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  przyjęcia strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w Gminie na lata 2016-2020 .Strategia była omawiana na posiedzeniu komisji oświaty, 

kultury, zdrowia i spraw socjalnych, która pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. Dokonano 

autopoprawki na str 17 , 18 i 20 projektu " Cisek" uzupełniono o zapis"Gminę Cisek". Innych 

zmian nie zgłoszono.  Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           -11 głosów, 

przeciw                                       -0 glosów, 

wstrzymało się od głosowania   -1 głos, 

Uchwała Nr XX/113/2016 z dnia 07 listopada 2016r.Rady Gminy Cisek  w sprawie przyjęcia  

przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie na lata 2016-2020 

większością głosów zostala podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
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 Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy 

Cisek z organizacjami      pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w  roku  2017”. Projekt uchwały omawiała komisja oświaty, zdrowia i spraw 

socjalnych, która pozytywnie go pozytywnie zaopiniowala. Przewodniczaca Rady odczyała 

sprawozdanie o przeprowadzonych konsultacjach. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 19 do 

protokołu .  Radni nie zgłosili żadnych uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           -11 głosów, 

przeciw                                       -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -1 głos, 

Uchwała Nr XX/114/2016 z dnia 07 listopada 2016r.Rady Gminy Cisek  w sprawie przyjęcia 

„Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami      pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  roku  2017” większościa głosów 

została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

                                                           

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie współpracy z Gminą Zulova położoną                             

w Republice Czeskiej. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że Gmina Zulowa należy 

do "subregionu Pradziad", współpraca z Czeską Gminą   jest potrzebna do sporządzania małych 

projektów unijnych. Radni nie wnieśli żadnych pytań do omawianego projektu uchwały.  

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           -11 głosów, 

przeciw                                       -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -1 głos, 

Uchwała Nr XX/115/2016 z dnia 07 listopada 2016r.Rady Gminy Cisek  w sprawie  współpracy 

Gminy Cisek z Gminą Zulova położonej w Republice Czeskiej    większością glosów została 

podjęta.uchwała stanowi  załącznik nr 21 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Cisek  na lata 

2016-2015”.Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Cisek, wymienił kolejno autopoprawki, które 

należało wprowadzić do projektu uchały. 

Radna Kazimiera Lewicka wyraziła zadowolenie "plany w strategii są dość ambitne". 

Radny Golasz  Tomasz zapytał czy za realizację strategii będzie odpowiedzialny pracownik urzędu? 

ponieważ w strategii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej był określony odpowiedzialny 

pracownik.  

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień-odpowiedzialność będą ponosić pracownicy działu inwestycji 

urzędu, poinformował również, że omawiany dokument będzie można według potrzeb zmieniać, 

obecnie jest opracowany pod kątem kanalizacji w miejscowości Cisek. 
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Dokonano drobnych poprawek w załączniku do uchwały . Innych pytań nie zgłoszono. Projekt 

uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           -12 głosów, 

przeciw                                       -0 glosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr XX/116/2016 z dnia 07 listopada 2016r.Rady Gminy Cisek  w sprawie przyjęcia 

„Strategii Rozwoju Gminy Cisek  na lata 2016-2015” została jednoglośnie podjęta.Uchwala stanowi 

załącznik nr 22 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  poparcia apelu Rady Gminy Dobrzyń Wielki                     

o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzyń 

Wielki.Pani przewodnicząca- Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały. Wójt Gminy 

poinformował,że projekty uchwał otrzymały wszystkie gminy należące do Związku Gmin Śląska 

Opolskiego. Zmiany granic powinny być omówione z samorządami, nie powinno sie robić tak 

gwałtownych zmian. Radni nie zgłosili żadnych pytań . Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                           -12 głosów, 

przeciw                                       -0 glosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr XX/117/2016 z dnia 07 listopada 2016r.Rady Gminy Cisek  w sprawie    poparcia 

apelu Rady Gminy Dobrzyń Wielki  o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części 

dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzyń Wielki została jednogłośnie podjeta.Uchwała stanowi 

załącznik nr 23 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjecia uchwały dotyczącej poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa w sprawie 

uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego ustalenia granic niektórych gmin   i miast                

i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy    w części 

dotyczącej zmiany granic  Gminy Dąbrowa. Pani Przewodnicząca- Rozwita Szafarczyk odczytała 

projekt uchwały. Radni nie zgłośili żadnych pytań . Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjeciem                           -12 głosów, 

przeciw                                       -0 glosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr XX.118.2016 z dnia 07 listopada 2016r Rady Gminy Cisek w sprawie poparcia 

apelu Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego 

ustalenia granic niektórych gmin   i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz 

zmiany nazwy gminy    w części dotyczącej zmiany granic  Gminy Dąbrowa została jednogłośnie 

podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 24do proytokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 
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Ad. 12. Zapytania i oświadczenia radnych, 

Sołtys Kazimiera Lewicka zapytała  w sprawie rozbiórki  budyneku k/urzędu, gdzie planuje się 

zrobić plac zabaw i inne. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-będzie rozbierany jeszcze w tym roku, środki finansowe na 

ten cel są zaplanowane, jest prąd odłączony i jak warunki pogodowe pozwolą to przystępujemy do 

prac. W tej kwestii ogłoszono konkurs ofert i  wybrano ofertę najkorzystniejszą- poniżej 15 000zł  

w tej kwocie planuje się jeszcze rozbiórkę budynków w Sukowicach po byłym PKP oraz rozbiórkę 

zabudowań na punkcie buraczanym w Dzielnicy. 

Radna Ryborz Anna -1.zgłosiła ustawienie lampy w Przewozie na ul.Polnej, rozważano ustawienie 

solaru,2. poruszyła temat "smogu" z naszych pieców, należałoby mieszkańców uświadomić aby nie 

palili w piecach byle czym,Pani radna poinformowala,że piec ekologiczny to koszt 10 000zł, ma 

taki piec w swoim domu i efekt jest rewelacyjny. 

Radna Głombik Ewa – dodała do wypowiedzi w sprawie uświadomienia mieszkańców,że 

należałoby dotrzeć do pokolenia starszego aby nie wkładali do pieca byle czego, młodzież w tym 

temacie jest uświadomiona.  

Wójt Gminy Cisek -poinformował, że ustawienie lampy na ul.Polnej nie jest możliwe ponieważ tam 

musi być pociągnieta linia, na razie nie ma  środków finansowych na ten cel. 2.odnośnie 

unoszącego się "smogu" wyjaśnił,że nie mamy środków finansowych na dofinansowanie do pieców 

ekologicznych, lecz uświadomić społeczeństwo jak najbardziej "tak". 

Radny Wurst Alojzy zapytał w sprawie tematu gazociągu, na jakim etapie są prace? 

Wójt Gminy wyaśnił, że prace są na etapie kompletowania dokumentów , wstępnie zakończenie 

inwestycji planuje się na 2018rok.  

Ad.13.  Informacje oraz zapytania sołtysów. 

Omówiono wykoszenie poboczy dróg przed zimą,  

Omówiono temat odbioru śmieci,  zapytano w dyskusji kto odbiera śmieci z przystanków 

autobusowych – wyjasniono,że  firma REMONDIS . 

Omówiono temat dodatkowych punktów świetlnych. Sołtys Sączawa Elżbieta zglosiła dodatkowe 

punkty świetlne w Landzmierzu na ul.Wolności   i ul. Cichej. 

W sprawie dodatkowych punktów świetlnych Wójt Gminy wyjaśnił,że obecnie robi się punkty 

świetlne, gdzie jest pilna potrzeba, jednakże corocznie systematycznie bedą one uzupełniane 

według potrzeb. Wszelkie usterki oświetlenia należy zgłaszać w dziele inwestycji urzędu. 

Sołtys Kazimiera Lewicka zgłosiła: na ul.Olszowa k/posesji Kusze,Jasiulek świeci co 2 słup, 

natomiast  bliżej k/posesji nr 5-9 również na Olszowej lampa jest wykrzywiona i świeci gdzie nie 

trzeba, zaproponowała aby odpowiednio odwrócić i może byłoby dobrze, kąt światła jest bardzo 

ważny.   

Przedyskutowano temat transportu buraków cukrowych i niszczenia dróg gminnych oraz temat 

zabrudzonych dróg.    

Temat buraków cukrowych był omawiany z Cukrownią "Cerekiew" i wtedy stwierdzono,że 

cukrowni nie zależy na burakach cukrowych od naszych rolników, wtedy również nie wypracowano  

żadnego zdania   w temacie partycypacji w kosztach rewmontów dróg, odnośnie zabudzenia dróg 

ustalono,że sprząta ten, który zabrudzi drogę.  
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Ad. 14.  Odpowiedzi na interpelacje radnych-żadne interpelacje nie wpłynęły . 

Ad .15.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. Żadnych wniosków nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady XX Sesji 

Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.20.45 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann                                                                                       

      

                                  Przewodnicząca  Rady Gminy Cisek 

                                                                                                                                                                                                                

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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