
Protokół 

z obrad   XXI Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 12 grudnia   2016r.-godz. 1500 

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

i prowadzila Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Na 15 radnych obecnych 13, 

(nieobecni :Ignacy Rudolf, Golasz Tomasz, radna Głombik Ewa spóźniła się  10 min) obrady XXI 

Sesji sa prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Listay obecności radnych i gości 

zaproszonych  stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokółu sesji. Przewodnicząca Rady Gminy  

powitała wszystkich zebranych    i przystąpiła do realizacji porządku obrad. 

Ad.2.Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała porządek obrad . 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

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

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

międzysesyjnym. 

6.  Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy  

    Cisek w okresie międzysesyjnym. 

7.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/  zmian do budżetu gminy na rok 2016, 

b/  zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

c/  zmian w składzie osobowym komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego 

d/ przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

e/ przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek                      

na lata 2016-2020 

f/  zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  

g/ przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek”  

h/ wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Cisek .  

8.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

9.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

10.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

11.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Zapytała o uwagi do porządku obrad ?Zgłosiła zmianę polegającą na wprowadzeniu projektu 

uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportu. Zmianę porządku obrad poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                               -12 głosów, 

przeciw                                         - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania     - 0 głosów, 

Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmiany porządku obrad jednogłośnie przyjęto. 

 

 



Porządek obrad po dokonanych  zmianach przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

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

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

międzysesyjnym. 

6.  Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy  

    Cisek w okresie międzysesyjnym. 

7.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/  zmian do budżetu gminy na rok 2016, 

b/  zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

c/  zmian w składzie osobowym komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego 

d/ przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

e/ przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek                      

na lata 2016-2020 

f/  zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  

g/ przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek”  

h/ wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Cisek .  

i/ustalenia podatku od srodków transportu. 

8.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

9.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

10.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

11.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Ad.3 |Przystapino do przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji . Przewodnicząca zapytała                            

o uwagi  do protokołu,radni nie zgłosili żadnych uwag, 

Przyjecie protokołu poddano pod głosowanie: 

za przyjeciem                            -12 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Protokół z obrad XX Sesji z dnia 07 listopada 2016r. jednogłośnioe przyjeto. 

Ad.4.Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie  ze swojej działalności             

w okresie międzysesyjnym  tj.od 07 listopada do 12 grudnia 2016r.Sprawozdanie stanowi załacznik 

nr 3 do protokołu seji. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

 

Ad.5. Przewodniczącej Rady Gminy Cisek przedstawiła informację o swoich działaniach w  okresie 

międzysesyjnym  tj.od 07 listopada do 12 grudnia 2016r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu sesji. 

Poinformowała o  uroczystościach  z okazji dnia Św.Marcina organizowanych w sołectwach, 

poinformowała o posiedzeniach komisji. Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 
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Ad. 6.  Informacja z działalności komisji problemowych Rady Gminy Cisek w okresie 

międzysesyjnym od  07 listopada  2016r. do 12 grudnia  2016r. 

Udzielono głosu przewodniczącym komisji, którzy na podstawie sporządzonych protokołów 

przedstawili działalność: 

Nawrat Fryderyk -wi-ce przewodniczący komisji gosporarczo-budżetowej ,   

Ryborz Anna -przewodnicząca komisji rewizyjnej ,  

Proksza Donata – przewodniczaca komisji oświaty, kultury,zdrowia i spraw socjalnych, 

Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego nie miala żadnego posiedzenia                  

w okresie miedzysesyjnym. 

dyskusja: 

Stwierdzono, że ustalenie funduszu sołeckiego było dobrym pomysłem i  fundusz sołecki                       

w sołectwach jest dobrze wykorzystywany. Niektóre sołectwa przekazują środki funduszu 

sołeckiego na opracowanie kosztorysów projektowych lub na drobne remonty dróg. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-radni zdają sobie sprawę ,że na drobne remonty krótkich 

odcinków dróg jest  mało środków finansowych i łączenie tych środków jest bardzo wskazane, 

podał przykład jeżeli dana droga jest ważna dla sołectwa i  na ten cel przeznaczają fundusz sołecki, 

wtedy wszystkim nam  powinno zależeć aby dołożyć środków, poinformował ,że kiedyś z budżetu 

przeznaczano 50 000zł na działalność rad sołeckich, obecnie na fundusz sołecki jest przeznaczana 

kwota 250 000zł. "łączenie zadań przynosi efekt... jest wypracowana dobra metoda". 

Ad 7.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

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.  Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XXI/119/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 12 grudnia  2016r. w sprawie  przyjęcia 

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

8 do protokołu sesji .          

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian wieloletniej prognozy 

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

zabrał głosu w dyskusji. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 12 grudnia  2016r. w sprawie przyjęcia 

zmian wieloletniej prognozy finansowej została  jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr  7 do protokółu. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji rolnictwa, 

ochrony środowiska i porządku publicznego. Zgłoszono nowowybranego radnego Ditra Hałasa. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag . Projekt uchwały poddano po głosowanie : 

za przyjęciem                            - 12 głosów, 

przeciw                                        - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania     -1 głosów, 

Uchwała Nr XXI/121/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 12 grudnia  2016r. w sprawie przyjęcia  

zmian w składzie osobowym komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego 

większoscią głosów została przyjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki                               

i rozwiązywania problemów alkoholowych. Projekt uchwały omówiła Małgorzata Siegmann. 

Przedstawiła skład osobowy gminej komisji. Komisja oświaty, kultury,zdrowia i spraw socjalnych 

pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.  Radni nie zgłosili żadnych uwag . Projekt 

uchwały poddano po głosowanie : 

za przyjęciem                            - 13 głosów, 

przeciw                                        - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -  0głosów, 

Uchwała Nr XXI/122/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 12 grudnia  2016r w sprawie przyjęcia 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Została jednogłośnie 

podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9  do protokołu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek   na lata 2016-2020,projekt uchwały omówił Wójt Gminy 

Cisek . Program zawiera diagnozę zasobów mienia , zawiera  zakres planowanych  remontów lub 

modernizacji, przedstawia politykę czynszową, załącznik do uchwały jest szczegółowo opisany .  

Komisja oświaty, kultury,zdrowia i spraw socjalnych pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt 

uchwały. 

dyskusja:  

Radny Gerard Stania zapytał czy zamierzamy sprzedać "coś" z mienia komunalnego? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień, zamierzamy sprzedać budynek mieszkalny położony                     

w Roszowicach ul.Płonia 39, oraz planujemy sprzedać lokale mieszkalne w Miejscu Odrzańskim 

ul.Odrzańska (były dom nauczyciela). Wyjaśnił zasady sprzedaży: wycena, przetarg i inne.   

Innych pytań nie zgłoszono Projekt uchwały poddano po głosowanie : 

za przyjęciem                             - 13 głosów, 

przeciw                                        - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -  0 głosów, 

 Uchwała Nr XXI/123/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 12 grudnia  2016r w sprawie przyjęcia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek   na lata 2016-

2020 została jednogłośnie podjęta.Uchwała stanowi załącznik nr 10  do protokołu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję oświaty zdrowia                       

i spraw socjalnych. Wójt Gminy wyjaśnił,że zmiana dotyczy tylko wypłaty świadczeń 500+.  Radni 

nie zgłosili żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                             - 13 głosów, 

przeciw                                        - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -  0 głosów, 

 Uchwała Nr XXII/124/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 12 grudnia  2016r w sprawie zmian                   

w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 11 do protokółu sesji 

Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  przyjęcia „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek”- zmiana dotyczy uchwały Nr XIX/109/2016 z dnia 26 września 

2016  .Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Cisek. Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu 

uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                            - 13 głosów, 

przeciw                                        - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -  0 głosów, 

Uchwała Nr XXI/125/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 12 grudnia  2016r zmieniająca uchwałę       

w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek” została jednogłośnie przyjęta  

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokółu sesji 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej szkół  

i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cisek . Projekt uchwały omówiła Pani Alina Hanisz- 

skarbnik Gminy-" wyjasniła,że w praktyce jest tak samo, lecz zapisy dostosowano do 

obowiązujacych przepisów prawnych": kierownikiem Centrum jest Wójt Gminy, nie ma głównej 

ksiegowej a jest skarbnik Gminy, są pracownicy odpowiedzialni za odpowiedni zakres pracy, 

poinformowała,że zostały zlikwidowane zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół, w związku                   

z tym,że w naszej gminie nie było zespołów, zawsze Gmina prowadziła obsługę, dlatego zmienia 

się uchwałą formę zapisu a nie formę porozumienia pomiędzy dyrektorami. 

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

za przyjęciem                            - 13 głosów, 

przeciw                                        - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -  0 głosów, 

Uchwała Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 12 grudnia  2016r w sprawie wspólnej 

obsługi administracyjnej i finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cisek. została 

jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu sesji.   

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportu. Projekt 

uchwały omówił Wójt Gminy Cisek uzasadniając obniżenie niektórych stawek podatkowych od 

środków transportu. Zamierzeniem jest aby przedsiębiorcy zaczęli rejestrować pojazdy ciężarowe, 

naczepy,przyczepy, i inne na terenie naszej gminy. Przedsiębiorca ma prawo rejestrować auto                          

w miejscu zamieszkania lub w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej i mamy takich 

przedsiębiorców, którzy zarejestrowali pojazdy w innych gminach.  
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Przedstawił kategorie pojazdów,    w których proponuje się zmniejszenie podatku transportowego.  

Konsekwencją obniżki będzie  to,że na dzień podejmowania niniejszej uchwały  w budżecie będzie  

ok.  25 000zł mniej środków finansowych,lecz zamierzeniem jest fakt, że przedsiębiorcy 

przerejestrują pojazdy na naszą gminę  ponieważ stawka  podatku jest  preferencyjna i sytuacja 

finansowa może się wtedy zmienić. Radni nie zgłosili żadnych pytań.projekt uchwały poddano pod 

głosowanie; 

za przyjeciem                           – 12 głosów, 

przeciw                                        -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania     -1 głos, 

Uchwała Nr XXII/127/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 12 grudnia  2016r w sprawie ustalenia 

podatku od środków transportu wiekszościa głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik             

nr 14 do niejszego protokołu.  

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad.8. Radna Ryborz Anna – poruszyła 3 tematy : 

1. zabłoconych dróg przez rolników, przyjeżdża policja  i wymierza karę rolnikowi, jest to 

jednostronne, ponieważ uprawa roli jest pracą rolnika, zaproponowała zakup samochodu-zmywarki 

do mycia dróg z możliwością  wypożyczenia  za opłatą. Możnaby zaproponować aby Spółdzielnia 

Usług Rolniczych Cisek zakupiła taki samochód.  

W dyskusji padły różne stwierdzenia: rolnicy sprzątają lecz czasami nie zdążą bo ktoś zadzwoni, 

policja najpierw poucza następnie wymierza karę, zdarza się,że mandat jest również za inne braki tj. 

brak świateł, brak dokumentów, z zabrudzeniem drogi jest różnie ponieważ w Cisku jest taki rolnik, 

który wozi obornik rozrzutnikiem bez burt, inny rolnik ustawia pastuch na rowie melioracyjnym                     

i bydło zadeptuje rów, są rolnicy, którzy dbają o wspólne dobro a są tacy, którzy uważają,że 

wszystko im wolno. Jeżeli jest donos to w nieuzasadnionych przypadkach powinno sie ukarać 

donosiciela.   

Ustalono: mieszkamy na wsi i musimy rozmawiać, wszelkie "donosy" są zwykłą złośliwością, 

odnośnie zakupu samochodu zmywarki to stwierdzono,że można wyporzyczyć z Kędzierzyna-

Koźla, stwierdzono równie,że większość rolników sprząta zabrudzone drogi.                                                                                                                                                

2.zarwanych poboczy przydrożnych przy wjeździe na most na rz.Odrze, jest to uciążliwe dla 

pieszych, dla rowerzystów, i dla samochodów ponieważ zjeżdżając na pobocze podczas mijania 

można uszkodzić zawieszenie pojazdu.. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to droga powiatowa,najlepiej byłoby napisać interpelację. 

3. reorganizacji szkół, czy jest jakaś wizja?wiadomo, że gimnazjum jest zlikwidowane? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- sytuacja jest trudna, ponieważ kurator nie chce się zgodzić 

na likwidację jakiejkolwiek szkóły. Nasze małe szkoły mogłyby zostać- klasy I-IV lecz nie mamy 

dzieci, zapytał  jak wytłumaczyć mieszkańcom Cisek, że małe dzieci muszą  dojeżdżać do 

podstawówki do Roszowickiego Lasu lub do Landzmierza, gdzie  w Cisku po likwidacji 

Gimnazjum jest miejsca dla dzieci z całej gminy. 
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Jeszcze nie wszystkie przepisy wykonawcze opracowano, demografia jest sprawdzana,ponieważ 

jest ona wyzancznikiem jak problem rozwiazać, poinformował,że  są sytuacje takie, gdzie dzieci są 

zameldowane a przebywają w innej gminie.     Poinformował, że do miesiąca marca mają być 

podjęte  stosowne uchwały i do tematu szkół wrócimy. 

Radna Ryborz Anna – należałoby reorganizację oświaty w naszej gminie przedyskutować                          

z dyrektorami, żeby nie padło stwierdzenie "radni zamknęli szkołę". 

Wójt Gminy potwierdził, spotkanie z dyrektorami będzie, lecz musimy wypracować która opcję 

wybrać aby była ona najkorzystniejsza  dla dobra dziecka i spraw finansowych.  

Radna Sączawa Elżbieta – zapytała dlaczego iluminacje świetlne nie oświetlały mostu na dzień 

niepodleglości, oraz poinformowała, że jest ślisko na moście. 

Radna wsi Sukowice -w sprawie dziur na drodze powiatowej jak również w sprawie ścinki 

poboczy, 

Wójt GminyCisek  wyjaśnił-napisać interpelację. 

Ad.9.  Informacje oraz zapytania sołtysów. 

Sołtys Siwak Ryszard- 1. Odnośnie zabrudzonych dróg poinformował, że w roku bieżącm miał  6-

krotnie z tym  problem   i zastanawiał się czy dzwonić na policję, czy też nie dzwonić a najpierw 

porozmawiać i  postanowił najpierw porozmawiać z rolnikami i uważa, że tak trzeba zrobić, a nie 

odrazu dzwonić na policję.  2. Zapytał w sprawie instalacji odgromowej, czy instalacja będzie 

sprawdzana, poniważ na budynku komunalnym w Roszowickim Lesie instalacja odgromowa sobie 

wisi i nic się nie robi w tym kierunku aby ją ponownie zamontować.  

Wójt Gminy wyjaśnił- zostanie w terenie sprawdzone. 

Sołtys wsi Steblów -zgłosił wykoszenie poboczy na odcinku miejscowości Nieznaszyn-Steblów,               

w tym rejonie jest dużo saren, które są niewidoczne w przydrożnych chaszach i przebiegają przez 

drogę. 

Sołtys Kurfeld Alfred- zgłosił łatanie licznych dziur na drodze w Błażejowicach. 

Wójt Gminy wyjaśnił- w temacie dróg napisać interpelację do zarządcy drogi.  

Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje- nie wpłynęły żadne interpelacje radnych. 

Ad.11.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji- nie zgłoszono żadnych wniosków. Pani 

Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk zaprosiła wszystkich na obrady sesji, które 

odbędą się dnia  19 grudnia 2016r , podziękowała za udział w obradach dzisiejszej sesji i słowami 

"zamykam obrady XXII Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.16.45. 

 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann                                                                                                                                    

                                                                                              Przewodnicząca  Rady Gminy Cisek 

                                                                                                       /-/ mgr Rozwita Szafarczyk                                                                                                                                                                   
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