
 

                                                                          Protokół 

                              z obrad XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 12 czerwca 2017r.-godz.15.00 

 

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła prawomocność 

obrad na 15 radnych, wszyscy obecni  . Obrady XXVI 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. 

Powitała wszystkich zebranych i przystąpiła do realizacji porządku obrad. Odczytała niżej 

wymieniony porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV 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 2016 

 a/ przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego, 

 b/ przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r. 

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

z wykonania budżetu Gminy za rok 2016, 

 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 2017, 

b/  zmiany wieloletniej prognozy finansowej , 

9.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

10.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Zapytała o uwagi do porządku obrad? Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk zgłosiła zmianę 

polegająca na wprowadzeniu do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

bezczynność  Wójta Gminy Cisek. Innych zmian nie zgłoszono. 

 

 

 

 



Wniosek Przewodnicząca Rady poddano pod głosowanie: 

za przyjeciem                         – 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania – 0 głosów, 

Wniosek jednogłośnie przyjeto. 

Dokonano autopoprawki polegajacej na wprowadzeniu pkt 8 c . Po dokonaniu zmiany porządek 

obrad przedstawie sie następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV 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 2016 

 a/ przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego, 

 b/ przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r. 

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

z wykonania budżetu Gminy za rok 2016, 

 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 2017, 

b/  zmiany wieloletniej prognozy finansowej , 

c/ rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy 

9.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

10.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Porządek obrad po dokonanych zmianach poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                           - 15 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -  0 głosów, 
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Porządek obrad po zminach jednogłośnie przyjęto. 

Na obrady sesji przybyła grupa  rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z prośbą 

 o utworzenie kl I, rodzice którzy zabrali głos, w swoich wypowiedziach bardzo pozytywnie 

wypowiadali sie o działalności szkoły. Ogólnie małe szkoły są  bardzo przyjazne dla dzieci. 

Pani Kornelia Fojt w swojej wypowiedzi, poinformowała, że  zamierza swoje dzieci posłać do 

szkoły w Landzmierzu, prosiła aby szkoły nie likwidować , ponieważ w perspektywie  przyszłych 

lat ,dzieci bedą, za 2 lata powinno być dziewięcioro dzieci. 

Pani dyrektor Alicja Gruszka Bury- przedstawiła informację, jest zatrudniona przez Wójta Gminy, 

na etapie składania planów organizacyjnych nie ujęła klasy I w arkuszu organizacyjnym ponieważ 

było za mało dzieci- tylko trójka, później chęć uczęszczania wyraziło jeszcze 4 dzieci co dało 

 w sumie siedmioro dzieci.  

Wójt Gminy odnosząc się do wystąpień rodziców poinformował,że takie są przepisy prawne 

odnośnie reformy oświaty, Wójt musi odnieść się do całej gminy, a nie tylko do szkoły  

w Landzmierzu, w tej kwestii odbyło sie spotkanie  z dyrektorami szkół, z rodzicami, z komisją 

oświaty , zostały podjęte  stosowne uchwały, które zostały zatwierdzone przez Kuratora Oświaty  

i Wydział Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Plany organizacyjne szkół są również 

zatwierdzone. Na urządzenie Szkoły Podstawowej w Cisku Gmina otrzyma środki finansowe, 

szkoły nie trzeba rozbudowywać, ponieważ budynek jest w stanie pomieścić ok.300 uczniów. 

Szkoły w Landzmierzu nikt nie likwiduje a to,że nie ma kl. I nie przesądza o likwidacji szkoły.  

Baza lokalowa podstawówki  w Cisku jest bardzo dobra. Do reorganizacji placówek oświatowych 

sprawdzono demografię urodzeń i średnio corocznie jest ok 50 urodzeń Od samego początku 

reorganizacji Wójt informował o podjętych działaniach oraz uzgadniał planowane zamierzenia. 

Ustalono międzyinnymi, że nie będzie klasy I w Publicznych Szkołach Podstawowych  

w Landzmierzu i Roszowickim Lesie. Wszystkie szkoły mają dobrą kadrę, są dobrze wyposażone. 

Poinformował, że najgorszą bazę lokalową ma szkoła w Landzmierzu.  Wójt prosiło zaufanie, 

zapewnił, że nic nie jest robione wbrew woli mieszkańców, zachęcił aby pierwszoklasistów z Cisku 

zapisać do Szkoły Podstawowej  w Cisku.  

Kornelia Fojt -przedstawiła demografię urodzeń w latach przyszłych. 

Sączawa Elżbieta – rodzice mają żal,  że radni zadecydowali, rodzice chcą aby klasa I była 

utworzona wLandzmierzu, zapytała dlaczego zabieramy rodzicom prawo wyboru szkoły? 

Narzekamy, że ciągle nam się coś narzuca, zasugerowała,że szkoła w Landzmierzu bardzo dobrze 

prosperuje, mimo iż nie ma sali gimnastycznej. 

Wójt Gminy Cisek jeszcze raz powtórzył, że nie utworzono kl.I we wrześniu biżącego roku  w PSP 

w Landzmierzu a nie dokonano likwidacji szkoły,co będzie w latach następnych trudno przewdzieć.  

W dyskusji zaproponowano  aby dzieci starsze -klasy IV,V,VI dać do PSP Cisek, a maluchy 

pozostawić w szkole Landzmierz? Jako przykład podano Gminę Bierawa, że prawdopodobnie  

w gminie Bierawa tak zrobiono. 
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Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z obowiązującymi nowymi  przepisami, tak nie można 

zrobić, poinformował, aby nie porównywać Gminy Cisek z Gmina Bierawa, każda Gmina ma swoją 

specyfikę.  

Na obrady sesji poproszono Panią Barbarę Kuczera, która potwierdziła to samo co powiedział Wójt 

Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała delegacji rodziców, poinformowała, że wszystkim 

chętnym w dyskusji udzielono głosu, na sesji nie będą żadne decyzje  podejmowane, ponieważ nie 

są ujęte w porządku obrad, stosowne uchwały zostały podjete ,sprawa funkcjonowania oświaty od 

września bieżącego roku została  przedstawia przez Pana Wójta w związku z czym dalsza dyskusja 

mija się z celem.  

Ad.3. Przystąpiono do przyjęcia protokółu z obrad  poprzedniej sesji.Radni nie wnieśli żadnych 

uwag do protokółu sesji. Przyjęcie protokołu poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           - 15 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -  0 głosów, 

Protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy Cisek jednogłośnie przyjęto.  

Ad.4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym  tj.od 8 maja 2017r do 

12 czerwca 2017r.: 

poinformował o złożeniu wniosków do projektów finansowanych ze środków unijnych tj,ścieżka 

rowerowa po nasypie kolejowym, zadanie  będzie realizowane przez 3 gminy, projekt ma 

pozytywną akceptację, drugim projektem jest budowa  kanalizacji w Cisku, zadanie to jest na 5 

miejscu rankingowym, jest na etapie podpisania umowy, 

 poinformiwał o gminnych zawodach strażackich, które odbyły się w Łanach dnia 21.05.2017r., 

wzięły w nich udział 24 drużyny strażackie, podziękowal organizatorom tej imprezy a szczególnie 

prezesowi OSP Łany, 

▶ dnia 29.05.2017r. odwiedziła urząd wycieczka  seniorów z Gminy  Breitungen z Niemiec, 

seniorzy zwiedzili naszą gminę, 

▶  poinformował,że uczestniczył w szkoleniu obronnym zorganizowanym przez Wojewodę 

Opolskiego, 

▶  poinformował o corocznej imprezie "Spływ Pływadeł", która odbyła się 10.06.2017r. 

 w Przewozie, impreza ta była dobrze zorganizowana, podziękował organizatorom, 

▶ dnia 12.06.2017r.odbyl się przetarg na usuwanie azbestu, wpłynęły 2 oferty, ceny brutto: 11 219zł 

i 10 508zł, poinformowal, że przetarg nie jest jeszcze rozstrzygnięty, 

dyskusja: 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy mieszkańcy chętnie skladają wnioski na usuwanie 

eternitu, czy chętnie korzystają z dofinansowania z tego tytułu? 

Wójt Gminy Cisek udzielil odpowiedzi, sądząc po naborze wniosków  to zainteresowanie jest, 

corocznie jest więcej wniosków składanych, obecnie w budżecie gminy na ten cel jest 

zaplanowanych 11 000zł, 

Innych pytań nie złoszono. 

 

                                             Protokół z obrad XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 12 czerwca 2017r. 
                                                                                                                                          strona 4 

  



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

międzysesyjnym tj.od 8 maja 2017r do 12 czerwca 2017r. 

▶ poinformowała, o złożonych oświadczeniach majątkowych, wszyscy radni terminowo złożyli,  

oświadczenia zostały sprawdzone i zostaną przesłane do Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-

Koźlu,  

▶ poinformowala o posiedzeniach komisji w okresie międzysesyjnym, 

Dyskusja : 

nikt nie zabral glosu w dyskusji, 

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

budżetu za rok 2016 było omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 28 kwietnia 2017r.,na 

którym przedstawiono: 

a/  informację nt. sprawozdania finansowego  za rok 2016, 

b/  informację o stanie mienia komunalnego Gminy  na dzień 31.12.2016r. 

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 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  28 kwietnia 2017r. oraz 8 maja 2017r. 

-  wspólne posiedzenie komisji  dnia 28 kwietnia 2017r. 

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 135/2017 z dnia                    

04 kwietnia 2017r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej  opinii                           

o  sprawozdaniu  Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2016r.  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                           - 15 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -  0 głosów, 

Uchwała   XXVI/158/2017 Rady Gminy Cisek  z dnia 12 czerwca 2017 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 0012.4.2017 z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu oraz  analizy informacji                

o stanie mienia komunalnego , 

b/  uchwałę nr 1/2017 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 224/2017 z dnia 19 maja 2017r. 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                          - 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -  0 głosów,      

Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Gminy Cisek  z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik  nr 9 do protokółu sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk 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. 

Przystapiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r.projekt uchwały 

omówiła Pani  Alina Hanisz-Skarbnik Gminy . Komisja gospodarczo -budżetowa zmiany omawiała  

i pozytywnie je zaopiniowała.  
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Dyskusja : 

Zapytano o wydatki w dziale 900? Pani  Alina Hanisz -Skarbnik Gminy udzieliła wyjaśnień,że 

wydatki dotyczą usuwania awarii kanalizacyjnej w Landzmierzu , lecz gmina będzie ubiegała się 

 o zwrot środków finansowych z funduszu gwarancyjnego. 

Radny Wurst Alojzy zapytał, dlaczego dokładamy środki finansowe do "dowożenia uczniów"?  

Pani Alina Hanisz Skarbnik Gminy udzieliła wyjaśnień- za mało pieniędzy zaplanowano                          

w budżecie Gminy, do przetargu na nowy rok szkolny muszą  być środki finansowe. 

Radna Głombik Ewa-zapytała kto płaci za dojazd dzieci z innej Gminy ? Co jest płacone  z działu  

promocja? 

Wyjaśniono,że za dojazd dzieci na terenie gminy płaci Gmina, odnośnie pytania drugiego 

wyjaśniono, że są to wydatki na różne imprezy promujące gminę, jako przykład podano wyjazdy 

Młodzieżowej Drużyny OSP Miejsce Odrzańskie , Spływ Pływadeł lub zakup folderów i inne. 

Radna Ryborz Anna poinformowała,że komisja rewizyjna kontrolowała wydatki z tego rozdziału                     

i nie stwierdzono żadnych uchybień. 

Radna Sączawa Elżbieta- zapytała o wydatki tj. "dodatki mieszkaniowe"? 

Pani Alina Hanisz Skarbnik Gminy udzielia  wyjaśnień- to zadanie jest wykonane na polecenie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Zakonczono dyskusję.  Projekt uchwały poddano pod glosowanie: 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -  0 głosów,  

Uchwała Nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Cisek  z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie  zmian  

w  budżecie gminy na rok 2017 została jednogłośnie podjeta.Uchwała stanowi załacznik nr  10  do 

protokołu sesji. 

 

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

głosu Pani  Alinie Hanisz Skarbnik Gminy, która omówiła projekt uchwały. Radni nie zgłosili 

żadnych pytań.Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           - 15 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -  0 głosów,  

Uchwała Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Cisek  z dnia 12 czerwca 2017 r.  w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej jednogłośnie podjeto. Uchwala stanowi załacznik nr 11 do 

protokółu sesji. 

Przystapiono do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy. 

Dnia 18 maja 2017r.wpłynęło do Urzędu Gminy  pismo Pana Franciszkiewicza "skarga na 

bezczynność Wójta Gminy Cisek wobec braku podjęcia działań zmierzających do 

natychmiastowego zaprzestania bezumownego  korzystania z własności gminnej". 
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Zgodnie ze Statutem Gminy  rozpatrzeniem skarg na działalność Wójta zajmuje się Komisja 

Rewizyjna Rady Gminy Cisek,której przekazano pismo.Odczytano protokół komisji rewizyjnej, 

którego treść stanowi uzasadnienie projektu uchwały. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień -z dokumentów wynika, że jest to ewidentny konflikt 

sąsiedzki, droga w terenie od lat nie istnieje i nikt nie korzysta z tej drogi, mieszkańcy  mają dojazd 

do posesji. O spotkaniach i podejmowanych czynnościach strona skarżąca była poinformowana. 

Pomiar działki zlecono geodecie, pomiar będzie gminę kosztował ok. 1 000,-zł. Najpierw czyniono 

starania polubownego załatwienia spraw, jednakże nie udało się. 

Radny Wurst Alojzy- do tej pory rolnik użytkował i dbał o działkę,żeby teraz nie wpływały dalsze 

podania, o wykoszenie, o utwardzenie. 

Wójt Gminy Cisek zapewnił,że jest to droga wewnętrzna i nic więcej nie będzie na niej robione. 

Komisja uznala skargę za bezzasadną. Innych pytań nie zgloszono.    

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           - 15 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -  0 głosów, 

Uchwała Nr XXVI/162/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 12 czerwca 2017r w sprawie 

rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Cisek została jednogłośnie podjęta. Uchwała 

stanowi załacznik nr 12 do protokółu sesji.    

Zakończono podejmowanie uchwał.  

Ad.9 Zapytania i oświadczenia radnych. 

►Radna Ryborz Anna przekazała dwie informacje-1. poinformowała, o przystąpieniu do projektu 

ogłaszanego przez "NIVEA", poinformowała, że sołectwo przebrnęło przez etap I. Przedstawiła 

 w skrócie zasady,projekt ma nazywę "Podwórko Talentów NIVEA",trzeba było nagrać ciekawy 

filmik, tylko 20 filmów będzie nagrodzonych, trzeba jeszcze oddać głos na projekt, głosować 

można za pośrednictwem internetu, wszystkie zasady dotyczące głosowania  są umieszczone  na 

stronie internetowej gminy. Prosiła radnych i sołtysów o oddanie głosu jak również aby zachęcić 

mieszkańców. Pani radna zapewniła, że jeżeli się uda zrealizować omawiany projekt, to zaprosi 

wszystkich na odbiór placu zabaw. 2.Odnośnie bramy dla OSP w Przewozie poinformowała, że 

koszt wynosiłby ok. 25 000zł za 2 bramy łącznie z montażem , z czego jedna brama miałaby drzwi 

a druga byłaby bez drzwi.  

Wójt Gminy zachęcił wszystkich do udziału w głosowaniu. Odnośnie drugiej informacji wyjaśnił,że 

jeszcze nie ma środków finansowych na ten cel, ponieważ teraz zostaną wykonane zaplanowane 

remonty dróg oraz place zabaw w Przewozie, w Kobylicach, w Sukowicach,odnośnie bram - może 

znajdzie się tańsza oferta, Wójt zapewnił, że  o bramie pamięta.   

Pani Przewodniczaca Rady Gminy odnośnie  "Podwórka Talentów NIVEA"wyraziła zadowolenie  

"trzeba chwalić taką inicjatywę". 
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►Radna Sączawa Elżbieta- 1.zapytała o możliwość ustawienia znaku drogowego przyzwalającego 

na szybkość do 70km/godz. Na odcinku drogi od Landzmierza do Kobylic-są to drogi powiatowa  

i  wojewódzka. 2.zgłosiła naprawę pobocza drogi powiatowej k/posesji Wilk oraz zgłosiła 

uszkodzenie drogi powiatowej k/posesji Wolny w Landzmierzu. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- zawsze walczymy z nadmierną szybkością, a tutaj chcemy 

zwiąkszyć, zaproponował aby złożyć wniosek mieszkańców do zarządców drogi, odnośnie pkt 2 

usterki dotyczą drogi powiatowej więc właściciel spewnością usterki usunie.  

►Radna Lewicka Kazimiera- 1.jak powstał "Czysty Region" to była dyskusja dlaczego opłata za 

wywóz nieczystości nie jest inkasowana przez sołtysów, mówiono wtedy,że prowizja banku nie jest 

za wysoka, że można zapłacić raz na kwartał, jednakże dzisiaj prowizja bankowa wynosi 3,20zł za 

dowód wpłaty za 12 miesiecy to jest 38,40zł i zaproponowała aby przedyskutować temat, ponieważ 

chodzi o naszych mieszkańców.  2. Ostatnio w Cisku ustawiono w trzech punktach lustra 

przydrogowe zakupione z funduszu sołeckiego, mieszkańcy są z tego zakupu zadowoleni i jest 

potrzeba na montaż następnych : na ul.Mickiewicza z ul..Kopernika  przy gimnazjum k/krzyża, tam 

jest niewidoczny łuk drogi, poinformowała,że koszt ustawienia 3 luster wraz z projektem wynosił 

4 500zł. 3.oświetlenie mostu-zimą zaświecało się późno natomiast w lecie za wsześnie, 

poinformowała, że zaświeca się k/godz.19, gdzie zimą o tej porze jest ciemno i jest niebezpiecznie, 

natomiast latem o tej porze jest jasno.  

►Radny Stania Gerard- zabrał głos odnośnie pogotowia ratunkowego i zgłosił uwagę dlaczego  

w pogotowiu nie ma lekarza tylko jest ratownik medyczny ? Przytoczył przykłady, gdzie karetka 

 z Polskiej Cerekwi z ratownikiem medycznym nie dała sobie rady i wzywano karetkę 

 z Kedzierzyna-Koźla, niejednokrotnie jest to walka z czasem i pacjent umiera jeżeli szybko nie ma 

fachowej pomocy, szczególnie chodzi o miejscowości położone w cześci południowej gminy, prosił 

radnego powiatowego aby na Sesji Rady Powiatu temat poruszyć,   

►Radna Sączawa Elżbieta-zapytała o plac k/domu kultury w Landzmierzu, mieszkańcy chcą mieć 

ogrodzenie? Są miejscowości, które mają  kosztowniejsze projekty, jako przykład podała Steblów. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- jest problem ponieważ do Wójta dotarła wiadomość 

odmienna ,że niektórzy mieszkańcy nie chcą ogrodzenia, w dyskusji stwierdzono aby nasadzić 

krzewy ozdobne, które można przycinać. Na placu zabaw dzieci powinny być pod opieką rodzica. 

Przewodniczaca Rady Gminy poinformowała,że widziała place zabaw obsadzone krzewami 

ozdobnymi, sołectwo Landzmierz ma ogrodzony plac zabaw przy szkole podstawowej,  

zaproponowała aby temat jeszcze przedyskutować z mieszkańcami.  

Radna Głombik Ewa- zapytała o remont drogi powiatowej Cisek -Sukowice? 

►Radny Nawrat Fryderyk- poinformował aby na ul.Piotra Skargi w Roszowickim Lesie ustawić 

znak ograniczający tonaż, ponieważ jeździ tą droga transport ciężki, 
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Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- będzie ustawiony taki znak, komisja rolnictwa temat 

omawiała, jeszcze zostanie sprawdzone czy przedsiębiorca ma u nas zarejestrowane pojazdy, 

wyrobisko żwiru z Odry jest na etapie kompletowania dokumentacji i jak przedsiębiorca otrzyma 

stosowne zgody to będzie problem dla naszych dróg.Wójt prosił o propozycję w tym temacie, 

mostek w tym rejonie jest do przerobienia. Padła propozycja aby na całym odcinku ograniczyć 

tonaż. W dyskusji stwierdzono, że ul.Piotra Skargi  do ul. Brzozowej jest bardzo zdewastowana. 

Ad.   10.  Informacje oraz zapytania sołtysów. 

▶ Sołtys wsi Sukowice  Machulak Mariusz zaproponował aby na drodze gminnej od Roszowickiego 

Lasu w kierunku Sukowic również postawić znak ograniczający tonaż do 15 ton, k/posesji Groeger 

droga jest już zniszczona, dobrze byłoby wprowadzić ograniczenia przed uzyskaniem zezwoleń 

przez przedsiębiorcę "czasami trzeba myśleć szybciej". 

▶ Sołtys wsi Przewóz  Bulik Rajmund-1.zapytał w sprawie ustawienia luster? jako przykład podał 

ul..Krótką z ul.Długą (skrzyżowanie drogi gminnej z powiatową), 2.złosił brak utwordzonych 

poboczy przy nowozrobionej nawirzchni drogi  gminnej w Przewozie, problem już był zgłaszany 

 i dalej brzegi tej drogi nie są utwardzone kaminiem, 

Wójt Gminy udzielil wyjaśnień- w sprawie pkt.1 napisać wniosek Rady Sołeckiej w sprawie 

ustawienia lustra, Gmina porozmawia z powiatem, odnośnie pkt 2 zostanie sprawdzone w terenie, 

▶ Sołtys wsi Dzielnica  Fielhauer Elżbieta- zgłosiła wykoszenie poboczy dróg wojewódzkich? 

Wójt Gminy potwierdził,że widoczność jest fatalna , prawdopodobnie był problem z przetargiem  

na wykaszanie dróg, 

▶ Sołtys Burek Weronika -zapytała w sprawie odwodnienia ul.Nowej w Roszowickim Lesie? 

Radny Stania Gerard udzielił wyjasnień -nie jest jeszcze zrobione, na miejscu wynikły inne 

problemy. 

▶ Kurfeld zapytał w sprawie remontu drogi na odcinku Błażejowice -Ponięcice droga jest  

 w fatalnym stanie.  

Stan drogi zostanie sprawdzony w terenie. Światła oświetlające most  na Odrze będą zdemontowane 

najprawdopodobniej sterowniki światła nie działają. 

Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje radnych,  

Odczytano odpowiedź Zarządu Dróg Wojewdzkich na interpelacje radnych z Łan,Landzmierza 

 i Kobylic. radni wyrazili niezadowolenie z odpowiedzi ponieważ kierowcy dalej szybko jeżdżą  

k/ szkoły w Łanach, prace pozostałe są wykonane pobieżnie.  Wójt Gminy poinformował, 

 o negatywnej odpowiedzi na temat sygnalizacji światlnej k/szkoły w Łanach. 

Radna Szczuka Agnieszka – co ma wspólnego natężenie ruchu do szybkości , dzieci uciekają 

z pasów, tam musi być ciągle osoba, która przeprowadza dzieci przez drogę, tylko, kto bedzie 

odpowiadał, jeżeli dojdzie do wypadku? Ustalono zrobić zdjęcia z widocznym nr rejestracyjnym                     

i zgłaszać na policję. Jeżeli chodzi o odpowiedź na interpelację w sprawie chodnika w Łanach to 

radna również wyraziła niezdowolenie ponieważ niektóre kafelki poprawiono a chodnik wymaga 

naprawy na całej długości i radnej nie chodziło o nową kostkę brukową, lecz o wyrównanie tego  

co jest,  na całej dlugości, obecnie na nierównym  chodniku co chwilę ktoś sie przewraca.  
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Ad.12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji . 

Radny Powiatu Rajmund Frischko -poinformował o udzielonym absolutorium dla Zarżadu Powiatu, 

jezeli chodzi o funcjonowanie powiatu to powiat Kędzierzyn-Koźle jest na jednym z pierwszych 

miejsc w Polsce, drogi powiatowe są wykoszone wszystkie, dobry wykonawca to nie ma żadnych 

uwag, żadnych skarg i zapomniano o temacie  wykaszania. Poinformował, że przy przetargach 

niepokojące są wysokie ceny, jeżeli chodzi o remonty.  Wytłumaczył finansowanie remontów dróg, 

cena remontu  kilometra drogi to koszt miliona złotych.  Przedstawił finansowanie remontu odcinka  

drogi Cisek -Sukowice, na ten cel jest dotacja rządowa pozyskana dzięki Gminie Cisek i remont 

drogi musi być zrobiony do końca bieżącego roku, w przeciwnym razie dotację trzeba zwrócić.  

Poszukuje się jeszcze ok 300 000,zł ponieważ taka kwota zabraknie do omawianego remontu. 

Odnośnie szybkości na drodze powiatowej i wojewódzkiej na odcinku Landzmierz-Kobylice,  

z jednej strony możemy porównać wymieniony odcinek drogi prostej (ok.1,5km)z drogą krajową, 

gdzie zabudowa jest większa, należałoby zmienić infrastrukturę aby zwiększyć bezpieczeństwo, 

następnie zdecydować o szybkości, jako przykład podał przystanek autobusowy  w Biadaczowie, 

który musiałby być zabezpieczony barierką a po przeciwnej stronie zatoczą,  

Radny Powiatu Rajmund Frischko- odnośnie funkcjonowania "Czysego Regionu" poinformował, 

że w tym roku znowu będzie ogłaszany przetarg na odbiór nieczystości i jeżeli wygra firma  inna, 

to znowu będą odbierane kosze a następnie otrzymamy nowe od firmy która ten przetarg wygra, 

należałoby się zastanowić czy nie zakupić pojemników na własność. 

Radny Powiatu zasugerował, że za stan dróg są osoby odpowiedzialne , zaproponował aby zaprosić 

taką odpowiedzialną osobę na obrady sesji. Wtedy tematem przewodnim jest temat dróg, należy 

przygotować sprawozdanie z wykonanych prac.  Radny powiatu przedstawił  zasady finansowania    

i zasady planowania prac na drogach.  Poinformował,że tak się dzieje w powiecie,  jeżeli jest  temat 

dróg to drogowcy sa zapraszni , jeżeli szpital to przedstawiciele szpitala.  

Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Radnem i zapewniła, że zostaną zaproszeni zarządcy 

dróg.   

Wójt Gminy poinformował, że mieliśmy już takie sesje, nie zawsze przyjadą osoby kompetentne 

tylko osoby w zastępstwie. Radni wspomnieli Panią kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich, która  

wtedy zapewniła,że nic nie bedzie robione na naszej gminie ze względu na brak środków 

finansowych,  jak również powiedziała, że nasi mieszkańcy mogą się cieszyć, że aż tyle prac 

zostało wykonanych na naszym terenie. 

Sołtys Kurfeld Alfred- wyjaśnił zasady wykaszania, brał udział w przetargu ogłoszonego przez 

Zarząd Dróg Powiatowych   i z powiatem była podpisana umowa na wykoszenie pasa o szerokości  

1,30m a to jest 1 przejazd kosiarką , poinformował, że na terenie naszej gminy wykaszał pas 2 m. 

Radny Wurst Alojzy – w ubiegłym roku nie było nic wykaszane, na wiosne można było spalić 

suchą trawę ,a tak, sucha trawa stoi do dzisiaj,  

Radny Powiatu Rajmund Frischko wyjaśnił, że zimowe wykaszanie przydrożne, powiat wykonywał 

we właswnym zakresie ,  
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Sołtys Sączawa Elżbieta zapytała -jak  w kilometrach przedstawia sie koszenie? 

Kurfeld Alfred wyjaśnił droga Roszowice-Biadaczów jest 10,9km, droga Cisek -Bierawa 500m, 

Zakrzów -Cisek 3km, Sukowice-Długomiłowice 2,200km, Roszowice-Steblów – 2 km,Miejsce 

Odrzańskie -Dzielnica-4,150km, Dzielnica-Przewóz 3,200km Miejsce Odrzańskie-Lasoki 2 km. 

Pani Sączawa Elżbieta – jak jest zapłacone tak jest wykaszane. 

Ad.12.Innych wniosków nie zgloszono. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk 

słowami „zamykam obrady XXVI Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.18.15 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                     Przewodnicząca 

                                                                                                    Rady Gminy Cisek 

  

                                                                      /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Protokół z obrad XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 12 czerwca 2017r. 
                                                                                                                                          strona 12 

 

 

 


