
                                                                      Protokół 

                              z obrad XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 17 lipca 2017r.-godz.10.00 

 

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

otworzyła    i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, wszyscy obecni  . Obrady XXVII 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. 

Ad. 2. Powitała  gości zaproszonych Panią Marzenę Gambal  i Pana Mirosława Zawadzkiego 

pracowników Powiatowiatowej Inspekcji Weterynaryjnej Kędzierzyn – Koźle, powitała radnych, 

sołtysów i pracowników urzędu. Odczytała niżej wymieniony porządek obrad:            

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy.  

4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii nt spraw bieżących.   

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6.  Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych     

w okresie międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwał: 

 a/zmian do budżetu gminy, 

 b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

 c/ statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku 

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 ? Przewodnicząca Rady zgłosiła zmianę do porzadku obrad, 

polegająca na wykreśleniu projektu uchwały  statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku. 

Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który wyjaśnił,że  statut jest obszerny zawiera ponad 100 stron 

 i nie jest jeszcze dopracowany, radczyni prawna nad nim pracuje,następnie zostanie on omówiony  

i zaopiniowany przez komisję oświaty, dlatego postanowiono przesunąć podjęcie tej uchwały na 

obrady  następnej sesji.    Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           - 15 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów,    

Wniosek jednogłośnie przyjęto. Porządek obrad,  po zmianach przedstawia się nastepująco:         

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy.  

4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii nt spraw bieżących.   

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6.  Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych  

w okresie międzysesyjnym. 

 

 



 

 

7. Podjęcie uchwał: 

 a/zmian do budżetu gminy, 

 b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

8.Zapytania i oświadczenia radnych, 

9.Informacje oraz zapytania sołtysów 

10.Odpowiedzi na interpelacje radnych 

11.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Porządek obrad po dokonanych zmianach poddano pod głosowanie: 

głosowanie: za przyjęciem      - 15 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów,  

Porządek obrad po zmianach jednogłośnie przyjęto. Przystapiono do jego realizacji. 

Ad. 3. Przystąpiono do przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji z dnia 12.06.2017r.,Przewodnicząca 

Rady zapytała o uwagi? żadnych uwag nie zgłoszono. Przyjęcie protokołu poddano pod 

głosowanie: za przyjęciem      - 15 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów,  

Protokół jednogłośnie przyjęto.  

 

Ad.4. Udzielono głosu zaproszonym gościom, którzy przedstawili informację na temat  zagrożenia  

chorobowego trzody chlewnej afrykańskim pomorem świń. Wirus jest bardzo aktywny i długo się 

utrzymuje,  szybko się  rozprzestrzenia. Zakażone dziki znaleziono w Czechach. Choroba ta istnieje 

od 2007roku wtedy została wykryta na terytorium Kaukazu i Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie oraz 

Białorusi,   w  2014 ogniska wykryto na Litwie,Łotwie,Estonii oraz w Polsce.  W tym roku 

znaleziono 53 ogniska w naszym kraju, natomiast u  dzików w Czechach odkryto 300 ognisk 

omawianego wirusa. Pokonanie odległości 100km przez dzika  nie jest problemem. Przedstawiono 

objawy choroby: początkowo występuje  wysoka gorączka, są liczne padnięcia zwierząt,towarzyszą 

również takie objawy jak:  sinica skóry, drobne ale liczne wybroczyny w skórze, duszność, pienisty 

lub krwisty wypływ z nosa, biegunka często z  domieszką krwi. Dokładny opis choroby, jak 

również jak zapobiegać,co zrobić w przypadku wystąpienia choroby, przedstawiają ulotki, które 

będą rozprowadzone wśród mieszkańców. Sołtysi otrzymali ulotki jak również ulotki będą 

wyłożone w urzędzie gminy. Ulotki stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokółu sesji.    Wirus 

rozprzestrzenia się poprzez paszę np. zielonka na pryzmie  poprzez ściółkę-słoma również 

przechowywana jest na pryzmach na zewnątrz budynków , poprzez zakup prosiąt niewiadomego 

pochodzenia, za pośrednictwem człowieka. Poinformowano przed wejściem do chlewni należy  

zmienić ubranie wraz z butami, po wyjściu podobnie zmienia się odzież wraz z butami. Nie wolno 

karmić trzody chlewnej zlewkami. Jeżeli pokażą się ogniwa choroby wśród trzody chlewnej to 

będzie klęską dla naszej gospodarki, ponieważ nikt nie kupi mięsa z Polski. Inspekcja 

Weterynaryjna zapewniła, że z tą chorobą nie ma żartów, stanowi bardzo duże zagrożenie dla 

branży mięsnej. Bardzo ważnym elementem zapobiegawczym jest bioasekuracja.  
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Pasze, ściółka powinna być ogrodzona, budynki gospodarcze powinny być zabezpieczone.  Jeżeli 

rolnik nie dostosuje się do zasad bezpieczeństwa to może dojść do wybicia wszystkich sztuk trzody 

chlewnej bez jakiegokolwiek odszkodowania, natomiast jeżeli rolnik zgłosi, że nie jest w stanie 

zabezpieczyć swojego stada wtedy trzoda jest zabijana a rolnik otrzymuje odszkodowanie.  

Ważne jest aby na bieżąco zgłaszać pogłowie trzody w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, ponieważ jest to obowiązek jak również ze zgłoszeń będzie widoczne, że w danym 

gospodarstwie w krótkim czasie padło dużo trzody chlewnej, wtedy Agencja powiadamia  Inspekcję 

Weterynaryjną i weterynarze niezwłocznie odwiedzają zagrożone gospodarstwo.    

Jeżeli jest stwierdzone występowanie choroby wtedy jest redukcja stada, poinformowano, że na 

Ukrainie choroba w ogóle nie jest zwalczana. Wirus szybko się mutuje , ma dużą przeżywalność  

w mięsie mrożonym  przeżywa nawet 3 lata. Myśliwi po polowaniach nie powinni przez co 

najmniej 3 dni nie wchodzić do chlewni .Inspekcja weterynaryjna na przykładzie innych państw 

podała przykłady, gdzie bioasekuracja się sprawdziła. 

Dyskusja: 

Radny Wurst Alojzy zapytał co robi się w kierunku zmniejszenia pogłowia dzików, ponieważ 

widzimy,że podchodzą coraz bliżej zabudowań? 

Wyjaśniono,że wzdłuż autostrady A4 będzie odstrzał dzików, lecz nie można zlikwidować 

wszystkich dzików. 

Radna Ryborz Anna -zapytała czy wirusa tej choroby nie można tak zwalczać jak wściekliznę 

wśród lisów czyli poprzez zrzucenie szczepionki. 

Weterynaria – na razie nie ma takiej szczepionki, zakażony dzik żyje ok.3 dni, lecz  może być opcja 

taka, że dzik przyzwyczai się do choroby i będzie żył dłużej. Należy zgłaszać weterynarii każdego 

padniętego dzika. 

Radny Tomek Golasz zapytał o utylizację „ padłych sztuk”? Kto jest  odpowiedzialny: jeżeli padnie 

w lesie no to odpowiadają leśnicy, jeżeli na drodze to zarządca drogi, jeżeli na terenie gminy to 

gmina, na terenie prywatnym? 

Weterynaria- podmiot, który jest właścicielem lub zarządcą odpowiada za utylizację. 

Radna Ryborz Anna -zapytała , jeżeli dzik padnie to długo utrzymuje się wirus w padłym 

zwierzęciu?  Czy przedostaje się do gleby? 

Weterynaria- wirus utrzymuje się w odchodach, moczu,krwi, kilka miesięcy podobnie jest  ze 

skażoną glebą, w chłodnych temperaturach wirusy żyją dłużej,padnięte zwierzę stanowi duże 

zagrożenie dla zdrowej zwierzyny, poinformowano,że weterynaria ma sposoby na utylizację 

padłych zwierząt. Nawet mocno rozłożoną padlinę bierze się do badania. 

Zakończono dyskusje. Podziękowano  inspekcji  weterynaryjnej. 

  

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

w okresie międzysesyjnym tj od  12 czerwca 2017 do 17 lipca 2017r. 

-podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na budowę  kanalizacji w Cisku, obecnie 

kompletuje się dokumenty, następnie zostanie ogłoszony przetarg, wybór oferty oraz2-letnia 

realizacja zadania, podał kwotę inwestycji, 

- poinformował o pobycie dzieci z Gminy partnerskiej Breitungen położonej w Niemczech  były to 

jednotygodniowe kolonie w trakcie których  zorganizowano dzieciom  różne atrakcje tj. przejazd 

statkiem po Odrze, wyjazd do muzeum miniatur w Olszowej ,gry  i zabawy na boisku ORLIK, 

noclegi i śniadania dzieci miały w Zakrzowie w nowym Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym, 

-odbyło się spotkanie w OPOLU z Polską Spółką Gazowniczą .nt. sieci gazowej, jest możliwość 

gazyfikacji gminy,  
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-poinformował o szkodach jakie wyrządziło „tornado” w miejscowości Landzmierz, trwają prace  

 z usuwaniem skutków ,ucierpiało 124 posesji,  w dniach 8 i 9 lipca komisje powołane przez Wójta 

Gminy  wyceniały straty, dnia 8 lipca 2017roku odbyło się  spotkanie    z Wojewodą Opolskim  

i Starostą Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, tematem było omówienie działań związanych  

z usuwaniem skutków tornada, dnia 11 lipca odbyło się spotkanie mieszkańców Landzmierza 

 z Wojewodą Opolskim również w tym temacie, przedstawił kwotowo wycenione szkody zarówno 

w uszkodzonych budynkach mieszkalnych jak i gospodarczych, kataklizm miał miejsce dnia 7 lipca 

2017 dokładnie w 20 rocznicę powodzi, 

Wójt Gminy podziękował, za pozytywną postawę mieszkańców Landzmierza, w tym samym dniu 

bardzo sobie nawzajem  pomagano, nasze Ochotnicze Straże Pożarne również  przystąpiły do prac 

zabezpieczających uszkodzone dachy, pierwsza pomoc jest udzielona ,teraz trwa wycena szkód, 

osoby samotne są objęte szczególną pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wójt 

poinformował,że dach na budynku szkoły i budynku komunalnym obok szkoły został  uszkodzony 

 i również jest zabezpieczony, szkody wyceniono na 89 000zł budynek szkoły i 87 000zł budynek 

komunalny,  

Wójt Gminy poinformował,że wspólnie z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej panuje się nad 

organizacją prac  , wiele mieszkańców we własnym zakresie organizuje sobie prace remontowe , 

usuwanie odpadów tzw.”szpermil”jest ustalony z „Czystym Regionem” . 

dyskusja; 

 Ryborz Anna – koszt remontu dachów na budynkach komunalnych w Landzmierzu to koszt ponad 

160 000zł, czy budynki były ubezpieczone?  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-budynki komunalne są ubezpieczone i ubezpieczyciel został 

poinformowany, trwają starania aby na remont omawianych dachów komunalnych pozyskać 

również środki finansowe  zewnętrzne: rządowe lub oświatowe, remont tych budynków musi być 

wykonany w czasie wakacji. 

Radny Stania Gerard wyraził zadowolenie z dobrej informacji odnośnie gazyfikacji gminy w tej 

sprawie należałoby poinformować mieszkańców. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- na pewno współpraca w tej kwestii będzie, na pewno trzeba 

będzie sporządzić dane tj. ilość przyłączy, ustalić cenę, na obecnym etapie nikt nie mówi o cenie 

gazu, prace wykonuje Polska Spółka Gazownicza,skąd będzie gaz nie wiadomo, jest to coś dobrego 

przy walce ze smogiem, z pewnością czas realizacji będzie  odległy, 

Radna Lewicka Kazimiera- zapytała w sprawie kanalizacji w Cisku, czy na etapie projektowania 

będą konsultacje  z mieszkańcami? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-z każdym zainteresowanym mieszkańcem będą dokonywane 

uzgodnienia indywidualne.  

Radny Cichoń Łukasz-zapytał Wójta czy wystąpiono o zapotrzebowanie  finansowe na remonty 

uszkodzonych dachów, których remont opiewa na kwotę powyżej 20 tys. złotych ?  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- w oparciu o kosztorysy indywidualne będzie robione 

zapotrzebowanie na środki finansowe. 

Innych pytań nie zgłoszono. 
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Ad.6. Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

Poinformowała,że na prośbę  Weterynarii zostali zaproszeni  pracownicy tej instytucji  w związku 

 z zagrożeniem choroby zakaźnej jaką jest afrykański pomór świń. Poinformowała o wysłaniu 

korespondencji do Posła Grabowskiego, poinformowała o sesji Młodzieżowej Rady Gminy, 

poinformowała o wysłaniu do urzędu skarbowego oświadczeń majątkowych, poinformowała,że 

następne sesje Rady Gminy będą odbywały się o godz.16.00 dlatego, aby w obradach mogli 

uczestniczyć zainteresowani  mieszkańcy. 

dyskusja : 

nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.  

Ad 7. Przystąpiono do podjęcia uchwał.  

Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz-Skarbnik Gminy ,która omówiła zmiany do budżetu gminy na 

rok 2017. 

Dyskusja: 

Radna Ryborz Anna -w Cisku będzie robiony trzeci plac zabaw natomiast na plac zabaw w 

Przewozie brak odzewu, lecz plac zabaw będzie urządzony z projektu „NIVEA”, odnośnie bramy 

garażowej również brak odzewu, uważa,ze niektóre miejscowości są traktowane „po macoszemu”. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- dla pierwszoklasistów przy podstawówce musi być plac 

zabaw, natomiast drugi plac zabaw będzie finansowany z funduszu sołeckiego i sołectwo ma na ten 

cel zaplanowane pieniądze w kwocie 10 000zł, Cisek jest miejscowością dużą. 

Radna Ryborz Anna zapytała również o urządzenie placu przed świetlicą w Przewozie? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- koszt placu przed świetlicą wiejską to ok. 150 000zł, był 

również kosztorys tańszy, lecz sołectwo Przewóz chce mieć również wydzielony parking, jest 

propozycja aby tę inwestycję zrobić z programu „Odnowa Wsi”gdzie planowane jest 100% 

dofinansowania, poinformował, że sołectwa tj. Kobylice, Steblów, Sukowice oczekują na 

dofinansowanie również z tego projektu. Odnośnie  bramy garażowej Wójt Gminy wyjaśnił, że nie 

ma zaplanowanych środków finansowych na ten cel, wybrano priorytety najważniejsze  do 

zrobienia, bramy garażowe mogą poczekać. 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy Cisek dodała do wypowiedzi Pana Wójta,że uczestniczyła  

w posiedzeniu komisji gospodarczo-budżetowej, które było „dość burzliwe”, jednakże komisja 

uszanowała argumenty Wójta Gminy. 

Przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej Tomasz Golasz wyjaśnił,że środki finansowe 

przeznaczone na plac zabaw w Cisku wrócą poprzez zwiększoną subwencję, szkołę musimy 

wyposażyć, rodzice i Pani dyrektor tej placówki włożyli dużo pracy w urządzenie szkoły.   

Sołectwo Sukowice również zaplanowało urządzenie placu zabaw  ze środków funduszu 

sołeckiego. Komisja przeanalizowała , przegłosowała i pozytywnie zaopiniowała omawiane 

zmiany. 

Radna Kazimiera  Lewicka  udzieliła wyjaśnień do zarzutów odnośnie placu zabaw w Cisku:  placu 

zabaw w Cisku nie było, ponieważ nie było miejsca, obecnie działka jest uprzątnięta i jeżeli jest 

propozycja na urządzenie tej działki to jest negatywny komentarz, w Cisku nigdy pieniędzy nie 

przejadano, środki funduszu sołeckiego w roku przyszłym zostaną przeznaczone na urządzenie 

placu zabaw w przy ul. Planetorza, w tym rejonie jest „centrum wsi” jest sklep Dino, jest Gmina, 

jest kościół, a w pobliżu zachwaszczony plac.  

Radny Golasz Tomasz potwierdził,że zawsze liczy się priorytet. 
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Radna Sączawa Elżbieta-jeżeli jest sprawiedliwy podział środków finansowych to zwróciła się  

z prośbą aby radny Tomasz Golasz przygotował zestawienie wydatków z „rad sołeckich”, 

Landzmierz oczkuje również na dofinansowanie, Przewóz od dłuższego czasu oczekuje na 

zagospodarowanie placu przed świetlicą i na bramy garażowe dla OSP, nie może tak być aby jedne 

wsie otrzymywały dodatkowe środki finansowe a inne nie. 

Sołtys Kurfeld Alfred -podziela zdanie Pani radnej i Pani sołtys Elżbiety Sączawa. 

Radny Golasz Tomasz poinformował,że są zaplanowane wydatki na remonty dróg, do których 

dołożono 200 000zł , planuje się remonty w miejscowościach Landzmierz, Przewóz, Steblów, 

Kobylice, Błażejowice, Cisek. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- formowanie zarzutów że nic się nie dzieje jest krzywdzące, nie ma 

takiej miejscowości, gdzie nie zrobiono nic,”nie biczujmy się nawzajem”, robimy starania aby 

pozyskać środki finansowe z różnych źródeł przytoczył przysłowie  „kroimy tyle materiału na ile 

starcza”.   

Zakończono dyskusję:      

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                     - 1 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -  0 głosów,  

Uchwała Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie  przyjęcia 

zmian   do budżetu gminy na rok 2017 większoscia głosów została  podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr  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. Komisja gospodarczo-budżetowa omawiała temat i pozytywnie 

zaopiniowała. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                     - 1 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie przyjęcia 

zmian wieloletniej prognozy finansowej większością głosów została  podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr    do protokółu sesji. 

Ad. 8. Nikt z radnych nie zabral głosu 

Ad. 9.Udzielono głosu sołtysom: 

Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka- zgłosiła montaż barierek ochronnych przy drodze powiatowej 

w Cisku "na tzw Odrzysku" - na odcinku drogi od Gimnazjum do ul.Zakole po przeciwnej stronie. 

Obecnie droga ta ma zrobioną nową nawierzchnię  samochody jeżdżą z dużą szybkością, może 

dojść do nieszczęścia, ponieważ na opisywanym odcinku jest stroma skarpa. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, aby napisać wspólnie z radnymi interpelację która zostanie wysłana 

pismem przewodnim do zarządcy drogi. 
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Sołtys wsi Landzmierz Sączawa Elżbieta-zapytała czy będzie możliwość otrzymania ładowarki do 

gruzu wraz z kontenerem? Poinformowała,że w sobotę tj.15.07.2017r. zostały przywiezione, 

zapełnione 2 kontenery z Kietrza, które bezpłatnie zostały zabrane. Zaproponowała aby nagłosnić 

temat sponsorowania osób poszkodowanych, może byłyby firmy chętne. 

Wójt Gminy Cisek udzielil wyjaśnień- nie wszystkie odpady z obszaru,gdzie wystąpiła trąba 

powietrzna będą odbierane bezpłatnie, należy  odpady wysegregować, poinformował, że dnia  

18 lipca będą obierane również inne odpady tzw."szpermil". 

Odnośnie sponsoringu zabrala glos Kazimiera Lewicka, że parafie zbierały ofiarę na 

poszkodowanych, pieniądze z pewnością bedą przekazane do dyspozycji sołectwa. 

Pani sołtys Sączawa Elżbieta podziękowała wszystkim za okazaną pomoc odrazu po zdarzeniu 

losowym. 

 Radny Cichoń Lukasz -podziękował w imieniu mieszkańców Pani sołtys Elżbiecie Sączawa za 

wkład pracy wniesiony na rzecz poszkodowanych w miejscowości Landzmierz oraz podziękował 

strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy odrazu przystąpili do prac polegajacych na 

zabezpieczeniu uszkodzonych dachów. 

Pani Sołtys Elżbieta Fielhauer-zgłosiła wykoszenie poboczy przy drodze wojewódzkiej od Polskiej 

Cerekwi w kierunku Błażejowic, poinformowała,że od Dzielnicy do Łan jest wykoszone. 

Sołtys wsi Błażejowice Kurfeld Alfred przyponiał,że od 10 lat upomina się jako sołtys aby 

cokolwiek zrobić w Błażejowicach, lecz wszystko jest na "nie", remont świetlicy, łatnie dziur, 

zrobienie chodnika, wszystko na "nie", sołectwo z funduszu sołeckiego ma tylko 10 000zł do 

dyspozycji rocznie. Zapytał czy są to niestworzone wymagania, dziury na polnych drogach są 

łatane, sołectwo bardzo by chciałao aby zaplanować jakieś środki finansowe na remont drogi           

 w Błażejowicach. 

Wójt Gminy zapytał czy sołectwo rezygnuje z łatania dziur na drogach w tym roku? oraz 

poinformował,że nie można obiecać remontu drogi ponieważ wszystko jest zależne od posiadanych 

środków finansowych. 

Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. Żadne odpowiedzi na  interpelacje radnych  nie 

wpłynęły. 

Ad. 11.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Radny Golasz Tomasz-zapytał w sprawie godzin udostępniania  boiska ORLIK w Roszowickim 

Lesie, do radnego dotarła wiadomość,że nasze kluby sportowe jeżdżą trenować na boisko do 

Zakrzowa . Należałoby dostosować godziny otwarcia, chodzi o kwestie personelu. 

Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami 

„zamykam obrady XXVII Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.12.00 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann                                                                                       

      

                                                                                                         Przewodnicząca  Rady Gminy  

                                                                                                                             Cisek 

 

                                                                                                               /-/Rozwita Szafarczyk 
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