
 

                                                                PROTOKÓŁ 

                   z obrad XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 23  października  2017r.-godz.16.00                                          

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

 i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła prawomocność 

obrad na 15 radnych, wszyscy obecni  . Obrady XXIX 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 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała porządek obrad i zapytała o uwagi.Radni nie  

zgłosili  żadnych uwag. 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII 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  

7. Informacja  Wójta Gminy nt. realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017r. 

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

 dotyczącej przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. 

 b/ przedstawienie opinii komisji stałych rady, 

 c/ dyskusja , 

8. Przedstawienie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Cisek na lata 

2015-2016, 

9.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/  zmian do budżetu gminy na rok 2017, 

b/  zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

c/  przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  roku 2018”,  

d/ przyjęcia programu ochrony środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 z perspektywą na 

lata 2021-2024, 

e/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Roszowickim Lesie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II 

w Roszowickim Lesie, 

f/   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 

 w Landzmierzu  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Landzmierzu, 

g/stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Łanach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawowa w Łanach, 

10. Zapytania i oświadczenia radnych, 

11. Informacje oraz zapytania sołtysów, 

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

13. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

Przyjecie porządku obrad poddano pod głosowanie: 



za przyjeciem                           -15 głosów, 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów,  

Porządek obrad jednogłośnie przyjeto, przystapiono do jego realizacji. 

Ad.3  Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej sesji. Radni 

nie zgosili żadnych uwag do protokołu,  Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy 

Cisek poddano pod głosowanie : 

za przyjeciem                          -15 głosów, 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów,  

Protokół z obrad XXVIII sesji jednogłośnie przyjęto. 

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

w okresie międzysesyjnym tj od 21 sierpnia 2017r. do 23 października 2017r.: 

-poinformował o pobycie w naszej gminie delegacji z Gminy Breitungen, 

-podziękował organizatorom  dożynek  wiejskich i parafialnych, były to imprezy bardzo ładnie 

zorganizowane pod każdym względem, 

-poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z Wojewodą Opolskim nt "wykorzystania rzeki 

Odry," 

-poinformował,że w ramach współpracy młodzieży gimnazjalnej z miastem HAMM z Niemiec  

 w naszej gminie przebywała  młodzież z Hamm, która międzyinnymi została ugoszczona  

w Urzędzie  Gminy, 

-poinformował o szeregu spotkań w powiecie, 

-poinformował o przetargach na remonty dróg, odbyły się dwa przetargi, gdzie w obydwu 

przypadkach  oferenci przekroczyli kwotę środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy, 

do drugiego przetargu zgłosił się tylko jeden oferent, który ostatecznie odmówił podpisania umowy, 

-odbył sie przetarg na dostawę oleju opałowego do naszych obiektów, który unieważniono, drugi 

przetarg odbędzie się 25.10.2017r. 

W związku z tym,że przetargi w sprawie remontów dróg nie doszły do skutku przedyskutowano 

wykonanie niektórych prac drogowych we własnym zakresie tj: łatanie dziur na drogach, 

wykonanie odwodnienia na ul.Cichej w Landzmierzu oraz na ul.Leśnej w Steblowie, w Przewozie 

utwardzić ubytki dróg kamieniem.  

Dyskusja :   

Radny Wurst Alojzy-zapytał w sprawie remontów czastkowych dróg, czy jeszcze w tym roku będą 

wykonywane? 

Radna Ryborz Anna -zapytała dlaczego tak późno ogłoszono przetarg na remonty dróg? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień -w zależności od pogody zostaną wykonane cząstkowe remonty 

dróg z wycinką ubytków, a przetarg ogłoszono jak były środki finansowe w budżecie gminy, za 

późno dołożyliśmy środki finansowe  na ten cel.  
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Radny Stania Gerard zaproponował aby recykling uzupełnić frezowinami, 

Radna Kazimiera Lewicka zaproponowała aby cząstkowe remonty dróg odłożyć do wiosny, 

ponieważ jeżeli są źle wykonane ze wzgledów pogodowych to są "wyrzucone pieniądze". 

Innych pytan nie zgloszono.   

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

międzysesyjnym tj w okresie od 21 sierpnia 2017 do 23 października 2017r. 

- poinformowała o posiedzeniach komisji, 

- poinformowała,że również uczestniczyła w rozmowach z delegacją z Gminy Breitungen, była to 

wymiana doświadczeń, 

-odczytała pismo Wojewody Opolskiego w sprawie analizy oświadczeń majątkowych,  

Wiceprzewodniczący Rady Gerard Stania poinformował o uczestnictwie delegacji w obchodach 

"dnia edukacji" w szkole w Cisku, wyraził zadowolenie i podziękowanie dla Wójta Gminy jak 

również dla Pani dyrektor Malgorzaty Szczygieł-Pander, za podjętą decyzję o utworzeniu klasy I  

w Cisku.  Odnośnie klasy pierwszej w tej szkole było wiele kontrowersji, a jest bardzo dobrze, 

pierwszaki w tej szkole są "siłą", zaangażowano ich do występu i zrobiły to bardzo ładnie, dzieci są 

zadowolone co dało się odczuć, klasy jak również zaplecze socjalne, doskonale  urządzono. Dzień 

Edukacji odbył się dnia 13 października 2017r w Publicznej Szkole Podstawowej w Cisku.  

Poinformiwal również,że w dniach 14-15 października br uczestniczył w wystawie rolniczej, która 

odbyła się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, wystawa była ładnie 

zorganizowana, tylko mało wystawców, brakowało wystawców trzody chlewnej. 

Radny Hałas Diter poinformował,że ze wzgędu kwarantannę na chorobę zakaźną jaką jest 

afrykański pomór świń zabrakło hodowców trzody chlewnej. 

Radna Donata Proksza również potwierdziła,że pierwszoklasiści uświetniły "Dzień Edukacji", 

dzieci są szczęśliwe, klasy bardzo ładnie urzadzone, bardzo dobra decyzja w sprawie utworzenia 

Szkoły Podstawowej w Cisku. 

Nie zgłoszono żadnych pytań.    

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

Udzielono głosu Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego Alojzemu Wurst,który przedstawił informację z działalności komisji .  

Dyskusja: 

Radni przedyskutowali sprawę zarurowania rowu i urządzenie parkingu w pobliżu kościoła 

w Nieznaszynie, droga wraz z przydrożnym rowem należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich,  

w dyskusji stwierdzono,że parking -ok 15m,byłby bardzo potrzebny. 

Pani Sołtys Kornelia Draga poinformowała, że zebranie wiejskie sołectwa Nieznaszyn temat 

omawiało i zdania były podzielone, wiec poddano pod głosowanie na 50 obecnych osób  za 

urządzeniem parkingu głosowało 9 osób, mieszkańcy Nieznaszyna do kościoła chodzą pieszo więc 

problemu nie widzą. 

Wójt Gminy poinformował, że tematu nie rozwiążemy na sesji,nie uzgodnimy czy jest celowym 

budowa parkingu czy też nie jest celowym, jeżeli jest taka wola mieszkanców to należałoby napisać 

pismo  do Zarządu Dróg Wojewódzkich (sołectwo +rada parafialna), na te prace musi być zgoda 

zarządcy drogi. 
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Odnośnie nowej bramy garażowej dla OSP w Przewozie Radna Ryborz Anna   zapytała czy komisja 

zobaczyła z bliska bramę, brama jest nieszczelna, źle sie zamyka, garaże są ogrzewane elektrycznie 

i jest duża strata ciepła. Odnośnie placu k/świetlicy również wyjaśniła,że jest błoto 

 i jak odbywają się jakiekolwiek imprezy to uczestnicy podjeżdżają samochodami pod same drzwi.  

Sołtys Bulik Rajmund-dodał do wypowiedzi,że dziury na placu  przed świetlicą mieszkańcy łatali 

we własym zakresie i już nie będą w tym zakresie nic robić. 

Udzielono głosu przewodniczacemu komisji gospodarczo-budżetowej , który przedstawił 

informację z działalności komisji. 

Dyskusja: 

Radny Mikliss Norbert- zabrał głos w sprawie funkcjonowania ORLIKA w Roszowickim Lesie, 

które powinno być czynne o godz. 18.00 a w tym czasie opiekun jest w Cisku na hali sportowej, 

szatnia jest nieczynna, światła nie zapali, w październiku o godz.19.00 jest ciemno i należałoby to 

światło zapalić. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-opiekun "Orlika" ma spisaną umowę-zlecenie od III do XI 

br ,zgodnie z życzeniami użytkowników, odczytał te godziny zgodnie z umową, opiekun  ma 68 

godzin w ciągu miesiącai jest opłacany ze środków finansowych ministerstwa. Sportowcy  nie 

mogą ćwiczyć w korkotrampkach  ponieważ korkotrampki bardzo niszczą murawę boiska. W tzw 

halówkach ćwiczyć na orliku można  Odnośnie godzin użytkowania boiska to można się 

 z opiekunem dogadać. 

Radny Nawrat Fryderyk – zasugerował, że w sobotę ORLIK mógłbybyć czynny. Godziny otwarcia 

powinny być dostosowane do   dzieci  czyli godziny popołudniowe i soboty. 

Wójt Gminy Cisek -wyjaśnił, że można zmienić zamiast poniedziałku otworzyć w sobotę . 

Radny Mikliss poiformował, że wśród sportowców też są osoby z uprawnieniami do prowadzenia 

Orlika. 

Wójt Gminy poinformował,że przy spisyywaniu  nowej  umowy dać propozycję, wtedy weźmie się 

pod uwagę propozycję nową i będzie przekazanie obiektu.  

Udzielono głosu Donacie Proksza-przewodniczącej komisji  Oświaty,Kultury,Zdrowia i Spraw 

Socjalnych , która przedsatawiła informację z działalności komisji. Nikt z radnych nie zabrał głosu 

w dyskusji.   

Ad. 7. Informacja  Wójta Gminy nt. realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017r. Ustalono,że nie 

ma potrzeby omawiania informacji ponieważ była ona omawiana na wspólnym posiedzeniu 

komisji. 

 a/ Przewodnicząca Rady Gminy odczytała  Uchwałę Nr 367/2017 z dnia  06 września 2017 

Regionalnej  Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji  dotyczącej przebiegu wykonania budżetu 

gminy za I półrocze 2017r.-uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji. 

 b/ Przewodnicząca Rady Gminy odczytała protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 18 

września 2017r,-protokół stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji. 

 c/ nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 
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Ad 8. Przedstawienie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Cisek na lata 

2015-2016. Temat przestawiła firma ALBEKO na wpólnym posiedzeniu komisji-dnia 18 września 

2017., gdzie omówiono: 

1.  program ochrony środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020  z perspektywą na lata 2021-

2024-załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, 

2.  raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Cisek na lata 2015-2016 załącznik 

nr 6 do niniejszego protokołu, 

3. prognozy oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska” dla Gminy Cisek na 

lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2014 załącznik nr 7 do niniejszego protokołu,. 

Ad.9.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy. Udzielono głsu Pani 

Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła    zmiany budżetowe  gminy na rok 2017, zmiany omówiła 

poszczególnymi działami rozdziałami i paragrafami. 

Dyskusja: 

Radny Stania Gerard-zapytał czy samochód pożarniczy dla OSP Łany bedzie z wyposażeniem? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień – samochód zakupino z kredytu bez wyposażenia, na 

następnej sesji będziemy mówić o wyposażeniu. 

Komisja gospodarczo-budżetowa pozytywnie zaopiniowała zmiany. Innych pytań nie zgłoszono, 

Projekt uchwału poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                            - 15 głosów, 

przeciw                                      – 0 głosów 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów 

Uchwała Nr XXIX/171/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 23 października 2017r. w sprawie zmian 

do budżetu gminy na rok 2016r została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do 

protokółu sesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   zmiany wieloletniej prognozy finansowej,udzielono 

głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła projekt uchwały. Nikt z radnych nie zabrał głosu 

w dyskusji . Komisja gospodarczo-budżetowa omówiła zmiany i pozytywnie je zaopiniowała .  

za przyjęciem                            - 15 głosów, 

przeciw                                       – 0 głosów 

wstrzymało się od głosowania   – 0 głosów 

Uchwała Nr XXIX/172/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 23 października 2017r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej  została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowik 

załącznik nr 9 do protokołu sesji. 
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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 2018”. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Cisek. Uchwała jest corocznie 

podejmowana, z tego dofinansowania korzystają kluby sportowe i CARITAS. Odczytał 

sprawozdanie  z przeprowadzonych konsultacji  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie 

projektu " Rocznego programu współpracy Gminy Cisek  z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. Projekt uchwały omawiała komisja oświaty kultury,zdrowia i spraw 

socjanych i  pozytywnie go zaopiniowała Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. Projekt uchwały 

poddano pod głosowanie 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów 

Uchwała Nr XXIX/173/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 23 października 2017r. w sprawie   

przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  roku 2018” została jednogłośnie 

podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   przyjęcia programu ochrony środowiska dla Gminy 

Cisek na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.Projekt uchwały był omawiany na 

wspólnym posiedzeniu komisji dnia 18 września 2017r. Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. Projekt 

uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów 

Uchwała Nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 23 października 2017r. w sprawie     

przyjęcia programu ochrony środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 

2021-2024 została jednogłośnie podjęta.Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie  

w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie. Projekt 

uchwały omówił Wójt Gminy Cisek.  Komisja Oświaty Kultury,Zdrowia i Spraw Socjanych   

pozytywnie  zaopiniowała omawiany projekt. Nikt nie zabrał  głosu w dyskusji. 

 Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów 

Uchwała Nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 23 października 2017r. w sprawie 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

 w Roszowickim Lesie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II 

 w Roszowickim Lesie.Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu  w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową w Landzmierzu. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Cisek.  Komisja Oświaty 

Kultury, Zdrowia i Spraw Socjanych   pozytywnie  zaopiniowała omawiany projekt. Nikt nie zabrał  

głosu w dyskusji. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów 

Uchwała Nr XXIX/176/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 23 października 2017r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Landzmierzu  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Landzmierzu.  Uchwała stanowi 

załącznik nr 14 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową w Łanach. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Cisek.  Komisja Oświaty Kultury, 

Zdrowia i Spraw Socjanych   pozytywnie  zaopiniowała omawiany projekt. Nikt nie zabrał  głosu 

w dyskusji. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów 

Uchwała Nr XXIX/177/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 23 października 2017r. w sprawie 

sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Łanach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Łanach. Uchwała stanowi 

załącznik nr 15 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad.10 .Zapytania i oświadczenia radnych. 

Radny Wurst Alojzy zapytał w sprawie remontów placów z programu  , czy nie straci ważności 

dokumentacja projektowa. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień – projekty zrobione dla Steblowa, Przewozu,Nieznaszyna  

i dla Łan  nie przepadną, z chwilą ogłoszenia naborów wniosków zdąży się dopracować nieaktualne 

dokumenty. 

Przedyskutowano transport buraków cukrowych, które są składowane na "obwodnicy" w Łanach, 

temat transportu buraków cukrowych jest problemem większości miejscowości w naszej gminie. 

Policja w tym temacie nic nie robi. Problem wyniknął jak zaczęto wynajmować samochody do 

przewozu buraków cukrowych. Rozmowy na temat partycypacji w remontach skończyły się 

niepowodzeniem  Zaproponowano na czas transportu buraków zrobić drogę jednokierunkową. 
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Na zebraniach z plantatorami buraków cukrownia określa, gdzie maja być pryzmy buraczane. 

Radny Wurst Alojzy- w tej sprawie jest to dobra wola przewoźnika, gdyby przewoźnik ponosił 

koszty remontów zniszczonych dróg byłoby inaczej. 

Sołtys Kurfeld Alfred- wiemy,że buraki trzeba wywieź do cukrowni, tylko można zorganizować tak, 

że na czas wywozu droga jest jednokierunkowa, załadowane auta powinny jeździć środkiem drogi. 

Inna organizacja, zaproponował aby w jednym dniu wywozić buraki z danej pryzmy, wtedy 

utrudnienia na drodze trwałyby 1 dzień,a na dzień dzisiejszy wygląda to tak,że  w jednym wywozi 

się 5 aut , na drogi dzień znowu 5 aut. 

Radna Ryborz Anna – jak rolnik zabrudzi drogę to policja jest odrazu, 

Radny Stania Gerard- zapytał o opłatę za korzystanie z pasa drogowego? Wtedy przedsiębiorca 

uzgadnia z właścicielem drogi datę, godzinę.  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- pas drogowy dotyczy dróg, które są drogami publicznymi 

czyli: krajowe, autostrady,wojewódzkie, za zajęcie pasa opłata by obowiązywała, gdyby buraki były 

składowane w pasie drogi, jedynie w czasie załadunku taka opłata mogłaby być naliczona.  

Ad.11 Informacje oraz zapytania sołtysów-nikt z sołtysów nie zabrał głosu w dyskusji. 

Ad.12 Odpowiedzi na interpelacje radnych- wpłynęły 3 odpowiedzi na interpelacje radnych ,które 

zostały odczytane. Odpowiedzi stanowią załączniki nr 16,17,18 do protokółu sesji 

Ad.13 Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. Podziękowano Panu Golaszowi za osiągnięcia 

Młodzieżowej Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w zawodach powiatowych, zdobyli I miejsce, 

Gmina Cisek wypadła najlepiej. Osiągnięcia opisano również w gazecie strażackiej. Radny Golasz 

zaproponował zrobienie sesji wyjazdowej w Miejscu Odrzańskim. Innych wniosków nie zgłoszono. 

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

Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.18.45 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann                                                                                       

      

                                                                                                                  Przewodnicząca   

                                                                                                                Rady Gminy Cisek 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                          /-/  Rozwita Szafarczyk 
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