
 PROTOKÓŁ   

 z obrad XXX Sesji   Rady Gminy Cisek z dnia 22 listopada 2017r.- godz. 16.oo 

 

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła prawomocność 

obrad sesji na 15 radnych obecnych 13 radnych(nieobecni radni: Golasz Tomasz,Ignacy Rudolf). 

Obrady sesji są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Powitała dyrektorów szkół 

podstawowych  radnych, sołtysów 

 i pracowników urzędu. 

Ad.2.Odczytała porzadek obrad i zapytała o uwagi lub  wnioski do niżej wymienionego porządku 

obrad.  

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji, 

2.Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad 

3. Przyjęcie protokółu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Cisek. 

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

w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów . 

5. Informacja Wójta  Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

 w okresie międzysesyjnym, 

7. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Gminy  

8. Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/   zmian w budżecie  gminy na 2017r. 

b/   zmiany wieloletniej prognozy finansowej na2017r. 

c/  określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek,    

d/   uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  na         

rok 2018,  

9.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

10.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Nie zgłoszono żadnych uwag do porządku obrad. Przyjecie porządku obrad poddano pod 

głosowanie: 

za przyjeciem                           -13 głosów 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Porządek obrad jednogłosnoe przyjęto, przystąpiono do jego realizacji. 

Ad.3.Przystapiono do przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji tj. z 23 października 

2017r.Przewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu. Nie zgłoszono żadnych uwag.Przyjęcie 

protokołu z obrad poprzeniej sesji poddano pod głosowanie: 

za przyjeciem                           -13 głosów 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Protokół jednogłośnie przyjęto. 



Ad.4. Udzielono głosu dyrektorom szkół, którzy przedstawili informacje  z realizacji zadań 

oświatowych za poprzedni rok  szkolny tj. 2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianów                        

i egzaminów : 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Roszowicki Las informację omówiła Pani dyrektor Maria 

Michalczyk, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Łany informacje przedstawił  Pan dyrektor Alfred Kordula, 

dyskusja: 

Radna Ryborz Anna -zapytała skąd biorą się pomysły na pisanie projektów, skąd tyle energii? 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w  Łanach  Pan Alfred Kordula udzielił wyjaśnień – 

szkoła współpracuje z Regionalnym Zespołem Wsparcia,gdzie  otrzymuje informację o projektach, 

lecz jako dyrektor "trzyma rękę na pulsie" i wybiera takie projekty żeby były z korzyścią dla dzieci 

i nauczyciela, wychwytuje projekty,które nie muszą mieć wkładu własnego lub bardzo mały wkład 

własny, wnioski projektowe opracowuje szkoła, 

Przewodnicząca Rady Gminy-poinformowała,że rodzice są zadowoleni z działalności naszych 

szkoł, należy pozyskać naucycieli do nauki fizyki i chemii. 

Pan dyrektor  zwrócił się do radnych z prośbą aby w przyszłości pomyśleć o zapleczu sportowym  

w pobliżu podstawówki w Łanach  i zaplanować na ten cel środki finansowe,obecnie szkoła 

dysponuje małą salką gimnastyczną, bardzo byłaby potrzebna sala gimnastyczna z zapleczem boisk. 

Przewodnicząca Rady Gminy-z małych szkół wywodzą sie duże osiągnięcia, 

Radny Stania Gerard -przypomniał obietnice wcześniejsze  kiedy dyskutowano o budowie sali 

gimnastycznej w Cisku, to w Łanach planowano budowę pływalni.  

- Publiczną Szkołę Podstawową z Landzmierza w zastepstwie reprezentowała Pani Kornelia Foit, 

Przewodnicząca Rady Gminy- zapytała czy szkoła dalej funkcjonuje w dwóch budynkach? 

Pani Kornelia Foit wyjaśniła,że szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach a zajęcia w-f odbywają się 

na podwórku, 

Radna Sączawa Elżbieta zajęcia w-f odbywają się na zewnątrz, ponieważ szkoła nie otrzymała 

dofinansowania do autobusu w celu dowożenia na salę gimnastyczną do Cisku. 

Udzielono glosu Pani  Małgorzacie Szczygieł - Pander  dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Cisku.  Pani dyrektor poinformowała, że okres wakacji letnich był bardzo pracowity, mianowicie 

trwało usuwanie awarii wod.kan.oraz przygotowano klasy i zaplecze sanitarne dla 

pierwszoklasistów. Urządzono 3 łazienki, 2 klasy, świetlicę-która jest czynna w godz.od 6.30 do 

16.00 i jest wyposażona w gry i zabawki, dzieci mają osobną szatnię, na naukę j.angielskiego 

przechodzą do innych klas-do pracowni.Wszystkie pomieszczenia wyposażono nowymi 

mebelkami.Każdy pierwszoklasista otrzymał wyprawkę szkolną, urządzono rónież plac zabaw dla 

pierwszaków.W-f w zależności od pogody odbywa się na zewnątrz lub na sali gimnastycznej. 

Zatrudniono dwóch nauczycieli  nauczania początkowego , ci nauczyciele pracowali w naszych 

placówkach czyli są sprawdzeni oraz zatrudniono nauczyciela j.niemieckiego. Szkoła wspiera się 

nauczycielami naszych szkół.Obecność klas pierwszych zmieniła funkcjonowanie szkoły w 

pozytywnym znaczeniu, dzieci wprowadziły dużo radości, dziecięce kolorowe życie, jest płacz jak 

mają iść do domu, Z myślą o maluchach stworzono bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych tj. klub 

małego informatyka, zajęcia sportowe, zajęcia ortograficzne. 
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Dyskusja: 

Pani Kazimiera Lewicka potwierdziła, słowa Pani dyrektor, była na "gimnzjadzie" i widziała 

zadowolenie dzieci, klasy urządzone super, nie było widać aby dzieci czegoś się bały. 

Radna Donata Proksza również potwierdziła, że utworzenie klasy I w Cisku był dobrym pomysłem 

"wielkie uznanie dla Pani dyrektor. 

Radna Ryborz Anna – zapytała,czy plac zabaw w  pobliżu PSP Cisek, jest ogólnodostępny? 

Pani dyrektor Małgorzata Szczygieł-Pander wyjaśniła,że plac jest do dyspozycji szkoły, lecz nie jest 

ogrodzony i można z niego korzystać. 

Radna Ryborz Anna zapytała czy przy Publicznej Szkole Podstawowej w  Łanach również jest plac 

zabaw? Odpowiedziano,że nie ma ,więc z pewnością będzie wniosek o urządzeniu placu zabaw 

przy szkole w Łanach.Wyraziła zadowolenie, że szkoły organizują wycieczki po terenie 

Kędzierzyna-Koźla, nasze miasto powiatowe ma bardzo ładne zabytki i  miejsca do zwiedzania . 

Powyższe informacje zostały złożone w wersji papierowej dnia 31.X.2016r w biurze Rady Gminy  

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

Pani Przewodnicząca powitała Radnego Powiatowego Pana Rajmunda Frischko. 

Ad.5. Udzielono głosu   Wójtwi  Gminy, który przedstawił sprawozdanie ze swojej działałności  

w okresie międzysesyjnym tj.od 23 października 2017r.do 22 listopada 2017r.: 

- uczestniczył w konferencji ,której organizatorem był Pan Marszałek Województwa Opolskiego 

tematem było realizacja programów unijnych oraz plany na przyszłość w tej kwestii, 

-poinformował o 20-letnim funkcjonowaniu programu "Odnowy Wsi",  

-poinformował o konferencji w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Zakrzowie, która odbyła się 

17 listopada 2017roku, tematem konferencji było "Odra 20 lat po powodzi stan obecny, 

perspektywy, szanse". 

-poinformował o przekazaniu samochodów pożarniczych,  

-przedstawił informację z poniesionych wydatków na usuwanie skutków gwałtownej wichury 

w Landzmierzu ,z budżetu państawa otrzymano kwotę : 785 593,-zł, samorzady gmin i starostw- 

440 000,-zł osoby fizyczne przekazały 3 563,-zł razem wydatki wynosiły 1 229 156 zł, do tych 

wydatków należałoby doliczyć pomoc finansową CARITAS, poinformował, że  wszystkie 

uszkodzone budynki zostały odbudowane, 

-poinformował,że wraz z księdzem z Cisek pojechali podziękować Biskupowi Opolskiemu za 

wkład pracy w usuwaniu klęski żywiołowej  w Landzmierzu, 

- poinformował o przetargach w sprawie remontów dróg , jedyny oferent po rozstrzygnięciu 

przetargu  zrezygnował z wykonania prac remontowych na drogach i obecnie są realizowane  

drobne remonty  ze środków funduszu sołeckiego : w Steblowie , w Przewozie, w Landzmierzu 

oraz w zależności od warunków pogodowych planujemy  remont cząstkowy dwóch ulic  

w Kobylicach,  

-odbył się przetarg na dostawę oleju opałowego do wszystkich naszych placówek, wybrano firmę 

EURO-SPED PALIWA,  
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dyskusja: 

Radna Sączawa Elżbieta- zapytała czy będzie mogła decydować z radą sołecką o zakresie prac 

remontowych na drogach, 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- najpierw należy przeliczyć środki finansowe,   nastepnie ustalić  

z Wójtem zakres prac, prosił o kontakt w tej kwestii, ponieważ jest koniec roku, i chodzi o to aby 

środki finansowe właściwie wykorzystać. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

Ad.6. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła  informację ze swwojej działalności 

 w okresie międzysesyjnym tj.od 23 października 2017r. do 22 listopada 2017r. Poinformowała                     

o posiedzeniach komisji oraz odczytała analizę oświadczeń majątkowych. Radnym wręczono 

wycinek dotyczący analizy swojego oswiadczenia majątkowego. Podano nr telefonu  Urzędu 

Skarbowego w sprawie oświadczeń majątkowych-77 4061752. 

Ogłoszono 10 min przerwy. 

Ad.7. Udzielono głosu przewodniczacym  stałych komisji Rady, którzy przedstawili informację 

z działalności w okresie miedzysesyjnym: 

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

Ryborz Anna przewodnicząca komisji rewizyjnej ,  

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

Nikt nie zabrał glosu w dyskusji.             

Ad.8 Przystapiono do podjecia uchwał. 

Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany  w budżecie  gminy na 2017r., 

projekt uchwały omówiła poszczególnymi działami rozdziałami i paragrafami. Zmiany budżetowe 

zostały przedstawione na komisji gospdarczo-budżetowej, która pozytywnie je zaopiniowała. 

Dyskusja: 

Radna Ryborz Anna- zapytała w sprawie doposażenia samochodu pożarniczego na  kwotę 49 250,-

zł, wcześniej planowano dofinansowanie z zewnatrz na zakup samochodu  na kwotę 250 000zł  

a wyszło 200 000zł +50 000,-zł środki finansowe własne? 

Pani Skarbnik Alina Hanisz udzieliła wyjaśnień- zakup samochodu pożarniczego i zakup  zakup 

zestawu ratowniczego to dwie różne sprawy, poinformowała, że  na zestaw ratowniczy dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Łanach  oraz na bramę dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Przewozie  przesunięto środki finansowe z remontów dróg.  

Wójt Gminy Cisek dodał do wypowiedzi-wybiera się piorytety najważniejsze do realizacji, potrzeb 

jest dużo, budżetem gminnym gospodarujemy jak budżetem rodzinnym, omawiamy projekt 

uchwały, jednostka Ochotniczej Strazy Pożarnej aby mogła wyjechać do zdarzenia musi mieć 

samochód wyposażony, połowa środków finansowych jest zewnętrznych a połowa środków  jest 

własnych ,prosił radnych o rozwagę," musimy dbać o całą gminę", "nie jesteśmy gminą za bogatą". 

Radna Ryborz Anna-odnośnie placu zabaw "zamiast w Cisku, to mógł być plac zabaw w Łanach " 

Radny Stania Gerard- wszyscy dbamy o wspólne dobro gminy, bardzo dobrze,że dofinansowano 

zakup bramy dla OSP Przewóz, bardzo dobrze, że doposażono samochód pożarniczy " to jest nasze 

bezpieczeństwo".  
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Radna Sączawa Elżbieta-zaproponowała aby zrobić zestawienie wydatków na poszczególne wsie  

z dwóch poprzednich kadencji, strona południowa gminy ma wyremontowane wszystkie drogi, 

radna zapytała o plac zabaw w Cisku ? 

Wójt Gminy udzielił jeszcze wyjaśnień odnośnie sporu w sprawie placów zabaw : w Łanach bedzie 

robiony przez fundację EURO COUNTRY, gdzie jest możliwość otrzymania 100% dofinansowania, 

natomiast plac zabaw w Cisku będzie robiony systematycznie ze środków funduszu sołeckiego. 

Zakończono dyskusję. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

za przyjeciem                           -12 głosów 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -1 głosów, 

Uchwała Nr XXX/178/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 22listopada 2017 r. w sprawie zmian 

 w budżecie  gminy na rok 2017r została wiekszością gosw  podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 

3 do protokółu sesji.  

Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówia projekt uchwały w sprawie zmian 

wieloletniej prognozy finansowej. Projekt  omawiała komisja gospodarczo-budżetowa i pozytywnie 

zaopiniowała propozycje zmian .Nie zgłoszono żadnych uwag. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                          – 13 głosów, 

przeciw                                       -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr XXX/179/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 22listopada 2017r. w sprawie zmian 

wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do 

protokółu sesji. 

Przystapiono do podjęcia uchwały w sprawie  określenia wysokości podatku od nieruchomości na 

terenie Gminy Cisek. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Cisek,poinformował,że kwotowo 

budżet wzrośnie o ok.1000,-zł w ciągu roku.  Stawki podatkowe były również omawiane na 

wspólnym posiedzeniu komisji stałych, które odbyło się 6 listopada 2017r. Radni nie zgłosili 

żadnych uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           -   13 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania    - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXX/180/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 22listopada 2017r. w sprawie  określenia 

wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek została jednogłośnie podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokółu sesji. 
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Przystapiono do podjęcia uchwały w sprawie   uchwalenia gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych  na rok 2018. Udzielono głosu Małgorzacie Siegmann 

pełnomocnik Wójta Gminy d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,która omówiła projekt 

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

za przyjęciem                           -   13 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania    - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXX/181/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 22listopada 2017r. w sprawie uchwalenia 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  na rok 2018 została 

jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad.9.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

Radna Ryborz Anna-zgłosiła  dziury na ul.Długiej w Przewozie, dziury są dość duże i mogą być 

niebezpieczne dla rowerzystów szczególnie,  droga jest własnością Zarządu Dróg Powiatowych, 

Radna Gombik Ewa- zapytała o dokształcanie nauczycieli ?  Zgłosiła, że dzieci z naszych szkół 

uciekają, brakuje nam dobrych nauczycieli, szczególnie chemików, fizyków, zapytała kto pokrywa 

koszty kształcenia nauczycieli? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- te pytania należało zadać jak byli dyrektorzy lub na 

wywiadówkach możnaby zapytać, nauczycieli zatrudnia dyrektor, pracodawcą dla nauczyciela jest 

dyrektor, Gmina dofinansowuje placówki oświatowe lecz tylko dlatego aby naszym uczniom było 

w nich dobrze. Szkoły mają zaplanowany fundusz na dokształcanie nauczycieli. Dział kadr dla 

nauczycieli mieści się w szkołach.  Fakt ,że dzieci odchodzą do innych szkół jest decyzją rodziców.  

Radna Donata Proksza- jeżeli rodzic twierdzi,że dzieje się źle w szkole to jest rada rodziców, która 

może zareagować, można na piśmie zgłosić do dyrektora szkoły, jeżeli zajdzie potrzeba zaprosimy 

dyrektorów na posiedzenie komisji oświaty. 

Radna Głombik Ewa poinformowała,że jakość nauczania w  gimnazjum spada, jej dziecko 

zdecydowało o odejściu ze szkoły z Cisek i podjęło naukę w gimnazum w mieście i w tej szkole 

córka otrzymuje odpowiedź na każde pytanie. Radna zgłasza problem aby inne dzieci nie 

odchodziły, zapytała o  wyjście z sytuacji? Co Wójt proponuje w tym temacie?  Zapytała dlaczego 

dzieci w szkole nie mają doświadczeń? Dlaczego jest 1 godzina chemii? 

Wójt Gminy poinformował, że niektóre dzieci z miasta przechodzą do naszego gimnazjum i są 

zadowolone, dyskusja miała być wcześniej, jak byli dyrektorzy, ustalono aby uwagi pod adresem 

szkół złożyć na piśmie. Obecnie dyrektor jak również nauczyciel nie mają prawa obrony,ponieważ 

są nieobecni na sesji.  

Radna Sączawa Elżbieta- dzieci szkolne prawdopodobnie korzystają z korepetycji czego kiedyś nie 

było, jeżeli nauczyciel dobrze przekazuje wiedzę to korepetycje są zbędne, nasz dzieci miały duże 

osiagnięcia, pokończyły szkoły średnie niektóre ukończyły studia, niektóre dzieci kończyły dwa 

kierunki studiuw, będąc w radzie rodziców zawsze walczyła o to aby dzieciom było dobrze 

ponieważ szkoła jest drugim domem, problemy uzgadniano z dyrektorem lub wychowawcą, 

problemy starano sie rozwiązać.  
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Sołtys Kurfeld Alfred- jego dzieci chodziły do Gimnazjum w Cisku, roczniki były liczene więc 

oddziałów klasowych było więcej i dzieci w oddziałach grupowano  według zdolności uczniów, 

według poziomu wiedzy, był wielki lament dlaczego tak tworzono klasy, dzieci sołtysa uczęszczały 

do klas, gdzie były dzieci zdolniejsze "i okazało się,że to było za mało" jak poszły do szkoły 

średniej do Raciborza, gdzie między innymi uczęszczały dzieci ze szkół gimnazjalnych  

z Raciborza, to była porażka zderzenie dzieci wiejskich z miejskimi, lecz uważa, 

że to nie jest wina szkoły, jak później się dowiedział, to dzieci miejskie od I klasy Gimnazjum 

uczęszczały na  korepetycje, więc  nie możemy  mieć pretensji do nauczyciela, każdy rodzic  może 

wykupić dziecku korepetycje,  lecz to kosztuje, nie wszystkie dzieci muszą być profesorami,  

te najzdolniejsze mają sie piąć wysoko, poinformowal, że jego dzieci w pierwszym roku szkoły 

średniej korzystały z zajęć dodatkowych, aby dorównać reszcie ,wracały do domu późno,  

a wszystkie starania były poto aby zdały maturę. Swoją wypowiedź przedstawil na przykładzie jaki 

miał miejsce w Błażejowicach, mianowicie zorganizowano kurs komputerowy , który opiewał na 

80 godzin nauki, nie wszystkie osoby chętne-zapisane   uczęszczały na kurs w ten sposób 

blokowały  ukończenie kursu pozostałym uczestnikom, w efekcie przerobiono 40 godzin. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Pani Rozwita Szafarczyk zakończyła dyskusję w temacie szkół, 

ponieważ dyskusja ta miała być w obecności dyrektorów wtedy wynikły by zamierzone korzyści, 

obecnie proponuje aby wystapić z pismem do dyrektora szkoły. Pismo powinno być podpisane 

przez rodziców. 

 Ad.10.  Informacje oraz zapytania sołtysów,rzez rodziców. 

Sołtys Sączawa Elżbieta – skierowała pytanie do Przewodniczacego Gminnej Spółki Wodnej 

 w sprawie odwodnienia ul. Wolności do ul.Cichej, na tym odcinku robia sie ciągle dziury brzegi 

asfaltu się obłamują, uważa,że jak zaczęły jeździć śmieciarki to stan drogi znacznie sie pogorszył, 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- sołectwa mają do dyspozycji fundusz sołecki, 

Sołtys  Sączawa Elżbieta- pionformowala,ze z funduszu sołeckiego w 2018r. zamierza się zrobić na 

ul.Biadaczów dojazd do posesji Mroczkowskich i Kurowskich. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- jest koniec roku i środki budżetu gminy jak również spółki wodnej 

są wykorzystane, nie można wszystkiego zrobić, 

Sołtys  Sączawa Elżbieta – ponownie zgłosiła,zrobienie zatoczek przystankowych w Landzmierzu 

przy drodze powiatowej oraz zgłosiła wykoszenie rowów usunięcie drzew i krzewów od strony 

rz.Odry, sołectwo skupiało się na centrum wsi a na obrzeżach trawa rosła. 

Sołtyrs Kurfeld Alfred wyjaśnił, że to są konkretne  drzewa k/posesji Planetorz, jest dużo gałęzi, 

Sołtys Mikliss Norbert- stan dróg, zapytał czy mamy wpływ na przewoźników buraków 

cukrowych? Sołtys uważa aby rolników uświadomić aby posprzątali drogę, w Łanach drogi są 

fatalne, są rolnicy którzy sprzątają,  lecz są również rolnicy których zabrudzona droga nie razi. Wójt 

Gminy wyjaśnił-nie mamy żadnego wpływu, firma przewozowa prywatna, tyle razy poruszaliśmy 

temat na posiedzeniach komisji rolnej, dzwoniono do każdego plantatora buraka cukrowego aby po 

zakończonej akcji drogę posprzątać.   

Sołtys Kurfeld Alfred poinformował,że droga od Łan w kierunku Polskiej Cerekwi - nie widać, 

gdzie jest pobocze tam można uszkodzić auto, stan nawierzchni drogi przyrównał do "tarki' 

Wójt Gminy wyjaśnił jest to droga Wojewódzka i usterka  została  zgłoszona do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. 
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Sołtysi w dyskusji wyrazili niezadowolenie nt. uszkadzania dróg przez cieżki transport przewożący 

buraki cukrowe. 

 Ustalono:  

1.rolnicy po takiej pracy powinni posprzątać drogę, 

2.na czas odbioru buraków ruch na tych drogach, gdzie są pryzmy powinien być jednostronny, 

3.zasady odbioru buraków, należy uzgodnić z cukrownią  

4.zaprosić przedstawicieli cukrowni na posiedzenie komisji, 

Sołtys Fielhauer Elżbieta zgłosiła usterkę na utwardzonej drodze w Dzielnicy ,gdzie zbiera  się  

woda. 

Radny Stania Gerard  był na miejscu zobaczyć problem "braku odpływu wody", prawdopodobnie są 

zaorane niektóre rowy, prawdopodobnie płyty są wyżej położone. Radny zaproponował,że 

zorganizuje wizję  w terenie na które zaprosi osoby, które  w tym terenie mają swoje nieruchomosci 

i na miejscu ustali sie zakres niezbednych prac. 

Radny Hałas Diter zaproponował ułożenie rur odpływowych, potwierdził fakt,że niektóre rowy 

zaorano i woda nie ma odpływu. 

Ustalono: dokonać komisyjnej fizji w terenie i ustalenie prac w terenie.  

Ad.11.  Nie wpłyneły żadne odpowiedzi na interpelacje radnych, 

Ad.12.  Wolne wnioski 

Radny Wurst Alojzy zglosił wykoszenie poboczy przy drodze w kierunku Nieznaszenia  

i Byczynic,które od 2 lat nie są wykoszone. 

Wójt Gminy poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie ma wyłonionego wykonawcy na 

zimowe utrzymanie dróg , więc drogi wojewódzkie nie będą należycie utrzymywane w zimie. 

Udzielono głosu Radnemu Powiatowemu Rajmundowi Frischko, który potwierdził, że temat dróg 

zawsze wywołuje emocje, potwierdził,że faktycznie nie dojechano do Nieznaszyna aby wykosić 

pobocza, te prace Zarzad Dróg Powiatowych  wykonyje we własnym zakresie, poinformował,że 

obecnie ustawia się siatki osłaniające przed śniegiem, a do tematu wykoszeń poboczy sie wróci. 

Poinformował o nowym odcinku nawierzchni drogi   od skrzyżowania w Cisku do Sukowic, 

dokonano już odbioru lecz jeszcze drobne poprawki będą robione. Firma wykonujaca remont 

została wyłoniona w drugim  przetargu. Poinformował że podczas remontu sprawą sporną były 

wjazdy do posesji, utwardzenie wjazdu wykonywała firma natomiat "ułożenie kostki"we własnym 

zakresie. 

Radna Głombik Ewa zapytała  w srawie wjazdów do posesji,które mieszkańcy  mieli wykonane 

przed remontem? 

Radny Powiatu Rajmund Frischko udzielił wyjaśnień- zgodnie z projektem  zrobiono odpowiedni  

zjazd z drogi głównej, nie zgłoszono żadnego problemu w tej kwestii. 

Poinformował o wsparciu finansowym Gmin przy remontach dróg powiatowych lub wojewódzkich, 

obecnie najwięcej środków finansowych na wsparcie remontów dróg powiatowych daje Gmina 

Pawłowiczki.. Za współdziałanie samorządów w temacie remontów dróg są dodawane punkty, 

poinformował, jeżeli planuje się remont dróg powiatowych lub wojewódzkich to samorząd gminy 

powinien równiez na ten cel zaplanować środki finansowe. 
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Przedstawił informację w temacie niszczenia nawierzchni dróg w czasie odbioru buraków 

cukrowych, zadał pytanie co by się działo jeżeli pryzmy buraczone byłyby przy drogach gminnych?  

Przedyskutowano ustawienie "progów zwalniajacych" na nowych nawirzchniach dróg w kierunku 

Sukowic i Landzmierza, ustalono,że progów zwalniających nie będzie lecz możnaby umieść tablice 

informujące o predkości. Przedstawił informacje o planach powiatu na nastepny rok: 

- rozpatrzono pozytywnie wniski w sprawie "Ochrony zabytków", 

- podsumowano prace z okazji 20 rocznicznicy po powodzi, 

-w Kędzierzynie – Koźlu powstanie stacja meteorologiczna, 

-w Kędzierzynie– Koźlu bedzie wykonywany pomiar czystości powietrza, 

-powiat zamierza nabić nieruchomość  wraz z budynkiem do remontu,  

opracowano budżet powiatu na rok 2018,  

Radny Powiatu Rajmund Frischko poinformował o zbliżających się wyborach samorządowych 

 i nadmienił, że jest dobrze jak się ma swojego przedstawiciela w radzie powiatu i w radzie sejmiku 

wojewódzkiego.  

dyskusja ; 

Radny Stania Gerard zapytał o % w jakim Gmina musiałaby współfinansować remonty dróg 

powiatowych i wojewódzkich, 

Wójt Gminy przedstawił procentowe dofinansowanie remontów dróg :  powiatowe 30% do 50 %,  

wojewódzkie w tej kwestii wystosowały pismo w którym określono dofinansowanie do 50%  

Innych wniosków nie zgłoszono.   

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

Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.19.15 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                         

                                                                                                  /-/  Rozwita Szafarczyk 
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