
 

 PROTOKÓŁ 

 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Cisek 

 z dnia 18 grudnia 2017r.-godz.11.00 

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła prawomocność 

obrad na 15 radnych wszyscy obecni  . Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne                         

i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji.                                   

Ad.2. Przewodnicząca Pani Rozwita Szafarczyk   powitała zebranych radnych i pracowników 

urzędu i odczytała porządek obrad, który otrzymali wszyscy radni, zapytała czy są wnioski do niżej 

wymienionego porządku obrad.  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad  

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji 

4. Procedura  uchwalenia budżetu gminy na 2018r 

a/   odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

b/  odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  o projekcie uchwały 

budżetowej, 

c/  odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

d/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonym 

projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 

e/odczytanie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały 

budżetowej, 

f/  odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

g/ odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

h/ dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami komisji 

problemowych, 

i/ głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu, 

5.Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/  uchwalenia budżetu gminy na 2018r. 

b/ uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej  

c/ zmian do budżetu gminy na 2017r. 

d/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017r. 

6. Zapytania i oświadczenia radnych.  

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zgłosiła wniosek w sprawie zmiany porzadku obrad polegający 

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

"nieprzestrzeganie KPA przez Wójta Gminy Cisek". Innych zmian nie zgłoszono. Wniosek 

Przewodniczącej Rady Gminy Cisek poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                             -15 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania    - 0 gosów, 

 



Zmianę porządku obrad jednogłośnie przyjęto. Porządek obrad po zmianach przedstawia się 

następujaco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad              

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji 

4. Procedura  uchwalenia budżetu gminy na 2018r 

a/   odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

b/  odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  o projekcie uchwały 

budżetowej, 

c/  odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

d/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonym 

projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 

e/odczytanie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały 

budżetowej, 

f/  odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

g/ odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

h/ dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami komisji 

problemowych, 

i/ głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu, 

5.Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/  uchwalenia budżetu gminy na 2018r. 

b/ uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej  

c/ zmian do budżetu gminy na 2017r. 

d/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017r. 

e/ rozpatrzenie skargi na nie przestrzeganie kpa przez Wójta Gminy Cisek,  

6. Zapytania i oświadczenia radnych.  

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Przystapiono do realizacji porządku obrad. 

Ad.3. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała, czy są uwagi do protokołu z obrad poprzedniej 

XXX Sesji? Nie zgłoszono żadnych uwag. Przyjęcie protokołu poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                             -15 głosów, 

przeciw                                        -0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania     -0 gosów, 

Protokół z obrad z poprzedniej sesji jednogłośnie przyjęto.  

Ad. 4.  Przystąpiono do procedury uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.Ustalono, że nie ma 

potrzeby odczytywania projektów uchwał jak również  ponownego omawiania projektu budżetu 

gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ  w tych tematach  odbyło   wspólne 

posiedzenie komisji stałych rady  dnia 11 grudnia 2017r. na którym omówiono dochody i  wydatki 

budżetowe wraz z załącznikami .  
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Wójt Gminy zgłosił zmianę do projektu budżetu na 2018r. polegającą na zmniejszeniu wydatków 

bieżących  w dziale 700  "gospodarka komunalna"o kwotę:  40 000zł i  zwiększeniu na wydatkach 

bieżących  w dziale 710  "zagospodarowanie przestrzenne" 

o kwotę: 40 000zł. 

Zmianę uzasadnił tym, że w roku przyszłym planuje się wykonanie studim zagospodarowania 

przestrzennego, dlatego muszą być zaplanowane środki finansowe na ten cel.                                                                                                                                   

Projekt uchwały budżetowej oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej stanowią załączniki nr 

3,4 do niniejszego protokołu sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy  odczytała: 

►   uchwałę nr 507/2017    z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie  opinii Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej   o przedłożonym  projekcie uchwały budżetowej na rok  2018, 

opinia stanowi załacznik  nr 5 do protokołu sesji, 

► uchwałę nr 508/2017 z dnia 28 listopada 2017r w sprawie opinii Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie 

uchwały budżetowej Gminy Cisek na rok 2018. stanowiący załącznik nr 6, 

► uchwałę nr 509/2017 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie  opinii Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej   o przedłożonym  projekcie uchwały wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2018-2025 stanowiącą załacznik nr 7 do protokołu sesji , 

► protokół wspólnego posiedzenia z dnia 11 grudnia 2017r. stanowiący załącznik nr 8, 

Komisje nie wystosowały żadnych wniosków ani uwag , pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 

budżetowej oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej,   w związku z czym punkty  6   e,f,g,h  

porządku obrad są bezprzedmiotowe.  

Wniosek Wójta Gminy w sprawie zmiany w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 poddano 

pod głosowanie: 

za przyjęciem                               -15 glosów, 

przeciw                                         – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania      - 0 głosów. 

Wniosek Wójta Gminy  w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 

jednogłośnie przyjęto. Dokonano autopoprawki polegajacej na zmniejszeniu w dziale 700 o kwotę: 

40 000zł i zwiększeniu w dziale 710 o kwotę: 40 000zł. 

Innych zmian nie zgłoszono .  
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Ad.5 Podjęcie uchwał. 

Przystapiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018. Radni nie 

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

za przyjęciem                          – 15 głosów, 

przeciw                                      - 0 glosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Uchwała  Nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie  

uchwalenia  budżetu Gminy na rok  2018  została jednogłośnie podjęta.Uchwała stanowi załącznik 

nr 9 do protokołu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Cisek na lata 2018-2025. Projekt uchwały przedstawia źródła finansowania planowanych inwestycji 

oraz przedstawia zadłużenie gminy.   Radni nie wnieśli żadnych pytań. Projekt uchwały poddano 

pod głosowanie :  

za przyjęciem                             -  15 głosów,  

przeciw                                         - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania     - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/183/2017  Rady Gminy Cisek z 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej  została jednogłośnie  podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 

do protokółu sesji. 

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

Pani Alinie Hanisz- skarbnik Gminy, która omówiła zmiany poszczególnymi działami rozdziałami  

i paragrafami . Komisja gospodarczo-budżetowa zmiany zaopiniowała pozytywnie. Nie zgłoszono 

żadnych uwag do  omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                            -  15 głosów,  

przeciw                                         - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania     - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/184/2017  Rady Gminy Cisek z 18 grudnia 2017r. w sprawie zmian do 

budżetu gminy na 2017r. została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do 

protokółu sesji. 

 

Przystapiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017r. 

Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz- skarbnik Gminy, która omówiła zmiany poszczególnymi 

działami rozdziałami i paragrafami . Komisja gospodarczo-budżetowa zmiany zaopiniowała 

pozytywnie. Nie zgłoszono żadnych uwag do  omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały 

poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                            -  15 głosów,  

przeciw                                         - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania     - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/185/2017  Rady Gminy Cisek z 18 grudnia 2017r. w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej na 2017r. została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 
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Przystapiono do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nie przestrzeganie kpa przez 

Wójta Gminy Cisek. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Cisek.Udzielono głosu Przewodniczącej 

Komisji Rewizyjnej Annie Ryborz, która odczytała protokół z przeprowadzonej kontroli skargi. 

Komisja uznała skargę za bezzasadną, uzasadninie stanowi załącznik do projektu uchwały. 

Komisja w trakcie przeprowadzania kontroli zażądała wyjaśnień Wójta i ustalono, że do tematu tej 

drogi się wróci jak tylko warunki pogodowe pozwolą i jedynie droga ta zostanie utwardzona. 

Dyskusja: 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Alojzy Wurst 

poinformował, że komisja bedąc w terenie podczas oględzin dróg do remontu była międzyinnymi 

na tej drodze w Przewozie. Droga ta w części stanowi własność gminną a w części własność 

prywatną,  nie ma odwodnienia i nie jest utwardzona.    

Zakończono dyskusję. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                            -  15 głosów,  

przeciw                                         - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania     - 0 głosów, 

błędne głosowanie. Powtórzono glosowanie.  

za przyjęciem                            -  14 głosów,  

przeciw                                         - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania     - 1 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/185/2017  Rady Gminy Cisek z 18 grudnia 2017r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi na nie przestrzeganie kpa przez Wójta Gminy Cisek większościa głosów została podjęta. 

Uchwała stanowi zalacznik nr 13 do protokołu sesji.  

 

Ad.6. Zapytania i oświadczenia radnych.  

Radna Kazimiera Lewicka-1. zgłosiła sprawę pomalowania odblaskowych pasów na nowo-

wyremontowanej drodze w kierunku Sukowic, taką potrzebę zgłaszają kierowcy, ponieważ w nocy 

nie widać, gdzie jest pobocze tej drogi,2. Zgłosiła również usunięcie pni po ściętych drzewach na 

odcinku drogi pomiędzy Sukowicami a Długomiłowicami, pniaki stanowią zagrożenie dla 

użytkowników drogi. 

Radna Sączwa Elżbieta –  zgłosiła   zagospodarowanie placu przy altanie w Landzmierzu, 

mieszkańcy, a w szczególnosci rodzice małych dzieci są "za" zrobieniem ogrodzenia wokół altany, 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że w tej kwestii zdania miszkanców są podzielone i do tematu 

wrócimy w terminie późniejszym. 

Radny Wurst Alojzy 1.jest potrzeba uzupełnienia pasów odblaskowych  na nowym odcinku w 

kierunku Sukpwic oraz od Lipowiny do Roszowic, 2. odnośnie wycinki drzew ,Zarząd Dróg 

Powiatowych powinien się zająć inwentaryzacją drzew przydrożnych, w większości drzewa nadają 

się do wycinki ponieważ zagrażają bezpieczeństwu użytkownikom drogi. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień – wycinka drzew przydrożnych musi być uzgodniona 

 z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i jeżeli w takim drzewie żyją zwierzęta będące pod 

ochroną wtedy nie można go wyciąć. 

               

PROTOKÓŁ  z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 18 grudnia 2017 

                                                                                                                                         strona 5 

 



 Ad.7. Odpowiedzi na interpelacje radnych, nie wpłynęły żadne odpowiedzi na interpelację. 

 

Ad.8.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.  

Radny Hałas Diter-zapytał o prace porzadkowe wykonywane k/starej remizy OSP w Łanach 

oraz zapytał co ze starym budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej    

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- prace porzadkowe w pobliżu remizy są wykonywane 

 z funduszu sołeckiego, natomiast w starym budynku remizy strażacy mają jeszcze sprzęt.Innych 

wniosków nie zgłoszono.  Pani Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk zaprosiła 

wszystkich na część uroczysta  sesji,  podziękowała za udział w obradach sesji i słowami 

"zamykam obrady XXXI Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.12.15. 

 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann                                                                                                                                    

                                                                                              Przewodnicząca  Rady Gminy Cisek 

                                                                                                   

                                                                                                     /-/     Rozwita Szafarczyk 
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