
Protokół  

z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Cisek  

z dnia 26 02.2018r-godz.16.00 

 

 

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

otworzyła    i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 14(nieobecna: Proksza Donata) . Obrady XXXII 

Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne   i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności 

radnych stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji. Lista obecności gości zaproszonych stanowi 

załącznik nr 2. 

Ad. 2.Przewodnicząca Rady Gminy Cisek  powitała radnych, sołtysów i pracowników urzędu, 

następnie 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 XXXI Sesji Rady Gminy.  

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

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

w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

            a/ zmian do budżetu gminy, 

b /zmiany wieloletniej prognozy finansowej, , 

c/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzięrzyńsko- Kozielskiemu  w zakresie 

prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2018, 

d/ zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej,  

e/ stanowiska Rady Gminy Cisek wobec skargi Pana Piotra Słupika z dnia 19 grudnia 2017r 

f/ rozpatrzenie skargi Pana Piotra Słupika, 

g/  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                              

w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę,    

h/ ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, 

psychologa,logopedy,terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, 

i/   zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu   

określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 

2009. 

7.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

8.  Informacje oraz zapytania sołtysów 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych 

10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Zapytała o uwagi lub wnioski do porządku obrad. Poinformowała,że zmieniono tytuły 3 projektów  

uchwał; 

e/ stanowiska Rady Gminy Cisek wobec skargi Pana Piotra Słupika z dnia 19 grudnia 2017r 

f/ rozpatrzenie skargi Pana Piotra Słupika, 

h/ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, 

logopedy,terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, 

 



po zmienie tytuły projektów uchwał otrzymuja brzmienie: 

e/  w sprawie podtrzymania stanowiska o uznanie skargi za bezzasadną, 

f/ w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek , 

h/ w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, 

logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego,oraz nauczycieli zatrudnionych  

w przedszkolu ,pracujących w grupach mieszanych ,obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze, 

Innych zmian nie zgłoszono.  

Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Cisek w sprawie zmiany tytułów projektów uchwał 

poddano pod głosowanie: 

za przyjeciem                        - 14 głosów, 

przeciw                                     -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -0 glosów, 

Zmiany jednogłośnie przyjęto. 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

 Ad.3. Przystąpiono do  przyjęcia protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy tj. z dnia 18 grudnia 

2017roku . Nie zgłoszono żadnych uwag do protokołu. Jego przyjęcie poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 glosów, 

Protokół z obrad poprzedniej sesji jednogłośnie przyjęto.  

Na obrady sesji przybyła Pani Urszula Wzietek, która złożyła na piśmie ubolewanie, że nie 

uczestniczono w pogrzebie jej ojca św.pamieci Władysława Sarek. Pismo stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu sesji. 

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

 w okresie międzysesyjnym,stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad.5 Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk przedstawiła informację ze swojej 

działalności w okresie miedzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokółu sesji. 

Podziękowała Panu Wójtowi za rozmowę przeprowadzoną z dyrekcją Zarzadu Dróg Wojewódzkich 

nt. remontu drogi w Kobylicach. 

Ad.6  Przystąpiono do podjęcia uchwał. 

Udzielono głosu Pani Skarbnik Gminy Alinie Hanisz, które omówiła zmiany budżetowe na 

2018rok. Przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej Golasz Tomasz, poinformował,że 

komisja omawiała zmiany i pozytywnie je zaopiniowała. 

Dyskusja: 

Radny Wurst Alojzy zapytał, czy w projekcie na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie 

kolejowym w Sukowicach zaplanowano wszystkie zjazdy i wjazdy na ścieżkę, rolnicy muszą 

wjechać na pola, mieszkańcy muszą dojechać do swoich posesji. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- wszystkie szczegóły będa dograne i będzie to zadanie firmy, 

która wygra przetarg. 
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Radna Ewa Głombik- zapytał w sprawie dotacji w kwocie 47 000zł dla OSP Cisek? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień -Ochotnicza Straż Pożarna Cisek kupuje zaplanowany sprzęt, 

na który ma środki finansowe, faktura będzie wystawiona na straż, z budżetu gminy jest tylko 

częściowa dotacja. 

Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

za przyjęciem                           -14 glosów, 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania  -0 głosów. 

Uchwała Nr   XXXII/186/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2018rok została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu . 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wiololetniej prognozy finansowej, projekt 

uchwały omówiła Pani Skarbnik Gminy  Alina Hanisz. Nie zgłoszono żadnych pytań. Komisja 

gospodarczo-budżetowa pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. Projekt uchwały poddano 

pod głosowanie: 

za przyjęciem                           -14 glosów, 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania  -0 głosów. 

Uchwała Nr   XXXII/187/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7  

do protokołu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kędzięrzyńsko- Kozielskiemu  w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 

2018. Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Gminy  Alina Hanisz. 

Dyskusja: 

Radna Ewa Głombik zapytała od czego zależna jest kwota dotacji na ten cel ? 

Pani Skarbnik Alina Hanisz udzieliła wyjaśnień- kwota dotacji uzależniona jest od ilości osób 

uczęszczających na  Warsztaty Terapii Zajęciowej z terenu Gminy, corocznie kierownik tych 

warsztatów przysyła  do urzędu informację o ilości osób i kwotę dotacji następnie podejmujemy 

uchwałę i przekazujemy  środki finansowe. 

Radny Wurst Alojzy zapytał czy do Powiatu Raciborskiego możnaby takie środki finansowe 

przekazać? 

Pani Skarbnik Alina Hanisz udzieliła wyjaśnień- możnaby, tylko musiałaby to być dotacja dla 

organizacji pożytku publicznego.Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                           -14 glosów, 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania  -0 głosów. 

Uchwała Nr   XXXII/188/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Kędzięrzyńsko- Kozielskiemu  w zakresie prowadzenia Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w roku 2018 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8  

do protokołu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej. 

Projekt uchwały omówiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Ryborz. Nie zgloszono 

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

za przyjęciem                           -14 glosów, 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania  -0 głosów. 

Uchwała Nr   XXXII/189/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018r.  w sprawie   

zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 9 do protokółu sesji.  

   

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   podtrzymania stanowiska o uznaniu skargi za 

bezzasadną. Skarga dotyczy remontu drogi transportu rolnego. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Anna Ryborz odczytała protokół z przeprowadzonej kontroli skargi ,który stanowi załacznik nr 10 

do protokołu sesji. Nie zgłoszono żadnych uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           -14 glosów, 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania  -0 głosów. 

Uchwała Nr XXXII/190/ 2018  Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie. 

podtrzymania stanowiska o uznaniu skargi za bezzasadną jednogłośnie podjęto. Uchwała stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu sesji.  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy 

Cisek. Skarga dotyczy odtworzenia  oprawy  oświetleniowej przy ul.Polnej 3 w Przewozie. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała,że Pan Słupik napisał skargę do Wojewody 

Opolskiego na bezczynność Rady Gminy i otrzymaliśmy do wiadomości odpowiedź, którą 

odczytano. Pismo Wojewody Opolskiego stanowi zalącznik nr 12 do protokółu sesji.  Udzielono 

głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Annie Ryborz,która odczytała protokół  

z przeprowadzonej kontroli, protokół stanowi załacznik nr 13 do protokołu sesji. 

Dyskusja: 

Komisja jest zorientowana jak sytuacja wygląda w terenie, gdyby nawet zrobić to co Pan Słupik 

określa w skardze to oświetlono by posesje prywatne. 

Stwierdzono,że Pan Słupik kupił nieruchomość w Przewozie, która od ok.30 lat nie była 

zamieszkała i teraz "ustawia" wszystkich co jest do zrobienia, to "wszyscy piszmy skargi". 

Radna Saczawa Elżbieta -sołectwa oczekują na remonty dróg po 30 lat, podobnie z oświetleniem 

dróg gminnych. 

Radna Anna Ryborz – od wielu lat zgłasza oświetlenie ul.Polnej i jest zorientowana jak jest trudno 

załatwić sprawę od podstaw-kosztorys, pozwolenie,itp. 

Zakończono dyskusje. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           -14 glosów, 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania  -0 głosów. 

Uchwała Nr XXXII/191/ 2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018r.w sprawie rozpatrzenie 

skargi na działalność Wójta Gminy Cisek została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr 14 do protokołu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego   w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę. Projekt 

uchwały omówił Wójt Gminy Cisek . Nie zgłoszono żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                           -14 glosów, 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania  -0 głosów. 

Uchwała Nr XXXII/192/ 2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018r w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   w publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę, została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy,terapeuty pedagogicznego i doradcy 

zawodowego,oraz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu ,pracujących w grupach mieszanych, 

obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Cisek . 

Nie zgłoszono żadnych uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           -14 glosów, 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania  -0 głosów. 

Uchwała Nr XXXII/193/ 2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018r w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy,terapeuty 

pedagogicznego i doradcy zawodowego,oraz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu ,pracujących 

w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze,została jednogłośnie podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Cisek z dnia 16 

lutego 2009 r. w sprawie regulaminu   określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz 

wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz 

nagród w roku 2009. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Cisek. Nie zgłoszono żadnych uwag. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           -14 glosów, 

przeciw                                      -0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania  -0 głosów. 

Uchwała Nr XXXII/194/ 2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 lutego 2018r zmieniająca Uchwałę 

Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu   określającego niektóre zasady 

wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2009, została jednogłośnie podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr 17 do protokołu sesji. 

Projety uchwał dotyczące spraw oświatowych były omawiane przez komisję oświaty, kultury, 

zdrowia i spraw socjalnych która je pozytywnie zaopiniowała. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 
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Ad 7.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

Radny Ignacy Rudolf zaproponował aby zaprosić dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich na sesję,  

Wójt Gminy wyjaśnił,że zarząd wojewódzki podjął uchwałę obligującą samorządy do 

dofinansowania w 50%  wszelkich remontów dróg wojewódzkich, kto dofinansowuje w kwocie 

wiekszej, ma wykonane prace w pierwszej kolejności 

Radna Agnieszka Szczuka- zgłosiła remont szamba w Publicznym Przedszkolu w Łanach. 

Wójt Gminy wyjaśnił- sprawa szamba załatwiona pozytywnie. 

Radna Ewa Głombik zapytała o koszt wynajmu "świecącej kuli, która upiększała budynek Urzędu 

Gminy w okresie świąt Bożego Narodzenia. 

Wójt Gminy wyjaśnił -była to kwota  3 000zł   

Przedyskutowano temat małych szkół, a głównie dopasowanie obwodów w taki sposób aby 

pozyskać jak największą subwencję. 

Wójt Gminy wyjaśnił- tak się robi, lecz podał przykład jest 20 pierwszoklasistów  z całej gminy, 

zapytał jak podzielić te dzieci na 4 szkoły (na 4 klasy pierwsze), zapytał czy klasy łączone są 

dobrym wyjściem dla ucznia i dla nauczyciela? Podał inny przykład mieszkaniec Łan chce wysłać 

dziecko do podstawówki do Cisek? Mając podstawówkę w Łanach. Wójt zapewnił, że takich 

wyjątków nie będzie się robić.  

Przedyskutowano temat zakupu kamienia na drogi transportu rolnego, który wyniknął na zebraniach  

wiejskich. Wójt Gminy poinformował, że nie ma jeszcze dokładnego wyliczenia co do ilości 

kamienia, problem jest z firmami wykonującymi  remonty dróg, firmy nie są zainteresowane 

krótkimi odcinkami dróg. Kwota tzw.wolnych środków finansowych będzie wiadoma w miesiącu 

kwietniu br. i do tematu wrócimy, wtedy można mówić o remontach dróg. 

Radna Lewicka Kazimiera zapytała kiedy bedzie robiony plac w Cisku? Poinformowała,że dzisiaj 

na ul. Olszowa ratowano psa, który dostał sie do rury kanalizacyjnej przebigajacej przez drogę, 

akcje ratowniczą przeprowadzała Straż Pożarna, właścicielka psa jest skłonna pokryć w części 

uszkodzenia wynikłe w akcji ratowniczej. 

Wójt Gminy wyjaśnił- plac w Cisku jest zaplanowany na połowę października 2018, 

Mikliss Norbert- zapytał w sprawie scieżki rowerowej : długość, szerokość,czy będą barierki? 

Radna Sączwa Elżbieta zapytała w sprawie zbierania śmieci przy drogach, czy we wszystkich 

miejscowościach bedą zbierane, co roku jest to samo,mimo iż się nagłaśnia żeby nie wyrzucać 

śmieci byle gdzie,  mieszkańcy mają pojemniki na śmieci a corocznie po zimie trzeba robić akcję 

zbierania śmieci szczególnie przy drogach. 

Wójt Gminy potwierdził, że kolejno we wszystkich miejscowościach będa śmieci zbierane. 

Ad 8.  Informacje oraz zapytania sołtysów. 

Na obrady sesji przybył Radny Powiatowy Pan Rajmund Frischko. 

Sołtys wsi Przewóz Rajmund Bulik wyraził niezadowolenie z faktu,że na ścieżkę rowerową 

przeznacza się ponad milion złotych a na drogi transportu rolnego nie ma pieniędzy, w Przewozie  

są drogi,które nie były nigdy  utwardzane  kamieniem, zwrócił się do Rady z prośbą o zaplanowanie 

środków finansowych na ten cel, nawet "spółka wodna" wychodzi na prostą i w każdej 

miejscowości starają się wyczyścić jakiś rów, a  z remontami dróg transportu rolnego nie można 

ruszyć. 
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Wójt Gminy wyjaśnił- na ścieżkę rowerową jest dofinansowanie ze środków unijnych, na drogi 

transportu rolnego na chwilę obecną nie ma pięniedzy, jedynie Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

przyznaje dofinansowanie w kwocie 200zł na 1km,  poinformował, że zrobiono dużo dróg  

transportu rolnego po powodzi 2010r i wyczyszczono  dużo rowów, że nawet "spółka wodna wyszła 

na prostą", nasza gmina głównie wykonuje te inwestycje, na które można pozyskać dofinansowanie. 

Sołtys Kurfeld Alfred również zasugerował aby pomyśleć o remontach dróg i przeznaczyć na ten 

cel środki budżetowe. Media nagłaśniają, że samorzady źle gospodarują środkami finansowymi , 

podobnie jest z dofinansowaniem do ekologiczych pieców oraz do termoizolacji budynków. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że pan Sołtys uczestniczy w obradach sesji i jest zorientowany o wydatkach 

budżetowych i  powinien wątpiącym wytłumaczyć, podobnie jest z dopłatami do pieców, w naszej 

gminie, są to wpływy w kwocie ok.7 000zł i jak podzielić  taką kwotę na dopłatę do wymiany 

pieców c.o. ekologicznych? W Gminie Cisek opłatę ekologiczną płacą 3 zakłady: Spółdzielnia 

Usług Rolniczych, Gminna Spółdzielnia "SCH" i Kopalnia Kruszywa w Kobylicach.   

Ad.9. Wpłynęła jedna odpowiedź na interpelację, którą odczytano i stanowi załącznik nr 18  

do protokołu sesji. 

Ad 10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. Nie zgloszono żadnych wniosków. 

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

Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.18.45 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                         

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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