
   Protokół  

z obrad XXXVII SESJI RADY GMINY CISEK 

                                     z dnia 08 sierpnia 2018r.-godz.16.00                                                    

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

otworzyła  i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 13 (nieobecna  Donata Proksza, 2 radnych spóźniło 

się 0.20min.) . Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocni zdolne do podejmowania 

uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji.   

Przewodnicząca odczytała porządek obrad, który przedstawia się następująco:                                              

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy. 

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

5. Podjęcie uchwał: 

a/zmian do budżetu gminy, 

b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,  

c/ przekazania do zaopiniowania przez organ regulacyjny, projektu regulaminu zaopatrzenia w 

wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cisek. 

6.Zapytania i oświadczenia radnych. 

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Ad 2. Zapytała o uwagi do porządku obrad, zgłosiła zmianę do porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na prace 

konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

będzie to pkt 5 d. 

Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy poddano pod głosownie: 

za przyjęciem                           -12 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania  - 0 głosów, 

wniosek przewodniczącej jednogłośnie przyjeto. 

Po dokonanych zmianach porządek obrad przedstawia się następująco:                                             

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.  

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

5. Podjęcie uchwał: 

a/zmian w budżecie gminy na 2018, 

b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,  

c/ przekazania do zaopiniowania przez organ regulacyjny, projektu regulaminu zaopatrzenia 

 w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cisek. 

d/ udzielenia dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków   



6. Zapytania i oświadczenia radnych. 

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8..Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Przyjęcie porządku obrad po dokonanych zmianach  poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                          -12 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania - 0 głosów, 

Porządek obrad jednogłośnie przyjęto i przystąpiono do jego realizacji. 

Ad 3. Przewodnicząca zapytała o uwagi do protokołu z obrad poprzedniej sesji . Nie zgłoszono 

żadnych uwag. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           -12 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania  - 0 głosów, 

Protokół z obrad poprzedniej sesji jednogłosnie przyjęto. 

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

 w okresie międzysesyjnym tj od 16 lipca 2018 do 08 sierpnia 2018r. sprawozdanie stanowi 

załącznik do protokołu. 

Dyskusja : 

Stania Gerard- zapytał czy  w Cisku będzie skanalizowana  cała wieś?   

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- będzie tylko skanalizowana połowa wsi . 

Radny Golasz Tomasz-zapytał o technikę inwestycji, czy tak samo jak w Landzmierzu?  

Wójt Gminy Cisek potwierdził ,że tak jak w Landzmierzu, metodą przewiertów, poinformował, że 

będzie obowiązywał nowy sysetm regulacji kanalizacji,ponieważ jest za mało ścieków. 

Zamknieto dyskusję. 

Ad 5.Przystąpiono do podjęcia uchwał. 

Udzielono  głosu Skarbnik Gminy - Alinie Hanisz, która omówiła zmiany  budżetowe na 2018r. 

poszczególnymi działami rozdziałami i paragrafami. Komisja gospodarczo-budżetowa zmiany 

omawiała i pozytywnie je zaopiniowała. Nie zgłoszono żadnych uwag do proponowanych zmian. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           -13 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania  - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXXVII/219/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zmian 

 w budżecie  gminy  jednogłośnie podjęta.Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokółu. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Udzielono  

głosu Skarbnikj Gminy - Alinie Hanisz, która omówiła zmiany . Nie zgłoszono żadnych uwag do 

proponowanych zmian. Komisja gospodarczo-budżetowa zmiany omawiała i pozytywnie je 

zaopiniowała. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           -13 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania  - 0 głosów, 
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Uchwała Nr XXXVII/220/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zmian  

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

do protokołu sesji  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania przez organ 

regulacyjny, projektu regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Cisek. Projekt uchwały omówił Prezes Spółdzielni Usług Rolniczych Kazimierz Nagórzański . 

Poinformowano,że następnie projekt regulamin zostanie wysłany do "Wód Polskich" w Gliwicach. 

Dyskusja : 

Radna Głombik Ewa zapytała o płatności za przyłącz wody do nowego budynku? 

Wyjaśnień udzielił Prezes Kazimierz Nagórzański- za przyłącz płaciło się 1500zł i w tej kwocie  

musiało być 20% środków własnych, następnie  ustalono kwotę solidarną za przyłącz i była to 

kwota: 700,- zł.  

Wójt Gminy wyjaśnił zasady opłat za odprowadzanie deszczówki, oraz poinformował o celowości 

podjęcia tej uchwały. Innych uwag nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           - 14 głosów, 

przeciw                                     –  0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania  -  0 głosów, 

Uchwała Nr XXXVII/221/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia 8 sierpnia 2018 w  sprawie przekazania 

do zaopiniowania przez organ regulacyjny, projektu regulaminu zaopatrzenia w wodę 

 i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cisek została jednogłośnie podjęta . Uchwała stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przekazania  udzielenia dotacji w roku 2018 na prace 

konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Tym razem dofinansowanie  w kwocie:10 000zł otrzyma zabytkowy kościół w Miejscu 

Odrzańskim. Nie zgłoszono żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                            -13 głosów, 

przeciw                                      – 1 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania   - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXXVII/222/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia 8 sierpnia 2018 w  sprawie   udzielenia 

dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, została większością głosów podjęta.Uchwała stanowi załącznik 

nr 6 do protokołu sesji. 

Ad 6. Zapytania i oświadczenia radnych. 

Poruszono temat remontów dróg :Steblów ul.Byczynicka, Landzmierz ul.Wąska, Przewóz ul.Długa, 

Przedyskutowano temat odbioru odpadów  oraz opłat z tym związanych. Zaproponowano aby 

odbyło się spotkanie z "Czystym Regionem". Zgłoszono incydent, który ma miejsce przy 

czyszczeniu koszy " przejeżdżają przez wieś i nie czyszczą  koszy lub przyjeżdżają późno jak kosze 

są już schowane".   
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W dyskusji stwierdzono, że nie wszystkie posesje mają  spisane umowy na wywóz nieczystości.  

Radna Sączawa Elżbieta poinformowała, że przez miesiąc oczekuje się na kosz i jak się dzwoni to 

nie ma z kim pogadać.  

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień, że ciężko się negocjuje z "Czystym Regionem " obecnie jest 

zmieniony prezes tej instytucji i może współpraca ulegnie poprawie. 

Przedyskutowano odbiór nieczystości "bio"  są wsie, że przy każdej posesji jest kosz a są 

miejscowości, że stoją pojedyncze kubły, w dyskusji stwierdzono, należałoby docenić (poprzez 

niższą opłatę)  mieszkańców mających na swoich posesjach kompostowniki, należałoby  również 

poinformować, że skoszoną trawę  można dać pod drzewa,    

Wójt Gminy Cisek dodał do wypowiedzi, że nieczystości "bio" stanowią duży koszt wywozu. 

Poinformowano o koszeniu poboczy, prace te wykonuje P. Kurfeld.  

Pani Lewicka Kazimiera zgłosiła pomalowanie pasów na poboczu nowej drogi w kierunku Sukowic 

oraz wycięcie pniaków przy powiatówce w kierunku Długomiłowic. 

W dyskusji stwierdzono, jeżeli są linie krawędziowe to nie można się zatrzymywać  na poboczu 

drogi. 

Radny Tomasz Golasz poinformował  o złożonym wniosku na wykonanie  przejścia dla pieszych 

 w Miejscu Odrzańskim . 

Radny Stania Gerard poinformował,że ostatnio stał w kolejce w wydziale komunikacji 5 godzin. 

Udzielono glosu Rajmundowi Frischko, który przedstawił zmiany w funkcjonowaniu starostwa 

powiatowego, min. propozycją zmian jest wydłużenie godzin pracy wydziału komunikacji, 

ponieważ pojazdów nam przybywa jak również wydłużenie godzin pracy sekretariatu.  

Radny Wurst Alojzy- dziury w nawierzchniach dróg powiatowych, zgłosił wykoszenie samosiejek 

na skrzyżowaniu ul. Byczynickiej z ulicą w kierunku Nieznaszyna, 

Radna Sączawa Elżbieta -zgłosiła wykoszenie poboczy przy ul.Wąskiej, 

Radna Ryborz Anna – zgłosiła  zaklejenie dwóch dziur na ul.Długiej w Przewozie, część tej drogi 

jest własnością gminy a część powiatu.   

Przedyskutowano temat uczestnictwa w dożynkach gminnych w Przewozie, delegacje sołectw 

mogłyby przyjechać przed godz.13.00, o godz. 13.00 planowany  jest przemarsz do namiotu, gdzie 

będzie msza św. dożynkowa.  W tym temacie odbędzie się jeszcze spotkanie z sołtysami. 

Ad 7.Odpowiedzi na interpelacje radnych- nie wpłynęły żadne odpowiedzi na interpelacje. 

Ad.8..Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. Nie zgłoszono żadnych wniosków.   

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

Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.17.45 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                         

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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