
Protokół
z XVII Sesji Rady Gminy Cisek

z dnia 28 kwietnia 2008r-godz.14.00

Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  słowami „Otwieram obrady 
XVII  Sesji  Rady  Gminy  Cisek”  otworzyła  obrady  sesji.  Powitała  wszystkich  obecnych 
radnych,  sołtysów,  pracowników  Urzędu  oraz  redaktorów  prasy  lokalnej.  Sprawdziła 
prawomocność obrad XVII Sesji na 15 radnych obecnych 15  ( Radny Adam Roman- 15 
min.się spóźnił).Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji. Lista obecności 
gości  zaproszonych  stanowi  załącznik  nr 2 do  protokółu.  Obrady sesji  są  prawomocne  i 
zdolne do podejmowania uchwał.
Ad 2. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad i zapytała o uwagi,  zmiany  do 
porządku. 
1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XVI Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.  Informacja  i  komunikaty  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Cisek  o  działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
6. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007rok
      a/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o 
          sprawozdaniu  Wójta z wykonania budżetu za 2007r,
      b/ dyskusja nad złożonym sprawozdaniem,
7. Procedura absolutoryjna:
      a/ przedstawienie protokółu i uchwały komisji rewizyjnej  
      b/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii Komisji 
          Rewizyjnej,
      c/ dyskusja,
     d/ podjęcie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek 
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmian w budżecie gminy Cisek na 2008r.
b/  ogłoszenia  konkursu   dla  mieszkańców  gminy  pod  nazwą  „Najbardziej  zadbana 
zagroda wiejska”

9. Informacja z działalności komisji problemowych rady  w okresie   międzysesyjnym
10. Zapytania i oświadczenia radnych.
11. Informacje oraz  zapytania sołtysów.
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.. 
13.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk  zgłosiła wniosek w sprawie zmiany porządku 
obrad a dotyczący wprowadzenia do pkt 8  dwóch projektów uchwał:
- w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego 

punktu do ustalenia wynagrodzeń pracowników publicznych przedszkoli, szkół 
podstawowych i publicznego gimnazjum nie będących nauczycielami,

- w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cisek ,

Wniosek pierwszy poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                         - 13 głosów,
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przeciw                                     - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 1 głos,
W  wyniku  przeprowadzonego  głosowania  wniosek  większością  głosów  przyjęto 
i wprowadzono do porządku obrad pkt 8c –podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego 
wynagrodzenia  oraz  uzgodnienia  wartości  jednego  punktu  do  ustalenia  wynagrodzeń 
pracowników publicznych  przedszkoli,  szkół  podstawowych  i  publicznego gimnazjum nie 
będących nauczycielami.
Poddano pod głosowanie zgłoszony  wniosek drugi :
za przyjęciem                         - 13 głosów,
przeciw                                     - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania -2 głosy,     
W  wyniku  przeprowadzonego  głosowania  wniosek  większością  głosów   przyjęto 
i wprowadzono do porządku obrad pkt 8d – podjęcie uchwały w  sprawie przystąpienia do 
zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:  
1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.   Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XVI Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja  i  komunikaty  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Cisek  o  działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
6. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007rok
      a/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o 
          sprawozdaniu  Wójta z wykonania budżetu za 2007r,
      b/ dyskusja nad złożonym sprawozdaniem,
7. Procedura absolutoryjna:
      a/ przedstawienie protokółu i uchwały komisji rewizyjnej  
      b/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii Komisji 
          Rewizyjnej,
      c/ dyskusja,
     d/ podjęcie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek 
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmian w budżecie gminy Cisek na 2008r.
b/  ogłoszenia  konkursu   dla  mieszkańców  gminy  pod  nazwą  „Najbardziej  zadbana 
zagroda wiejska”,

       c/ ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do 
       ustalenia wynagrodzeń pracowników publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i       
       publicznego gimnazjum nie będących nauczycielami,
       d/ przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 
       gminy Cisek
9. Informacja z działalności komisji problemowych rady  w okresie   międzysesyjnym
10. Zapytania i oświadczenia radnych.
11. Informacje oraz  zapytania sołtysów.
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.. 
13.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

 Innych zmian nie zgłoszono.
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Przyjęcie porządku obrad po zmianach  poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                          – 15 głosów, 
przeciw                                       - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 
Zmianę porządku obrad przyjęto jednomyślnie. Przystąpiono do realizacji porządku obrad
Ad.3. Przewodnicząca  Rady  Gminy  Cisek  Rozwita  Szafarczyk   zapytała  o  uwagi  do 
protokółu z obrad poprzedniej sesji. Radni nie zgłosili żadnych uwag, w związku z czym jego 
przyjęcie poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                          – 13 głosów, 
przeciw                                       - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania  - 2 głosów,
Protokół z obrad XVI Sesji Rady Gminy Cisek przyjęto większością głosów. 
Ad.4.  Udzielono  głosu  Wójtowi  Gminy Cisek,  który  przedstawił  sprawozdanie  ze  swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym tj w okresie od 31 marca 2008r do 28 kwietnia 2008r.
- poinformował  o  „audycji  radiowej” którą prowadził  Radio OPOLE na temat  dalszego 

obwałowania rzeki Odry,
- poinformował o zakończonej akcji wywozu kamienia na drogi, zakupiono kamienia na 

kwotę 30 000zł,
- otrzymano dofinansowanie na drogę transportu rolnego w kwocie 376.000,-zł,
- poinformował  o  zrobionej  dokumentacji  na  świetlice  wiejskie  w  miejscowościach: 

Podlesie i Przewóz.
- poinformował o zatrudnieniu pracowników do robót społeczno-użytecznych.
- poinformował  o  prowadzonych  negocjacjach  z  SPZOZ  n/t  dofinansowania  badań 

profilaktycznych dla mieszkańców gminy,
- poinformował o naradzie z dyrektorami szkół i przedszkoli,
- poinformował o wyjeździe delegacji z naszej gminy w dniach 23-26 maja 2008 do gminy 

partnerskiej  Breitungen w Niemczech,    
- poinformował o wysłanej i przyjętej korespondencji oraz o wydanych zaświadczeniach, 

zarządzeniach, decyzjach.
D y s k u s j  a:
Radny Wurst Alojzy- zapytał, czy toczył się jakieś rozmowy n/t modernizacji oświetlenia?
Wójt  Gminy  Cisek  udzielił  wyjaśnień-  nie  było  żadnych  rozmów  z  Zakładami 
Energetycznymi,  firma  wykonująca  modernizację  oświetlenia  zobowiązała  się  do 
przeprowadzenia rozmów z zakładami energetycznymi , sprawa nadal jest w toku załatwiania.
Radny Walter Oleks- zapytał  w sprawie organizowanego meczu piłki nożnej seniorów „ o 
Puchar Wójta Gminy”, który odbędzie się 01 maja 2008r na boisku  w Łanach, poinformował, 
że drużyna z Cisek nie będzie brała udziału, ponieważ w tym czasie Victoria Cisek rozgrywa 
mecze  ligowe,  rozmawiał  w tej  sprawie  z  przewodniczącym  Gminnego  Zrzeszenia  i  był 
przekonany, że termin tej imprezy został przesunięty.
Wójt  Gminy  Cisek  udzielił  wyjaśnień-  Gminne  Zrzeszenie  zaakceptowało  datę  01  maja 
2008r.
Innych pytań nie zgłoszono.
Zakończono dyskusję nad sprawozdaniem Wójta Gminy.
Ad.5 .Udzielono  głosu  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Cisek  Rozwicie  Szafarczyk,  która 
przedstawiła sprawozdanie ze swojej  działalności w okresie międzysesyjnym tj. w okresie od 
31 marca 2008r do 28 kwietnia 2008r . Sprawozdanie stanowi załącznik  nr 3 do protokółu 
sesji.    
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Ad. 6. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  zapytała radnych czy jest 
potrzeba  omawiania  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  za  2007r.  Radni  stwierdzili 
jednomyślnie „ nie ma takiej potrzeby”, ponieważ wszystkie komisje rady omawiały temat.
Udzielono  głosu  Wiceprzewodniczącej  Rady Lewandowskiej  Adelajdzie,  która   odczytała 
Uchwałę Regionalnej  Izby Obrachunkowej Nr 46/2008 z dnia 27 marca 2008r w sprawie 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007r. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 4 
do protokółu sesji.
Pani Przewodnicząca podziękowała za odczytanie uchwały RIO.
Dyskusja: 
 Radny Proksza Hubert-  uważa że sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 

2007r   jest  dobrze  wykonane,  zaległości  podatkowe  od  180  podatników  na  kwotę 
558000zł trudno będzie odzyskać, zaległości te określił jako „małe”.  

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- egzekucja jest prowadzona, zaległości są egzekwowane lecz 
powoli pieniądze spływają, w tym roku ściągnięto 350,-zł, zaległości corocznie narastają, są 
dłużnicy „stali”, którzy uchylają się od płatności jak również są to opuszczone nieruchomości 
bez  uregulowanego stanu prawnego. 
Innych pytań nie zgłoszono.
Ad.7  Udzielono  głosu  Przewodniczącemu  Komisji  Rewizyjnej  Gerardowi  Stania  ,  który 
odczytał protokół i uchwałę komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2007r. Protokół komisji wraz z Uchwałą stanowi załączniki nr 5 i 6  do protokółu 
sesji.
Udzielono głosu Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Cisek Lewandowskiej Adelajdzie, która 
odczytała Uchwałę Nr 129/2008 z dnia 02 kwietnia 2008r  Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w  sprawie   opinii  o  wniosku  komisji  rewizyjnej  dotyczącego  udzielenia  absolutorium 
Wójtowi  Gminy   Cisek  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2007r.  Uchwała  RIO  stanowi 
załącznik nr 7 do protokółu sesji.
Dyskusja:
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Cisek  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Cisek . Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu uchwały. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                       - 15 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania-0 głosów, 
Uchwała  Nr  XVII/76/2008  Rady  Gminy  Cisek  z  dnia  28  kwietnia  2008r  w  sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania budżetu gminy za 2007r została 
jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokółu sesji.
Wójt Gminy Cisek podziękował radnym za uznanie, za udzielenie absolutorium, podziękował 
za współpracę.
Ad.8.Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008r. 
Udzielono głosu Pani skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi 
działami, rozdziałami i paragrafami. 

Przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej Piegza Adalbert poinformował, że komisja 
na swym posiedzeniu 28 kwietnia 2008r temat proponowanych zmian omawiała i pozytywnie 
zaopiniowała zmiany do budżetu.
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Radny Stania Gerard- zapytał o dział 750 Administracja Publiczna, gdzie zwiększono wydatki 
o 20.000zł? Stwierdził, że jest to nie w porządku ze strony Rządu, ponieważ za podwyżkami 
płac powinna iść refundacja wynagrodzenia, ponieważ budżety gmin są uchwalone i środki 
finansowe są rozdysponowane. 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- są to środki finansowe, które zostaną przeznaczone na 
podwyżki dla urzędników i nauczycieli, planując budżet na 2008r zaplanowano podwyżki o 
2,5% a w niektórych przypadkach należy się pracownikowi podwyżka o 30%, nawet dla 
referenta należy się wyrównanie płac od 01.01.2008r. Gmina ma obowiązek wynagrodzenie 
wypłacić.   Nie jest to pierwsza taka sytuacja, jesteśmy bez wyjścia, wynagrodzenia, wraz z 
pochodnymi  muszą być wypłacone. Gmina zrobiła rozeznanie czy można otrzymać skutki 
poniesione na podwyżkę wynagrodzeń dodatkowo w subwencji oświatowej i otrzymano 
odpowiedź, że tak subwencja została zwiększona o 31.000,-zł, lecz  aby należne podwyżki 
nauczycielom  wypłacić tzn.  w kwocie jakie określa tabela płac jest nam potrzebna kwota 
150.000zł. Gminy niektóre zaciągają kredyty aby wypłacić podwyżki pensji dla nauczycieli, 
my jesteśmy w tej sytuacji, że kredytu zaciągać nie musimy.
Radny Ketzler Alojzy- jest odmiennego zdania niż Wójt Gminy, stwierdził, że nie powinno 
się wypłacić podwyżek płac „skoro za ustawą nie idą pieniądze,  „sprawa  nie wypłaconych 
pensji powinna trafić do Sądu,    „łatwo powiedzieć dać , lecz skąd wziąć pieniądze”. Uważa, 
że  planując podwyżki dla nauczycieli  Minister powinien dać i pieniądze.  
Radny Kurfeld Alfred- zapytał o zwiększenie wydatków o kwotę 53 620,18zł w dziale 700.
Pani Skarbnik Alina Hanisz udzieliła wyjaśnień- 45.620,-zł są to środki finansowe otrzymane 
z  zewnątrz  z  przeznaczeniem  na  „roboty  publiczne”,  które  otrzymano  na  podstawie 
porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy,   a różnica 8.000zł jest kwotą przeznaczona na 
utrzymanie boisk w gminie.

Radny  Adam  Roman  –  zapytał  w  sprawie  dofinansowania  utrzymania  boisk  i  w  jakiej 
kwocie? Ponieważ są  boiska w gminie, gdzie nie funkcjonuje klub sportowy jako przykład 
podał    boisko w Roszowickim Lesie, gdzie odbywają się zawody strażackie i inne mniejsze 
imprezy  sportowe  i  czy  na  utrzymanie  takich  boisk  można  otrzymać  dofinansowanie? 
Ponieważ te boiska również trzeba utrzymać.
Wójt Gminy udzielił  wyjaśnień-   kwota 8.000zł jest przeznaczona na utrzymanie  boisk w 
gminie  wszystkich,  nie  tylko  tych  które  są  w  posiadaniu  klubów,  więc  można  otrzymać 
dofinansowanie  na  wykoszenie  boiska  w  Roszowickim  Lesie.   Komisja  Rewizyjna 
kontrolując wydatki na sport i kulturę fizyczną podała taką propozycję aby rozdzielić wydatki 
budżetu na utrzymanie boisk w gminie i na działalność sportową. Wobec czego tak zostało to 
zrobione    
Innych pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                       - 10 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania-4 głosów,
jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 
Uchwała Nr XVII/77/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia 2008r w sprawie zmian do 
budżetu  gminy  większością  głosów  została  podjęta.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  9  do 
protokółu sesji.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu  dla mieszkańców gminy 
pod nazwą „Najbardziej zadbana zagroda wiejska”.
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Wójt  Gminy udzielił  wyjaśnień-  corocznie  ogłaszamy konkurs,  według regulaminu,  który 
stanowi załącznik do projektu uchwały, zagród nagrodzono dość dużo, lecz przymierzamy się 
aby  w przyszłym roku dokonać zmian, planujemy zmienić konkurs z najpiękniejszej zagrody 
wiejskiej na najpiękniejsza wieś, zwrócił się do radnych z prośbą o propozycje w tym temacie 
i od przyszłego roku ogłosimy konkurs w nowej innej formie.
Żadnych pytań nie zgłoszono   
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                       - 15 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania-0 głosów,
 
Uchwała  Nr  XVII/77/2008  Rady  Gminy  Cisek  z  dnia  28  kwietnia  2008r  w  sprawie 
ogłoszenia  konkursu   dla  mieszkańców  gminy  pod  nazwą  „Najbardziej  zadbana  zagroda 
wiejska” została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokółu sesji.

Przystąpiono  do  podjęcia  uchwały  w  sprawie ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  oraz 
uzgodnienia wartości jednego punktu  do ustalenia wynagrodzeń pracowników publicznych 
przedszkoli, szkół podstawowych i publicznego gimnazjum nie będących nauczycielami.
Radny Ketzler Alojzy- zapytał „ czy kasa na podwyżki jest od Ministra czy nasza”? Jesteśmy 
w  pewnym  stopniu  ubezwłasnowolnieni  stwierdził  radny,  podtrzymuje  zdanie,  że  za 
rozporządzeniem powinny iść pieniądze.
Wójt  Gminy Cisek  udzielił  wyjaśnień-  na  podwyżki  dla  obsługi  przedszkoli,  gimnazjum,
(woźnych, sprzątaczek) pieniądze są z budżetu gminy, w związku z podwyżką najniższego 
wynagrodzenia do kwoty 1.126,-zł (brutto, pełny etat). Skutki wynagrodzeń są policzone do 
końca roku br.  
Jako Rada Gminy możecie  złożyć  do  ministra  protest  ,  spróbujemy taki  projekt  uchwały 
opracować, i na następnych sesjach do tematu można wrócić . Poinformował, że Ministerstwo 
Finansów i  Ministerstwo Edukacji   poprzez Związek Gmin „walczy ze sobą” lecz jest  to 
„ walka z wiatrakami” lecz Wójt nie sugerował w swoich wypowiedziach aby odstąpić od 
protestu. 
Radny Ketzler Alojzy – zgłosił wniosek aby złożyć petycję do Ministra Finansów w sprawie „ 
jak Minister  daje podwyżki,  powinny iść za tym pieniądze” „Krawiec kraje jak materiału 
staje”.
Innych pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                        - 11 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania-4 głosów,
 
Uchwała Nr XVII/79/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia 2008r w sprawie ustalenia 
najniższego  wynagrodzenia  oraz  uzgodnienia  wartości  jednego  punktu   do  ustalenia 
wynagrodzeń  pracowników  publicznych  przedszkoli,  szkół  podstawowych  i  publicznego 
gimnazjum  nie  będących  nauczycielami  większością  głosów  została  przyjęta.  Uchwała 
stanowi załącznik nr 11 do protokółu sesji.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań 
i zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek. 
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień, studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 
zostało opracowane w 2002r  i  po części  stało  się  nieaktualne,  nie  mamy w tym studium 
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ujętych terenów pod rozbudowę budownictwa mieszkaniowego , nie mamy żadnych terenów 
pod inwestycje, pod tereny rekreacyjno-sportowe i inne, w związku z tym żeby gmina mogła 
się  rozwijać  takie  tereny  musimy  mieć  i  dlatego  przygotowaliśmy    omawiany  projekt 
uchwały który niezbędny między innymi dla urbanistów, którym można zlecić opracowania w 
poszczególnych wsiach terenów pod rozwój przemysłu, pod rozwój rzemiosła, również pod 
budownictwo  mieszkaniowe.   Nasze  podmioty  gospodarcze,  które  na  terenie  gminy 
funkcjonują mają do tej  pory problemy z rozbudową swojej  bazy,  urząd nie może wydać 
decyzji  o  lokalizacji.  Jest  zainteresowanie  różnych  podmiotów  miejscowych  i  nawet  z 
zagranicy  przejęciem terenów pod przewóz. Aby poczynić pierwsze kroki w tym kierunku 
poczynić musimy rozpocząć od omawianego projektu, który określa nam co na terenie gminy 
może być realizowane, całe opracowanie wymaga technicznych rozwiązań, które zaproponują 
nam  urbaniści,  a  wszystko  będzie  zatwierdzane  uchwałami  rady  poprzedzonymi 
konsultacjami  z  mieszkańcami.  Napisano  pismo  do  Agencji  Własności  Rolnej  Skarbu 
Państwa, gdzie pewne tereny, należące do ich własności, zostały zarezerwowane  pod tereny 
inwestycyjne, natomiast decyzja czy te tereny  nadają się pod inwestycje będzie zależna  od 
urbanistów, jak również od rady podejmującej  stosowne uchwały.  Mamy inwestora,  który 
planuje  wybudować „solary”  na powierzchni  ok.6,00 ha ,  które  produkowały by energię 
elektryczną,  lecz  na  dzień  dzisiejszy  nie  może  na   naszym  terenie  wybudować  takiej 
inwestycji.  Żeby cokolwiek zrobić  na naszym terenie,  żeby ściągnąć  inwestorów musimy 
omawianą uchwałę podjąć. Podał jako przykład miejscowość Kobylice leżąca na pryferiach 
miasta można by tereny  przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe. Ten projekt uchwały 
otwiera  nam  „furtkę”  do  opracowania  szczegółów,  ten  projekt  uchwały  o  niczym  nie 
przesądza. W budżecie mamy zaplanowane 50.000zł na ten cel.
Przewodnicząca Rady Gminy- zapytała, czy każda wieś potrzebuje odrębną uchwałę?
Wójt udzielił wyjaśnień- nie, nie ma takiej potrzeby,
Radny  Oleks  Walter-  wiadomo  jest,  że  na  „pierwszy  ogień”  nie  pójdą  wszystkie 
miejscowości. 
Innych pytań nie zgłoszono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                        - 15 głosów,
przeciw                                    - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania-0 głosów,
Uchwała  Nr  XVII/80/2008  Rady  Gminy  Cisek  z  dnia  28  kwietnia  2008r  w  sprawie 
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy 
Cisek została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokółu sesji.
Zakończono podejmowanie uchwał i ogłoszono 10 min przerwę.
Ad. 9. Przewodniczący komisji stałych rady przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności 
w  okresie  międzysesyjnym,  na  podstawie  sporządzonych  protokółów,  znajdujących  się 
dokumentach komisji.

Dyskusja:
Radny  Kurfeld  Alfred-  potwierdził,  że  prace  społeczno  użyteczne  są  bardzo  dobrym 
pomysłem, zauważył, że osoby te są bardzo chętne do pracy i dużo drobnych prac  można 
wykonać na terenie wsi. Zapytał, czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej robi rozeznanie w 
terenie w przypadku osób korzystających z pomocy społecznej, ponieważ są osoby, którym 
się dobrze powodzi a jeszcze korzystają z pomocy społecznej .
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Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- GOPS przydzielając jakąkolwiek pomoc sporządza wywiad 
środowiskowy oraz żąda zaświadczeń o dochodach rodziny, jednakże takie przypadki należy 
zgłaszać, należy współpracować z Gminnym Ośrodkiem pomocy Społecznej. 
Przedyskutowano temat  zarobków, bezrobotni  nie są chętni  do podjęcia  pracy za 1.000zł, 
wolą korzystać z pomocy społecznej       
Ad.10. Radny Proksza Hubert- słabe strony naszej gminy to brak inwestycji, zapytał co w 
tym temacie się dzieje? Kanalizacja, czy w Łanach budynek wielofunkcyjny?
Wójt  Gminy  udzielił  wyjaśnień-Załącznik  do  uchwały  budżetowej  określa  planowane 
inwestycje: 1. Budowa kanalizacji - nabory wniosków na budowę kanalizacji będą w miesiącu 
lipcu-sierpniu  br,  złożymy  wniosek  RPO  woj.  Opolskiego  na  wieś  Kobylice.  2  budowa 
budynku  wielofunkcyjnego  wielofunkcyjnego   Łanach.  Wszystkie  kosztorysy  są 
przygotowane, przygotowujemy się do przetargu na to zadanie, na ten cel jest zaplanowane w 
budżecie gminy ok.2 850 000,- zł, możemy się starać o dofinansowanie,.na budowę remizy 
czy ośrodka zdrowia , biblioteki, inwestycja  mieści się w zadaniach  związanych z kulturą 
fizyczną i sportem. Szczegółów w sprawie naborów  wniosków o dofinansowanie jeszcze nie 
znamy  lecz  inwestycja  może  być  rozpoczęta,  w  trakcie  budowy  złoży  się  wniosek  o 
dofinansowanie. Wójt wymienił inwestycje „małe” : droga transportu rolnego Podlesie –Łany 
otrzymano 376.000zł zostanie ogłoszony przetarg , po przetargu będzie wiadomo ile wyniesie 
kosz remontu, jeżeli środków finansowych nam braknie to dołożymy z zaciągniętego kredytu.
Pozostałe  drogi  zgodnie  z  protokółem  komisji  rolnej,  są  wyliczone,  jest  to  kwota  ok. 
280.000zł, jeszcze z komisja rolną będę w kontakcie. 
Bodowa ośrodka sportowego w Łanach jest zaplanowana, jeszcze zdecydujemy co ma być 
budowane,  ponieważ dokumentacja projektowa jest ważna 2 lata, to jeszcze nie zleciliśmy jej 
do zrobienia . 
Modernizacja bazy sportowej z programu ORLIK 2012 otrzymaliśmy decyzję pozytywną na 
boisko w Steblowie – termin realizacji rok 2010.
Budowa  ścieżek  rowerowych  na  wałach  przeciwpowodziowych  przeciwpowodziowych 
jesteśmy  kontakcie  z  WZMiUW w Opolu  i  tu  będziemy robić  odcinek  pierwszy.  Jeżeli 
zamierza  się  złożyć  wniosek  o  dofinansowanie  to  trzeba  mieć  pełną  dokumentacje 
projektową.
Na świetlice Przewóz i Podlesie jest w opracowaniu dokumentacja projektowa- 9 czerwca 
2008r dokumenty będą u nas i zdecydujecie jaki zakres robót zrobić i za ile.
Wurst Alojzy- zapytał  jakie ogrzewanie planuje się zrobić w budynku wielofunkcyjnym w 
Łanach?
Wójt Gminy-ogrzewanie olejowe.  Porównywano opłacalność ogrzewania olejowego i jako 
przykład  podał  PSP  Łany,  przy  takim  obiekcie  jakim  jest  szkoła  w  Łanach  wraz  z 
mieszkaniami koszt ogrzewania  wynosi-1,69zł/1m2., 33 000zł cena zakupu oleju na sezon 
grzewczy w tej szkole. Zapewnił radnych, że symulacja opłacalności ogrzewania olejowego 
była robiona.

Radny  Ketzler  Alojzy  –  zaproponował  aby  zrobić  ogrzewanie  węglowe,  ponieważ  ropę 
musimy sprowadzać, a węgiel mamy u nas, górnicy mieliby pracę, palacze mieliby pracę, 
podatki wpływałyby do gminy i chociażby wyszło na „0” opłacalności to powinniśmy przejść 
na ogrzewanie węglowe.   
WG- jeżeli  się  wyliczy koszty utrzymania  palacza  to  są  to  koszty dość wysokie,  chociaż 
palaczowi da się najniższe wynagrodzenie, to drugie tyle odprowadza się. Poinformował, że 
w  Landzmierzu  jest  ogrzewanie  tradycyjne  i  w  budynkach  komunalnych  i  gmina  jest 
zorientowana o kosztach eksploatacji.
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Udzielono  głosu  Radnemu  Powiatowemu  Rajmundowi  Frischko,  który  przedstawił 
sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  powiecie,  oraz  przedstawił  działalność  Wydziału 
Infrastruktury w Kędzierzynie-Koźlu. 
Dyskusja:
-przedyskutowano  temat  mostu  na  Odrze,  który   wymaga  remontu,  most  jest  ujęty  w 
programie  o  dofinansowanie,  powiatu  nie  stać  finansowo  aby  ten  most  wyremontować, 
odbędzie się konferencja  w tym temacie, most na dzień dzisiejszy powinien być zamknięty, i 
powinniśmy rozpocząć starania aby ten remont sfinalizować, bo najbliższy most jest w Koźlu, 
w Raciborzu, w Krapkowicach,  
- przedyskutowano temat remontu dróg powiatowych Miejsce Odrzańskie i Podlesie, radny 
powiatu  przedstawił  protokół  z  przeglądu  dróg  powiatowych,  poinformował,  że  ubytki 
zostaną usunięte,   
- przedyskutowano wycinkę drzew lub obcięcie gałęzi w miejscowości Podlesie,

Ad. 11. Sołtys  Kazimiera  Lewicka  – zapytała  o ówczesną  cegielnie  w Kobylicach,  gdzie 
składowanie są jakieś materiały, jest to wprawdzie teren prywatny, lecz czy te składowane 
odpady nie są szkodliwe?
Sołtys  Wurst Alojzy- wyrobisko po żwirowni w Kobylicach, brak pobocza na tym odcinku, 
brak chodnika i brak balustrady, jest to odcinek drogi który stwarza zagrożenie.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień – cegielnia jest terenem prywatnym, wysypywanie odpadów 
zostanie sprawdzone czy są obowiązujące pozwolenia, natomiast droga o której mówił sołtys 
Wurst jest droga wojewódzką i zostanie wysłana interpelacja radnego w tej sprawie.
Na zakończenie przedyskutowano temat ścinki poboczy,
Innych pytań nie zgłoszono.
Ad.12  Żadne interpelacje nie wpłynęły
Ad.13. Żadnych wniosków nie zgłoszono, 
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk przypomniała o złożeniu oświadczeń 
majątkowych, w biurze Rady Gminy .  Porządek obrad wyczerpano. Przewodnicząca Rozwita 
Szafarczyk  słowami   „Zamykam  Obrady  XVII  Sesji  Rady  Gminy  Cisek” zamknęła 
obrady- godz.17.00

Protokółowała: Małgorzata Siegmann
                                                                                                          Przewodnicząca
                                                                                                        Rady Gminy Cisek
                                                                                                 /-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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	Ad.8.Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008r. Udzielono głosu Pani skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami, rozdziałami i paragrafami. 

