
Protokół
z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Cisek

z dnia 01 grudnia 2008r –14.00

Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  słowami „Otwieram obrady 
XXIII  Sesji  Rady Gminy Cisek” otworzyła  obrady sesji.  Powitała  wszystkich  obecnych 
radnych, sołtysów, pracowników Urzędu  redaktorów prasy lokalnej oraz  działaczy kultury w 
gminie .Sprawdziła prawomocność obrad XXIII Sesji na 15 radnych obecni wszyscy . 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 Cisek Rozwita  Szafarczyk  odczytała  porządek obrad, 
który otrzymali wszyscy radni, a który przedstawia się następująco:

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
1. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokółów z obrad XXI i XXII Sesji Rady Gminy.
3. Omówienie funkcjonowania i działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy Cisek
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.  Informacja  i  komunikaty  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Cisek  o  działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
6. Informacja z działalności komisji problemowych komisji w okresie międzysesyjnym
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmian w budżecie gminy Cisek na 2008r..
b/ uchylenia w całości własnej uchwały Nr XXVI/120/2005 z dnia 31 stycznia 2005r
    w  sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ze   
    szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 
    i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób 
    i rodzin z grup szczególnego ryzyka dla Gminy Cisek na lata 2005-2015.
c/ ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek oraz 
    zwolnień w tym podatku  

       d/  ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów terminów płatności i  sposobu jej 
poboru       
          oraz zwolnień w tym podatku, 
       f/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
      g/ ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej 
         płatności oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa ,

h/ górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości za usługi
    w  zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników

          bezodpływowych na terenie gminy Cisek,
9.   Zapytania i oświadczenia radnych.
10.  Informacje oraz  zapytania sołtysów.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.. 
12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
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Zapytała  radnych  o  uwagi  do  porządku  obrad.  Radni  nie  wnieśli  żadnych  uwag do  w/w 
porządku obrad, jego przyjęcie poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                          - 15 głosów, 
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania  -0 głosów.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad.3. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała o uwagi wnioski do protokółów z obrad 
poprzedniej  sesji  tj  z  03.11.2008  i  21.11.2008  .  Radni  nie  wnieśli  żadnych  uwag  do 
protokółów, w związku z czym ich  przyjęcie poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                          - 15 głosów,
przeciw                                      - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów,

Protokóły z obrad XXI i XXII Sesji Rady Gminy Cisek przyjęto jednomyślnie.

Ad.4. Otwarto dyskusję w temacie działalności świetlic wiejskich:
Teister Patrycja- młodzież chciałaby  czas w świetlicy zorganizować sobie sama
Sołtys wsi Przewóz Anna Ryborz-  uważa, że młodzieży powinno się zaufać, w Przewozie 
odbyły się „Andrzejki” młodzież sama zorganizowała i było dobrze.
Sołtys wsi Roszowice Jan Gwóźdź uważa, że jest odmiennego zdania, uważa, że w świetlicy 
powinien  być  opiekun,  jeżeli  młodzież  nie  wytypuje  opiekuna to  kluczy do świetlicy nie 
dostaną.
Sołtys wsi Cisek Kazimiera Lewicka-młodzieży chodziło o program zajęć na świetlicy, chcą 
sobie go sami zorganizować,  lecz też uważa, że opiekun w świetlicy powinien być.
 Sołtys wsi Przewóz Anna Ryborz- przedstawiła działalność świetlicy w Przewozie, która od 
dwóch lat  działa,  bardzo dobrze układa się  współpraca  z  innymi  organizacjami-  sołectwo 
potrafi zorganizować czas wolny dla dzieci i młodzieży,  sołectwo samo wygospodarowało 
pieniądze,  z  budżetu  gminy  nie  otrzymano  ani  grosza,   przedstawiła  działalność  w 2007 
i 2008 r:
-zorganizowano  „bal  przebierańców”,  wspólnie  z   Mniejszością  Niemiecką,  Ochotniczą 
Strażą Pożarną i Radą Sołecką,
- zorganizowano dzień dziecka,
-odbywały się zajęcia plastyczne,
- odbył się rajd rowerowy do Łubowic,
- odbyły się spotkania z astronomią,
- są gry w tenisa stołowego, szachy, warcaby,
- są gry w piłkarzyki,
- zorganizowano „dzień babci i dziadka”
- zorganizowano  „walentynki”, gry i zabawy,
-  zorganizowano  wycieczkę  do  Zakarzowa  do  stadniny  koni  „LEWADA”,  dzieci  były 
oprowadzane po stadninie,  mogły nawet przejechać się wierzchem na koniu,    zwiedzono 
zamek, zwiedzono kawiarenkę internetową,
- dzieci z Zakrzowa przyjechały do Przewozu, zwiedzono miejscowość i na „Jamie”nad Odrą 
zrobiono grila,
- zorganizowano „Dzień Matki i Ojca”,
- był festyn parafialny,
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- zorganizowano wycieczkę do Koźla, zwiedzono kozielskie muzeum, była wizyta w „Radiu 
Park”,dzieci zapoznały się z pracą redaktorów,
- zorganizowano „dożynki parafialne” ,
- zorganizowano „Andrzejki”,
Na  potwierdzenie swojej  wypowiedzi pokazała album ze zdjęciami z imprez w Przewozie.
 Sołtys  wsi  Dzielnica  Fielhauer  Elżbieta-poinformowała,  że  w  Dzielnicy  też  jest  ogólny 
dostęp do świetlicy, świetlica jest miejscem spotkań dla dzieci, młodzieży i starszych. W tym 
roku  wykonywano  robienie  świątecznych  stroików,  które  sprzedawano  na  obchodach 
„Świętego Marcina” w Łanach. Wypracowane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone 
na  bieżącą  działalność  świetlicy.  Stroiki  wykonywano  pod  okiem  Pani  Sybilli  Stania  –
nauczycielki.

Radny Alojzy Ketzler –zaproponował, aby sporządzić wykaz ile świetlic mamy, jaki jest ich 
koszt utrzymania, powołać rady świetlicowe.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- takie dane są w posiadaniu urzędu gminy i kolejno wymienił 
świetlice i co jest opłacane z budżetu gminy ( z działu komunalki):
- Błażejowice, Kobylich, Landzmierz, Steblów, Nieznaszyn, Roszowice, Dzielnica, Przewóz, 
Podlesie, Miejsce Odrzańskie, Roszowicki Las, Łany -z budżetu gminy są pokrywane takie 
opłaty jak: opał, energia, woda. Dajemy środki finansowe na działalność ,jeżeli są argumenty 
to pieniądze się znajdą stwierdził Wójt. W tych świetlicach maja swoją siedzibę Ochotnicze 
Straże Pożarne, Ludowe Kluby Sportowe, Rady Sołeckie. W miarę możliwości finansowych 
działalność  świetlic  jest  dofinansowywana.  Nie  mamy zatrudnionych  opiekunów świetlic, 
ponieważ jest  to kosztowne, lecz świetlice  te służą społeczeństwu.  Osoby,  które sprzątają 
przystanki autobusowe, sprzątają również świetlice, natomiast jeżeli odbywa się indywidualna 
impreza  użytkownicy  sprzątają  po  sobie.  Na  przykładzie  wsi  Dzielnica  przedstawił 
funkcjonowanie: jeżeli młodzież ma imprezę, sołtys wprowadza, umawiają się i takim samym 
stanie sala jest oddawana. Przez cały rok młodzież wykasza trawę wokół obejścia i na boisku, 
dzięki czemu mogą zawsze z boiska korzystać.  Młodzież, mamy dobrą, tylko trzeba z nią 
współpracować. 

Następnie  udzielono  głosu  Pani  Sołtys  Elżbiecie  Sączawa,  która  przedstawiła  działalność 
kulturalną w Landzmierzu:
- zorganizowano Dzień Ojca i Matki,
- robiono dożynkową koronę,
- zorganizowano oktoberfest,
- młodzież robiła sylwestra,
- spotkania wiejskie,
Imprez jest mniej niż  Przewozie lecz w Landzmierzu jest szkoła podstawowa i tam również 
są organizowane różne uroczystości. Młodzież mamy odpowiedzialną i należy to docenić, w 
Landzmierzu  nigdy  nie  robiono  problemu  jeżeli  młodzież  chciała  klucze  ze  świetlicy. 
Kluczami dysponuje Mniejszość Niemiecka działająca w Landzmierzu.

Wójt Gminy Cisek - świetlice są udostępniane na imprezy prywatne, odpłatność z tego tytułu 
jest  do  wykorzystania  przez  mieszkańców  na  bieżącą  działalność,  jest  to  również  gest 
zaufania  mieszkańców. 

Miejscowości Sukowice ,Steblów były reprezentowane przez Panią Annę Wieczorek, która 
również przedstawiła działalność jaka jest prowadzona w świetlicy w Steblowie.
- odbywają się spotkania młodzieży,
- odbywają się spotkania Mniejszości Niemieckiej,
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-odbywają się zebrania wiejskie,
-odbyły się dożynki parafialne,

Pani Wieczorek jest skarbnikiem Mniejszości Niemieckiej  i dysponuje kluczami ze świetlicy 
i  również nie  robi  się  problemu młodzieży.  Świetlica  jest  także udostępniana  na imprezy 
okolicznościowe-rodzinne.  Uzyskane  dochody  są  przeznaczane  na  bieżącą  działalność, 
drobne  naprawy:  zakupiono  farbę  do  malowania  elewacji  budynku,  zakupiono  garnki, 
zakupiono gaz, środki czystości, firanki, kwiaty do udekorowania sali, .W tym roku odbyło 
się 23 imprezy.
Sołtys Anna Ryborz poinformowała, że świetlicy w Steblowie odbywały się turnieje tenisa 
stołowego, w których również brała udział,  lecz od pewnego czasu zaprzestano rozgrywek 
ponieważ sołtys  nie wyraził  zgody,  teraz turnieje tenisa odbywają się w Zakrzowie lub w 
Polskiej  Cerekwi, uważa,  że gra w tenisa stołowego bardzo korzystnie  wpływa na rozwój 
młodzieży.
Sołtys  Alojzy  Wurst-  wyraził  sprzeciw,  zapytał  Panią  Ryborz,  czy  kiedykolwiek  w  tej 
sprawie  rozmawiała  ze  sołtysem,  czy  też  są  to  słowa  byłego  prezesa  LZS Steblów Pana 
Cielaka,  poinformował,  że  Pan  Cielak  nigdy  nie  uzgadniał  terminu  tenisa  stołowego, 
informował z dnia  na dzień ,  i  problem się zaczął  jak sala była  udostępniana na imprezę 
okolicznościową,  uczestnicy  tenisa  stołowego  nigdy  po  sobie  nie  posprzątali.  Imprezy 
okolicznościowe mieszkańcy zamawiają na kilka miesięcy wcześniej, i kultura wymaga aby 
pomieszczenie  było  przygotowane.  W  działalności  świetlicy  obowiązuje  jakiś  terminarz. 
Sołtys poczuł się urażony, ponieważ jeżeli termin tenisa był umawiany wcześniej nie było 
żadnego problemu. 
Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk zwróciła się z prośbą o zakończenie kłótni 
w sprawie tenisa stołowego w Steblowie. Zapytała młodzieży obecnej na sesji, czy byliby w 
stanie zorganizować czas wolny w świetlicach? Jeżeli Wy młodzież nie macie pomysłu, to nie 
ma co uruchamiać świetlic. 
Radna MRG Ketzler Nicole- zaproponowała aby pieniądze, które miałyby być przeznaczone 
na opiekunów świetlic przeznaczyć na dofinansowanie wyjazdów dla młodzieży,  ponieważ 
raz dofinansowano wyjazd na lodowisko i młodzież bardzo miło wspomina ten wyjazd.
Sołtys Sączawa Elżbieta- dzieci, młodzież chcą się spotkać w swoim towarzystwie w swojej 
grupie wiekowej, nam dorosłym jest trudno wam coś zorganizować, świetlice stoją dla Was 
otworem. 
Radny Ketzler Alojzy- Młodzieżowa Rada Gminy problemu świetlic wiejskich nie rozwiąże, 
uważa, że powinno utworzyć się „Radę świetlicową, która coś wypracuje”, jeżeli działalność 
świetlic scedujemy na młodzież to nie oczekujmy efektów. 
Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk- 50-60 letni sołtys ma coś narzucić młodzieży, co 
mają w świetlicy robić? Spotkaliśmy się tutaj  aby ustalić działalność świetlic,  rok szybko 
minie  i  znowu stwierdzimy,  że w świetlicach  nic  się  nie  dzieje,  jeżeli  nie  udostępnia  się 
świetlic to młodzież przesiaduje na przystankach autobusowych.

Radny  Kurfeld  Alfred-  młodzieży  należy  zaufać,  udostępnić  klucze  do  świetlicy, 
w Błażejowicach od 8 lat to się praktykuje, jest różnie, najgorsi są ci którzy przyjeżdżają z 
pracy z zachodu, mają za dużo pieniędzy „i wtedy wieś żyje”,   lecz uważa aby świetlicę 
udostępniać.  W  Błażejowicach  praktykowano,  że  członkowie  Mniejszości  Niemieckiej 
dyżurowali w świetlicy to wtedy młodzież nie przychodziła, jest prawdą, że młodzież chce 
przebywać w swoim towarzystwie.
 Sołtys  Ryborz  Anna-  sala  świetlicowa  w  Przewozie  nie  jest  udostępniana  na  imprezy 
dochodowe, nie ma zaplecza kuchennego, poinformowała jak funkcjonuje świetlica:  dzieci 
i  młodzież  się  spotykają  na  karteczkach  piszą  czego  oczekują  i  najlepsze  propozycje  się 
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wybiera i się organizuje i tak w Przewozie działalność funkcjonuje, na ferie zimowe w 2009r 
ma zaplanowany wyjazd do teatru lalek w Opolu.
Sołtys  Sączawa  Elżbieta-  młodzież  bardzo  mało  czasu  sama  sobie  organizuje,  nie  widać 
dzieci korzystających z wolnego powietrza, nie widać na sankach, nie widać na spacerze, na 
podwórkach, nie skakają na skakankach, na gumach,  teraz większość czasu spędzana jest 
przed komputerem, przed telewizorem, idziemy z postępem, lecz należy sobie wywarzyć i ten 
czas wolny należy dobrze wykorzystać.
Przedstawiciel Mniejszości Niemieckiej Pan Jaskółka z Łan przedstawił działalność świetlicy 
wiejskiej w Łanach:
- odbył się dzień dziecka,
-odbył się dzień matki i ojca,
-odbyły się obchody Świętego Marcina,
-odbyła się impreza z okazji „Mikołaja”,
-obchodzono „dzień seniora”,
- zebrania wiejskie,
Poinformował, że współpraca dobrze się układa, młodzież chętnie przychodzi do świetlicy. 
Jeżeli pogoda dopisuje to imprezy wiejskie są organizowane na placu k/kościoła.
Radna Karina Walach poinformowała, że w Łanach działa program „centrum kształcenia na 
odległość” i więcej osób korzysta z takiego kształcenia. Lecz niektórzy wychodzą z założenia, 
że na wsi się nic dobrego ani mądrego  nie dzieje, nie pójdzie do świetlicy bo uważa, że tam 
się nic nie dzieje, wolą jechać na zabawę lub dyskotekę kilkadziesiąt kilometrów, uważa, że 
powinniśmy popracować nad mentalnością wiejską, aby uczulić młodzież, że u siebie można 
też zorganizować coś dobrego, myśli, że starsi też powinni przywiązywać wagę do imprez 
wiejskich,  musimy  zmienić  myślenie  mieszkańców,  musimy  dotrzeć  do  biernych 
mieszkańców .
Radny Stania Gerard-  zapytał,  a co z dziećmi  10-12 letnimi?  uważa,  że  dla takich dzieci 
powinien być opiekun w świetlicy szczególnie  w  okresie wakacyjnym.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek  Rozwita Szafarczyk- konkretny wniosek, że będą dzieci 
chętne do uczęszczania na zajęcia świetlicowe, ale to nie może być 1-2-3 dzieci, jeżeli będzie 
więcej  dzieci  chętnych,  to jest  zapewnienie  Wójta Gminy,  że działalność świetlicy będzie 
funkcjonowała pod fachową opieką.   Wszystko do zorganizowania, tylko podać konkretne 
propozycje i ktoś się musi organizacją.
Radny Kurfeld Alfraed-  jeżeli chodzi o dzieci małe, to jak najbardziej opiekun musi być, 
okres wakacyjny jak najbardziej ale jeżeli dzieci chodzą do szkoły to nie mają czasu wolnego 
i wymienił zajęcia: o 15.00 wracają ze szkoły, następnie jest obiad, odrabianie lekcji, lektura, 
do kościoła.

Sołtys Ryborz Anna- dzieci z młodzieżą potrafią współpracować, lecz ktoś starszy-opiekun 
musi być.
Radny Ketzler Alojzy- dzisiejsza młodzież jest taka jaką myśmy byli,  a śląskie przysłowie 
mówi  „  nie  zapomniał  wół  jak  cielęciem  był”  ,  nasze  pokolenie  było  rodzinami 
wielodzietnymi,  dniami  wolnymi  dla  młodzieży  to   piątek,  sobota,  niedziela,  uważa  aby 
opiekunowie świetlic byli zatrudnieni za odpowiednim wynagrodzeniem. 
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Cisek   Rozwita  Szafarczyk-podziękowała  Młodzieżowej 
Radzie Gminy za przybycie,  zakończono dyskusję w temacie świetlic wiejskich

Ad.  5  .Udzielono  głosu  Wójtowi  Gminy,  który  przedstawił  sprawozdanie  ze  swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 03.11 2008r do 01.12.2008r. :
1.  opracowano projekt budżetu Gminy na 2009r, który 14 listopada2008r został złożony w 
biurze Rady Gminy Cisek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu,
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2.  opracowano  wniosek  w  Ramach  Narodowego  Programu  Odbudowy  Dróg  na  zadanie 
remont  drogi  gminnej  Podlesie  –  Przewóz,  w  roku  2009,  jest  możliwość  otrzymania 
dofinansowania 50% wartości całego projektu, remont tej drogo opiewa na kwotę: 872 000zł , 
oczekuje na pozytywną opinię Wojewody w tej sprawie,
3. odbyło się spotkanie Wójtów Gmin z firmą REMONDIS w sprawie ustalenia stawek opłat 
za wywóz nieczystości w 2009r,  wynegocjowano  stawki . Główną przesłanką podwyżki cen 
był wzrost opłaty środowiskowej z kwoty 75,-zł/1t do kwoty 100,-zł/t, przy kalkulacji stawek 
podwyżka ok. 30% została uwzględniona, podwyżka jest o 1,90zł na 1 wywozie,
4. jest zainteresowanie inwestorów z Niemiec budową na terenie naszej gminy elektrowni 
wiatrowych czyli wiatraków, aby to przedsięwzięcie miało miejsce potrzebują obszar ok. 30-
40 ha i ze wstępną zgodą rolników, początkowo taki maszt byłby ustawiony na 1 rok, w celu 
sprawdzenia czy wiatry są pomyślne dla tego typu inwestycji,
5. jest w opracowaniu wniosek , który zostanie złożony w najbliższym czasie w Urzędzie 
Marszałkowskim   na dofinansowanie   z  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  w 2009r 
remontu drogi transportu rolnego Steblów – Sukowice,
6.   w  ubiegłym  tygodniu  odbyła  się  kontrola  z  Urzędu  Marszałkowskiego  wykonanego 
remontu drogi Łany –Podlesie, kontrola wypadła pomyślnie,
7.  planujemy  zrobić  jeszcze  wstępny  kosztorys  na  dodatkowe  punkty  świetlne  w  tych 
miejscowościach gdzie  zostały złożone wnioski,  lecz tylko w sytuacjach takich,  gdzie nie 
trzeba stawiać dodatkowych słupów w takich miejscowościach jak: Kobylice, Landzmierz, 
Roszowicki Las ,Roszowice-Płonia, Łany i Cisek,
8. jest podpisana umowa ze Spółdzielnią Usług Rolniczych w Roszowickim Lesie na zimowe 
utrzymanie  dróg  gminnych  w  Roszowickim  Lesie  ,Cisku,  Sukowicach  ,  Steblowie, 
Landzmierzu i Kobylicach,
9.  jest  podpisana umowa z firmą AGROMAT-Ficoń,  która  będzie  odśnieżała  w Podlesiu, 
Przewozie,  Miejscu  Odrzańskim,  Błażejowicach,  Łanach,  Dzielnicy,  Roszowicach   i 
Nieznaszynie.  
Wyżej  wymienione  zimowe  utrzymanie  dróg  dotyczy  odśnieżania  jak  również  usuwanie 
gołoledzi.  Ceny netto wynoszą przy odśnieżaniu- 34,-zł/1km (auto), 90,-zł/1 km (ciągnik), 
zwalczanie gołoledzi 36,-zł/km, za gotowość sprzętu 20,-zł/1 dzień z wyłączeniem dni, gdzie 
będą świadczone usługi.
10. do urzędu wpłynęło 511 pism,
11. wysłano 516 pism,
13. do ewidencji  działalności gospodarczej wpisano 2 nowe podmioty gospodarcze,
14. poinformował o wydanych zarządzeniach Wójta Gminy oraz o wydanych decyzjach,  

D y s k u s j a:
Radny  Wurst  Alojzy-  w  sprawie  zimowego  utrzymania  dróg,  „uczulić  kierowców  na 
steblowską górkę”, aby każdorazowo miejsce to było posypane, ponieważ był świadkiem jak 
autobus jadący po uczni do szkoły nie mógł podjechać, jest to miejsce niebezpieczne,
Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  koordynacją  nad  zimowym  utrzymaniem dróg sprawują  sołtysi 
danej  miejscowości,  sołtysi  podpisują  karty  drogowe,  są  możliwości  koordynowania  czy 
ingerencji w zakres wykonywanych prac.
 Radny Kurfeld zapytał  o drogi powiatowe? Wójt Gminy poinformował,  że również SUR 
Roszowicki Las zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i w tym temacie mają 
podpisaną umowę ze Starostwem Powiatowym .
Sołtys Elżbieta Sączawa- prosiła aby wyjazdy z dróg podporządkowanych dobrze posypać 
ponieważ jak jest ślisko jest problem z ruszaniem bądź zatrzymaniem pojazdu, te miejsca są 
mało  posypane,  jak  również  kierowcy  nie  włączają  rozrzutnika,  co  powoduje,  że  jest 
posypany tylko jeden pas drogi . Uważa, jeżeli ktoś się decyduje na podjęcie pracy zimowego 
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utrzymania dróg to powinien robotę tę wykonać dobrze i powinni już wcześnie rano o godz. 3 
lub 4 wyjeżdżać na drogi.
Sołtys  Kazimiera  Lewicka-  poinformowała,  że  prace  nie  są  wykonywane  solidnie, 
mieszkańcy  się  skarżą,  a  sołtys  przed  podpisaniem  musiałby  jechać  sprawdzić  czy  jest 
odśnieżone, czy jest posypane. 
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień-zimowe  utrzymanie dróg jest kosztowne, sołtysi decydują, 
które  drogi  gminne  w pierwszej  kolejności   należy  posypać  czy  też  odśnieżyć,  nas  jako 
użytkowników drogi obowiązuje zwiększona ostrożność, jeżeli chcielibyśmy wszystkie drogi 
gminne  mieć  jak  autostrady  to  wydatek  byłby  znacznie  większy  niż  20 000zł-25 000zł. 
W posiadaniu Spółdzielni Usług są wykazy dróg które podlegają zimowemu utrzymaniu.
Sołtys Rudek Helena –zgłosiła zamontowanie lampy na ul.Leśny Dwór w Sukowicach. 
Wójt  Gminy  udzielił  wyjaśnień-  na  Leśnym  Dworze  muszą  być  wymienione  przewody 
elektryczne.
Radny Ketzler- w sprawie ustawienia wiatraków, zaproponował aby dać informację do prasy.
Zakończono dyskusję nad sprawozdaniem Wójta.

Ad. 6 Udzielono głosu Przewodniczącej Rady Gminy Cisek, która przedstawiła sprawozdanie 
ze swojej działalności w okresie miedzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do 
protokółu sesji. 

Ad.7. Udzielono  głosu  Przewodniczącym  komisji  stałych  rady,  którzy  przedstawili 
informację z działalności komisji  w okresie międzysesyjnym, na podstawie sporządzonych 
protokółów, znajdujących się dokumentach komisji.

 Walach Karina- przewodnicząca komisji oświaty, kultury , zdrowia i spraw socjalnych,
       
 Stania Gerard- przewodniczący komisji rewizyjnej.

 Piegza Adalbert- przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej  
Radni nie wnieśli żadnych pytań do przedstawionych informacji.

Ad.8. Przystąpiono do podjęcia uchwał :

Udzielono głosu Pani Skarbnik  Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do budżetu gminy na 
2008r  poszczególnymi działami rozdziałami budżecie paragrafami.
D y s k u s j a:
Przedyskutowano  działalność  GOK-u  w  Cisku,  w  związku  ze  złożonym  podaniem 
o dofinansowanie bieżącej działalności.
Udzielono  głosu  przewodniczącemu  komisji  gospodarczo-budżetowej  Adalbertowi  Piegza, 
który przedstawił pozytywną opinię do proponowanych zmian w budżecie gminy. Jedynie w 
temacie dofinansowania GOK-Cisek, podjęto głosowanie które przedstawia się następująco: 
za- 1 głos, przeciw-2 głosy, wstrzymały się od głosowania- 2 głosy.
 
W związku z tym, że temat dofinansowania Gminnego Ośrodka Kultury był spornym radny 
Walter Oleks zgłosił wniosek wyłączenia z projektu uchwały dotacji dla Gminnego Ośrodka 
Kultury w Cisku.
Radni: Stania Gerard, Ketzler Alojzy i Kurfeld Alfred opuścili obrady sesji.
Ogłoszono 5 min przerwy.
Po przerwie wniosek Radnego Waltra Oleksa poddano pod głosowanie.
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za przyjęciem                          -6 głosów,
przeciw                                   - 6 głosów,
wstrzymało się od głosowania-3 głosy,
Wniosek  w  sprawie  wyłączenia  z  projektu  uchwały  dotacji  dla  GOK-u  Cisek  nie  został 
przyjęty .
Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008r poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                           - 8 głosów,
przeciw                                      -1 głos,
wstrzymało się od głosowania  - 6 głosów,
Uchwała Nr XXIII/99/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 01 grudnia 2008r w sprawie zmian do 
budżetu Gminy na 2008r większością głosów została podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr 
4  do protokółu sesji.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia własnej uchwały dotyczącej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych dla  Gminy Cisek.
Radni  nie  wnieśli  żadnych  pytań  do  projektu  uchwały.  Projekt  uchwały  poddano  pod 
głosowanie:
za przyjęciem                       - 15 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowanie-0 głosów,
Uchwała Nr XXIII/100/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 01 grudnia  2008r w sprawie w 
sprawie  przyjęcia  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki   i rozwiązywania 
problemów  alkoholowych  i  innych,  których  celem  jest  integracja  osób  i  rodzin  z  grup 
szczególnego  ryzyka  dla  Gminy  Cisek  na  lata  2005-2015  została  jednomyślnie  podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie podatku od nieruchomości . Propozycje stawek 
podatkowych   były omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 21 listopada 2008r. 
radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały,  w związku z czym przystąpiono do 
głosowania: 
za przyjęciem                       - 15 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowanie- 0 głosów,
Uchwała  Nr  XXIII/101/2008  Rady  Gminy  Cisek  z  dnia  01  grudnia   2008r w  sprawie 
ustalenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  na  terenie  gminy  Cisek  oraz 
zwolnień w tym podatku,  została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do 
protokółu sesji.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów. Wójt 
Gminy Cisek poinformował, że Rada Gminy może uchwałę podjąć lecz nie musi. Radni nie 
wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
za przyjęciem                       - 15 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowanie- 0 głosów,
Uchwała  Nr  XXIII/102/2008  Rady  Gminy  Cisek  z  dnia  01  grudnia  2008r w  sprawie 
ustalenia podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień 
w tym podatku, została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu 
sesji.
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Przystąpiono  podjęcia  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawek  podatku  od  środków 
transportowych.  Radni  nie  wnieśli  żadnych  uwag  do  projektu  uchwały.  Przystąpiono  do 
głosowania.
za przyjęciem                       - 15 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowanie- 0 głosów,
Uchwała  Nr  XXIII/103/2008  Rady  Gminy  Cisek  z  dnia  01  grudnia   2008r w  sprawie 
ustalenia podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek  została jednomyślnie 
podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokółu sesji.

Przystąpiono  do podjęcia  uchwały w sprawie  ustalenia  stawki  opłaty targowej.  Radni  nie 
wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod  głosowanie.
za przyjęciem                       - 15 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowanie- 0 głosów,
Uchwała  Nr  XXIII/104/2008  Rady  Gminy  Cisek  z  dnia  01  grudnia  2008r w  sprawie 
ustalenia stawki opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności,  zarządzania poboru 
opłaty targowej w drodze inkasa  oraz zwolnień od tych opłat na ternie Gminy Cisek, została 
jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9  do protokółu sesji.
Omówiono  stawkę  podatku  rolnego   na  2009r  i  ustalono  w  kwocie  139,50zł  z  ha 
przeliczeniowego.
 Ustalono  stawkę  podatku  rolnego  na  2009r  płaconego  przez  podatników  podatku  od 
nieruchomości w kwocie 279,00zł za 1 ha użytków rolnych.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia opłat za wywóz nieczystości z terenu 
gminy Cisek.
Wójt  Gminy  udzielił  wyjaśnień  dotyczących  nowych  stawek  opłat,  od  stycznia  2009roku 
zostaną wprowadzone nowe zasady odbioru nieczystości z naszych posesji. Znikną pojemniki 
do  segregacji,  ponieważ  w  tych  pojemnikach  jest  wszystko,  mieszkańcy  nie  segregują. 
Obecnie każda posesja, która ma umowę z firmą REMONDIS otrzyma worki przezroczyste 
do segregacji, do których będziemy segregować plastiki i pozostałe śmieci tj. papier, puszki 
i  inne.  Odbiór  worków  oraz  odbiór  sprzętu  wielkogabarytowego  jest  wliczona 
w proponowaną opłatę. Gminy ościenne również mają ustalone takie same opłaty i takie same 
warunki odbioru nieczystości.
Sołtys Kazimiera Lewicka zapytała- kto będzie worki rozprowadzał?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- firma REMONDIS będzie worki rozprowadzać i cena worka 
foliowego  wkalkulowana  jest  w  cenę  opłat,  śmieci  segregowane  będą  wywożone  raz  w 
miesiącu.  Mieszkańcy  którzy  nie  mają  umowy  z  REMONDISEM  będą  płacić  stawkę 
określoną w pkt 1 projektu uchwały.
Sołtys  Kazimiera  Lewicka-poinformowała,  jak  opłaty  za  wywóz  śmieci  podwyższono  to 
niektórzy umowy zerwali i gdzie wywożą teraz śmieci?
Radny Wurst Alojzy- co z osobami którzy przyjeżdżają z Niemiec? Do tej pory wyrzucali 
nieczystości do kontenerów, te osoby nawet nie wysiadają z auta tylko wyrzucają śmieci pod 
kontener.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- ściganie tych osób będzie w naszej gestii.
Sołtys  Kazimiera Lewicka poinformowała,  że jest możliwość wykupienia worków na czas 
określony i jest możliwość zawarcia umowy na czas określony. 
Przewodnicząca  Rady Gminy-  należy  zrobić  ogłoszenia  o  cenie  nowych  opłat  za  wywóz 
nieczystości oraz o nowych zasadach odbioru nieczystości, w informacji powinny znaleźć się 
zasady nabywania worków.
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Radni stwierdzili aby pozostawić te pojemniki ażurowe na plastiki. 
Wójt  Gminy  udzielił  wyjaśnień-  firma  REMONDIS  opracuje  ulotki,  które  zostaną 
rozprowadzone wśród mieszkańców.
Zakończono dyskusję nad odbiorem nieczystości. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem                       -   7 głosów,
przeciw                                   - 0 głosów,
wstrzymało się od głosowanie- 8 głosów,
Uchwała Nr XXIII/105/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 01 grudnia 2008r w sprawie górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów  komunalnych  oraz  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  na  terenie  Gminy 
Cisek, została większością głosów podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokółu 
sesji.
Ad.9. Radny  Piegza  Adalbert-  zapytał,  czy  dalej  będzie  kontynuowana  budowa budynku 
wielofunkcyjnego  w Łanach  skoro  w tej  miejscowości  został  wybudowany  Dom Przyjęć 
„Victoria”.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- tak, dlatego, że w tym budynku będzie mieściła się siedziba 
OSP, będzie również Ośrodek Zdrowia, świetlica wiejska, małe zaplecze kuchenne.
Radny Roman Adam- 
1. mówi się o remontach cząstkowych dróg, co zrobić z dziurami mieszczącymi się na ul. 
Szkolnej , na ul. Głogowiec w Roszowickim Lesie, niektóre z tych dziur są bardzo duże, mają 
ok.10cm głębokości? 
2. Wodociągi- dalej straszy dziura k/ posesji Weingard, ziemia  „siada”, asfalt się obsuwa, 
3. na ul. Dzierżonia jest podejrzenie o uszkodzeniu wodociągu ponieważ na okrągło w tym 
miejscu znajdują się liczne kałuże i pojawiają się nowe , poinformował, że eksploatator czyli 
SUR Cisek powinien sprawdzić czy w tym miejscu jest wszystko w porządku, ponieważ za 
strat wody ktoś musi zapłacić.
4. Zgłosił wymianę żarówek w oświetleniu ulicznym, oraz dodatkowe punkty świetlne.
5. Zgłosił propozycję aby nie płacić policji abonamentu za telefony komórkowe, dlatego, że 
dzwonił na policje 20 razy i nikt nie odbierał telefonu, zajście takie nie było pierwszy raz, w 
maju tego roku również dzwonił 5 razy i nikt nie odbierał, dlatego wnioskuje, że opłacanie 
tego abonamentu jest bezużyteczne, jeżeli ktoś 20 razy dzwoni to wypadałoby odzwonić.  
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień-odnośnie remontów cząstkowych dróg nie mamy firm, może 
uda nam się w 2010r te wymienione drogi wyremontować, pod wymienionymi przez radnego 
drogami  trzeba  również  wyremontować  przepusty  bo  również  są  załamane  drogi  te  są 
drogami gminnymi. Odnośnie dziury k/posesji Weingard to otrzymano ustną odpowiedź od 
Pana  Prezesa  SUR-u,  że  usterka  jest  usunięta,  zostanie  to  sprawdzone.  Odnośnie 
dodatkowych  punktów  świetlnych  wymiany  żarówek,  należy  w  dziale  inwestycji  zgłosić 
i dokładnie określić ulice. Telefon komórkowy dla policji został zakupiony i jest opłacany w 
celu usprawnienia pracy policji,  informacji jaką Wójt posiada to w tym dniu nasi policjanci 
byli na konwoju  Opolu, lecz zostanie to sprawdzone.
Radny Adam Roman  dodał  do wypowiedzi  Wójta,  że  po  południu  również  próbował  się 
dodzwonić na policję  również bez efektu ,cała  ta  akcja  miała  miejsce  20.11.2008r,  kiedy 
została  zabrudzona  droga  przez  rolnika,  koszty  akcji   związane  z  czyszczeniem  drogi 
wynosiły: ok. 40 l paliwa, 5,5 kubika wody to musi zapłacić budżet gminy, do tych kosztów 
dochodzi jeszcze praca ludzi 2 godziny.  Została zabrudzona droga powiatowa , właściciel 
odpowiada za czystość, zastanawia się nad pismem do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie 
refundacji kosztów poniesionych za czyszczenie drogi? Na drugi dzień sprawca zabrudzenia 
drogi był na polu i dlatego radny próbował telefonicznie skontaktować się z policją. 
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Wójt  Gminy  udzielił  wyjaśnień-  rozmawiał  z  policją  i  uzyskał  odpowiedź,  że  sprawca 
zabrudzenia drogi jest znany, i do ukarania potrzebne są jeszcze koszty akcji sprzątania drogi, 
policja miała skontaktować się z OSP.
Radny Wurst Alojzy- podziękował za wykoszenie poboczy przy drogach powiatowych, oraz 
poinformował aby przy remontach dróg robiono i przepusty i rowy. 
Radny Stania Gerard zgłosił ustawienie znaku ograniczającego szybkość i znaku „stop” na 
drodze Podlesie-Łany.
Radny Ketzler  Alojzy-dobiega  końca budowa wału i  została  zniszczona  droga dojazdowa 
tzw.”Wydarzyła” .
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- zostanie zgłoszone do WZIR OPOLE
Radny  Walter  Oleks  poinformował,  że  droga  transportu  rolnego  tzw  ”Wydarzyła”  jest 
zgłoszona do remontu przez Rade Sołecką Cisek.

Ad.10. Sołtysi nie zgłosili żadnych zapytań.
Ad.11. Nie wpłynęły żadne interpelacje.

Ad.12.Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała pismo Ministerstwa 
w sprawie zmiany nazewnictwa ulic: Świerczewskiego i 22Lipca- pismo stanowi załącznik do 
niniejszego protokółu. Zmiana nazwy ulic zostanie uzgodniona  mieszkańcami tych ulic.
Sołtys Elżbieta Sączawa prosiła o wyjaśnienie w sprawie wyłączeń prądu w Landzmierzu. 
Poinformowała,  że  na  ul.Biadaczów  znaki  drogowe są  przewrócone  po  wichurach,  znaki 
drogowe nie są zabetonowane tylko wkopane do ziemi i dlatego uległy przewróceniu i leżą w 
rowie.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- ustalono telefonicznie  uzyskano odpowiedź, że usterka jest 
usunięta i włączeń nie powinno być. 
Ustalono  termin  wspólnego  posiedzenia  komisji  na  11.12.2008r-godz.13.00  w  sprawie 
omówienia budżetu gminy na 2009r.
Ustalono termin uroczystej sesji na dzień 29.12.2008r
Innych wniosków nie zgłoszono więc Przewodnicząca słowami „ Zamykam obrady XXIII 
Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz. 18.45

Protokółowała Małgorzata Siegmann

          Przewodnicząca
        Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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