
Protokół z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 23 marca 2009r-14.00 

 

 Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „Otwieram obrady 
XXVI Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich obecnych 
radnych, sołtysów, pracowników Urzędu  redaktorów prasy lokalnej i radia park , oraz  Pana 
Henryka Dylonga dyrektora firmy REMONDIS .Sprawdziła prawomocność obrad XXVI Sesji na 
15 radnych obecnych 14 ( nieobecna Karina Walach) . 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 i 
zapytała o uwagi –wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili żadnych uwag  do porządku 
obrad.   

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z obrad XXV Sesji Rady Gminy. 
4. Informacja przedstawiciela firmy REMONDIS n/t nowych zasad odbioru nieczystości 

stałych 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
6.  Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach 

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

a/ zmian w budżecie gminy Cisek na 2009r-.. 

9.   Zapytania i oświadczenia radnych. 
10.  Informacje oraz  zapytania sołtysów. 
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych..  

12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Przyjęcie porządku obrad poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                              - 14 głosów,  

przeciw                                         – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.  
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Ad.3. Przewodnicząca Rady  Gminy  Cisek Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi do protokółu  
z obrad poprzedniej sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokółu z obrad XXV Sesji 
Rady Gminy Cisek. 
 

Przyjęcie protokółu poddano pod głosowanie: 

  za przyjęciem                           - 14 głosów,  

przeciw                                        – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Protokół z obrad poprzedniej sesji jednomyślnie przyjęto. 

Ad 4. Udzielono głosu dyrektorowi firmy REMONDIS zajmującej się odbiorem nieczystości 
stałych i płynnych z terenu gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk poinformowała, że pełni również funkcję 
sołtysa w Kobylicach i ma styczność z mieszkańcami i ogólnie pod adresem firmy REMONDIS 
jest dużo krytyki, min. dlaczego kontenery KP8 nie są pozabierane z sołectw? Komisja 
rolnictwa ma w planie pracy  
„kontrola umów na wywóz nieczystości” i będzie omawiała temat jak zmusić mieszkańców 
do nawiązania umowy i odprowadzania śmieci. 
Pan Dyr. Dyląg  poinformował, z Gminy Cisek jest 1300 umów na wywóz nieczystości, jak 
zmusić mieszkańców do spisania umowy? należałoby zasięgnąć informacji w gminach 
ościennych. Podał przykład Gminy Chrzanowice, gdzie w imieniu mieszkańców gmina spisała 
umowę z REMONDISEM, a mieszkańcy otrzymali decyzję z gminy na wywóz nieczystości           
i opłatę z tego tytułu. Gminy problem śmieciowy rozwiązują różnie- wysyłają kontrole                  
w teren, wzywają do urzędu w celu udokumentowania, gdzie są wywożone śmieci. Uchwały 
Rady Gmin w sprawie usuwania nieczystości jak również w sprawie częstotliwości wywozu 
też są różne. W Gminie Reńska Wieś dopuszczalne jest wywożenie kubła raz na miesiąc.              
W gminie Chrzanowice też jest dopuszczalny wywóz raz na miesiąc po wcześniejszym 
złożeniu podania potwierdzonego przez wydział meldunkowy – osoby samotne lub 2 osoby 
starsze z takiego przywileju mogą skorzystać. 
W Gminie Cisek obowiązują 2 wywozy śmieci na miesiąc, jest ustalone, że przeciętna rodzina 
wiejska  w  ciągu jednego tygodnia produkuje 20 l śmieci  co daje 80 l/miesiąc, według takiej 
proporcji jest przydzielana ilość kubłów i worków do segregacji. Potwierdził, że są przypadki, 
kiedy mieszkańcy przyjeżdżają do swoich posesji na urlopy ,a na stałe mieszkają w Niemczech 
i w tych przypadkach firma daje możliwość wykupienia opłaty na kwartał lub miesiąc oraz 
wykupienia dowolnej ilości worków. Radni, sołtysi skierowali, konkretne uwagi  odnośnie 
odbioru nieczystości. Pan dyrektor zasugerował, że w każdej sytuacji należy dzwonić , 
ponieważ niedociągnięcia spowodowane też przez pracowników .  
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Sołtys Kazimiera Lewicka zapytała- czy z Cisek k/GOK-u są zabrane kontenery, prosiła aby 
zostały zabrane , ponieważ znajdują się tam sterty śmieci, dużo ludzi dzwoni odnośnie 
wywozu śmieci, są skargi na temat złego obchodzenia się z kubłami , 90% kubłów na terenie 
gminy są własnością prywatną i dlatego mieszkańcy interweniują. Inkaso należności za 
wywóz nieczystości, aby przy podatku można było  inkasować. 2 lata temu zmieniono 
terminy płatności , stwierdzono, że takie terminy zostały ustalone w Warszawie, dla sołtysa 
poprzednie wpłaty były dogodne, przy kasowaniu podatku skasowano również za śmieci,         
i inne opłaty. Obecnie co miesiąc trzeba coś kasować: w lutym  kasuje za śmieci, w marcu 
podatek, w kwietniu znowu  śmieci, w maju podatek itd., prosiła aby wprowadzić opłaty co 
kwartał, jak podatek jest inkasowany. Zapytała w imieniu sołtysów, czy za rozprowadzanie 
worków do segregacji sołtysi będą mieli zapłacone?  W ubiegłym roku opłata za wywóz 
nieczystości wzrosła a sołtysom inkasentom procent prowizji obniżono? przywiezione są 
książeczki opłat za wywóz nieczystości, i mówi się że nie trzeba tych książeczek roznosić bo 
mieszkańcy sami sobie odbiorą jednakże wygląda to inaczej 2/3 mieszkańców odbierze 
osobiście a resztę trzeba roznieść, bo książeczki leżałyby cały rok u sołtysa. Sołtys powinien 
mieć zapłacone za doręczenie książeczek opłat i za doręczenie worków do segregacji. Poza 
tym prowizja za inkaso wynosiła 5% a została zmniejszona na 3,25%. 
Wójt Gminy Cisek – potwierdził wniosek Pani Lewickiej w sprawie terminów płatności za 
wywóz nieczystości, aby terminy płatności zgrać z terminami płatności podatku, byłoby to 
dogodne i dla mieszkańców i dla sołtysów.  
dyr. Dylong -procent prowizji obniżono, lecz wypłata była większa, pieniądze do wypłaty były 
większe poinformował, jeżeli chodzi o terminy płatności to firma REMONDIS nigdy nie 
pobierała odsetek za późniejsze wpłaty i można płacić co kwartał razem z podatkiem. 
Zapisów w książeczce nie jest w stanie zmienić ponieważ książeczki opłat są wystawiane w 
Warszawie i są wysyłane na całą Polskę, nawet Zarząd Spółki  w Gliwicach nie jest w stanie 
zmienić  terminów opłat. 
Radny Piegza Adalbert- poinformował jak odbywa się w Sukowicach roznoszenie książeczek             
i zbieranie opłat za wywóz nieczystości, jest ogłoszenie firmy REMONDIS informujące, kiedy 
przyjeżdża pracownik tej firmy, i pracownik ten doręcza książeczki opłat, przyjmuje opłaty,     
w Sukowicach nie ma problemu z opłatami za wywóz nieczystości. 
Zapytał jak to jest z opłatami  w przypadku  1osoby lub 2 osób emerytów? należałoby 
konkretnie ustalić , bo mieszkańcy płacący opłatę niższą wyśmiewają się z tych co płacą za 2 
wywozy. Należałoby konkretnie ustalić ponieważ opłaty te nie są niskie. 
dyr. Dylong- możnaby zmienić lub dokładnie sprecyzować w  uchwale Rady Gminy, 
Sołtys Wilk  Hubert- zapytał o opróżnianie koszy na przystankach autobusowych? Czyją 
własnością są pojemniki, był wymeldować z odprowadzania śmieci jedną mieszkankę 
Roszowickiego Lasu, która zmarła i firma kilkakrotnie przyjechała po kosz. 
dyr. Dylong- wyjaśnił, że generalnie właścicielem koszy na śmieci jest firma REMONDIS                      
i dlatego pracownicy upominali się o oddanie kosza, w Gminie Cisek jest inaczej, większość 
koszy stanowi własność prywatną i nie trzeba prywatnego kosza oddawać. Dyrektor 
zapewnił, że uczuli swoich pracowników aby lepiej wykonywali swoje obowiązki i jest zdania, 
że współpraca się poprawi, a pojemniki do segregacji z tych miejscowości gdzie jeszcze są 
zostaną zabrane do końca tygodnia. 
  
Zakończono dyskusję i podziękowano dyr. Firmy REMONDIS za przybycie na obrady sesji 
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Ad.5. Sprawozdanie Wójta Gminy na temat swojej działalności w okresie międzysesyjnym tj. 
od 16 lutego 2009r do 23 marca 2009r 

-odbyły się zebrania wiejskie : w Roszowicach, Steblowie i Sukowicach, stwierdził, że na 
przełomie grudnia i lutego odbyły się zebrania wiejskie we wszystkich miejscowościach, 
-25 lutego  2009r w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami 
naszej gminy, w którym uczestniczyło dużo przedsiębiorców   swoje prezentacje 
przedstawiali: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki , Fundacja Rozwoju Śląska i Inicjatyw 
Lokalnych, Opolska Izba Gospodarcza, przedsiębiorcy uzyskali informację, gdzie mogą 
ubiegać się o dotacje unijne, na jakich zasadach funkcjonuje prywatna działalność, 
-odbyła się narada z dyrektorami szkół i przedszkoli na temat bieżącej działalności                    
i funkcjonowania placówek oświatowych, 
 
- odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP , w którym uczestniczyła również nasza 
komisja oświaty, podsumowano zebrania sprawozdawcze OSP, omówiono bieżące 
funkcjonowanie OSP  w Gminie, omówiono organizację imprez strażackich, poinformował, że 
dnia 02 maja 2009r odbędzie się gminny dzień strażaka organizatorem jest OSP Nieznaszyn, 
dnia 17 maja 2009r odbędą się zawody strażackie organizatorem jest OSP Cisek, 
 
- odbyło się spotkanie dyrektorem  Wojewódzkiego    Zarządu Inwestycji i Melioracji 
Wodnych w Opolu nt/kontynuacji budowy wałów przeciwpowodziowych, są założenia 
wojewodów że wały do 2015 będą gotowe, 
 
-sporządzono wnioski o dofinansowanie z programu  „Odnowa Wsi” remontu świetlic 
wiejskich  w Przewozie i Podlesiu, wartość tych remontów wynosi  616 000zł, możemy 
otrzymać dofinansowanie na kwotę: 432 000zł, 
 
-często mówimy na temat remontu mostu Cisek –Bierawa, odbyły się rozmowy w tej 
sprawie, otrzymaliśmy propozycję Zarządu Powiatu aby partycypować po części  w kosztach 
dokumentacji projektowych mostu, i jego realizacji, na partycypowanie w kosztach realizacji 
remontu mostu naszej gminy nie stać, natomiast do kosztów projektowych się dołożymy, 
wstępna deklaracja zostanie złożona, jeżeli gminy by odmówiły partycypowania w kosztach 
mogło by paść stwierdzenie „ że gminom nie zależy  na remoncie mostu” , jaki to będzie 
poziom kosztów i jaka koncepcja remontu mostu,  radni zostaną poinformowani w terminie 
późniejszym, 
  
- poinformował, że jest możliwość otrzymania żużlu na utwardzenie dróg polnych                           
z Cukrowni „Cerekiew”, radni i sołtysi powinni zgłosić zapotrzebowanie w tym temacie, 
 
- poinformował o przetargach: modernizacja drogi gminnej Przewóz-Podlesie (5 firm złożyło 
ofertę, wszystkie oferty były ważne)- 19.03.2009r komisja przetargowa wybrała ofertę 
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT Kluczbork- 558 000zł brutto. 
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dyskusja : radni nie zgłosili żadnych pytań  

Ad.6  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w 
okresie międzysesyjnym tj. od 16.02.09-23.03.2009r 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.   
 
 Wurst Alojzy- przewodniczący komisji rolnictwa, ochrony środowiska, i porządku 

publicznego, 
 Piegza Adalbert- przewodniczący komisji gospodarczo –budżetowej,  
 Stania Gerard- przewodnicząca komisji  rewizyjnej 
        
 
Ad.8 Podjęcie uchwał 
 
 
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do budżetu gminy na 
2009r , poszczególnymi działami, rozdziałami i paragrafami. Wymieniła kwotowo dotacje na 
poszczególne kluby sportowe  z terenu Gminy Cisek 
dyskusja: 

Wójt Gminy Cisek poinformował, że środki finansowe na remonty dróg będą uruchomione             
z wolnych środków. Remont „placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury”, do projektu w 
sprawie dofinansowania z programu „Odnowa Wsi” musi być dołączona budżetowa 
zapewniająca własne środki finansowe, w budżecie gminy -2009r zostały na ten cel 
zaplanowane środki finansowe w kwocie 137 000zł. 
 
Na wymianę okien w bibliotece w Cisku jest umowa użyczenia na dzierżawę lokalu, 
dzierżawa ta jest bezpłatna, jednakże musimy partycypować w kosztach remontu. Obecnie 
elewacja budynku jest ocieplana i malowana, na parterze tego budynku (Bank Spółdzielczy w 
Cisku) są okna wymienione. Koszt wymiany okien wynosi 23 000zł, nadmienił, że 
obowiązkiem gminy jest utrzymanie bibliotek gminnych  i zapewnił, że w najbliższych latach 
będzie się tam mieścić biblioteka. 
 
Radny Wurst Alojzy zapytał w sprawie remontów dróg-dlaczego przy planowanych 
remontach nie wykonuje się odwodnień dróg? remont drogi Przewóz-Podlesie czy projekt 
wykonywał ten sam projektant co remont drogi w Steblowie? Radny uważa, że odwodnienia 
dróg są bardzo ważne i proponuje spotkanie z projektantem w celu zmiany projektów 
remontów dróg. 
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Wójt Gminy Cisek – stwierdził uzgodnić termin komisji rewizyjnej i zaprosimy projektanta. 

Radny Adam Roman- wprowadzamy do budżetu nowe remonty dróg a nie wykonano jeszcze 
remontów zaplanowanych na 2008r, jako przykład podał klejenie dziur, jeszcze nie zakończono tego 
zakresu robót, stwierdził, że remont drogi w Łanach i Przewóz –Podlesie nie musi być robiony. 
 

Wójt Gminy Cisek- zostały zrobione projekty i wnioski o dofinansowanie remontów tych dróg oraz na 
remont drogi Steblów –Sukowice, dlatego remonty omawianych dróg będą wykonane, jeżeli chodzi o 
łatanie dziur to jest racja, że nie wszystkie są wykonane, natomiast droga biegnąca od ul.  Lipowina 
przez ul.Głogowiec w Roszowickim Lesie  nie będą łatane dziury , ponieważ nawierzchnia tej drogi 
będzie remontowana z dofinansowania. Komisja Rolna będzie temat dróg omawiać. 
Zakończono dyskusję 

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009r poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                       -12 głosów, 

przeciw                                   - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania- 2 głosy 

Uchwała Nr XXVI/118/09 Rady Gminy Cisek z dnia 23 lutego 2009r w sprawie zmian do budżetu 
Gminy na 2009r została jednomyślnie podjęta. Uchwałą stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokółu.      

Ad.9.Zapytania i oświadczenia radnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek  odczytała pisma: 

- Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu nr Zd 0715/13/09 informujące o podjęciu uchwały w 
sprawie o powołaniu naszej kandydatki Adelajdy Lewandowskiej na członka do Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny 
Profilaktycznej w Kędzierzynie –Koźlu. Pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu. 

 - Wolny Elfrydy zam. Łany ul.Zawodzie 24 w sprawie uciążliwego zachowywania się sąsiada. 

Radny Wurst Alojzy-1.  w sprawie oświadczeń majątkowych, jest po kontroli  Urzędu Kontroli 
Skarbowej i stwierdził, że do wypełnienia oświadczenia stosowana byłaby pomoc prawnika. 
 
 
2. jest termin wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe, proponuje aby znowu zatrudnić 
osoby do wypełniania wniosków, ponieważ rolnicy mają z tym problem, a w przypadku 
błędów rolnicy są straszeni karami. 
Sekretarz Gminy .J Groeger udzielił wyjaśnień-1.  oświadczenie wypełniają i składają:  Wójt 
Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy, Sekretarz ,Skarbnik, Radni, każdy wie ile zarobił, ile 
wydał, ile ma pieniędzy i to należy w oświadczeniu podać. 
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2 .Odpowiadając na ten wniosek zapytał „ Kto ponosi odpowiedzialność za wypełnienie 
wniosku?”, swego czasu takie osoby były zatrudniane i wypełniały te wnioski, wypełniali 
również pracownicy ODR Łosiów, zasady wypełniania wniosków nie są nowością, jako 
przykład podał „działalność gospodarczą”, gdzie przedsiębiorca chcąc mieć dobrze 
prowadzoną księgowość współpracuje                                 z  biurem księgowym, za usługę 
płaci i za błędy odpowiada biuro księgowe, wypełnienie wniosku                      o dopłaty 
obszarowe przyrównał do biura księgowego, w gestii rolnika  jest wypełnienie wniosku,           
a jeżeli ma problem do powinien się udać do instytucji, które wnioski wypełniają i które 
poniosą odpowiedzialność za ewentualne błędy, innej możliwości nie ma i urzędzie wnioski o 
dopłaty obszarowe wypełniane nie będą. 
 
Radny Stania Gerard- poinformował, że Przewodnicząca Rady Gminy sprawdza, każde 
oświadczenie  spisuje protokół z usterkami. Radny Stania Gerard – zgłosił wniosek w sprawie 
zaproszenia na sesję pracownika Zarządu Dróg Powiatowych Pana Pałysa, ponieważ stan 
dróg powiatowych, stan poboczy  jest krytyczny.  
Radny Oleks Walter- zaproponował aby komisyjnie zrobić dokumentację zdjęciową i 
sporządzić protokół  następnie wysłać do Zarządu Dróg Powiatowych, jako przykład podał 
most na Odrze, ile było dyskusji i nic nieostało zrobione, uważa aby zrobić dokumentację 
najgorszych miejsc. 
Radni stwierdzili, że źle układa się współpraca  Zarządem Dróg Powiatowych   
 
Radny Ketzler Alojzy- 1. zgłosił wniosek skierowany do firmy REMONDIS, dotyczący  wywozu 
śmieci segregowanych: plastików i szkła ,  jakich dniach nieczystości można przywieź i gdzie? 
prosił                          o informację na piśmie.2. zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy aby na 
pobocze ul. Polnej w Cisku  przywieź tłuczeń w celu utwardzenia poboczy ,ponieważ droga 
jest w ubiegłym roku utwardzona asfaltem natomiast pobocza nie są utwardzone, rolnicy 
wyjadą na pola ciężkim sprzętem i brzegi nawierzchni asfaltowej mogą zostać uszkodzone. 3. 
Zapytał o ile wzrosła opłata za 1m3 wody, zaproponował aby nie podjąć działań 
zmierzających do odcięcia się od wodociągu z Zakrzowa, podał pod rozwagę czy z wolnych 
środków nie możnaby było tej inwestycji. 
 
 
Ad.10.Zapytania sołtysów. 
Sołtys wsi Cisek Lewicka Kazimiera-1. zgłosiła remont ulicy Uśmiechu w Cisku, ponieważ 
droga jest już własnością gminy, poinformowała, że utwardzenie kamieniem nie powinno 
wchodzić w rachubę ponieważ droga ta przez nasypywanie kamienia jest wyżej od posesji.2. 
Zgłosiła remont ul.Wodnej w Cisku, ulica ta jest utwardzona płytami betonowymi, lecz woda 
nie ma gdzie spływać mieszkańcy skarżą się,że mają w piwnicy wodę, mamy mokrą wiosnę, 
komisja mogłaby sprawdzić stan rowów obok tej ulicy. 
Sołtys wsi Sukowice Helena Rudek- zapytała o ul. Łąkową w Sukowicach, czy mieszkańcy 
przekazali na własność gminy drogę? ulica ta jest bardzo zdewastowana, uważa, że 
należałoby w budżecie gminy ująć remont tej drogi. 
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Sekretarz Gminy poinformował, że prawdopodobnie droga ta jest własnością gminy. 
Sołtys wsi Landzmierz Sączawa Elżbieta – byłaby zainteresowana pracownikami „społeczno 
użytecznymi”. 
Sekretarz Gminy Jerzy Groeger poinformował-uzgodnić z inspektorem Rajmundem Frischko. 
Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje. 
Interpelacje zostały złożone na piśmie i zostały wysłane do : Zarządu Dróg Powiatowych (2 
interpelacje) i do Firmy REMONDIS-1 interpelacja. 
Ad. 12  Wolne wnioski i zakończenie. 
Radny Wurst Alojzy-  kiedyś na wsiach były osoby, które po deszczach jeździły z kilofem                 
i robiły na poboczach rowki w celu odprowadzenia nadmiaru wody z dróg i poboczy do rowu, 
uważa , że teraz też byłaby konieczność zatrudnienia takich osób, ponieważ taki zabieg 
znacznie by poprawił stan dróg. 
Sekretarz Gminy Jerzy Groeger-  było to stanowisko dróżnika, w każdej wsi była taka osoba, 
Starostwo na pewno odpisze, że obecnie takiego stanowiska nie ma, lecz obecnie zmieniła 
się mentalność mieszkańców wsi, społeczeństwo stało się bardziej wygodne i mieszkańcy nie 
są już chętni aby dbać o część pasa drogowego koło swoich zabudowań i „kto ma to robić 
dróżnik?”, skończyły się czasy wewnętrznej odpowiedzialności,  „ja tu mieszkam”, rolnicy 
koło swoich pól też nie pilnują i nie przekopią rowku aby woda spływała do rowu. 
Rady Wurst Alojzy zapytał – jak załatwić sprawę, Pani Elfrydy Wolny z Łan, która ponownie 
napisała podanie do Rady Gminy Cisek, komisja rewizyjna sprawę w terenie sprawdziła i 
swoje stanowisko napisano. 
Innych wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Gminy Cisek złożyła życzenia z okazji 
Świąt Wielkanocnych i zakończyła obrady „XXVI Sesji Rady Gminy Cisek”-godz.15.00. 
Protokółowała Małgorzata Siegmann.  
 

         Przewodnicząca 

       Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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