
Protokół 

z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 27 kwietnia 2009r-godz.14.00 

Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „Otwieram obrady 
XXVII Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich obecnych 

radnych, sołtysów, pracowników Urzędu  redaktorów prasy lokalnej i radia park , oraz  Pan 
zaproszonych gości ze Starostwa Powiatowego Kędzierzyn-Koźle. Sprawdziła prawomocność 

obrad XXVII Sesji na 15 radnych obecnych 14 ( nieobecna Kosian Rudolf) . 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. Zgłosiła wniosek do porządku obrad dotyczący 
wprowadzenia następujących uchwał: 

pkt. 10 b/ nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Roszowickim Lesie 

 pkt 10 c/wyrażenia opinii w sprawie uchwały Nr 4/RS/2009 Rady Społecznej            

           Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 12 lutego 2009r, 

  pkt 10 d/ wyrażenia opinii w sprawie uchwały Nr 5/RS/2009 Rady Społecznej            

                Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 12 lutego 2009r, 

Przyjęcie zmian do porządku obrad poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                             – 14 głosów, 

przeciw                                         – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania      – 0 głosów , 

Zmiana porządku obrad została jednomyślnie przyjęta. 

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 XXVI Sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Starosty Powiatu n/t stanu dróg powiatowych, szkolnictwa i służby 
zdrowia. 



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. Przedstawienie przez Wójta  Gminy sprawozdania wykonania budżetu gminy za 
2008r. 

a/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu n/t opinii o 
sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu za 2008r, 

b/ dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem, 

9. Procedura absolutoryjna. 

a/  przedstawienie protokółu i uchwały komisji rewizyjnej, 

b/  przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii         
Komisji Rewizyjnej, 

c/   dyskusja, 

d/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek.  

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/zmiany do budżetu gminy na 2009r   

      b/ nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Roszowickim Lesie 

      c/wyrażenia opinii w sprawie uchwały Nr 4/RS/2009 Rady Społecznej  Samodzielnego        
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 12 lutego 2009r, 

      d/ wyrażenia opinii w sprawie uchwały Nr 5/RS/2009 Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 12 lutego 2009r 

11. Zapytania i oświadczenia radnych. 

12. Informacje oraz zapytania sołtysów. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych..  

14.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

    przystąpiono do realizacji porządku obrad. 
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Ad.3. Przystąpiono do przyjęcia protokółu z obrad poprzedniej sesji. Przewodnicząca 
zapytała o uwagi do protokółu. Radni  nie wnieśli żadnych uwag do protokółu z obrad XXVI 
Sesji. przyjęcie protokółu poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         – 14 głosów, 

przeciw                                        -0 głosów 

wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,  

Protokół z obrad poprzedniej sesji został jednomyślnie przyjęty. 

Ad 4.  Udzielono głosu gościom zaproszonym , jako pierwsza zabrała głos Pani Kierownik 
Oświaty Starostwa Powiatowego Irena Romejko , która przedstawiła stan szkół 
ponadpodstawowych  w Powiecie. Wymieniła i omówiła wszystkie szkoły 
ponadpodstawowe. Załącznik nr 3. 

Ogólnie szkoły  w Kędzierzynie Koźlu posiadają wysoki ranking szkół w Polsce, w ubiegłym 
roku szkolnym egzamin dojrzałości zdało 100%uczniów. 

Wydatki z budżetu Starostwa na Oświatę  wynoszą 30 599 505zł. 

Radny Proksza Hubert- zapytał o szkolnictwo wyższe na terenie Kędzierzyna-Koźla, 

Pani Romejko Irena udzieliła wyjaśnień , szkolnictwo wyższe nie należy do zadań powiatu, 
lecz w Sławięcicach działa zaoczna uczelnia wyższa, na którą są przeznaczane środki 
finansowe. 

Na tym zakończono informację o działalności oświaty na terenie powiatu, przewodnicząca 
Rozwita Szafarczyk  podziękowała Pani Kierownik Wydziału Oświaty Irenie Romejko za 
przedstawienie  wyczerpującej informacji stwierdzając, że kto chce się uczyć to możliwości 
ma. 

Udzielono głosu Panu Jerzemu Kucharskiemu Kierownikowi Wydziału Zdrowia i Opieki 
Społecznej , który przedstawił informację na temat funkcjonowania służby zdrowia                        
w powiecie stanowiącej  zał. 4 do protokółu sesji. 

Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk zapytała- opieka zdrowotna na terenie powiatu 
funkcjonuje pięknie jednakże do specjalistów są kolejki, dlaczego? 
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Pan Jerzy Kucharski wyjaśnił, że specjalistów jest mało, są państwa, że do lekarza specjalisty 
czeka się nawet 3 lata, w innych województwach również kilka miesięcy czeka się na wizytę u 
specjalisty. 

Radny Oleks Walter-wyraził zadowolenie z funkcjonowania służby zdrowia na naszym 
terenie, ostatnio był częstym pacjentem i stwierdził, że usługi zdrowotne są świadczone na 
wysokim poziomie,  stan bazy systematycznie modernizowany , pacjent jest traktowany tak 
jak powinien, podziękował za pozytywną działalność służby zdrowia. 

Radny Piegza Adalbert- zapytał o leczenie jelita grubego, kolonoskopia nie jest wykonywana 
na terenie naszych szpitali tylko jest wykonywana w szpitalu prywatnym w Ozimku, gdzie 
trzeba ponad 1 rok czekać na termin. Gdzie mogą  uzyskać informację osoby pracujące za 
granicą?    

Pan Jerzy  Kucharski udzielił wyjaśnień, jest przymiarka, że badania takie będą wykonywane 
na terenie K-Koźla, lecz na dzień dzisiejszy nie ma lokum, po przeprowadzce do nowo 
wybudowanej części szpitala w Koźlu sprawa ponownie zostanie rozpatrywana. Osoby 
pracujące za granicą  mogą  zadzwonić pod nr telefonu 077 4835954  i tam uzyskają wszelkiej 
informacji nt funkcjonowania służby zdrowia w UE. Radny Adam Roman – zapytał o 
specjalistów okulistów ? w nagłych przypadkach pacjenci są kierowani do Opola. 

Pan Jerzy Kucharski- wyjaśnił, że jest podpisany nowy kontrakt i okulistyka pracuje w 
systemie dwuzmianowym.  

Radny Stania Gerard- jest radnym wybranym przez mieszkańców Podlesia i Miejsca 
Odrzańskiego, zapytał dlaczego w Pogotowiu Ratunkowym nie ma lekarza jest tylko ratownik 
medyczny i nie ma odpowiedniej aparatury, obecnie jest karetka w Polskiej Cerekwi na 
obsługę wsi oddalonych od szpitala, lecz to pogotowie właśnie tak funkcjonuje i jest przyjazd 
do pacjenta i okazuje się że jest potrzebna natychmiastowa pomoc i  wtedy dzwoni się po 
Pogotowie Ratunkowe do Koźla, jako przykład podał zawał serca. Pan Jerzy Kucharski -od 
lutego 2008r zapadły takie ustalenia, przepisy prawne zezwoliły aby karetki pogotowia 
jeździły bez lekarzy  tylko z ratownikami medycznymi, Starostwo ustaliło, że lekarz będzie 
jeździł w pogotowiu lecz  w tym roku jeszcze tematu nie sfinalizowano. Jest wydane 
zarządzenie  o zadaniach ratowników medycznych. 

Radny Rajmund Frischko – od lutego 2008r weszły w życie nowe przepisy prawne                     
i w karetkach pogotowia ratunkowego jest tylko ratownik medyczny. Zamierzeniem 
ustawodawcy było: pogotowiem ratunkowym pacjent powinien być dowieziony do szpitala, 
natomiast osoba chora przewlekle powinna być pod kontrolą lekarza rodzinnego. 
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Radny Oleks Walter – zapytał, podstawowa opieka to kontrakty z NFZ, w jakiej kwocie 
Starostwo Powiatowe planuje dofinansować służbę zdrowia . 

Pan Jerzy Kucharski  poinformował, że służba zdrowia takich planów nie ma, każdego roku 
we wrześniu są zatwierdzane wydatki na funkcjonowanie służby zdrowia. 

Sołtys Sączawa Elżbieta- dlaczego badania profilaktyczne są tylko dla mieszkańców K-Koźla,  
dlaczego z badań nie mogą korzystać mieszkańcy gmin? 

Pan Jerzy Kucharski.- na badania  profilaktyczne  są pieniądze z NFZ i  z gmin z programów 
profilaktycznych, gmina powinna dla swoich mieszkańców takie badania wykupić. 

Na tym zakończono dyskusję. 

Udzielono głosu Panu Arkadiuszowi Kryś, który przedstawił informację na temat stanu dróg 
powiatowych .  

 dyskusja.: 

Radny Adam Roman- od 1,5 roku , od zapewnień złożonych na sesji , nic nie jest zrobione, 

tylko roboty cząstkowe, zsypane dziury i przyklepane łopatą, po obradach sesji może Pana 
Krysia zabrać do samochodu i po terenie gminy przewieź. Na ul. Bełk  w Cisku przy łataniu 
dziur wcale nie używano walca, to że pracownicy wyjeżdżają z walcem to wcale nie znaczy że 
walec jest używany. 

Pan Kryś udzielił wyjaśnień- planowano zrobić przepust, odbyły się rozmowy z wykonawcą              
i wykonawca się wycofał, a jeżeli chodzi o łatanie dziur to firma z walcem jeździ. Są duże 
zaległości w remontach dróg, dopóki nakłady finansowe nie wzrosną  to niewiele się zrobi , 
koszty remontów są bardzo wysokie , część dróg położonych na terenie Kędzierzyna –Koźla  
zamierza się  przekazać miastu. 

Radny Oleks Walter –w grudniu 2007roku była sesja poświęcona „drogom” i zapytał czy nie 
byłoby warto odczytać protokół z tej sesji, gdzie min wypowiadał się Pan Pałys i P.Kryś. jest 
zrozumiałe, że decyduje Zarząd Starostwa i Starosta, jakie były obiecanki? jaki jest sens 
dyskusji? a łatanie dziur w Cisku , które dzisiaj się odbywało to jest „ sabotaż” to jest 
marnowanie pieniędzy, gdzie była wycinarka? zasmołowanie dziury ? następnie zasypanie 
dziury, w Cisku akuratnie uzupełnione dziury były walcowane. Zapytał gdzie jest honor 
pracownika drogowego? uważa, że do Zarządu Dróg Powiatowych powinna się ustawiać 
kolejka w sprawie odszkodowań za uszkodzone samochody. 
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Wniosek radnego Waltra Oleksa poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                                  - 3 głosy, 

przeciw                                            - 1 głos, 

wstrzymało się od głosowania        - 9 głosów,  

 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Wniosek radnego Oleksa został przyjęty. Z-ca przewodniczcej Adelajda Lewandowska 
odczytała część protokółu dotyczącej  dróg  z 03 grudnia 2007r. Wyciąg stanowi załącznik nr 
5 do niniejszego protokółu. 

Wójt Gminy Cisek zaproponował, aby na następną sesję zaprosić Pana Pałysa aby 
wytłumaczył się z zakresu robót na terenie naszej gminy jest do wykonania. Potwierdził, że 
wykonanie robót cząstkowych jest wysoce szkodliwe, wydaje się środki finansowe, które 
efektów nie dają. 

Radny Wurst Alojzy- uważa, że Pan Starosta Józef Gisman jest gospodarzem  Powiatu i uważa 
wręcz składa wniosek formalny , że powinien Pan Starosta  przyjechać na Sesję Rady Gminy 
Cisek nie uroczysta ale na Sesję roboczą. Jeżeli mamy coś do Gminy to zgłaszamy wniosek do 
Pana Wójta ponieważ jest gospodarzem gminy, a kto odpowiada za drogi powiatowe?a 
jakich sobie dobiera ludzi to jego sprawa. Starosta Powiatu już 10 lat „piastuje” ten urząd i 
niech się wytłumaczy przed nami co w gminie zrobiono przez ostatnie lata, czytanie 
protokółu z 2007r  było strata czasu. Na sesje Starosta wysyła swoich zastępców, którzy 
przychodzą i informują , że robią to na ile im pozwolą, decyduje ten co rządzi kasą, co 
Radnych Cisek obchodzi zakres prac wykonywanych w mieście, dyskutujemy nad zakresem 
prac, które nie są zrobione, w listopadzie debatujemy na temat dziur, które nie są zrobione, a 
zimie o sypaniu dróg, klejmy dziury jak jest lato a posypujmy w zimie. Wnioskuje o osobiste 
zaproszenie Pana Starostę na obrady sesji.  

Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk wyjaśniła, że na 2 tygodnie przed sesją zostało wysłane 
zaproszenie do Pana Starosty , kilkakrotnie dzwoniła lecz nie udało się zastać Pana Starosty, 
nie ma podstaw prawnych aby Pana Starostę przyprowadzić siłą.  

Stania Gerard Stania zaproponował, aby skierować wniosek do Rady Powiatu , aby Rada 
Powiatu zobowiązała   Pana Starostę do przybycia na obrady Sesji w Gminie Cisek. 
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Wójt Gminy Cisek- zaprosimy Pana Starostę na obrady następnej sesji i Pana Pałysa takie 
mamy uprawnienia a jaki będzie efekt to zobaczymy bo nie możemy nikogo zmusić, wyślemy 
zaproszenie. 

Lewicka Kazimiera- w sprawie pniaków przy drodze powiatowej z Ciska do Bierawy, aby je 
wreszcie usunąć,   już kilkakrotnie prosiła o usunięcie ich jednak bez efektu. 

Pan Kryś zapewnił, że pniaki będą usunięte w tym tygodniu. 

Oleks Walter- zapytał czy dotarło pismo Rady Sołeckiej Cisek i Stowarzyszenia  w sprawie 
remontu cząstkowego mostku i innych prac? Pan Kryś potwierdził, że dotarło. 

  Kirchniawy Robert- zapytał w sprawie drogi Dzielnica-Przewóz i ul. Długiej w Przewozie? 

Pan Kryś – jest przyznane 150 000zł i największe zapadnięcia na drogach  będą usunięte. 

Radny Adam Roman- wymieniono kwoty na co wydano pieniądze, ścinanie drzew                          
w Steblowie, mostek przy ul.Planetorza w Cisku uszkodzony w czasie wypadku, samochód 
stał przez 1 dzień, zapytał czy naprawa mostku nie mogła być usunięta za pieniądze                        
z ubezpieczenia. W Steblowie w wyniku zapalenia się przyczep ze słomą podpaliły się drzewa 
przydrożne, które następnie uschły i również usunięcie tych drzew mogło być zapłacone                
z ubezpieczenia, przecież rolnik jest ubezpieczony. Są to pieniądze, których powiat nie 
musiałby wydawać. Sprawcy tych zajść nie byli anonimowi. 

Pan Kryś nie potrafił odpowiedzieć jednoznacznie, lecz zapewnił, że Zarząd Dróg interweniuje 
do ubezpieczalni . 

Sączawa Elżbieta- przycięcie koron lip na trasie Roszowicki Las- Landzmierz? zrobienie 
chodnika od szkoły w Landzmierzu do drogi w kierunku ul.Biadaczów? 

Pan Kryś udzielił wyjaśnień- wystąpił z wnioskiem o dodatkowe środki finansowe na 
przycinkę  drzew oraz na nowe nasadzenia, zrobienie chodnika- należałoby ustalić czy 
ogrodzenie P.Wolnego nie jest w pasie drogi. 

Radny Wurst Alojzy – jeżeli wycięto drzewa przy drodze powiatowej, kto sprawdza-
kontroluje nowe nasadzenia? Co z interpelacją w sprawie wycinki drzewa w Steblowie, które 
zagraża bezpieczeństwu mieszkańców? 

Pan Kryś nie udzielił odpowiedzi,  zapewnił jednak , że sprawdzi  temat. 
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Rajmund Frischko jako radny powiatu również próbuje wywrzeć nacisk na starostwie 
powiatowym aby jak najwięcej  załatwić dla Gminy Cisek,jest wiele spraw do załatwienia ale 
nie wszystko jest tak pesymistyczne jak zostało to przedstawione na obradach dzisiejszej 
sesji. 

1. w ubiegłym 2008r roku poraz pierwszy zaczęło coś się „dziać” nt.  mostu na rzece 
Odrze pomiędzy Ciskiem a Bierawą, są samorządowcy którzy od lat są 
samorządowcami i nie potrafił określić czy walczyli o remont mostu czy też nie, ale 
jedno jest pewne że w tej sprawie jest cisza  w Starostwie, nie ma śladu po żadnej 
korespondencji, 

2. ścinka poboczy została wykonana, zapytał czy ktoś z radnych pamięta kiedy była 
ostatnia ścinka poboczy na drogach powiatowych? 

3. Starostwo zakupiło siatki  służące do zabezpieczenia trudnych odcinków dróg przed 
zimą, na pewno jest lepsze zabezpieczenie dróg , szanowni radni widoczne są tylko 
prace niezrobione lecz jest wiele rzeczy zrobionych, podejście radnego powiatowego 
na posiedzeniach komisji w powiecie jest podobne do podejścia radnych z Cisek, 
agresja, może żal , aż do momentu sprawdzenia prac wykonanych przez zarząd dróg, 
postawiono wniosek o zatrudnienie dodatkowych osób i wygospodarowanie na ten 
cel  pieniędzy, bo prace trwają do godz. 17.00 i dłużej, w tym momencie żale 
kierowane do dyrektora ZDP są słuszne, lecz nie wszystko jest winą dyrektora, zarzuty 
powinny być kierowane bardziej do zarządu powiatu, podziękował osobom , które 
pomagały przy ścince poboczy-rolnikom wywożącym ziemię ze ścinki, podziękował 
Panu Kurfeltowi, który wykonuje prace zlecone na rzecz ZDP po cenie 
konkurencyjnej, podziękował Straży Pożarnej, która pomaga ZDP w czasie 
kataklizmów: burzy, usuwa wiatrołomy, wnioskuje  o wycinkę drzew przy drogach 
powiatowych a później sama wykonuje wycinkę. Jeżeli dyr.Kryś nie pojawił by się na 
dzisiejszej Sesji nie mielibyście na kim „wyładować” swoich żalów,  dyrektor na każde 
zaproszenie przyjeżdża można skierować uwagi pod adresem zarządu dróg . Radny 
zapewnił, że będzie robił starania aby jak najwięcej prac wykonać na zakończenie 
swojej wypowiedzi radny stwierdził  „jeżeli ktoś coś robi, to nie należy mu jeszcze 
dokopać”.  

Radny Gerard Stania- podziękował radnemu powiatowemu za wypowiedź i stwierdził, że 
Gmina Reńska Wieś ma większą siłę przebicia bo ostatnio wykonano tam: 

-remont drogi na Bytków, remont drogi Długomiłowice-Naczęsławice-Gierałtowice, 
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Radny Powiatu Rajmund Frischko- jesteście radnymi i min. decydujecie o zakresie prac na 
drogach gminnych, zapytał co przemawia za kolejnością wytypowania remontu drogi? 
natężenie ruchu drogowego, usytuowanie jakiegoś zakładu pracy tworzącego miejsca pracy, 
idźmy w kanalizację, nie mamy potężnych zakładów pracy, nie mamy przebicia, nie mamy 
argumentów ,remont mostu argumentem może być firma ROL-LAS, która będzie się rozwijać 
tworzyć miejsca pracy, ten argument może się przyczynić do budowy odcinka drogi do 
samych Roszowic, do budowy chodnika do samych Roszowic, jest firma zatrudniająca ludzi, 
dysponująca transportem, dbajcie o rozwój firm, musimy najpierw być silni żeby żądać. 

Sołtys Elżbieta Sączawa- podziękowała za dobrą optymistyczną wypowiedź radnego 
powiatowego, mieszkańcy kierują żale do sołtysa do radnego, dlatego żale są kierowane 
dalej. 

Pan Kryś wyjaśnił, że głównym problemem są pieniądze. 

Sołtys Kazimiera Lewicka- rozumie, że nie ma pieniędzy, ale powiedzmy sobie jasno, 
pieniądze są wyrzucane w błoto, na pewno  Pan dyr. Kryś nie oglądał dzisiejszego łatania 
dziur w Cisku, wyglądało to tak jakby na te dziury położono 100zł,stwierdziła, że te dziury 
wypadną, Pan radny w swojej wypowiedzi powiedział „ludzie pracują do godz.17.oo”, ale 
drogowcy tak pracują, lecz miejmy kontrolę na co pieniądze są wydawane bo to są nasze 
pieniądze, lepiej byłoby zrobić 5 dziur a porządnie. 

Zakończono dyskusję w temacie dróg powiatowych. 

Ogłoszono 5 min przerwy. 

Ad. 5 Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek , który przedstawił sprawozdanie ze swojej  
działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 23 marca 2009r do 27 kwietnia 2009r  

-  odbyły się konferencje, spotkania z Wojewodą Opolski i Marszałkiem Województwa 
dotyczące spraw bieżących, przeciwdziałania skutkom kryzysu który też nas dotyka, jak 
również w sprawie naboru wniosku na projekty europejskie, 

- w dniach 30-31 marca 2009r odbyły się ćwiczenia zarządzone przez Wojewodę Opolskiego 
oraz RZGW Wrocław w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy, 

-jest podpisana umowa na remont drogi gminnej Przewóz –Podlesie, kwota remontu brutto 
wynosi: 558729,-zł, i przekazano plac budowy, 
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- ogłoszono przetarg na budowę budynku wielofunkcyjnego w Łanach, 

- 02 kwietnia 2009 odbył się Międzynarodowy Turniej Gry w Tenisa Stołowego, którego 
organizatorem było Starostwo Powiatowe, uczestniczyły zespoły z Czech i Węgier, 

- odbyło się spotkanie z Zarządem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych , omawiano 
obchody Dnia Strażaka które odbędą się 02 maja 2009r w Nieznaszynie o godz.15.00,jest to 
połączone z nadaniem jednostce tej sztandaru i obchodami 80lecia istnienia jednostki, 
drugim tematem było omówienie zawodów strażackich, które odbędą się 17 maja 2009r w 
Cisku-godz.13.30. Zaprosił do udziału w tych imprezach. 

- odbyła się również kontrola stanu technicznego budynków socjalnych, zarządzona przez 
głównego inspektora nadzoru budowlanego, budynki te wymagają usunięcia usterek. 

dyskusja: żadnej dyskusji nie było 

Ad.6 Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w 
okresie międzysesyjnym tj.od 23 marca 2009r do 27 kwietnia 2009r.Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 6 do protokółu . 

Ad. 7 Udzielono głosu przewodniczącym komisji stałych rady , którzy przedstawili działalność 

w okresie międzysesyjnym. Protokóły z posiedzeń znajdują się w dokumentach komisji:   

 Wurst Alojzy- przewodniczący komisji rolnictwa, ochrony środowiska, i porządku 
publicznego, 

 Piegza Adalbert- przewodniczący komisji gospodarczo –budżetowej,  
 Walach Karina - przewodnicząca komisji oświaty, kultury zdrowia i spraw socjalnych   
        
Ad. 8. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  zapytała radnych czy jest 
potrzeba omawiania sprawozdania z wykonania budżetu za 2008r. 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 33/2009 z dnia 09 kwietnia 2009r  w sprawie 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 r. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 7  
do protokółu sesji. 
Pani Przewodnicząca podziękowała za odczytanie uchwały RIO. 
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Dyskusja:  



Radny Proksza Hubert- uważa, że w sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu za 
2008r  są piękne wyniki, w każdym dziale są oszczędności, jest 1 865 300,- zł wolnych 
środków, kluczowym przedsięwzięciem byłoby rozpoczęcie budowy kanalizacji oraz remonty 
dróg. Niepokojące jest, to że mamy mało dochodów własnych stwierdził radny. 

      
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- na przykładzie działu „Oświata”, były planowane inwestycje, 
których nie wykonano, Wójt nie jest zwolennikiem aby bez powodu pieniądze wydawać,            
w roku bieżącym planowane jest rozpoczęcie inwestycji „budowa budynku wielofunkcyjnego 
w Łanach. Głównym dochodem naszego budżetu gminy jest podatek rolny i podatek od 
nieruchomości. 
Radny Stania Gerard- potwierdził, że jest powód do radości z zaoszczędzonych środków 
finansowych, a jeżeli chodzi o remonty dróg to ubiegać się o częściowe dofinansowanie . 
Innych pytań nie zgłoszono. 
Ad.9 Udzielono głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Gerardowi Stania , który 
odczytał protokół i uchwałę komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2008r. Protokół komisji wraz z Uchwałą stanowi załączniki nr 8 i 9  do protokółu 
sesji. 
Udzielono głosu Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Cisek Lewandowskiej Adelajdzie, która  
odczytała Uchwałę Nr 189/2009 z dnia 21 kwietnia 2009r Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
sprawie  opinii o wniosku komisji rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy  Cisek z wykonania budżetu gminy za 2008r. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 10 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                       - 14 głosów, 

przeciw                                   - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-0 głosów,  

Uchwała Nr XXVII/119/09 Rady Gminy Cisek z dnia 27 kwietnia 2009r w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania budżetu gminy za 2008r została 
jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokółu sesji. 

Wójt Gminy Cisek podziękował radnym za uznanie, za udzielenie absolutorium, podziękował 
za współpracę. 
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Ad.10. Podjęcie uchwał: 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009r, udzielono 
głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami 
rozdziałami i paragrafami. Komisja gospodarczo-zmiany omawiała i jak zapewnił 
przewodniczący Adalbert Piegza komisja pozytywnie opiniuje przedstawione zmiany. 

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

za przyjęciem                             - 14 głosów,  

przeciw                                          - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XXVII/ 120/09  Rady Gminy Cisek  z dnia 27 kwietnia 2009r w sprawie zmian do 
budżetu Gminy na 2009r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi zał. nr 11 do 
protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej 
w Roszowickim Lesie.  Udzielono głosu Pani Marii Michalczyk dyr.tej placówki, która 
przedstawiła harmonogram działań szkoły w tym temacie. Harmonogram stanowi załącznik 
nr 12 do protokółu sesji. Wraz z Panią dyrektor na obrady sesji przybyli: Ksiądz Parafii 
Rzymsko Katolickiej  -Norbert Mikler oraz delegacja uczni z tej szkoły, którzy w skrócie 
przedstawił postać Jana Pawła II. 

Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod 
głosowanie:    

za przyjęciem                             - 13 głosów,  

przeciw                                         - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

1 radny nie brał udziału w  głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVII/121/09 Rady Gminy Cisek z dnia 27 kwietnia 2009r w sprawie nadania 
imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Roszowickim Lesie została jednomyślnie podjęta.  
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Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii  nt uchwały  nr 4/RS/2009 
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  z dnia 12 lutego 
2009r.  Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod 
głosowanie: 

za przyjęciem                             - 13 głosów,  

przeciw                                         - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

1 radny nie brał udziału w  głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVII/122/2009 Rady Gminy Cisek z dnia 27 kwietnia 2009r w sprawie 
wyrażenia opinii  nt uchwały  nr 4/RS/2009 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej  z dnia 12 lutego 2009r. została jednomyślnie podjęta. Uchwała 
stanowi załącznik nr 14 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii  nt uchwały  nr 5/RS/2009 
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  z dnia 12 lutego 
2009r.  Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod 
głosowanie: 

za przyjęciem                             - 13 głosów,  

przeciw                                         - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

1 radny nie brał udziału w  głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVII/123/2009 Rady Gminy Cisek z dnia 27 kwietnia 2009r w sprawie 
wyrażenia opinii  nt uchwały  nr 5/RS/2009 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej  z dnia 12 lutego 2009r. została jednomyślnie podjęta. Uchwała 
stanowi załącznik nr 15 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad. 11 Mikliss Norber- wyremontowana droga w Łanach, czy jest jeszcze na gwarancji? 
należałoby zrobić poprawki? 
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Radny Wurst Alojzy- co z tematem „pumy” 

Wójt Gminy-  wyjaśnił, odnośnie drogi w Łanach zostanie sprawdzone czy  jest gwarancja, a 
jeżeli chodzi o „pumę” jest to zwierzę niebezpieczne, lecz nie ma decyzji na rozwiązanie 
problemu. 

Ad.12 Sołtys Ryborz Anna- co z poruszanym wcześniej tematem prowizji dla sołtysów? 

Wójt Gminy- komisja gospodarczo- budżetowa rozpatrzy temat prowizji, 

Sołtys Kazimiera Lewicka- ustawa o funduszu sołeckim? prosiła o skserowanie 
rozporządzenia. Zgłosiła uporządkowanie parkingu w Cisku oraz przystanku autobusowego w 
Cisku na ul. Mickiewicza- przystanek wysprzątać i pomalować. 

 

Wójt Gminy- fundusz sołecki w naszej gminie funkcjonuje od dość dawna, są na ten cel 
pieniądze przeznaczane z budżetu gminy Jeżeli chodzi o przepisy nowej ustawy to rada gminy 
powinna podjąć uchwałę intencyjną a następnie sołectwo powinno złożyć wniosek do Wójta 
na konkretne zadanie sołectwa łącznie z dokładnym kosztorysem zadania. 

Sołtys wsi Landzmierz Sączwa Elżbieta- zgłosiła, że na ul.Gałczyńskiego w Landzmierzu 
urządzane są „wyścigi” motorowe, samochodowe, czy nie można by zamontować progów 
zwalniających. 

Wójt Gminy Cisek- jest to droga, na której obowiązują przepisy o ruchu drogowym, progi 
zwalniające nie rozwiążą problemu. 

Ad. 12 Wpłynęła interpelacja Radnego Alojzego Wursta,która została wysłana do Zarządu 
Dróg Powiatowych. 

Ad.13 Nie zgłoszono żadnych wniosków, Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita 
Szafarczyk słowami” Zamykam Obrady XXVII Sesji Rady Gminy Cisek „ zamknęła obrady- 
19.30. 

protokółowała: Małgorzata Siegmann 

         Przewodnicząca 
       Rady Gminy Cisek 
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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