
Protokół z obrad 
XXVIII Sesji  Rady  Gminy 

z dnia 08 czerwca 2009r-godz. 14.00 

Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „Otwieram obrady XXVIII Sesji 
Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich obecnych radnych, sołtysów, 
pracowników Urzędu  redaktorów prasy lokalnej , oraz Starostę Powiatu  Józefa Gismana .Sprawdziła 
prawomocność obrad XXVIII 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,  i zapytała o uwagi i wnioski do porządku obrad ?  
Pani Skarbnik Alina Hanisz zwróciła się do Rady z wnioskiem o wprowadzenie do porządku 
obrad w pkt 8 b jeszcze jednej uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009r, 
ponieważ krótko przed obradami sesji otrzymała pismo z Powiatowego Urzędu Pracy dot. 
refundacji kosztów związanych z wynagrodzeniem dla bezrobotnych wykonujących roboty 
publiczne na terenie naszej gminy. 
wniosek złożony przez Panią skarbnik poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                         -  15 głosów, 
przeciw                                  -    0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 
Wniosek Pani skarbnik Aliny Hanisz został jednomyślnie przyjęty. 
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek  Rozwita Szafarczyk zgłosiła wniosek o wprowadzenie 
do porządku obrad w pkt 8 g uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 
budżecie  gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Ponieważ nie podjęcie uchwały 
może skutkować jako zaniedbanie obowiązku ustawowego. 
Wniosek przewodniczącej poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                         -  14 głosów, 
przeciw                                  -    0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania  - 1 głosów, 
Wniosek Przewodniczącej  Rady Gminy Cisek  Rozwity Szafarczyk większością głosów 
przyjęto. 
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 XXVII Sesji Rady Gminy. 
4. Spotkanie ze Starostą Powiatu. 
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/  zmiany do budżetu gminy na 2009r, 
b/, zmiany do budżetu gminy na 2009r, 
c/  zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone 
dla Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie, 



d/określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie,             
Restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
e/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu na remont drogi Steblów –Sukowice, 
f/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu na remont drogi Przewóz-Podlesie  
g/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie 
prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2009r, 
h/  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki 

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 po zmianach poddano pod głosowanie:     

przyjęciem                                -  14 głosów, 
przeciw                                        -  0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania     - 1 głosów, 
Porządek obrad większością głosów przyjęto. 
Ad. 3. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek  Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi do 
protokółu z obrad poprzedniej Sesji XXVII Rady Gminy Cisek. Radni nie zgłosili żadnych 
uwag. Przyjęcie protokółu poddano pod głosowanie:  
za przyjęciem                                -  15 głosów, 
przeciw                                            -  0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania          - 0 głosów, 
Protokół z obrad poprzedniej sesji przyjęto jednomyślnie. 

Ad. 4. Udzielono głosu Staroście Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiemu Józefowi Gismanowi, 
który udzielił informacji n/t bieżącej działalności .Informacja stanowi załącznik nr 3 do 
protokółu sesji. 

Ad.5 Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek , który przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności            
w okresie międzysesyjnym tj. od 28 kwietnia di 08 czerwca 2009r. 
- odbyło się spotkanie z sołtysami naszej gminy i gmin ościennych czyli Bierawy i Reńskiej Wsi                    
w sprawie petycji odnośnie  budowy zbiornika w Raciborzu, w spotkaniu uczestniczył Pan Starosta  
Józef Gisman oraz przedstawiciel RZGW Gliwice odpowiedzialny za budowę zbiornika w Raciborzu, 
- odbyło się kolejne spotkanie z dyrektorem WZIR Opole w sprawie kontynuacji budowy wałów 
przeciwpowodziowych na ternie gminy,  głównie omówiono zabezpieczenie gruntów pod pobór 
ziemi, rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka wału od mostu na Odrze w kierunku Roszowickiego 
Lasu termin ukończenia tego odcina przypada na grudzień 2009 roku , 
-  jest przygotowana dokumentacja na budowę kolejnego odcinka wału Roszowicki Las –Dzielniczka         
i ma się zakończyć budową kanału Ulgi wraz z obwałowaniem przy potoku Dzielniczka , 
-  dnia 12 maja 2009r w Urzędzie Gminy Cisek odbyło się spotkanie z posłem do parlamentu 
europejskiego Panem Henrykiem Kollem, w którym również uczestniczyli radni, sołtysi, 
przedstawiciele kół DFK, 
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- dnia 14 maja 2009r odbyły się zawody sportowo-pożarnicze , organizatorem była jednostka OSP 
Cisek, podziękował za sprawne przeprowadzenie zawodów, które odbyły się na boisku w Cisku, 
-     na boisku w Cisku odbył się turniej wojewódzki piłkarski, organizatorem był TYMBARK, było dużo 
młodzieży, 
- odbyło się spotkanie z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
rozmowa dotyczyła możliwości zamiany gruntów, które być przeznaczone pod budowę wałów,                    
z informacji uzyskanej wynika, że agencja zabezpieczyła grunty rolne w Roszowicach i w Zakrzowie, 
-  dnia 21 maja 2009r w Cisku odbył się festyn rodzinny, podziękował organizatorom za 
przygotowanie, 
-  dnia 06 czerwca 2009 „Spływ Pływadeł”-Odra Rzeką Integracji Społecznej, jest to impreza 
organizowana wspólnie z  Gminą Bierawa tym razem odbyła w  Dziergowicach, nasza gmina była 
dobrze reprezentowana ok. 7 pływadeł brało udział w spływie,     podziękował Pani sołtys z Przewozu, 
która zorganizowała przyjęcie zawodników na Przewozie wieś przygotowała stoisko z potrawami 
tradycyjnymi , 
- dnia 07.czerwca 2009r  odbyły się Zawody Sikawek Konnych w których brało udział 37 drużyn                         
i między innymi  brały udział nasze drużyny  OSP Łany - I miejsce i  OSP Przewóz- III miejsce, 
-dnia 07 czerwca 2009 roku odbyły się wybory do parlamentu europejskiego frekwencja na ternie 
gminy wynosiła 11,3 % jest to frekwencja bardzo niska, 
- dnia 04. maja 2009 odbył się przetarg na budowę budynku wielofunkcyjnego w Łanach , złożono 6 
ofert, dnia 26.05.2009r wybrano ofertę Głubczyckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDOMEX za 
kwotę brutto 2.860.034,67 zł, termin wykonania inwestycji do 31.08.2010r 
- odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości w Steblowie, zgłosił się jeden oferent, który nabył 
działkę za kwotę 24 644zł brutto w tym jest wliczony podatek Vat, 
- dzisiaj tj. 08.06. 2009r podpisano akt notarialny na nabycie  działek w Cisku przy ul. Harcerskiej  i ul. 
Olszowej z przeznaczeniem  na drogę, 
- poinformował o wpisie do działalności gospodarczej, przyjętej i wysłanej korespondencji, wydanych 
decyzjach i zarządzeniach. 
Radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań do sprawozdania Wójta. 
 
Ad. 6 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym tj. od 28 kwietnia 2009r do 08 czerwca 2009r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 
do protokółu sesji. 
Radni nie zgłosili ,żadnych uwag do sprawozdania przewodniczącej. 
Ad. 7 Udzielono głosu przewodniczącym stałych Komisji Rady, którzy przedstawili informację                       
z działalności w okresie międzysesyjnym 
Walach Karina-przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych przedstawiła informację     
z działalności komisji na podstawie protokółów znajdujących się w dokumentach komisji, 
Stania Gerard –przewodniczący komisji rewizyjnej, przedstawił informację z przeprowadzonych 
kontroli, protokóły w dokumentach komisji. Komisja kontrolowała stan budynków komunalnych 
zamieszkałych i wyszczególniła zakres niezbędnych prac remontowych w tych budynkach.  
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień, aby chociaż w części wykonać  niezbędne remonty w naszych 
budynkach należałoby podnieść opłaty czynszu. 
Radna Karina Walach zasugerowała, że lokatorzy lokalów socjalnych powinni bardziej dbać o obejście 
budynków i należałoby ich zmobilizować do prac porządkowych. 
Piegza Adalbert- przewodniczący komisji gospodarczo- budżetowej, przedstawił informację                           
z działalności komisji . W tym okresie odbyło się jedno posiedzenie wspólnie z komisją oświaty. 
 
 
 

Protokół z obrad XXVIII Sesji  Rady  Gminy z dnia 08 czerwca 2009r 
 

-3- 



 
Ad.8 Przystąpiono do podjęcia uchwał: 
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do budżetu gminy na 
2009r, zmiany zostały omówione poszczególnymi działami rozdziałami i paragrafami. 
Komisja Gospodarczo-Budżetowa przed sesją  zmiany omawiała i pozytywnie zaopiniowała. 
dyskusja: 
Radny Stania Gerard- zapytał w sprawie Wiejskiego Domu Kultury w Nieznaszynie, 
należałoby zrobić parking, propozycją radnych jest aby zamontować w tym miejscu słupki, 
ponieważ w tym miejscu notorycznie jest parkowany ciężki sprzęt rolniczy. 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- WDK wymaga remontu elewacji zewnętrznej  i 
schodów wejściowych, budynek obecnie wygląda brzydko, a następnie należałoby zrobić 
parking przed budynkiem, sołectwo Nieznaszyn zadeklarowało pomoc przy wykonaniu 
parkingu. 
Radny Kirchniawy Robert – zapytał w sprawie wykonania świetlic w Podlesiu i Przewozie? 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-do końca lipca 2009r zostanie rozstrzygnięty przetarg, 
zmieni się koszt dofinansowania , dotacja będzie wynosić ok. 400 000zł. 
Innych pytań nie zgłoszono. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                         - 15 głosów, 
przeciw                                     -0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania- 0 głosów, 
Uchwała Nr XXVIII/124/09 Rady Gminy Cisek z dnia 08 czerwca 2009r w sprawie   
zmian do budżetu gminy na 2009r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 
nr 5 do protokółu sesji. 
W związku z tym, iż krótko przed obradami sesji wpłynęło pismo z Powiatowego Urzędu 
Pracy dot. refundacji kosztów związanych z wynagrodzeniem dla bezrobotnych 
wykonujących roboty publiczne na terenie naszej gminy, przystąpiono do podjęcia drugiej 
uchwały w sprawie  zmian do budżetu gminy na 2009r . 
Pani Skarbnik Alina Hanisz poinformowała, że do tej pory wynagrodzenia i pochodne były 
wypłacane z budżetu gminy. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań, przystąpiono do głosowania: 
za przyjęciem                         - 15 głosów, 
przeciw                                     -0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania- 0 głosów, 
Uchwała Nr XXVIII/125/09 Rady Gminy Cisek z dnia 08 czerwca 2009r w sprawie   
zmian do budżetu gminy na 2009r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 
nr 6 do protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług 
Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie. 
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 Projektu uchwały nie omawiano, ponieważ na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 
04.06.2009r Prezes Spółdzielni Usług Rolniczych omówił projekt uchwały. Radni nie wnieśli 
żadnych pytań do projektu uchwały, przystąpiono do głosowania: 
 
za przyjęciem                         - 12 głosów, 
przeciw                                     -0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania-  3 głosów, 
Uchwała Nr XXVIII/126/09 Rady Gminy Cisek z dnia 08 czerwca 2009r w sprawie 
zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone dla 
Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie została 
większością głosów podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu 
gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. Radni stwierdzili, że nie ma potrzeby omawiania projektu 
uchwały, ponieważ jest zrozumiały. 
Radny Ketzler Alojzy zapytał- czy w posiadaniu urzędu jest rejestr zabytków z terenu gminy? 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-ewidencja zabytków jest wraz z opisem i materiałem 
zdjęciowym. Innych pytań nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania: 
za przyjęciem                          - 13 głosów, 
przeciw                                      - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania -  1 głosów, 
1 radny nie brał udziału w głosowaniu 
Uchwała Nr XXVIII/127/09 Rady Gminy Cisek z dnia 08 czerwca 2009r w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków większością głosów 
została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
zadanie  budowa drogi transportu rolnego Steblów-Sukowice. Wójt Gminy Cisek przedstawił 
informację dot. celowości podjęcia uchwały. Radni nie wnieśli  żadnych pytań  do projektu 
uchwały. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                            -15 głosów, 
przeciw                                        -0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania-0 głosów.  

Uchwała Nr XXVIII/128/09 Rady Gminy Cisek z dnia 08 czerwca 2009r  w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi 
załącznik nr 9  do niniejszego protokółu. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadanie  
przebudowa drogi gminnej Przewóz –Podlesie . Radni nie wnieśli  żadnych pytań  do projektu 
uchwały. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                               -15 głosów, 
przeciw                                           -0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania   -0 głosów.  

Uchwała Nr XXVIII/129/09 Rady Gminy Cisek z dnia 08 czerwca 2009r  w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokółu. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej                  
w 2009r, 
Wójt Gminy Cisek omówił projekt uchwały- do urzędu wpłynęło pismo z Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Kędzierzyna-Koźla, z terenu 
naszej gminy dwoje dzieci korzysta z warsztatów terapii zajęciowej, koszt pobytu jednego 
uczestnika miesięcznie  wynosi 137zł. Komisja ds. Inwalidztwa orzeka stopień inwalidztwa                
i określa zasady i formy terapii, w ramach terapii warsztatowych jest również nauczanie 
indywidualne. 
Radny Gerard Stania zapytał dlaczego tylko dwie osoby z terenu gminy uczęszczają na takie 
zajęcia, zdaniem radnego takich dzieci jest więcej. 
Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy z takich warsztatów korzystają 2 osoby, a 
jeżeli zostaną zgłoszone dzieci inne to również dofinansujemy ich pobyt w warsztatach 
terapii. Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                               -15 głosów, 
przeciw                                           -0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania   -0 głosów.   
Uchwała Nr XXVIII/130/09 Rady Gminy Cisek z dnia 08 czerwca 2009r  w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie 
prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej   w 2009r została jednomyślnie podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie                    
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- podjęcie uchwały jest obligatoryjne natomiast nie 
podjęcie uchwały jest zaniedbaniem obowiązku ustawowego. Uchwała powinna być podjęta 
na „tak” lub na „nie”. Radni nie zgłosili żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod 
głosowanie: 
za przyjęciem                               -14 głosów, 
przeciw                                           -0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania   -1 głosów.   
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Uchwała Nr XXVIII/131/09 Rady Gminy Cisek z dnia 08 czerwca 2009r  w sprawie nie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik 12 do protokółu. 
Zakończono podejmowanie uchwał. 
Ad.9. Zapytania i oświadczenia radnych. 
Radny Kirchniawy Robert- zapytał, kiedy będzie odbiór drogi Przewóz-Podlesie? radny 
wnioskuje aby przy odbiorze tej drogi była obecna komisja rolnictwa. 
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień, odbiór drogi będzie jutro tj.09.06.2009r –zbiórka jest                   
o godz.9.00 w Przewozie. 
Radna Walach Karina-ostatnio jechała do miejscowości Przewóz na „Spływ Pływadeł”                    
i ogólnie dużo ludzi tam jechało z innych miejscowości a nawet województw i bardzo złym 
wizerunkiem naszej gminy jest tzw. „punkt buraczany” w Dzielnicy, jeżeli ten plac jest 
wydzierżawiony to dzierżawca powinien dbać o czystość i porządek, plac ten jest naszą 
wizytówką a tam zalegają sterty obornika, opon i innych nieczystości. Radna stwierdziła, że 
niektórzy mieszkańcy przestają dbać o swoje posesje, jest dużo „szpecących”  pustostanów. 
radny Stania Gerard-wnioskuje aby zabezpieczyć środki finansowe w budżecie gminy na 
uprzątnięcie „placu buraczanego” plac mógłby służyć wszystkim rolnikom, jako przykład 
podał przeładunek  wysłodków buraczanych. 
W dyskusji stwierdzono:  
-pryzmy z obornikiem lub kiszonką na ogół są usytuowane w pobliżu dróg a nie powinno tak 
być, 
- każdy rolnik ma swoje pole, jeżeli już wywozi to powinien wywieź w miejsce gdzie nie ma 
spadu wód gruntowych, w Dzielnicy wywozi coroczne na to samo miejsce, silosy powinni 
robić na swoim polu a nie sąsiadowi pod okno, mało kto obecnie patrzy na opinię sąsiada „jak 
ci się nie podoba to się wyprowadź do miasta”.   
Radny Walter Oleks- jeżeli dzierżawca zobowiązał się na dzierżawę, na opłatę czynszu, to 
powinien dbać o czystość, uważa aby wysłać pismo, a komisja rolna powinna się tematem 
zająć. 
    
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- usytuowanie pryzm reguluje przepis prawa 
budowlanego, który określa odległość od zabudowań, można dzierżawcy wysłać pismo pod 
rygorem zerwania umowy, lecz należałoby być konsekwentnym wobec wszystkich rolników, 
ponieważ widzimy pryzmy gnojowe  i z kiszonką przy drogach, jesteśmy gminą rolniczą, 
więcej rolników musiałoby otrzymać zakaz składowania w/w w pobliżu dróg. 
W dalszej dyskusji na temat czystości, porządku radni stwierdzili:  
- jedni dbają a inni bazują na sąsiadach, 
- jakby się tak uderzyć w piersi to każdy z nas ma coś na sumieniu, 
- przy drogach nie powinno pryzm z obornikiem lub kiszonką, 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść broszury informacyjnej Agencji 
Restrukturyzacji   i Modernizacji Rolnictwa które weszły w życie od 01.01.2009r  , którą 
otrzymali wszyscy rolnicy i która dokładnie informuje o przestrzeganiu przepisów unijnych          
w zakresie składowania obornika, kiszonki, nawozów, wypalaniu traw  i innych,  informacja 
ta określa również sankcje za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie. 
Radny Ketzler Alojzy przekazał Wójtowi podziękowanie od uczestników imprezy” Spływu 
Pływadeł” za życzliwość i za puchar. 
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Radny Roman Adam podziękował za poprawienie dachu z kapliczki w Roszowicach „teraz 
jest dużo lepiej” stwierdził radny, oraz podziękował za organizację imprez strażackich                    
w miesiącu maju 2009r. 
Radny Oleks Walter –zjeżdżając z mostu na rzece Odrze są pozostałości po herbach gminy, 
zgłosił usunięcie „blaszanych kikutów” po skradzionych herbach gminy, które mieszczą się 
przy drogach wylotowych z gminy. 
Wójt Gminy Cisek potwierdził, że herby blaszane są pożywką dla złomiarzy, mamy już 
projekt na nowe herby  lecz są drogie, lecz jeżeli jest intencja Rady aby zrobić nowe herby to 
postaramy się wykonać nowe i w niedługim czasie znikną „kikuty metalowe po herbach”. 
Przewodnicząca Rady Gminy- odnośnie wywozu nieczystości, które ostatnio zausterkowała 
Komisja Rolnictwa, że nie wszyscy mieszkańcy mają podpisane umowy, i śmieci są 
wyrzucane w różne miejsca, tworząc w ten sposób dzikie wysypiska. Prosiła sołtysów aby 
skontaktowali się z pracownikiem urzędu w celu zweryfikowania wykazów z Firmy 
Remondis z meldunkami. 
Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że wobec mieszkańców, którzy nie mają spisanych umów na 
wywóz nieczystości wszczęto postępowanie z urzędu, osoby te są poinformowane                         
o konsekwencjach z tym związanych i są skierowane do w/w firmy w celu spisania umowy. 
 
Ad.10. Informacje oraz zapytania sołtysów. 
Sołtys Ryborz Anna – zgłosiła wykrzywienie słupów elektrycznych w Przewozie na 
ul.Długiej i ul. Odrzańskiej w stronę rzeki Odry, oraz prosiła o ustawienie znaku 
informacyjnego o braku mostu na rzece Odrze Przewóz –Dziergowice, ponieważ do duże 
TIR-y przyjeżdżają do Przewozu i muszą zawracać a są kierowani przez dżipiesy. 
Sekretarz Gminy udzielił wyjaśnień- wykrzywienie słupów należy zgłosić do zakładów 
energetycznych, natomiast przeprawa przez most Przewóz –Dziergowice jest zaznaczona na 
mapach i „dżipiesach” dlatego kierowcy nie znający terenu tak błądzą. 
Sołtys Moskwa Rita poinformowała, że na Wiejskim Domu Kultury w Nieznaszynie 
przecieka dach. 
Sołtys Kazimiera Lewicka- poinformowała, że załatwiła sprawę worków na śmieci i 
otrzymała od firmy REMONDIS więcej worków, które zostaną sprzedane urlopowiczom, 
zaprosiła również wszystkich zebranych na imprezę do Cisek z okazji 770-lecia istnienia wsi 
Cisek, która odbędzie się 13-14 czerwca w Cisku. 
Sołtys Wurst Alojzy poinformował o likwidacji dzikiego wysypiska w Steblowie i zwrócił się 
z prośbą aby  w to miejsce nie wywozić śmieci i zwracac uwage na mieszkańców szczególnie 
remontujących. 
Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. –wpłynęła jedna interpelacja. która została 
wysłana do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Ad.12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 
Wójt Gminy Cisek poinformował, o zorientowaniu się w terenie czy należałoby zrobić zbiórkę 
opakowań foliowych po nawozach, kiszonkach, po balotach, ponieważ wpłynęła oferta firmy, która 
wykonałaby taką usługę za 3.500zł. Wytypuje się miejsce u jednego rolnika w danej wsi i datę 
odbioru. Folia jest odpadem niebezpiecznym i musi być utylizowana. Ustalono aby w tym roku 
zorganizować z urzędu odbiór opakowań foliowych. Odbiór odpadów wielkogabarytowych jest 
bezpłatny, natomiast odbiór opakowań foliowych musi być zapłacony.  
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W dyskusji radni stwierdzili, że tam gdzie folia jest kupowana tam powinna być odbierana. 
Innych wniosków nie zgłoszono . 
Radny Ketzler Alojzy – podał przykład, odstawił worki z butelkami szklanymi, a pustych worków 
otrzymał mniej, radny uważa, że powinien otrzymać tyle pustych ile odstawił pełnych, współpraca z 
firmą REMONDIS układa się źle stwierdził radny.  
 Radny Gerard Stania zapytał o sprawy własnościowe boiska w łanach. 
Boisko w Łanach funkcjonuje od ok.50 lat, i cały czas boisko to w tym kształcie było, część boiska jest 
własnością prywatną i funkcjonowało na podstawie   nieformalnej umowy z byłym właścicielem 
Panem Wczaskiem. Boisko zostało urządzone za pieniądze gminy,kiedyś była to zwykła łąka na której 
wykonano podniesienie terenu, założono drenaże , wykopano rów .Obecnie zmienił się właściciel, 
któremu Gmina zaproponowała nabycie działki o pow. ok.0,36 ha za 25 000zł(na taką kwotę  jest 
wycena) lecz jednak w Łanach mamy doradzaczy i sympatycznych ludzi, którzy wyszli z założenia, że 
sporna działka ma wartość większą czyli 50 000zł oraz grunt zamienny o pow.ok 0,30 ha .Wójt Gminy 
nie wyraził zgody na argumenty właściciela, lecz jest skłonny do negocjacji więc zaproponował 
właścicielom  cenę 20 000zł wraz z działką zamienną w położoną w Roszowicach o pow.0,30 ha .Wójt 
uważa, że propozycja jest słuszna, uczciwa ponieważ sporna działka jest o pow.0,36 ha-stanowi łąkę 
kl.IV.   i rolnicy są zorientowani jak kształtują się ceny gruntów w tej klasie. Obecnie sprawą zajęli się 
prawnicy . Dnia 16 czerwca 2009 -16.00 w Urzędzie Gminy planowanie jest spotkanie z właścicielem 
działki i prawnikami. Jeżeli się nie uda będziemy próbować w sposób  inny.  
Radny Piegza Adalbert zapytał o sprawę własności boiska w Steblowie? 
Boisko oraz działka na której jest usytuowana świetlica wiejska stanowią własność Gminy Polska 
Cerekiew, budynki są naszą własnością. W tej sprawie wystosowano pismo o nieodpłatne 
przekazanie działek . Rada Gminy Polska Cerekiew tematem się zajmowała lecz nie mamy jeszcze 
odpowiedzi. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami” Zamykam Obrady XXVIII 
Sesji Rady Gminy Cisek „ zamknęła obrady- 19.45. 

protokółowała: Małgorzata Siegmann 

         Przewodnicząca 
       Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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