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Protokół 
z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 27 lipca 2009r –godz.9.00 

 Ad.1 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „Otwieram obrady 
XXIX Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich obecnych radnych, 
sołtysów, pracowników Urzędu  i redaktorów prasy lokalnej  .Sprawdziła prawomocność 
obrad XXIX 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 ? Radni nie wnieśli 
żadnych uwag do porządku obrad w związku z czym przyjęcie poddano pod głosowanie :  
za przyjęciem                            - 15 głosów,  
przeciw                                        - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania     -0 głosów, 
Porządek obrad jednomyślnie przyjęto,  przystąpiono do realizacji : 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokółu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy. 
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5.Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym. 
6.Informacja z działalności komisji problemowych komisji w okresie międzysesyjnym. 
7.Podjęcie uchwał w sprawach: 
a/   zmiany do budżetu gminy na 2009r 
b/   ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
c/   opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Cisek, 
d/ określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy Cisek za zakup materiałów 
budowlanych ,prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, 
e) przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na II półrocze 2009r, 
 8.Zapytania i oświadczenia radnych 
 9.Informacje oraz zapytania sołtysów. 
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 
 
Ad.3.Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej 
sesji .Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokółu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 
08.06.2009r. Przyjęcie protokółu poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                            - 15 głosów,  
przeciw                                        - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania     -0 głosów, 
Protokół został jednomyślnie przyjęty. 
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Ad.4. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek , który przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 08 czerwca 2009r do 27 lipca 2009r. 
-zakończenie roku szkolnego, pożegnano absolwentów naszego gimnazjum, 
-dnia 19 czerwca 2009r w Gminnym Ośrodku kultury odbyło się spotkanie z najlepszymi 
uczniami, którzy otrzymali nagrody Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy w kategoriach „super 
uczeń, sportowiec, talent”. Kandydaci do nagród zostali wytypowanie przez dyrektorów szkół . 
- gmina nabyła  nieodpłatnie działki położone w Cisku z przeznaczeniem  pod drogę gminną od                    
P. Chrubasika i P.Przybyła, 
- sprzedano działkę mienia komunalnego w drodze przetargu położoną w Steblowie, za cenę 
24 664zł, został sporządzony akt notarialny , 
- wykazano 7 działek budowlanych do sprzedaży położonych w Kobylicach, przetarg planuje się na 27 
sierpnia 2009r, powierzchnie działek są różne   od 0,0788ha do 0,1298ha , wycena działek wynosi od 
34 160,-zł do 51 240,-zł. 
-podpisano umowę na budowę budynku wielofunkcyjnego w Łanach, przetarg wygrało Głubczyckie 
Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMEX za cenę brutto  2 860  000,-zł, roboty budowlane się 
rozpoczęły i budowa jest w toku realizacji, 
-odbył się przetarg na remont  drogi  dojazdowej do gruntów rolnych Steblów –Sukowice, 2 firmy 
przystąpiły do przetargu, cena brutto: 728 730,-wybrano  PRDiM K-Koźle,   
  -odbył się przetarg na dowóz dzieci do szkół na rok szkolny 2009/2010, termin podpisania umowy 
jest do 30 lipca 2009, 
- ogłoszono przetarg na budowę dróg w miejscowościach : Sukowice , Cisek ,Przewóz, Miejsce 
Odrzańskie, Kobylice , Roszowicki Las, składanie ofert jest do dnia 13 sierpnia 2009r. 
-odbyło się spotkanie z projektantami opracowującymi projekty na budowę kanalizacji we wsi 
Landzmierz, jak również na budowę ścieżek rowerowych , 
-dnia 21 lipca  2009r odbyła  się wizytacja z Urzędu Marszałkowskiego  wsi Dzielnica, ponieważ 
sołectwo zadeklarowało uczestnictwo w konkursie piękna wieś opolska, 
- do Urzędu wpłynęło 714 pism,   
-wysłano 620 pism 
- do ewidencji działalności gospodarczej wpisano 2 podmioty, 6 podmiotów gospodarczych zgłosiło 
zmiany, 4 wykreśliły swoją działalność, 
-poinformował o wydanych zarządzeniach wójta i decyzjach, 
-odbyło się dużo spotkań w Urzędzie Marszałkowskim ,spotkania dotyczyły: budowy biogazowi na 
terenie gminy, tylko inwestor do procesu technologicznego potrzebuje ok.300ha kukurydzy, jeżeli w 
powiecie znalazło by się tylu rolników, którzy zasiali by kukurydzę  to istnieje szansa na powstanie 
biogazowi, firma spisałaby by z rolnikami wieloletnie umowy, 
- trwają prace nad przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego 
dyskusja : nikt nie zabrał głosu w dyskusji  
Ad. 5  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk przedstawiła sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 08 czerwca 2009r do 27 lipca 2009r. Sprawozdanie 
stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji. 

Ad.6 Udzielono głosu Przewodniczącym stałych komisji rady, którzy przedstawili sprawozdania                      
z działalności komisji, głównie opracowano plany pracy na II półrocze 2009r  

Walach Karina-przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych przedstawiła plan pracy 
na II półrocze 2009r-załącznik nr 4 do protokółu sesji, 
Stania Gerard –przewodniczący komisji rewizyjnej, przedstawił plan pracy na II półrocze 2009r-
załącznik nr 5 do protokółu sesji, 
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Piegza Adalbert- przewodniczący komisji gospodarczo- budżetowej, przedstawił   plan pracy 
na II półrocze 2009r-załącznik nr 6 do protokółu sesji,                   
Wurst Alojzy - przewodniczący komisji rolnictwa , przedstawił   plan pracy na II półrocze 
2009r-załącznik nr 7 do protokółu sesji. 

Ad.7 Podjęcie uchwał. 

Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do budżetu 
poszczególnymi działami rozdziałami i paragrafami. Komisja gospodarczo-budżetowa 
pozytywnie opiniuje zmiany poinformował jej przewodniczący Adalbert Piegza. Radni nie 
wnieśli żadnych pytań do omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod 
głosowanie: 

za przyjęciem                            - 14 głosów,  
przeciw                                         - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 
jeden radny nie brał udziału w głosowaniu . 
Uchwała Rady Gminy Cisek Nr XXIX/132/09 z dnia 27 lipca 2009r w sprawie zmian do 
budżetu gminy na 2009r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do 
protokółu sesji.  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli. 
Udzielono głosu Pani Teresie Kondziela, która omówiła projekt uchwały. Komisja oświaty na 
swym posiedzeniu omawiała projekt uchwały i pozytywnie opiniuje, poinformowała 
przewodnicząca Walach Karina. Radni nie wnieśli żadnych pytań do omawianego projektu 
uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           - 15 głosów,  
przeciw                                        - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 
 Uchwała Rady Gminy Cisek Nr XXIX/133/09 z dnia 27 lipca 2009r w sprawie  ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli została jednomyślnie 
podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu sesji.  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez 
przedszkola prowadzone przez Gminę Cisek, 
Udzielono głosu Pani Barbarze Kuczera, która omówiła projekt uchwały. Komisja oświaty 
również omawiała projekt uchwały i pozytywnie opiniuje, poinformowała przewodnicząca 
Walach Karina. 
Radni nie wnieśli żadnych pytań do omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały poddano 
pod głosowanie: 
za przyjęciem                             - 9 głosów,  
przeciw                                        - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania -5 głosów, 
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jeden radny nie brał udziału w głosowaniu 
 
 Uchwała Rady Gminy Cisek Nr XXIX/134/09 z dnia 27 lipca 2009r w sprawie  opłat za 
świadczenia udzielone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Cisek większością głosów 
została podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu 
Gminy Cisek za zakup materiałów budowlanych ,prace konserwatorskie, restauratorskie, 
roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
 
Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz, która omówiła projekt uchwały. Odczytała rozstrzygnięcie 
nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.   Radni nie wnieśli żadnych pytań do 
omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           -  15 głosów,  
przeciw                                        - 0  głosów, 
wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 
 
Uchwała Rady Gminy Cisek Nr XXIX/135/09 z dnia 27 lipca 2009r w sprawie określenia 
zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy Cisek za zakup materiałów budowlanych ,prace 
konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków., została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokółu 
sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na               
II półrocze 2009r,projekt uchwały otrzymali wszyscy Radni . 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 Rady Gminy Cisek Nr XXIX/136/09 z dnia 27 lipca 2009r w sprawie przyjęcia planu 
pracy komisji rewizyjnej na II półrocze 2009r , została jednomyślnie podjęta. Uchwała 
stanowi załącznik nr 12 do protokółu sesji. 
Zakończono podejmowanie uchwał 

ogłoszono 10 min przerwy. 

Ad.8.Zapytania Radnych: 

Radny Stania Gerard- zapytał w sprawie ograniczenia tonażu na moście na Odrze, jak rolnicy 
mają jechać na pola, czy przez Kędzierzyn-Koźle? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- rozmawiał z Zarządem Dróg Powiatowych i z Policją , 
gdzie potwierdzono, że most jest w złym stanie technicznym, dolna drewniana konstrukcja 
mostu jest bardzo słaba , zdaniem Wójta był popełniony błąd przy poprzedniej naprawie 

 



Protokół z obrad XXIX sesji Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2009r. Strona 5 
 

 

nawierzchni, bo gdyby wtedy wymienione drewniane podkłady może żywotność mostu 
byłaby większa, podstawowym błędem jest to, że ciężki transport przejeżdża przez most, 
policja nie ma wpływu  na tych kierowców ponieważ udzielają sobie informacji dżipiesami. 
Ograniczenie wynika z tego, że most może się załamać i może dojść do tragedii, Gmina Cisek 
zadeklarowała dofinansowanie wykonania ekspertyzy w kwocie 20 000zł. Powiatowy Zarząd 
Dróg zdaje sobie sprawę, że gdyby rolnicy przejeżdżali przez miasto ze sprzętem rolniczym, 
to jakby to miasto wyglądało , także ustalono, że rolnicy nie będą zatrzymywani ani karani 
mandatami. 

Przedyskutowano wjazd na obwodnicę, Gmina Cisek nie jest stroną przy tej inwestycji,          
na dzień dzisiejszy ze strony Cisek jest wjazd awaryjny na obwodnicę. 

Radny Ketzler Alojzy-1. uważa, aby rolnicy wyjechali z kombajnami na miasto w godzinie 
szczytu aby nareszcie przystąpiono do remontu mostu,2. poinformował, że po wale 
przeciwpowodziowym jechał ciągnik z kosiarką, 3. Zgłosił wycięcie krzaków koło budki 
telefonicznej w Cisku, ponieważ był świadkiem jak zastraszano starszą osobę rozmawiającą    
w budce telefonicznej.3. Ruina w pobliżu Urzędu Gminy(posesja Kozielski) stanowi 
zagrożenie, odgrodzenie taśmą nie rozwiązuje tematu, uważa, że powinniśmy rozebrać ruinę                            
„ bezprawnie lecz bezpiecznie” aby nie mieć wyrzutów sumienia w przyszłości jak dojdzie do 
tragedii. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- wszelkie szkody wynikłe na wale przeciwpowodziowym 
są w gestii WZIR-u do usunięcia, prawdopodobnie WZIR  wyraził zgodę na poruszanie się 
ciągnika po wale w celu wykoszenia,  jeżeli chodzi o krzaki przy budce telefonicznej w Cisku 
to ustalimy czy wyciąć  czy tylko przyciąć. Opuszczone zabudowania „rudery” są zmorą 
wszystkich samorządów, lecz nie ma podstaw prawnych aby ruiny rozbierać, rozebrać 
zabudowania może tylko właściciel,  w omawianym przypadku wystosowano wniosek do 
sądu rejonowego o ustalenie spadkobiercy   i zamierzeniem gminy jest zakupienie działki.            
Na dzień dzisiejszy nie możemy nic więcej zrobić jak tylko zabezpieczyć. Osoby postronne bez 
zgody właściciela nie powinny wchodzić na teren posesji. 

Były już przypadki kiedy gmina rozebrała rudery, i  sprawa  trafiła do sądu i gmina musiała 
płacić odszkodowanie. 

Radny Powiatu Rajmund Frischko- remont mostu jest bardzo kosztowny i dla przykładu 
podał, że na poprzedni remont zakupiono 1 tonę gwoździ. 
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Radny Proksza Hubert-  remont mostu jest omawiany, był Starosta i też rozważano budowę 
nowego, remont obecnego, należałoby wyliczyć ile kosztowałby remont? można by wyliczyć 
koszty, ile drzewa ile gwoździ i innych , mówi się o moście a nic nie mówi się o kwocie 
remontu, zaproponował aby pojechać na obrady Sesji Rady Powiatu.     

Wójt Gminy Cisek- ani Gmina ani Starostwo nie zamierzamy mostu zamknąć, bez ekspertyzy 
nie zrobimy nic, musimy uzbroić się w cierpliwość.  

Radny Walter Oleks- należałoby rozważyć dwie rzeczy : budowa mostu nowego                                
i przejezdność obecnego mostu  .Pamiętamy kilka lat temu przedstawiono nam stan mostu, 
mówiono wtedy ,że konstrukcja stalowa  jest dobra tylko nawierzchnia mostu wymaga 
remontu. W Starostwie mają te rozwiązania, które wtedy proponowano, jeżeli na obecną 
chwilę to nie wchodzi w rachubę to trzeba wrócić do tematu jak most funkcjonuje. Należy 
wszystko zdjąć, konstrukcję nośno drewnianą założyć poszycie zrobić łącznie                                    
z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stałych bo sprawa mostu tego o którym się 
mówi to będzie za 10 lat, lecz z tego mostu trzeba korzystać. Myśli, że powinniśmy 
wypracować stanowisko, włączyć Gminę Bierawę, jeżeli będziemy debatować tylko w gronie 
naszej rady to dojdzie to tego, że most zostanie zamknięty. Powinniśmy wypracować 
stanowisko, ostry proces, niech pieniędzy szukają, oni są właścicielem tego mostu. Jakie to są 
straty społeczne? zamykając, ograniczając nośność, myśli, że Bierawa włączy się do tematu, 
jeżeli dojdzie do remontu to nie można brać do takiego remontu „firmy koguciej” tylko 
fachowców, firmę co ma odpowiedni sprzęt. Jeżeli mieszkańców poinformuje się, że przez 
miesiąc most będzie nieczynny to mieszkańcy to zrozumieją i wytrzymają, lecz jeżeli  tylko 
przybija się te deski to nic nie daje. Ktoś popełnił błąd, że ten most jest obecnie w takim 
stanie. 

Radny Powiatowy Rajmund Frischko- mówimy ostatnio dużo o moście, tylko powinniście 
pamiętać, że mówimy o moście, który został wybudowany jako tymczasowy i już miał być 
dawno wybudowany albo zamknięty, obecnie jest wzburzenie środowiska, oburzenie jest 
argumentem dobrym, nie wie czy jest realne aby remontować ten most na obecny stan.          
W temacie tym  jest wzmożone działanie: Wójt ,Starostwo, Zarząd Powiatu, może zabrzmi 
dziwnie  lecz dopóki było cicho nikt o tym moście nie słyszał    teraz kiedy wywołuje się 
wzburzenie środowiska zaczyna się coś się dziać, potwierdził, że radni mogą uczestniczyć                
w obradach sesji Rady Powiatu lecz krzykiem nic się nie zwojuje „nie róbcie mi wstydu”. 
Ograniczenie nośności wynika z odpowiedzialności, jeżeli Pan Stania miałby odpowiadać za 
osoby które po tym moście przejadą , jeżeli ktoś stwierdza ,że jest to niebezpieczne wydaje 
decyzję o ograniczeniu, to nie jest złośliwość, to że dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
pozwala korzystać z mostu jest jedną nogą w kryminale. 
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 Miasto dopiero zda sobie sprawę   z konieczności remontu, jeżeli w godzinie szczytu pojawi 
się kombajn na terenie miasta, jeżeli karetka nie będzie mogła przejechać , jeżeli do kolizji 
dojdzie. RZGW Gliwice stawia wygórowane warunki według których nie wiadomo czy 
jesteśmy w stanie wybudować nowy most. Każdy dobry pomysł jest mile widziany.  

Radny Adam Roman- prezes Spółdzielni Usług Rolniczych zapewnił, że będzie przegląd 
hydrantów, i do tej pory cisza, nic  się w temacie nie dzieje, most na Odrze –Starosta 
zapewnił, że most wytrzyma 10T dla bezpieczeństwa będzie ograniczenie do 3,5T, lecz 
codziennie  przez most przejeżdża i stwierdza, że pojazdy ciężarowe dalej tędy jeżdżą i to nie 
sporadycznie lecz codziennie. Czasami nawet dwa samochody  z „wannami” przejeżdżają 
równocześnie. 

Przedyskutowano temat remontów dróg 

-droga w Przewozie nie będzie wykonana, 

-potok Dzielniczka na całej  długości wymaga wycięcia samosiejek, 

- przy nowej drodze Podlesie Łany po obu stronach pobocza posadzono drzewa liściaste, oraz 
będą osadzone korytka , 

Ad.9  Zapytania sołtysów. 

 Sołtys Anna Ryborz- 1. poinformowała o słupach energetycznych które się przechylają                    
i stanowią zagrożenie, 2.brak mostu na Odrze Dziergowice-Przewóz, dżipiesy kierują tam 
kierowców i albo zawracają albo wracają przez Lipowinę, są to duże samochody, ustalono      
„ ograniczenie dla samochodów ciężarowych” wniosek ma złożyć sołectwo.3. co z lokalem 
dla P. Mastalerz? Co z budynkiem po byłej PSP w Przewozie? 

Wójt Gminy wyjaśnił- nie mamy mieszkań komunalnych na dzień dzisiejszy, ta pani mieszka 
w budynku prywatnym, teraz właściciel żąda aby się wyprowadziła, niestety nie mamy 
wolnych mieszkań. Remont budynku po byłej PSP może wynosić ok.800 000zł , rozważamy 
możliwość remontu, ponieważ jest zapotrzebowanie na mieszkania socjalne, środki 
finansowe nie są zaplanowane w budżecie gminy, na ten cel można również pozyskać środki 
finansowe UE. 

Sołtys Zemełka Jan podziękował za rozpoczęcie prac przy budynku wielofunkcyjnym w 
Łanach, oraz poinformował, aby poczynić starania na usprawnienie pracy w Wydziale 
Komunikacji w K-Koźlu, wszyscy tam jeździmy z rejestracją pojazdów i wiemy jak traktowany 
jest petent, jest upokarzany i nie szanowany 

Wójt Gminy wyjaśnił- jeżeli w Wydziale Komunikacji mają miejsce nieprzyjemne sytuacje to 
należy zgłosić je w Starostwie. 
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Sołtys Gwóźdź Jan zapytał odnośnie zamalowanych tablic dwujęzycznych? 

Wójt Gminy wyjaśnił- robimy starania aby tablice poraz kolejny zmyć ,nie mamy w budżecie 
30 000zł na nowe tablice, mieszkańcy nie chcą zgłosić sprawców malujących tablice. 

Sołtys Kazimiera Lewicka- 1.droga wojewódzka w Kobylicach k/żwirowni, na poboczu są duże 
ilości piasku, żwirownia powinna posprzątać, zalegający piasek stwarza niebezpieczeństwo 
2.w Cisku na początku maja był odbiór chodnika w protokóle odbioru były wymienione 
usterki, których do dnia dzisiejszego nie usunięto. 3.zapytała czy będą organizowane dożynki 
gminne, a jeżeli nie to czy można liczyć na dofinansowanie dożynek wiejskich. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień – dożynki wiejskie będą dofinansowane w kwocie ok.500zł. 

Sołtys Elżbieta Sączawa- zgłosiła uszkodzoną nawierzchnię drogi na ul. Sienkiewicza                        
w Landzmierzu są liczne dziury, oraz zapytała w sprawie remontu krótkiego odcinka drogi 
prowadzącej na cmentarz w Biadaczowie, nadmieniła, że ul. Sienkiewicza na całej długości 
jest zdewastowana, proponuje aby zrobić nowy dywanik asfaltowy. 

Wójt Gminy wyjaśnił- po planowanych remontach dróg w ramach posiadanych środków 
finansowych zostanie rozpatrzony najpilniejszy remont ,przyznał, że „szkoda pieniędzy na 
łatanie dziur”, jeżeli ubytki nawierzchni są duże.  

Przedyskutowano temat wykaszania poboczy, w dyskusji ustalono, że rolnicy powinni koło 
swoich pół wykosić. 

Ad  10. Żadne interpelacje nie wpłynęły. 

Ad.11. Radny Walter Oleks podziękował za pomoc przy organizacji  uroczystości 770-lecia 
istnienia wsi Cisek, podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w tej uroczystości. 

Wójt Gminy poinformował o miejscu gminy Cisek w rankingu gmin na 1600 gmin jesteśmy na 
86 miejscu, czyli jesteśmy w  „złotej setce”. 

Innych wniosków nie zgłoszono . 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami” Zamykam Obrady XXIX Sesji Rady 
Gminy Cisek „ zamknęła obrady- 11.30. 

protokółowała: Małgorzata Siegmann 
         Przewodnicząca 
       Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 

 


