
Protokół 
z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 23 listopada  2009r –godz.14.
00 

 

 Ad.1 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „Otwieram obrady 
XXXI Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich obecnych radnych, 
sołtysów, pracowników Urzędu  .Sprawdziła prawomocnośd obrad XXXI Sesji na 15 radnych 
obecnych 13 (nieobecni Adam Roman, Hałas Diter). Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 
protokółu sesji. Na obrady sesji zaproszono dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum. 
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 ? 
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zgłosiła 3 wnioski w sprawie zmiany  porządku obrad 
Wniosek 1- wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz                    
w związku z budową urządzeo. Wniosek 1- Przewodniczącej Rady Gminy Cisek poddano pod 
głosowanie: 
za przyjęciem                       – 13 głosów, 

przeciw                                -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 

Wniosek przyjęto jednomyślnie i z pkt. 8m porządku obrad wykreślono  projekt uchwały dot. 
ustalenia opłaty adiacenckiej.  
Wniosek 2-  wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji w roku 2009 na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty  budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków- dotacja dla kościoła w Przewozie.                     
Wniosek 2- Przewodniczącej Rady Gminy Cisek poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                       – 13 głosów, 

przeciw                                -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 

Wniosek przyjęto jednomyślnie i wprowadzono do porządku obrad pkt 8 m podjęcie uchwały 

w sprawie  udzielenia dotacji w roku 2009 na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty  

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

 

Wniosek 3- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie  wynagrodzenia 

Wójta Gminy Cisek. Przyjęcie wniosku 3 poddano pod głosowanie:   

 za przyjęciem                       – 13 głosów, 

przeciw                                -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 

Wniosek przyjęto jednomyślnie i wprowadzono  do porządku obrad pkt. 8n podjęcie uchwały 
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek.  
  
 Przystąpiono do realizacji porządku obrad, który po zmianach przedstawia się następująco.  
 

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z obrad XXX Sesji Rady Gminy. 

4. Informacja dyrektorów szkół n/t jakości pracy szkół i przeprowadzonych  egzaminach 

zewnętrznych. 



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/   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie 

realizacji zadania inwestycyjnego w 2009r, 

c/ udzielenia dotacji w roku 2009 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

d/ przystąpienia Gminy Cisek do projektu „ Opolska  eSzkoła, szkołą ku przyszłości”. 

e) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi                

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych  na trenie Gminy Cisek  

f/ w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy  

   Cisek  

      g/ w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek. 

h/ w sprawie uchylenia w całości własnej   Uchwały Nr XXIII/102/08 z dnia 01.12.2008r 

dotyczącej opłaty od posiadania psów, terminów płatności, sposobu jej poboru oraz 

zwolnień. 

      i /  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek-               

 

      j/ podjęcia współpracy z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie zapewnienia osobom                                         

        z  terenu Gminy Cisek , niepełnosprawnym z powodu upośledzenia umysłowego,  

         zaburzeń psychicznych , pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych    

         przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” z siedziba w Kędzierzynie- 

         Koźlu. 

      k/  wyrażenia opinii projektu uchwały Rady Miasta Racibórz dotyczącego  przekształcenia     

          Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie   

         Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego  

         działalności i udzielanych  świadczeń zdrowotnych, polegające na likwidacji Gabinetów       

         Rehabilitacji, 

     l/  wyrażenia opinii projektu uchwały Rady Miasta Racibórz dotyczącego  przekształcenia  

         Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie   

         Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego  

          działalności i udzielanych  świadczeń zdrowotnych, polegające na likwidacji Poradni  

         Rehabilitacyjnej, 

     ł/  wyrażenia opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego   

        przekształcenia  poprzez likwidację działalności Samodzielnego Wojewódzkiego  

        Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.Ks.Biskupa Józefa Nathana w  

        Branicach, 

     m/ udzielenia dotacji w roku 2009 na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty   

         budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

      n/ wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek.          

9. Zapytania i oświadczenia radnych. 

10. Informacje oraz zapytania sołtysów. 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych..  

12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 
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Ad.3. Przewodnicząca zapytała o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej XXX Sesji. Radni 

nie wnieśli żadnych uwag w związku z czym jego przyjęcie poddano pod głosowanie: 

 za przyjęciem                       – 12 głosów, 

przeciw                                -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -01głosów, 

Protokół z obrad poprzedniej sesji większością głosów przyjęto. 

 

Ad.4 . Wójt Gminy Cisek poinformował, że zaproszono dyrektorów naszych szkół, którzy 

przedstawią informację n/t   jakości pracy szkół i przeprowadzonych  egzaminach 

zewnętrznych. 

Udzielono głosu Pani Marii Głomb- dyr. Gimnazjum w Cisku, która przedstawiła i omówiła 

informację. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji. 

Udzielono głosu Pani  Marii Michalczyk –dyr. Publicznej Szkole Podstawowej                              

w Roszowickim Lesie, która przedstawiła i omówiła informację. Informacja stanowi 

załącznik nr 4 do protokółu sesji. 

Udzielono głosu Panu Alfredowi Kordula – dyr. Publicznej Szkole Podstawowej    w Łanach,  

który również przedstawił i omówił informację. Informacja stanowi załącznik nr 5 do 

protokółu sesji. 

Na obrady sesji nie przybyła Pani dyr. Małgorzata Licznar dyr.PSP w Landzmierzu. Radni 

zdecydowali aby informacja została przedstawiona  i omówiona na następnej sesji. 

Ad.5. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który przedstawił informację z działalności 

międzysesyjnej za okres od 25.09.2009 do 23.11.2009r . Sprawozdanie z działalności 

międzysesyjnej stanowi załącznik nr 6 do protokółu sesji. 

 Ad.6. przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk przedstawiła sprawozdanie ze 

swojej działalności międzysesyjnej   za okres od 25.09.2009 do 23.11.2009r. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 7 do protokółu sesji. 

Ad.7. Udzielono głosu Przewodniczącym stałych komisji rady, którzy przedstawili 

sprawozdania   z działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Protokóły z posiedzeń 

komisji w dokumentach komisji. 
Stania Gerard –przewodniczący komisji rewizyjnej 
Walach Karina-przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych,   

Piegza Adalbert- przewodniczący komisji gospodarczo- budżetowej, 
Wurst Alojzy - przewodniczący komisji rolnictwa , 

 

 

Ad 8. Podjęcie uchwał. 

 

Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła  zmiany do budżetu gminy na 

2009r, przedstawiając je poszczególnymi działami rozdziałami i paragrafami oraz omówiła 

załączniki do uchwały. Komisja gospodarczo-budżetowa pozytywnie zaopiniowała zmiany. 

dyskusja:  

Radny Kirchniawy Robert zapytał – czy „stare” kosiarki będące w posiadaniu klubu 

„Victoria” Cisek są jeszcze sprawne, lub czy nadają się do naprawy? 

Radny Walter Oleks wyjaśnił, że obecna kosiarka była na stanie klubu od 17 lat , przez tyle 

lat służyła z drobnymi naprawami, teraz zepsuła się skrzynia biegów i okazuje się, że nie ma 

części zamiennych, na dzień dzisiejszy nie nadaje się do naprawy,  zrobiono rozeznanie, które 

kosiarki są najlepsze i zdecydowano się na zakup nowej z firmy……………ponieważ sprzęt 

tej firmy jest dobry . 
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Radny Stania Gerard zapytał czyją własnością są kosiarki „stare” i czy można je odkupić? 

Radny Walter Oleks wyjaśnił, kosiarki są na stanie klubu „Victoria” Cisek, zobaczymy 

jeszcze co się da z nimi zrobić, temat jest otwarty do omówienia. 

Zamknięto dyskusję na uchwałą budżetową. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                       – 13 głosów, 

przeciw                                -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/146/09 Radny Gminy Cisek z dnia 23 listopada 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   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego w 2009r. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że środki finansowe w kwocie 21 147zł  będą przeznaczone na 

opracowanie dokumentacji  mostu na rzece Odrze w ciągu drogi powiatowej nr 1404 Cisek -

Bierawa. 

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

za przyjęciem                       – 13 głosów, 

przeciw                                -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/147/09 Radny Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009r w sprawie  

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie realizacji 

zadania inwestycyjnego w 2009r została jednomyślnie podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 

9 do protokółu sesji. 

 

 Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2009 na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że środki finansowe  w kwocie 25 000zł są przeznaczone na 

rozbudowę i przebudowę wentylatorki oraz rozbudowę systemu grzewczego w Kościele 

Parafialnym w Cisku  

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

za przyjęciem                       – 13 głosów, 

przeciw                                -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/148/09 Radny Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009r w sprawie 

udzielenia dotacji w roku 2009 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków została jednomyślnie podjęta. Uchwała  stanowi 

załącznik nr 10 do protokółu sesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Cisek do projektu „ 

Opolska  eSzkoła, szkołą ku przyszłości”. 

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

głosowanie : 

za przyjęciem                       – 13 głosów, 

przeciw                                -    0 głosów, 
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wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/149/09 Radny Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009r w sprawie 

przystąpienia Gminy Cisek do projektu „ Opolska  eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, została 

jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokółu sesji. 

 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych  na trenie Gminy Cisek 

Projekt uchwały omawiano na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 18 listopada 2009r                    

w którym uczestniczył dyrektor firmy REMONDIS ,gdzie wyjaśniono wszelkie niejasności. 

Podwyżka spowodowana wzrostem opłaty środowiskowej. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           – 7 głosów, 

przeciw                                   -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania    -5 głosów, 

jeden radny opuścił obrady sesji wcześniej 

Uchwała Nr XXXI/150/09 Radny Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009r w sprawie 

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  na trenie 

Gminy Cisek została większością głosów  podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do 

protokółu sesji. 

Po podjęciu uchwały przedyskutowano temat, tych mieszkańców, którzy nie mają 

nawiązanych umów z firmą REMONDIS i tym samym nie odprowadzają śmieci. Komisja 

rewizyjna będzie temat kontrolowała, lecz Wójt ma obawy czy można podać nazwiska osób 

którzy nie mają umów. Ustalono, że komisja rewizyjna może otrzymać wykaz nawiązanych 

umów na wywóz nieczystości bez nazwisk. Gmina ma kompetencje aby konsekwentnie żądać 

od mieszkańców  odprowadzania nieczystości ze swoich posesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Cisek. Projekt uchwały również był omawiany na wspólnym 

posiedzeniu komisji dnia 18 listopada 2009r. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała 

propozycje stawek podatku od nieruchomości. Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu 

uchwały .Projekt uchwały poddano pod głosowanie; 

za przyjęciem                       – 12głosów, 

przeciw                                -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/151/09 Radny Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009r w sprawie 

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek, została 

jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokółu sesji.  

       

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie 

gminy Cisek.  Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały. Projekt uchwały 

poddano pod głosowanie; 

za przyjęciem                       – 12głosów, 

przeciw                                -    0 głosów, 

 

  -5- 
Protokół z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009 



 

 

wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/152/09 Radny Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009r w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek została jednomyślnie podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokóły sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia w całości własnej   Uchwały Nr 

XXIII/102/08 z dnia 01.12.2008r dotyczącej opłaty od posiadania psów, terminów płatności, 

sposobu jej poboru oraz zwolnień. Radni nie wnieśli żadnych pytań do przedstawionego 

projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 9 głosów, 

przeciw                                 -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -3 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/153/09 Radny Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009r w sprawie 

uchylenia w całości własnej   Uchwały Nr XXIII/102/08 z dnia 01.12.2008r dotyczącej opłaty 

od posiadania psów, terminów płatności, sposobu jej poboru oraz zwolnień została 

większością głosów podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokóły sesji. 

 

Podatek rolny zgodnie z Rozporządzeniem GUS (podatek płacony przez rolników) wynosi 

34,10 zł x 2,5q= 85,25zł/z 1 ha przeliczeniowego. 

Podatek od nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem GUS (podatek płacony przez 

podatników podatku od nieruchomości posiadających do 1 ha użytków rolnych) wynosi: 

5 q żyta x 34,10zł =170,50zł za 1 ha użytków rolnych  

Dla podatników posiadających grunty niesklasyfikowane, ustalono stawkę wg gruntów 

pozostałych tj. 0,18 zł/ za 1 m
2
. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek. 

Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek , który udzielił wyjaśnień dotyczących kolejnego 

podjęcia uchwały. Poprzednia Uchwała Nr XXX/143/09 z dnia 25 września 2009r została 

uchylona przez nadzór Wojewody, i obecny projekt uchwały jest uzupełniony o usterki 

poprzez: 

-  uzupełnienie tabeli nr 3 „lokale mieszkalne” 

-  uzupełnienie tabeli nr 4 „ lokale socjalne”, 

- dołączenie tabeli nr 6 „plan remontu i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata”                

Jeżeli chodzi o budynki komunalne mamy ich bardzo mało, uchybienia zakwestionowane 

przez Wydział Nadzoru i Kontroli Wojewody Opolskiego zostały usunięte . Na dany rok 

budżetowy uchwała budżetowa jednoznacznie określa jaka wielkość środków finansowych 

jest przeznaczona na remont lokali komunalnych. Opracowując projekt uchwały 

konsultowano się z Wydziałem Nadzoru jak również kierowano się obowiązującymi 

przepisami prawnymi. 

Radny Walter Oleks- na przykładzie mieszkania o pow.100m2 przeliczył: 

1,80 zł  x 30%  =  2,34zł,/m2 

1,80 zł x 35% = 2,43zł/m2, lokatorzy mają mieszkanie o wysokim standardzie, a jest 

niewielka różnica w opłatach czynszu. Komisji gospodarczo budżetowej chodziło o większe 

różnice w opłatach czynszu. 
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Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że do czynszu doliczane są opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz 

nieczystości.  

Pani radca prawna- art. 8 a, ust 4  ustawy o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego określa wartość odtworzeniową do podwyżek 

czynszu. 

Innych uwag nie zgłoszono. projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 12 głosów, 

przeciw                                 -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/154/09 Radny Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009r w sprawie  

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek została 

jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokółu sesji 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  podjęcia współpracy z Gminą Kędzierzyn-

Koźle w zakresie zapewnienia osobom z  terenu Gminy Cisek , niepełnosprawnym z powodu 

upośledzenia umysłowego, zaburzeń psychicznych , pobytu dziennego oraz specjalistycznych 

usług opiekuńczych   przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” z siedzibą                         

w Kędzierzynie-    Koźlu. Radni nie wnieśli żadnych pytań do przedstawionego projektu 

uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 12 głosów, 

przeciw                                    -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/155/09 Radny Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009rw sprawie  

podjęcia współpracy z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie zapewnienia osobom z  terenu 

Gminy Cisek , niepełnosprawnym z powodu upośledzenia umysłowego, zaburzeń 

psychicznych , pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych   przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” z siedzibą   w Kędzierzynie-    Koźlu została 

jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  wyrażenia opinii projektu uchwały Rady 

Miasta Racibórz dotyczącego  przekształcenia  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie  Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez 

ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych  świadczeń zdrowotnych, polegające na 

likwidacji Gabinetów     Rehabilitacji. Radni nie wnieśli żadnych pytań do przedstawionego 

projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 12 głosów, 

przeciw                                    -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/156/09 Radny Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009r w sprawie 

wyrażenia opinii projektu uchwały Rady Miasta Racibórz dotyczącego  przekształcenia  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie  Centrum 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności                 

i udzielanych  świadczeń zdrowotnych, polegające na likwidacji Gabinetów   Rehabilitacji 

została jednomyślnie podjęta . Uchwała stanowi załącznik  18 do protokółu sesji.  
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   wyrażenia opinii projektu uchwały Rady 

Miasta Racibórz dotyczącego  przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie  Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez 

ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych  świadczeń zdrowotnych, polegające na 

likwidacji Poradni  Rehabilitacyjnej. Radni nie wnieśli żadnych pytań do przedstawionego 

projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 11 głosów, 

przeciw                                    -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 1głosów, 

Uchwała Nr XXXI/157/09 Radny Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009r w sprawie 

wyrażenia opinii projektu uchwały Rady Miasta Racibórz dotyczącego  przekształcenia 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie  Centrum 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności             

i udzielanych  świadczeń zdrowotnych, polegające na likwidacji Poradni  Rehabilitacyjnej 

została większością głosów podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  19 do protokółu sesji 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  wyrażenia opinii projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Opolskiego dotyczącego  przekształcenia poprzez likwidację działalności 

medycznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. 

Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach. Radni nie wnieśli żadnych uwag do 

przedstawionego projektu uchwały . Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 10 głosów, 

przeciw                                    -   1 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 1głosów, 

Uchwała Nr XXXI/158/09 Radny Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009r w sprawie 

wyrażenia opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego  

przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Wojewódzkiego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach 

większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2009 na prace 

konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że określone w uchwale środki finansowe w kwocie 10 000zł 

przeznacza się na prace konserwatorskie  i restauracyjne przy  ambonie i chrzcielnicy             

w Kościele  w miejscowości Przewóz. Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego 

projektu uchwały . Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 12 głosów, 

przeciw                                    -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/159/09 Radny Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2009r w sprawie 

udzielenia dotacji w roku 2009 na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 21 do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek , projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję gospodarczo- budżetową. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały. Radni 

nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Projekt uchwały poddano 

pod głosowanie: 

za przyjęciem                        – 12 głosów, 

przeciw                                   -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-  0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/160/09 Rady Gminy Cisek w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 

została jednomyślnie podjęta Uchwała stanowi załącznik nr  22 do protokółu sesji. 

Wójt Gminy złożył wyrazy podziękowania za uznanie i stwierdził ,że przyznanie podwyżki 

mobilizuje do dalszej pracy. 

ogłoszono 10 min przerwy. 

 

Ad.9.Zapytania i oświadczenia radnych.  

Radny Kirchniawy Robert- 1)dość często k/Odry widać osoby obce, zapytał czy będzie coś 

robione? 2) ul. Świerczewskiego w Przewozie od posesji Kroker, jest widoczna różnica, ul. 

Długa do posesji Kroker są liczne „muldy” w nawierzchni asfaltu. 

 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- jest przygotowywana dokumentacja projektowa na 

kolejny odcinek budowy wału przeciwpowodziowego od Roszowickiego Lasu w kierunku 

Roszowic  łącznie z przebudową koryta potoku Dzielniczka i budową wału cofkowego. 

Następny etap inwestycji będzie od Roszowic w stronę Miejsca Odrzańskiego. Dalsza 

budowa wału przeciwpowodziowego będzie robiona odcinkami i dlatego są widywane osoby 

obce , lecz są fachowcy od tych inwestycji.2) na ul. Świerczewskiego są zrobione odwierty                

i będziemy widzieć jaka jest grubość asfaltu położona, „muldy” na ul.Długiej zostaną 

sprawdzone. 

Radny Ketzler Alojzy- zgłosił dokończenie budowy wału w  Landzmierzu, jest „przerwa- 

dziura ” w wale. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień, że w przyszłym roku dziura ta zostanie uzupełniona, 

jest to powiązane z budową kanału ulgi na potoku Dzielniczka. W przyszłym roku będzie 

robiony odcinek wału k posesji Liszka w Landzmierzu. Na te roboty jest zrobiona 

dokumentacja projektowa. 

Radny Stania Gerard – 1) Gmina Rudnik jest na ostatnim etapie budowy wału  zapytał czy nie 

ma możliwości aby w terminie połączyć te inwestycję. 2) podziękował za jesienne koszenie 

poboczy przy drogach oraz za łatanie dziur. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- na terenie naszej Gminy mamy do zrobienia dużo 

etapów, woj. śląskie ma do zrobienia tylko ok.3km.  

Przedyskutowano temat wału cofkowego w Miejscu Odrzańskim oraz wjazdu na obwodnicę 

K-Koźle od strony Cisek. 

Radny MiklissNorbert zgłosił wniosek w sprawie oświetlenia budynku szatni na boisku 

sportowym w Łanach, w miejscu jest ciemno i było już włamanie do szatni. 

Radny Walter Oleks- sprawdzał temat bo mieszkańcy zgłaszali i zaproponował czy nie 

możnaby na budynku szatni zamontować lampy i wykorzystać energii elektrycznej                        

z budynku.  

Drugi temat, który bulwersuje radnego to Kopalnia Surowców Mineralnych w Kobylicach, 

która systematycznie zabrudza drogę, przedstawił zajście z dnia 23.11.2009r, 
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 kopalnie wywoziły ziemię, i droga została zabrudzona spadającą ziemią, byli pracownicy do 

sprzątania lecz wyrzucali reszki ziemi do przydrożnego rowu, to czyszczenie niewiele daje bo 

samochody jeżdżą ujeżdżają te spadające resztki ziemi, stanowiące duże zagrożenie dla 

użytkowników drogi. Radny zasugerował, droga powinna być od czasu do czasu umyta, 

pobocza ścięte co odwodniłoby drogę,  i należy napisać pismo do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich  . 

Sołtys Kazimiera Lewicka dodała do wypowiedzi- kopalnia bardzo zniszczyła drogę                    

w Kobylicach, są liczne „muldy” na drodze , piasek na poboczu, a kto ma remontować? 

Kopalnia zbiera pieniądze za piasek a my z pieniędzy podatkowych remontujemy drogi, 

Sekretarz Gminy Jerzy Groeger- napiszemy pismo w tej sprawie do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, a radny może złożyć interpelację na piśmie. 

Wójt Gminy Cisek –poinformował, że Kopalnia Surowców Mineralnych wpłaca do budżetu 

Gminy opłatę eksploatacyjną, w tym roku 130 000zł wpłynęło za III kwartały 

 

Ad. 10. Informacje oraz zapytania sołtysów. 

Sołtys Kazimiera Lewicka -ma pytanie do radnego powiatowego, czy nie możnaby wcześniej 

ustawić znaków informacyjnych ograniczających tonaż na moście bierawskim, wtedy TIR-y 

nie podjeżdżały by pod sam most i jest problem samochód nie umie wycofać nie ma gdzie 

zjechać, nie można się wycofać, wiadomo to nie jest samochód osobowy. 

Radny Powiatu Rajmund Frischko- na skrzyżowaniu ul. Bełk z ul.Planetorza w Cisku jest 

informacja i w tym miejscu można zawrócić, więcej informacji sytuacji nie poprawi, 

natomiast informacja słowna nie jest traktowana jako znak. 

 

Sołtys Gwóźdź Jan- zapytał w sprawie nawierzchni asfaltowej  drogi Roszowice –Łany?   

Wójt Gminy Cisek- jest droga z płyt , dojazd do pól jest zapewniony, droga przejezdna, 

wszystkich spraw naraz nie załatwimy, zrobimy asfalt będzie problem, że za szybko jeżdżą. 

Radny Oleks Walter-jest to droga transportu rolnego, nie przesadzajmy! z nawierzchniami 

asfaltowymi, mamy chyba ważniejsze drogi do zrobienia-dojazdowe do posesji mamy                   

w gorszym stanie niż transportu rolnego, jak rolnika wytrzęsie to pojedzie powoli . 

Sołtys Anna Ryborz- co z budynkiem w Przewozie po byłej PSP? Znaki informacyjne o braku 

mostu Dziergowice-Przewóz, ponieważ TIR-y przyjeżdżają do Przewozu, i nie mają gdzie 

zawrócić, wracają ul. Lipowina, poza tym zagrażają bezpieczeństwu w Przewozie, brak 

chodników. zapytała odnośnie składowania buraków cukrowych-czy muszą być składowane 

przy drogach? 

Wójt Gminy Cisek – jest planowana adaptacja na mieszkania socjalne. Odnośnie pytania 

drugiego to jest ustawiony znak  ul. ślepa, są przepisy o oznakowaniu dróg, Zarząd Dróg 

Wojewódzkich ustawił odpowiednie oznakowanie, na mapach i w nawigacji jest zaznaczone, 

że w tym miejscu jest przejazd, napisaliśmy już pismo do centralnego systemu nawigacyjnego 

w sprawie sprostowania błędu, że nie ma tam mostu. 

Sekretarz Gminy Jerzy Groeger- dodał do wypowiedzi, nazwa drogi jest zła bo powinno być 

„droga Łany-Przewóz” a nie „Łany –Dziergowice”, obojętnie gdzie znak informacyjny czy 

zakazujący ustawimy,  to kierowca TIR-a on jedzie według nawigacji, nie patrzy na 

oznakowanie , w Cisku nie zawróci, na Dzielnicy nie zawróci, w Przewozie nie zawróci, 

jeżeli w nawigacji nie będzie poprawione problem będzie zawsze, podobna sytuacja jest                  

w Biadaczowie i Grzegorzowicach. 

W dalszej dyskusji stwierdzono, że kierowcy ogólnie nie przestrzegają przepisów drogowych. 
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Sołtysi zwrócili się z prośbą o dostarczenie im uchwały o utrzymaniu porządku i czystości na 

drogach gminnych. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że Uchwała dot. utrzymania czystości i porządku jest podjęta               

i zostanie dostarczona sołtysom. Składowanie buraków cukrowych powinno być przy drogach 

powiatowych lub wojewódzkich, a nie przy drogach gminnych. 

Radny Kurfeld Alfred przedstawił zajście, które wydarzyło się radnemu, przewożono buraki 

cukrowe z RSP Miejsce Odrzańskie i z gospodarstwa Pana Kazimierza, auta były załadowane 

burakami cukrowymi i buraki spadły na samochód radnego uszkadzając  samochód i był 

problem i otrzymaniem odszkodowania, zajście miało miejsce przy drodze powiatowej, 

natomiast gdyby zajście miało miejsce przy drodze wojewódzkiej odszkodowania by nie 

otrzymał, 

- jeżeli rolnik przewozi buraki z pola na stertę , drogę sprząta rolnik, 

- jeżeli buraki są zabierane ze sterty przy drodze powiatowej za czystość drogi odpowiada 

powiat, 

Wójt Gminy Cisek stwierdził, że wszystkich nie uszczęśliwimy.  

Sołtys Wilk Hubert – w sprawie budowy wałów, budowa na odcinku do Roszowickiego Las 

dobiega końca, sprzęt był garażowany na posesji P.Kostka, obecnie jest tam jeszcze punkt 

naprawy tego sprzętu lecz droga jest bardzo zdewastowana, odcinek ul.Malczewskiego do 

posesji Kostka. 

Wójt Gminy Cisek- jeszcze nie było odbioru odcinka wału, uszkodzona droga zostanie 

sprawdzona.       

Sołtysi podziękowali za zrobione odcinki dróg gminnych w miejscowościach Landzmierz, 

Miejsce Odrzańskie i Cisek. 

Wójt Gminy Cisek- podziękował za uznanie i stwierdził, że należałoby zająć się teraz 

drogami osiedlowymi takimi jak ul. Olszowa w Cisku ,ul. Sienkiewicza w Landzmierzu, ul. 

Wiejska w Dzielnicy i inne lecz musimy być świadomi, że są to krótkie odcinki i nikt nam nie 

dofinansuje remontu, drogi transportu rolnego są zrobione lecz rolnicy nie szanują. 

 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. Żadne interpelacje nie wpłynęły    

 

12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Przedyskutowano temat sesji grudniowej i posiedzeo komisji w sprawie omówienia projektu 
budżetu na 2010r. Ustalono : wspólne posiedzenie komisji odbędzie się 14.12 2009r o godz. 
15.00 w Sali posiedzeo Urzędu Gminy natomiast  uroczysta sesja dnia 21 grudnia 2009r. 
Radna Karina Walach podziękowała za pomoc przy organizacji imprezy z okazji „Święta Św. 
Marcina”. Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita 
Szafarczyk słowami „ Zamykam obrady XXXI Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady Sesji  - 
godz. 19.15.  
Protokółowała: Małgorzata Siegmann 
 

        Przewodnicząca 

       Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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