
Protokół 

z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Cisek 
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Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  słowami „Otwieram obrady 

XXXV Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich obecnych 

radnych, sołtysów, pracowników urzędu . Sprawdziła prawomocność obrad sesji na 15 

radnych obecnych 15 ( 1 radny spóźnił się 20 minut).Lista obecności stanowi załącznik nr 1 

natomiast lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokółu sesji.. Obrady sesji są 

prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. 

Ad.2 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała porządek obrad XXXV Sesji i zapytała 

uwagi-wnioski do porządku obrad.  Radni nie wnieśli żadnych pytań do porządku obrad, jego 

przyjęcie poddano pod głosowanie: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Cisek . 

4. Omówienie aktualnej sytuacji związanej z wystąpieniem katastrofalnej powodzi na 

terenie Gminy Cisek . 

5. Podjęcie uchwał w sprawach : 

      a/ zmian do budżetu gminy na 2010r, 

6. Zapytania i oświadczenia radnych, 

7. Informacje oraz zapytania sołtysów, 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

9. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

przyjęcie porządku obrad poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          -  14 głosów, 

przeciw                          -              0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Porządek obrad jednomyślnie przyjęto przystąpiono do jego realizacji. 
 

Ad.3. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej 

sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokółu, jego przyjęcie poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          -  13 głosów, 

przeciw                          -              0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 1 głosów, 

Większością głosów protokół z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Cisek został przyjęty. 

 

Ad. 4 .Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który przedstawił całą akcję powodziową. 

dyskusja: 

Radny Oleks Walter – jak budowa wału  będzie ukończona  na całym odcinku to będzie 

można ocenić rolę wału i czy spełnia swoją  rolę. Wójt Gminy dodał do wypowiedzi ,że 

polder Buków + zbiornik retencyjny w Raciborzu + wały wspólnie z Rudnikiem, wtedy 

możemy mówić o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym. 

Radny Stania Gerard- czy będzie powołana komisja w celu oceny zalanych gruntów rolnych ? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień, 02.06.2010r odbędzie się spotkanie z wicewojewodą 

A. Jastrzębskim, gdzie  omówi się sprawę poszkodowanych rolników.. 



Sołtys Kazimiera Lewicka- zastoiska wody, które nie spływają, zaproponowała aby komisja 

rolnictwa wspólnie z Gminną Spółką Wodną spotkały się i wypracowały jakiś sposób na 

odwodnienie, w każdym razie spływ wody na zastoiskach jest bardzo słaby. 

 Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- dyskutowano już na ten temat i  założono  w tej 

sprawie, że główne rowy należy odtworzyć ponieważ one głównie odprowadzają wodę, 

musimy sprawdzić stare dokumenty melioracyjne i rowy odtworzyć i złożymy stosowne 

dokumenty o dofinansowanie zadania z zewnątrz. 

Radny Ketzler Alojzy-na  tzw. Kotlinach w Cisku  był rów, który obecnie jest zarośnięty, 

rowy przydrożne nie mają drożności, jak to jest że Holandia jest depresją i jej nie zalewa 

żadna powódź, powinniśmy się wzorować na Holandii aby poczuć się bezpiecznie. 

Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk - poinformowała, że ostatnio rozmawiała z księdzem              

z Cisek , który w rozmowie stwierdził,  że  skieruje wniosek do sądu w sprawie niedrożnego 

rowu k/kościoła , kościół z tego powodu pęka. Ostatnio również bardzo często miała 

styczność z mieszkańcami z ul. Wiśniowej, którzy również zamierzają zgłosić wniosek do 

prokuratury na decyzje podjęte przez  miasto Kędzierzyn-Koźle „ uratowano Koźle kosztem 

Kobylic”.  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień - jeżeli chodzi o rów k/kościoła, to częściowo musi być 

odtworzony rurociąg położony przez prywatnego właściciela. 

Radny Walter Oleks- poinformował jak funkcjonuje odwodnienie k/kościoła, na ul. 

Harcerskiej i na ul. Kwiatowej w Cisku. 

Sołtys Elżbieta Sączawa - obecnie po powodzi widoczne jest , że terenów z zastoiskami wody 

jest dużo, powody są różne, lecz na pewno brakuje tych zasypanych rowów, odnośnie klap 

zapytała dlaczego są one montowane pod wodą, dlaczego przez nurków musiały być 

odblokowane?      

Podsumowując dyskusję stwierdzono : zapewnić środki finansowe na odtwarzanie rowów na 

terenie Gminy Cisek. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- budowa wału nie jest dokończona dlatego jest problem  

z klapami, które są tak zamontowane aby nie zostały skradzione przez złomiarzy. 

Przedyskutowano wiele innych problemów związanych z wystąpieniem powodzi tj. zakup 

wapna na grunty rolne, zakup chloru do studni, odkomarzanie terenu, remonty zniszczonych 

dróg, dzikie wysypiska, 

zakończono dyskusje; 

Ad 5 . Podjecie uchwał; 

Udzielono głosu pani skarbnik Alinie Hanisz , która omówiła zmiany do budżetu gminy 

poszczególnymi działami rozdziałami i paragrafami . Radni nie wnieśli żadnych pytań do 

omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały poddało pod głosowanie: 

za przyjęciem                          -  15 głosów, 

przeciw                          -              0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Uchwała nr XXXV/181/2010 Rady Gminy Cisek z dnia 31 maja 2010 w sprawie zmian do 

budżetu gminy na 2010 r została jednomyślnie podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr 3 do 

protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad.6. Zapytania i oświadczenia radnych, 

Radny Robert Kirchniawy- podziękował za zakup samochodu strażackiego dla OSP                          

w  Przewozie, samochód jest wspaniały, lepszy niż przypuszczano. Zapytał co z remontem 

świetlic wiejskich w Podlesiu i w Przewozie. Zaproponował aby zakupić małe łodzie , 

ponieważ na powódź byłyby bardzo przydatne, dużymi łodziami nie wszędzie można 

dopłynąć, małe łódki lepiej by się sprawdziły.  
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Wójt Gminy udzielił odpowiedzi- kosztorysy na remont  świetlic w Przewozie i Podlesiu  są 

gotowe, na wykonanie remontu firma będzie miała 90 dni. 

W sprawie zakupu małych łodzi udzielono głosu  Komendantowi Gminnemu OSP- do zakupu 

małych łodzi płaskodennych nie otrzymamy dofinansowania, założenie jest takie, że w czasie 

powodzi są miejsca gdzie jest duży prąd wody i małe łodzie nie dadzą sobie rady w takich 

miejscach. 

Radny Ketzler Alojzy- potwierdził, że byłaby potrzeba zakupienia małych łodzi, wyraził 

zadowolenie dla sztabu ludzi, którzy pracowali w czasie powodzi w dniach 18-25 maja 2010r, 

widział to na własne oczy, powinno się wystąpić z wnioskiem o dodatkowy telefon alarmowy 

na wypadek katastrofy,  skoro Wójt Gminy odpowiada za Gminę to powinien też decydować 

o dysponowaniu sprzętem ratowniczym na wypadek zagrożenia. 

Przedyskutowano temat wykonania niezbędnych prac i zakupów  - remont rurociągu w 

Sukowicach, remont dróg przebiegających przez gminę Cisek, wykoszenie poboczy,  zakup 

agregatu prądotwórczego dla urzędu,     

Radny Powiatu Frischko Rajmund- poinformował, o ostatnio podjętych uchwałach przez 

powiat 2 uchwały intencyjne w sprawie remontu mostu i dalszej budowy wału oraz budowy 

zbiornika retencyjnego. powiat oszacował straty na 15 mln. zł, jeżeli te kasę otrzyma to                  

w pierwszej kolejności będzie robiona droga Biadaczów- Roszowice.  

Wójt Gminy poinformował o wizycie Posła i Wojewody Opolskiego w naszej Gminie po 

powodzi i głównym tematem rozmowy był remont mostu na Odrze, łączącym Gminę Bierawa 

z Gminą Cisek.      

Ad.7. Informacje oraz zapytania sołtysów, 

Sołtys Grygiel Krystyna- zapytała w sprawie wypalania siana z zalanych łąk, czy oficjalnie 

można spalić, 

Przedyskutowano ten temat,  ponieważ wypalanie jest zabronione, lecz co zrobić z sianem 

wysuszonym nie nadającym się do skarmiania, ustalono  aby w przypadku zamiaru spalenia 

siana powiadomić OSP i zachować wszelkie bezpieczeństwo. 

Przedyskutowano temat wywozu i opłat za powodziowe śmieci. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- za wywóz śmieci powodziowych musimy zapłacić, lecz 

wysypisko w Ciężkowicach odbiera nam wszystkie śmieci natomiast firma „REMONDIS” 

świadcząca usługi wywozowe dała nam korzystne upusty. 

Podziękowano sobie wzajemnie za dobrą współpracę podczas akcji powodziowej. 

Sołtysi poinformowali, że w czasie powodzi bardzo dużo spraw załatwiali telefonicznie, za co 

poniosą wydatki a jakie to okaże się po otrzymaniu rachunku. Wójt Gminy nadmienił, że 

temat przemyśli i postara się zrekompensować opłatę za rozmowy telefoniczne  powodziowe. 

Ad.8. Odpowiedzi na interpelacje radnych- żadne interpelacje nie wpłynęły, 

Ad.9 .Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk „tylko nadzieja utrzymuje 

człowieka, że to co robi dla ludzi i jego dobra nie daje możliwości żeby zwariować, ludzie są 

różni i dobrzy i źli, ci dobrzy przychodzili i pomagali i to cieszy, lecz praca społeczna to 

ciężki chleb”. Innych wniosków nie zgłoszono. Słowami „ Zamykam obrady XXXV Sesji 

Rady Gminy Cisek „ zamknęła obrady – godz. 16.45. 

 

Protokółowała Małgorzata Siegmann                                      

                                                                                                         Przewodnicząca 

        Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 

 


