
 

 

Protokół 

z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 30 czerwca  2010r -godz.14.
00

 
 

Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  słowami „Otwieram obrady 

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

radnych, sołtysów, pracowników urzędu . Sprawdziła prawomocność obrad sesji , obecnych 

na 15 radnych wszyscy obecni ( radny Kirchniawy Robert opuścił obrady sesji wcześniej). 

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 XXXVI  Sesji i zapytała 

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

przyjęcie poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                        -14 głosów, 

przeciw                                  -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosu         - 1 głosów, 

porządek obrad został przyjęty i przystąpiono do jego realizacji :                

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Cisek 

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  RG Cisek w okresie od 19.04.2010 

do 30.06.2010 

7. Podjęcie uchwał w sprawach : 

      a/  zmian do budżetu gminy na 2010r, 

      b/  ustalenia zakresu i formy  informacji o przebiegu  wykonania budżetu gminy  za                                 

           I  półrocze oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, 

      c/  udzielenie dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, i restauratorskie i roboty  

           budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

      d/  udzielenie pomocy finansowej  dla Policji 

      e/  zmiany uchwały Nr XXVIII/137/2005r Rady Gminy Cisek  z dnia 21 marca 2005r   

           w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla  

           uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek 

8. Zapytania i oświadczenia radnych, 

9. Informacje oraz zapytania sołtysów, 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Ad. 3.  Przystąpiono do przyjęcia protokółu z obrad poprzedniej sesji  . Radni nie wnieśli 

żadnych uwag do protokółu z obrad poprzedniej sesji. Przyjęcie protokółu poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                                     -   14 głosów, 

przeciw                                               -     0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania               – 1 głos, 

Większością głosów protokół został przyjęty. 

 



Ad.4. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił, sprawozdanie ze swojej 

działalności,  w okresie międzysesyjnym tj. 31.05.2010 – 30.06.2010. 

 

- poinformował o zorganizowanych koloniach dla dzieci powodzian, 

- poinformował o usuwaniu skutków powodzi, 

- poinformował o wypłaconych zasiłkach  dla poszkodowanych w wyniku powodzi, 

- firma REMONDIS dokonała wywozu nieczystości powodziowych,  

- zostały zakupione dodatkowe osuszacze, które zostaną rozdzielone na zalane miejscowości        

i sołtysi będą pilotować ich rozdzielanie, 

- nasza Gmina została zakwalifikowana do 14 Gmin Polskich najbardziej poszkodowanych               

w wyniku majowej powodzi, wymienił programy Rządowe, które zostały ustalone na 

usuwanie skutków powodzi oraz ochronę przeciwpowodziową:  

► plan obejmuje realizację poszczególnych działań związanych z ochroną 

przeciwpowodziową , i ma być finansowany ze źródeł europejskich, z Regionalnego 

Programu Ochrony Środowiska , z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji , 

► modernizacja ciągów komunikacyjnych i obejmuje drogi Roszowicki Las –Roszowice 

4,128km, Cisek- Roszowicki Las 760m  , Landzmierz-Sukowice ok. 4km, wartość tego 

projektu ponad 3 mln zł, ma być sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Opolskiego. 

► modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na łączną 

kwotę  252 000,- zł , zadanie  również ma być sfinansowane  z Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Opolskiego. 

► Wojewódzki Zarząd Melioracji w Opolu na budowę wałów cofkowych rzeki Dzielniczka  

wraz z kanałem ulgi we wsi Roszowicki Las, Dzielnica i Roszowice, wartość zadania 

12 000 000,-. zł, sfinansowanie ma być z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                   

i Gospodarki Wodnej,  

► dalsza budowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry, Przewóz, Podlesie, Miejsce 

Odrzańskie do granicy w woj. śląskim wartość projektu 14 000 000,- zł, 

► odbudowa po powodzi zniszczonych odcinków wałów i zamknięć,  na kwotę 560 000,- zł, 

zabudowa zniszczonych wylotów rowów, rozmyte drogi serwisowe w międzywalu, 

uszkodzone skarpy przy klapach, uszkodzone zjazdy i wjazdy na wał, usunięcie namułu na 

drogach serwisowych,  i inne , 

► odtworzenie urządzeń wodno- melioracyjnych na terenie Gminy Cisek, a w szczególności 

odtworzenia rowów melioracyjnych we wsiach Miejsce Odrzańskie, Podlesie, Przewóz, 

Roszowice, Roszowicki Las, Cisek, Landzmierz, Kobylice finansowane ma być również                    

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na  kwotę 1.369.500zł, 

► zabezpieczenia przed powodzią i prowadzenie akcji ratowniczej przez jednostki OSP, 

wartość projektu jest na kwotę 795 000,-.zł  a dotyczy to zakupu łodzi płaskodennej                        

z silnikiem powyżej 40 KM – 45.000zł , zakup średniego samochodu gaśniczego z napędem 

terenowym  za kwotę 650 000zł, oraz zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 

terenowym za kwotę 100 000zł. 

► projekt Zarządu Dróg Wojewódzkich –przebudowy i remontu nawierzchni drogi 

wojewódzkiej na odcinku  Kędzierzyn-Koźle –Brzeźce, wartość projektu 4 880 000zł 

► projekt remontu drogi Wojewódzkiej Dzielnica- Dziergowice wartość projektu5 800 000zł, 
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► projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Roszowice-Biadaczów, Cisek –

Bierawa,  budowa mostu wraz z odpowiednimi dokumentami-kosztorys dokumentacji 

budowlanej i technicznej całkowity  koszt zadania  54 000 000zł.który ma być sfinansowany 

ze środków finansowych Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

► modernizacja dróg wewnętrznych gminnych : Cisek- ul. Olszowa, Szopena, Miejsce 

Odrzańskie ul. Wąska, Podlesie ul. Szkolna, Roszowice ul. Płonia, Landzmierz ul. Krótka                

i  Zamknięta, projekt dotyczy Gminy Cisek i ma być finansowany z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  wartość zadania 1 400 000zł., 

► modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Przedszkolach i jest projekt na kwotę 

2 210 000zł z przeznaczeniem na budowę nowego przedszkola w Cisku,  

► modernizacja infrastruktury socjalnej adaptacja budynku po byłej szkole w Przewozie na 

lokale socjalne- wartość zadania 1 016 000, 

► łącza kwota robót wymienionych w projekcie opiewa na kwotę  101 969 000zł, Takie 

projekty zostały skierowane do Rządu o zabezpieczenie środków finansowych.  

 

Dlaczego te drogi a nie inne? poinformował Wójt, dlatego, że  mogły być ujęte tylko te drogi, 

które mieszczą się w zakresie regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego, 

czyli długie odcinki drogi, które spełniają określoną funkcję i muszą  być widoczne ślady 

uszkodzeń wyrządzonych przez powódź: część ul. Malczewskiego ma widoczne zniszczenia 

przez powódź, ul. Wąska oraz na drogach które nie miały nawierzchni asfaltowej, te drogi 

zostały rozmyte. Wymienione wyżej zadania mają być w 100% sfinansowane lecz jeszcze nie 

jest to jednoznacznie określone, miały to być zadania duże i te zadania które mają większe 

znaczenie dla Gminy. Z ważnych zadań do realizacji jest również odbudowa urządzeń wodno-

melioracyjnych, musiano by odtworzyć wszystkie główne  rowy, które przebiegają przez 

poszczególne zalewowe miejscowości, ponieważ mają one bardzo duże znaczenie przy 

zejściu wód powodziowych tj. rów w Cisku, rowy te zostały wytypowane z ewidencji GSW . 

Jest jeszcze kwestia przedszkola w Cisku, będąc na etapie sporządzania wniosków                         

o dofinansowanie doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu ładować dużej kasy w budynki 

przedszkola Kobylice i Cisek ponieważ są to stare przedwojenne budynki, które były 

niszczone przez wszystkie powodzie i zawsze są zalewane i doszliśmy do wniosku aby 

wybudować nowe przedszkole. Jeżeli chodzi o krótkie odcinki dróg to są też drogi                         

o wyraźnych uszkodzeniach i będziemy te zniszczenia realizować. Obiektem znajdującym się 

na liście dofinansowania jest adaptacja budynku w Przewozie na budynek socjalny, ponieważ 

plan odbudowy popowodziowej ma zawierać podział: infrastruktury drogowej, infrastruktury 

społecznej ,infrastruktury wodno-melioracyjnej,  infrastruktury socjalnej, wybraliśmy zadania 

najważniejsze z tych programów . Czas sporządzenia wniosków był bardzo krótki na 

wyliczenie  potrzebnych kosztów i w tej chwili Wójt ma potwierdzenie, że wniosek został 

skierowany do Rządu .             

Ze spraw ważnych które w dokumencie się znajdują to : 

-dokończenie budowy wałów przeciwpowodziowych aż do granicy z woj. śląskim, 

-wykonanie wału cofkowego na potoku Dzielniczka, 

- inwestycja strategiczna budowa nowego mostu na rzece Odrze, 
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- zabezpieczenie środków finansowych dotyczyły one likwidacji zagrożeń 

przeciwpowodziowych w całej Gminie dlatego w tych założeniach są wnioski Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, wnioski Starostwa Powiatowego i naszej Gminy, finansowanie będzie                    

z różnych programów, największe środki dotyczą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych                     

i Administracji. 

-podpisano umowę z Panem Marszałkiem na dofinansowanie zadania „zagospodarowanie 

placu przed Urzędem Gminy w Cisku” kwota : 289 254zł, 

- odbiór placu przed GOK w Cisku, 

- rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Roszowicki Las –

Nieznaszyn, wybrano ofertę firmy MPLUS, czas wykonania ok. 1 miesiąca, 

- powołano komisję ds. oceny strat w uprawach rolnych , 

- powołano komisję ds. wypłaty zasiłków do 20 000zł, natomiast dla osób ubiegających się             

o odszkodowanie powyżej 20 000 zł to nadzór budowlany Starosty będzie robił lustracje               

w terenie i po weryfikacji szkód zostanie wysłany rzeczoznawca, który określi wartość 

kosztorysową doznanych strat. 

dyskusja : 

Radny Adam Roman – czy dalsza budowa wałów będzie kontynuowana tj. od Roszowickiego 

Lasu do Przewozu ponieważ rolnik dzwonił do WZIR i otrzymał odpowiedź, że „nie  bo nie 

ma pieniędzy na dalszą realizację inwestycji”   

Wójt Gminy Cisek udzielił odpowiedzi- w wymienionych na dzisiejszej sesji programach nie 

ma założenia na budowę odcinka od Roszowickiego Lasu do Przewozu lecz  Wójt ma 

informacje, że na budowę wału Wojewódzki Zarząd ma zabezpieczone środki finansowe              

z Regionalnych Programów Operacyjnych. Gdyby było inaczej wnioski te byłyby w tym 

programie zawarte, na ten rok zaplanowano również  zabudowę odcinka 200m                              

w Landzmierzu na potoku Cisek ze śluzą wałową z uzupełnieniem wałów cofkowych na tym 

potoku, w związku z powodzią realizacja jest opóźniona. 

Radny Proksza Hubert- działka na budowę przedszkola?  

Wójt Gminy Cisek udzielił odpowiedzi-tam, gdzie jest przedszkole w Cisku, obecny budynek 

został by wyburzony. 

Radny Kirchniawy Robert- remont drogi Dzielnica-Dziergowice, ul. Krótka w Przewozie  jest 

zniszczona, zniszczenia ewidentnie są widoczne, i uważa, aby drogę wyremontować, można 

stwierdzić, że na końcu tej drogi jest jeden budynek, lecz jest to również droga dojazdowa do 

gruntów rolnych .  

Wójt Gminy Cisek udzielił odpowiedzi- zakres prac nie przewiduje zrobienia mostu na        

tzw. Grobli, będzie naprawa drogi: położenie nowego dywanika asfaltowego, odcinek na            

tzw.  Grobli zostanie podniesiony wyżej aby nie było problemu z dojazdem do Przewozu. 

Na wszystkie drogi będą sporządzane protokóły strat, jest zrobiony materiał zdjęciowy,                

ul. Krótka w Przewozie  nie jest drogą gminną lecz wewnętrzną i nie kwalifikuje się pod 

projekt powodziowy, ulica ma służyć określonej liczbie mieszkańców. Projekty będą 

weryfikowane przez Komisje  Wojewody. 

Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk- co z Przedszkolem w Kobylicach, skoro jest propozycja  

budowy nowego obiektu? 
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Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień – budynek będzie remontowany, wstępnie remont 

przedszkola deklarowało wykonać Starostwo Głubczyckie, zamierzają przeznaczyć na ten cel 

60 000zł, gdyby projekt budowy nowego przedszkola został zaakceptowany to po 

wybudowaniu Oddział w Kobylicach zostałoby zlikwidowany, otrzymaliśmy ofertę budowy 

budynku systemem bardzo szybkim w przeciągu 2 miesięcy budulcem byłoby  drewno i inny 

materiał izolacyjny, lecz odstąpiono od tej oferty, budowa przedszkola będzie metodą 

tradycyjną. 

Sołtys Kazimiera Lewicka – które rowy będą robione? bo byłaby również potrzeba zrobienia 

rowu od ul. Olszowej 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- w Cisku wyznaczono rowy główne  i najdłuższe, od 

Sukowic obok starej straży pożarnej aż do Odry, rów ten będzie odbudowany od podstawy,             

i tak jest w pozostałych wsiach,  rów od ul. Olszowej również jest ujęty, wszystko jest zależne 

od pieniędzy.  

  

Radny Ketzler Alojzy- drogi polne czy będą uzupełniane tłuczniem? rów od Gimnazjum               

w Cisku do Odry poprzez tzw.Kotliny czy będzie zrobiony? 

Wójt Gminy Cisek udzielił odpowiedzi- GSW musi sprawdzić, zamierzeniem jest aby rów 

odtworzony i rowy dochodzące spełniały określoną funkcję, jeżeli rów o którym mówi radny 

wymaga przebudowy lub odtworzenia to będziemy go robić. 

Sołtys Ryborz Anna – rowy będą czyszczone a co z mostkami na rowach, w Przewozie był 

robiony rów i mostku nie wyremontowano. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- mostek należy do właściciela posesji, spróbować 

załatwić z właścicielem, jeżeli rów jest położony w ciągu danej drogi to należy do drogi 

natomiast wjazd do posesji czy na pole jest w gestii właściciela. 

Radny Kosian Rudolf – zgłosił ,że nowy mostek w Roszowicach się rozleciał. 

 

Ad.5. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk przedstawiła sprawozdanie ze 

swojej działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 31.05.2010 do 

30.06.2010r.Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji. 

Ad.6. Informacja z działalności komisji problemowych Rady Gminy Cisek w okresie 

międzysesyjnym od 31.05.2010r do 30.06.2010r . Udzielono głosu przewodniczącym komisji, 

którzy w skrócie omówili działalność za styczeń i luty 2010r, na podstawie sporządzonych 

protokółów. 

- Karina Walach przewodnicząca Komisji Oświaty , Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, 

- Piegza Adalbert przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej, 

- Stania Gerard przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

Radny Proksza Hubert- czy samochód bojowy sprowadzony z Niemiec jest zdolny do jazdy? 

Radny Kirchniawy Rober- jest zarejestrowany, zostanie włączony do samochodu bojowego, 

zakup był inwestycją trafną, samochód „ jak nowy” wszystkie koszty związane z zakupem z 

tego samochodu wynoszą 15 000zł. 

Ad. 7. Przystąpiono do podjęcia uchwał. 

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

2010r. Zmiany do budżetu zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Gospodarczo-

Budżetową Rady Gminy Cisek na posiedzeniu dnia 30.06.2010r.  
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dyskusja : 

Radny Stania Gerard- dlaczego remont budynku komunalnego w Roszowicach jest tak drogi?   

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- remont budynku polegał na oddzieleniu części 

ogólnego użytku od części mieszkalnej, ponieważ korzystanie z jednego korytarza było 

krępujące dla mieszkańców jak i osób korzystających ze świetlicy wiejskiej. W ramach 

remontu wykonano prace murarskie , są nowe:  schody, sanitariaty, kwota 3 000zł stanowi 

zakup i położenie paneli na części oddzielającej.  

Radny Wurst Alojzy- policji zakupiono telefon a nie odbierają rozmów i nie oddzwaniają? 

Radny Adam Roman również potwierdził, że bardzo ciężko się dodzwonić, chociaż sygnał 

jest dobry. Za cały okres jak mają telefon kupiony raz oddzwonili 05.06.2010r w czasie 

powodzi.  

Wójt Gminy Cisek - należy dzwonić na 997 lub 112  wtedy przez radiostację są informacje 

przekazywane, z komórkowymi telefonami jest tak, że nie ma zasięgu, aby wyjaśnić różne 

niedociągnięcia z Policją to zaprosimy policjantów na obrady następnej sesji. 

Radny Ketzler Alojzy - dajemy z budżetu gminy 3 000,-zł to telefony powinni odbierać. 

Wójt Gminy Cisek – dofinansowanie jest na obsługę-zabezpieczenie imprez, których gmina 

jest organizatorem lub współorganizatorem.  

Zakończono dyskusję. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                       - 14 głosów, 

przeciw                                   - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowanie-0 głosów, 

Uchwała Nr XXXVI/182/2010 Rady Gminy Cisek z dnia 30 czerwca 2010r  w sprawie   

zmian do budżetu gminy na 2010r, została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr 4 do protokółu sesji . 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy  informacji                        

o przebiegu  wykonania budżetu gminy  za  I  półrocze oraz przebiegu wykonania planu 

finansowego instytucji kultury. Udzielono głosu pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła 

projekt uchwały. Radni nie wnieśli żadnych uwag do omawianego projektu uchwały. Projekt 

uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowanie -0 głosów, 

Uchwała Nr XXXVI/183/2010 Rady Gminy Cisek z dnia 30 czerwca 2010r w sprawie 

ustalenia zakresu i formy  informacji o przebiegu  wykonania budżetu gminy  za  I  półrocze 

oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury została jednomyślnie podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokółu sesji 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  udzielenia dotacji w roku 2010 na prace 

konserwatorskie, i restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła projekt uchwały, 

dotacja jest przyznana na remont kościoła w Roszowickim Lesie pod Wezwaniem Św. 

Antoniego. 
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Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały. Jego przyjecie poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowanie   -0 głosów, 

Uchwała Nr XXXVI/184/2010 Rady Gminy Cisek z dnia 30 czerwca 2010r w sprawie 

udzielenie dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, i restauratorskie i roboty budowlane 

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

załącznik nr 6 do protokółu sesji 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   udzielenia pomocy finansowej  dla Policji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała projekt uchwały . Radni nie wnieśli żadnych 

uwag, projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowanie   -0 głosów, 

Uchwała Nr XXXVI/185/2010 Rady Gminy Cisek z dnia 30 czerwca 2010r w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej  dla Policji została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 7 do protokółu sesji 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/137/2005r Rady 

Gminy Cisek  z dnia 21 marca 2005r  w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek 

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Cisek. Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu 

uchwały, przystąpiono do głosowania:  

za przyjęciem                           - 11 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowanie    -2 głosy, 

Uchwała Nr XXXVI/186/2010 Rady Gminy Cisek z dnia 30 czerwca 2010r w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXVIII/137/2005r Rady Gminy Cisek  z dnia 21 marca 2005r  w sprawie 

regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Cisek większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 8 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad.8 Zapytania i oświadczenia radnych, 

Radny Walter Oleks- co z remontem drogi powiatowej  Landzmierz-Roszowicki Las- 

Roszowice,?  co z remontem  od mostu  do skrzyżowania ? sprawa stanęła, krąży informacja, 

że jakieś przedsiębiorstwo z Bierawy ma wykonać remont,  
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Radny powiatu Rajmund Frischko- strategia infrastruktury drogowej , ZDP wykonał wstępne 

opracowanie co do budowy nowego  mostu na rzece Odrze, dobrze, że jest wstępna 

dokumentacja zrobiona, dobrze, że było spotkanie z Marszałkiem  KOTYSIEM, z Wójtem 

Gminy, z Wojewodą, walczymy aby wniosek był indykatywny i znalazł się na liście 

Regionalnego Programu Operacyjnego,  częściowy remont-dywanik asfaltowy , który 

położono od mostu do ul. Bełk jest to pozostałość po firmie budującej wały 

przeciwpowodziowe,  firma była zobowiązana do usunięcia zniszczeń. Poinformował, że jest 

szansa na remont tej drogi łącznie z mostem od samego miasta Kędzierzyna-Koźla poprzez 

Cisek aż do mostu a następnie do Roszowickiego Lasu i aż do Lipowiny. 

Wójt Gminy Cisek dodał- remont drogi jest zaplanowany na II etapy: od Bełku do                          

ul. Olszowa i od ul. Olszowa do skrzyżowania w Cisku, po powodzi powstał nowy projekt 

mianowicie remont mostu na Odrze, czekamy na ocenę, 

Radny Oleks Walter dodał- uważa aby centrum Cisek zrobić dobrze, jest duże natężenie 

ruchu, możnaby zrobić pomiar ruchu. 

Radny Stania Gerard- zapytał co z łataniem dziur na drogach powiatowych/ możnaby 

komisyjnie sprawdzić stan dróg i wysłać na piśmie do Starostwa. 

Radny Oleks Walter- plac przed GOK-iem w Cisku, 

- oświetlenie wyregulować i wyłącznik zmierzchowy, 

- parking  nowy uzupełnić od strony jezdni o krawężnik, 

-od strony przedszkola jest wjazd, od ul. Harcerskiej jest trawa, jeździ tam obsługa GOK-u 

 uważa aby uzupełnić dokładając pas kostki brukowej. 

- dlaczego nie wykonano boksu na opał?  

Wójt Gminy Cisek udzielił odpowiedzi- oświetlenie placu zostanie wyregulowane, uwagi 

radnego zostaną sprawdzone-teren zielony, boks na opał. 

Radny Proszka Hubert- ok. 100 m nawierzchni na ul. Mickiewicza jest bardzo zniszczona, 

zaproponował aby napisać pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w celu poklejenia dziur, 

mieszkańcy się domagają. Radny Powiatu  Frischko Rajmund potwierdził, że stan 

nawierzchni drogi jest znany i byłaby potrzeba zrobienia nawierzchni tej drogi od Cisek do 

Sukowic. Ustalono wysłać interpelację na piśmie. 

Radny Piegza Adalbert- zgłosił remont ul. Zwycięstwa w Sukowicach szczególnie dojazd do 

posesji 2 a , 2b,     oraz poinformował, że  nowo zrobioną drogą w Sukowicach jeździ 

transport samochodowy ciężki, z ul. Olszowa jest wywożone kruszywo  na budowę do 

Zakrzowa  i właśnie tą drogą jeżdżą.  

Przedyskutowano sprawę boiska w Łanach. wyjaśnienie Pani Radcy Prawnej stanowi 

załącznik nr 9 do protokółu. 

Każdy się upiera sportowcy i właściciele, prezes klubu „Victoria”  Łany podchodzi do sprawy 

bardzo emocjonalnie, ponieważ mieszka w tej miejscowości, każdą wolną chwilę poświęca 

dla klubu, dużo się napracował i właściciele działki zamierzają to wykorzystać, sportowcy też 

nie chcą kompromisu.  

Radny Stania Gerard-nie widzi  rozwiązania takiego, aby sportowcy z Łan grali na innym 

boisku „ to klub przestanie istnieć”. 

Przedyskutowano dalszą budowę wałów przeciwpowodziowych od Cisek do Roszowickiego 

Lasu, firma bardzo zniszczyła drogę technologiczną. Należałoby zrobić przegląd dróg- firma 

odjedzie a nam zostanie problem. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- będzie przegląd dróg gwarancyjnych, teraz trzeba powołać 

komisję do oszacowania strat na polach, także bez chaosu,  prac dodatkowych mamy dużo.   
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Ad. 9. Informacje oraz zapytania sołtysów 

Sołtys Kurfeld Alfred- zgłosił wyczyszczenie potoku Dzielniczka, zgłosił obcięcie lip 

rosnących k/ PGR w Błażejowicach, zgłosił ścinkę poboczy na Lipowinie i w Błażejowicach.   

Wójt Gminy-  w sprawie potoku Dzielniczka interpelację na piśmie proszę złożyć, 

Sołtys Gwóźdź Jan- podziękował za dokonany remont w budynku komunalnym                             

w Roszowicach polegającym na oddzieleniu części mieszkalnej od części wiejskiej. 

Sołtys Sączawa Elżbieta- poinformowała, że na drodze powiatowej od Koźla jest duże 

natężenie ruchu i remont tej drogi byłby bardzo wskazany, zapytała czy będą dożynki 

gminne? zapytała w sprawie zniszczeń w świetlicy wiejskiej w Landzmierzu?                             

co z zapomogami w kwocie 1 000zł dla uczni.? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- dożynki będą lecz impreza zostanie ograniczona  do 

minimum, rolnicy nie mają co świętować, odnośnie świetlicy wiejskiej –są ubezpieczone 

tylko mury a nie wyposażenie. Zapomogi dla uczni  będą wypłacane. 

Sołtys wsi Steblów Wurst Alojzy – zgłosił remont drogi z Byczynic do Roszowic w czasie 

powodzi jeździła amfibia i bardzo zniszczyła drogę, zgłosił również niszczenie nawierzchni 

nowej drogi transportu rolnego Sukowice- Roszowicki Las,  zniszczeń dokonuje transport 

ciężki wożący kruszec z Olszowej na budowę do Zakrzowa.     

Ad.10 .Odpowiedzi na interpelacje radnych- żadne interpelacje nie wpłynęły, 

Ad.11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji- Sekretarz Gminy Jerzy Groeger 

poinformował o spisie rolnym, który będzie przeprowadzany, należy rachmistrza wpuścić               

i udzielić wszelkich informacji o które będzie pytał. Spis będzie się odbywał w m-cu wrześniu 

i październiku 2010r. Innych wniosków nie zgłoszono. Odczytano pisma, które wpłynęły do 

Rady Gminy Cisek a dotyczące budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz , budowy 

zbiornika zapasowego Kotlarnia i dokończenia budowy wałów , pisma stanowią załączniki do 

protokół sesji . 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk Słowami „ Zamykam obrady 

XXXVI Sesji Rady Gminy Cisek „ zamknęła” obrady – godz. 17.
45

. 

 

Protokółowała Małgorzata Siegmann                                      

                                                                                                         Przewodnicząca 

        Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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