
 

 

   Protokół 
z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 28 października  2010r-godz.15.00 
 
 

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

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

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

radnych obecnych 13 ( nieobecni: Hałas Diter, Adam Roman ). Lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do protokółu sesji. Lista obecności gości zaproszonych 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 XXXIX Sesji i zapytała 

uwagi-wnioski do porządku obrad. Zgłosiła wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku 

obrad pkt 7e oraz 7f – dwóch projektów uchwał  w sprawach : 

 

► ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej 

płatności , zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat 

na terenie Gminy Cisek. 

 

► określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego 

lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy          

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego                         

w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

► zgłosiła wykreślenie pkt 3 przyjęcie protokółu z obrad XXXVII Sesji, protokół zawiera 

drobne usterki i nie został podpisany, jego przyjecie nastąpi na następnej sesji. 

  

 Innych uwag nie zgłoszono ,  przyjęcie porządku obrad po dokonanych zmianach poddano 
pod głosowanie:  
za przyjęciem                                  – 13 głosów, 
przeciw                                                - 0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania       – 0 głosów, 

 

Zmianę porządku obrad jednomyślnie przyjęto, przystąpiono do jego  realizacji: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z obrad XXXVIII 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 o przebiegu z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010r, 

            a/  przedstawienie opinii RIO Opole, 

b/  opinia komisji stałych Rady Gminy Cisek , 

 

 

 



7. Podjęcie uchwał w sprawach : 

              a/  zmian do budżetu gminy na 2010r- 
              b/  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miejsce Odrzaoskie na lata 2010-2017 
              c/  ustalenia  wysokości podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Cisek   - 
            d/  zmiany uchwały własnej Nr XXIII/103/2008 z dnia 01 grudnia 2008r w sprawie      

                 określenia wysokości stawek podatku od  środków transportowych na terenie           

                 Gminy Cisek, 

         e/ ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej   

                płatności , zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od  

                tych opłat na terenie Gminy Cisek.   

               f/  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku  
                    publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi                                                                                  
                    w  art. 3 ust.3 ustawy   o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  
                    projektów aktów prawa miejscowego   w dziedzinie dotyczących działalności  
                   statutowej tych organizacji. 

8. Zapytania i oświadczenia radnych, 

9. Informacje oraz zapytania sołtysów, 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

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

działalności w okresie międzysesyjnym tj.  od 27 września 2010 do 28 października 2010r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji. 

Dyskusja: 

Radny Kurfeld Alfred- zanim podejmiemy uchwałę o podwyżce za wywóz śmieci , należy 

zrobią rozeznanie jak kształtują się opłaty w innych gminach, gdzie  usługi wykonuje inna 

firma niż REMONDIS, zaproponował Gminę RUDNIK, 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- w opłatach stałych  Firma Remondis wykonuje 

bezpłatnie  odbiór śmieci wilogabarytowych tzw „Szpermil” 

Radny Ketzler Alojzy- jeżeli jest oferta to należy negocjować, dlaczego mamy płacić opłaty 

większe niż opłaty podatku, wcale nie musi nam odbierać śmieci firma REMONDIS, może to 

wykonywać inna firma, 

Radny Walter Oleks-  odbyło się spotkanie 3 Gmin, czy Firma REMONDIS przedstawiła 

wyliczenie podwyżki? 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnieo- podwyżka  będzie o 1,30zł za wywóz kubła : 
- 0,50 zł za worki do segregacji, 
-0,80 zł opłata środowiskowa za składowanie odpadów, 
Zgodnie z ustaleniami z dnia 26.10.2010r wspólnego posiedzenia komisji, zostaną ściągnięte opłaty za 
wywóz nieczystości z innych gmin.  
 Zakooczono  dyskusję.  

Ad. 5. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła informację o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. tj.  od 27 września 2010 do 28 października 

2010r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokółu sesji. 
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Ad.6 Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010r, została 

omawiana przez komisje stałe Rady Gminy Cisek, Komisje nie wniosły żadnych zastrzeżeń 

do informacji z wykonania budżetu Gminy.  

Przewodnicząca rady Gminy Cisek   przedstawienie opinii RIO Opole, która stanowi 

załącznik nr 4 do protokółu sesji. Pozytywna opinia komisji stałych Rady Gminy Cisek 

,stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu 

Ad 7. Przystąpiono do podjęcia uchwał: 
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do budżetu gminy na 
2010r. 
Dyskusja: 
Radny Stania Gerard zgłosił wniosek, w sprawie objazdu dróg  przeznaczonych do remontu 
uszkodzonych przez powódź 2010r 
Radny Kirchniawy Robert zapytał  czy jest zaplanowany do remontu mostek na ul.Jama w 
Przewozie, który zagraża bezpieczeostwu. 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- przepusty przez drogę mogą być remontowane z działu 

„rolnictwo” , możnaby zakupić rury i  przez pracowników z robót interwencyjnych 

wykonane, propozycja ta jest w celu zminimalizowania kosztów.  Ustalono: musi być 

odpowiedni sprzęt, remont mostku na ul. Jama w Przewozie powinien być wykonany przez 

firmę. 

Radny Proksza Hubert – komisja gospodarczo budżetowa omawiała zmiany budżetowe, na 

drobne remonty dróg –łatanie dziur przeznaczono kwotę 65 000zł, jest to bardzo mało 

pieniędzy i na pewno nie starczy na połatanie wszystkich dróg  gminnych, w związku z tym, 

że pieniędzy jest mało na ten cel, decyzję w podjęciu które drogi gminne wyremontować  

powierzono Wójtowi Gminy. W Cisku wymagałyby łatania dziur ul. Nowa, ul. Olszowa          

i inne. 

 Wójt Gminy poinformował , że koszt połatania 1 m 2 dziur wynosi 122,-zł, 

Radny Gerard Stania-  podtrzymuje wniosek aby komisja rolnictwa dokonała objazdu dróg,  

Radny Kurfeld Alfred-poinformował aby nadzorować łatanie dziur, ponieważ mamy 

doświadczenia z lat poprzednich i jeżeli pieniądze mają być „wyrzucone” to lepiej nie robić 

nic. 

Radny Oleks Walter- radni są odpowiedzialni za stan infrastruktury w danych 

miejscowościach, na posiedzeniu komisji gospodarczo-budżetowej ustalono aby kwotę 

65 000zł przeznaczyć na uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych, jak 

powiedziano na ul. Olszowa, na ul. Nowej w Cisku są duże skupiska ,komisja będzie jeździć ? 

„ a zima idzie”, firma remontująca jest na terenie  Cisek, miejscowość Cisek jest największą 

miejscowością Gminy i należałoby stworzyć mieszkańcom godziwe warunki dojazdu do 

swoich posesji. 

Sołtys Kazimiera Lewicka popiera zrobienie przepustu na ul. Jama w Przewozie.  

Radny Stania Gerard –wnioskuje o objazd dróg przez komisję rolnictwa, 

Rady Kirchniawy Robert-również popiera wniosek i proponuje aby komisja rolna 

zdecydowała o uzupełnieniu ubytków na drogach gminnych. 

Ustalono: że wniosek radnego Gerarda Stani nie dotyczy zmian do budżetu gminy. 

Projekt uchwały poddano w sprawie zmian do budżetu gminy poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                              - 12 głosów, 

przeciw                                          - 1 głosów, 

wstrzymało się od głosowania      – 0 głosów, 
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Uchwała Nr XXXIX/198/10  Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010r w sprawie   

zmian do budżetu gminy na 2010r większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik  nr 5 do protokółu sesji . 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Miejsce Odrzaoskie na lata 2010-2017. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który omówił 
projekt uchwały.  Kontrowersją było określenie „mowa śląska”  „gwara śląska”. W trakcie 
dyskusji ustalono, że projekt uchwały został opracowany wspólnie z sołectwem i skoro 
sołectwo określiło „gwara śląska” należy to uszanowad i nie zmieniad. Projekt uchwały jest 
niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania -urządzenie placu zabaw                
w Miejscu Odrzaoskim . 
Radny Ketzler Alojzy- nadmienił aby nie odsuwad na później odtworzenia parku w Miejscu 
Odrzaoskim, w którym min. są wspaniałe bluszcze, proponuje aby od zaraz zacząd 
odtwarzanie parku. 
Radny Powiatu Rajmund Frischko- nieprawdą jest, że odsuwamy na później odtworzenie 
parku, była robiona dokumentacja drzewostanu, jednakże omawiany park nie jest własnością 
gminy i aby pozyskad środki finansowe na ten cel należy uzgodnid kto jest właścicielem.  
GWARA  czy MOWA  śląska są osoby które zwracają uwagę na te słowa lecz czym one się 
różnią? 
Pani sołtys Krystyna Żydziak –na zebraniu wiejskim większośd stwierdziła, że jest to 
„kultywowanie gwary śląskiej” Innych pytao nie zgłoszono projekt uchwały poddano pod 
głosowanie :       
za przyjęciem                               - 13 głosów, 
przeciw                                          -  0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania       – 0 głosów, 
Uchwała Nr XXXIX/199/10  Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010r w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miejsce Odrzaoskie na lata 2010-2017 została 
jednomyślnie podjęta, Uchwała stanowi załącznik  nr 6 do protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  ustalenia  wysokości podatku  od 
nieruchomości na terenie Gminy Cisek  . 
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek  odczytała projekt uchwały, który zawierał propozycje 
stawek ustalonych na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 26.10.2010r. Przedstawiła również 
propozycje stawek podatku rolnego.   
Podatek rolny zgodnie z Rozporządzeniem GUS (podatek płacony przez rolników) wynosi 

37,64 zł x 2,5q= 94,10zł/z 1 ha przeliczeniowego ( wzrost o 10 %). 

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  37,64 zł = 188,20 zł za 1 ha użytków rolnych  

Radni nie wnieśli żadnych pytao ani zmian do omawianego projektu uchwały. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                               - 13 głosów, 

przeciw                                          -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania       – 0 głosów, 
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Uchwała Nr XXXIX/200/10  Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010r w sprawie 
ustalenia  wysokości podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Cisek  została 
jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu sesji.  
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/103/2008              

z dnia 01 grudnia 2008r w sprawie     określenia wysokości stawek podatku od  środków 

transportowych na terenie   Gminy Cisek, 

Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który omówił  projekt uchwały, zmieniono tylko 
załącznik nr 4 pierwotnej uchwały. Radni nie wnieśli żadnych pytao do projektu uchwały, 
projekt uchwały poddano pod głosowanie:  
 za przyjęciem                              - 13 głosów, 

przeciw                                          -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania       – 0 głosów, 

Uchwała Nr XXXIX/201/10  Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010r w sprawie 
 zmiany uchwały własnej Nr XXIII/103/2008 z dnia 01 grudnia 2008r w sprawie     określenia 
wysokości stawek podatku od  środków transportowych na terenie   Gminy Cisek, została 
jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu sesji. 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty 
targowej, zasad poboru i terminu jej  płatności , zarządzania poboru opłaty targowej                     
w drodze inkasa oraz zwolnieo od  tych opłat na terenie Gminy Cisek. Przewodnicząca Rady 
Gminy Cisek odczytała projekt uchwały. Opłata targowa również była omawiana na 
posiedzeniu komisji, radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały, projekt uchwały 
poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                               - 12 głosów, 

przeciw                                          -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania      –  1 głosów, 

Uchwała Nr XXXIX/202/10  Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010r w sprawie 
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej  płatności , 
zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnieo od  tych opłat na terenie 
Gminy Cisek  większością głosów została  podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  8 do 
protokółu sesji.   
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi              
i podmiotami  wymienionymi      w  art. 3 ust.3 ustawy   o działalności pożytku publicznego             
i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego   w dziedzinie dotyczących działalności  
statutowej tych organizacji.  Podjęcie uchwały jest niezbędne dla podmiotów ubiegających 
się o dotacje     z budżetu gminy tj. Caritas, Kluby sportowe, PTTK, GOK i inne. 
Radny Oleks Walter dodał-  są to organizacje pożytku publicznego, które mogą korzystad               
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.. Radni nie wnieśli  żadnych pytao do 
projektu uchwały. Projekt poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                              - 12 głosów, 
przeciw                                          -  0 głosów, 
wstrzymało się od głosowania  –  1 głosów, 
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Uchwała Nr XXXIX/203/10  Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010r w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego 
lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi      w  art. 3 ust.3 ustawy           
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego                
w dziedzinie dotyczących działalności  statutowej tych organizacji większością głosów została 
podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9  do protokółu sesji. 
Zakończono podejmowanie uchwał.  

Ad 8.  Radny Kirchniawy Robert – 1)zapytał, w sprawie remontu świetlicy wiejskiej                          
w Przewozie  , co będzie jeżeli firma nie wykona remontu w terminie? według radnego firma 
zaplanowała sobie prace na okres zimy, 2)  w czasie remontu rozebrano częśd muru sołectwo 
w Przewozie było zainteresowane tym gruzem a firma najprawdopodobniej sprzedała gruz, ? 
3) Co z budynkiem starek szkoły w Przewozie? 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnieo-  na remont świetlicy wiejskiej w Przewozie jest spisana 
umowa , w każdej umowie są wpisane kary umowne za niewywiązanie się z zasad 
określonych w umowie ,na dzieo dzisiejszy nie ma żadnych podstaw na przesunięcie  terminu 
remontu, poinformował, że  na tę inwestycję pozyskujemy częściowo środki finansowe                 
z funduszy unijnych a jeżeli naliczymy kary umowne za nieterminowe wykonanie to nie 
otrzymamy dofinansowania, wyjaśnił również zasady wygrywania przetargów, wygrywa 
firma najtaosza, w umowie jest klauzula o karach  i innej możliwości nie ma, jeżeli inwestycja 
nie będzie  zgodna z projektem to nie zostanie odebrana. 2) należało gruz zabrad jak leżał na 
placu budowy, a  w tej chwili jak udowodnimy, że gruz sprzedano? firma oczyściła plac 
budowy i tak może się obronid. 3) budynek będzie zaadoptowany na  lokale socjalne 
mieszkalne, obecnie jest złożony wniosek na przyznanie środków finansowych, założenia są 
następujące: w roku 2011- przygotowanie dokumentacji, w roku 2012 rozpoczęcie 
inwestycji.  
Radny Ketzler Alojzy-czy nowy parking w Cisku ma określony tonaż ?, ponieważ parkują tam 
samochody ciężarowe, nie ma znaku zakazu więc uważa, że samochody mogą tam parkowad, 
Radny Kosian Rudolf – 1)poinformował, że w remontując drogę transportu rolnego   
Nieznaszyn –Roszowicki Las zagarnięto prywatne pole, 2) jeden rolnik systematycznie 
zaoruje rowy, drogi, i obecnie znowu przyorał rów melioracyjny na powierzchni ok. 200m                
i zasiał zboże ozime, złożył wniosek aby komisja rolna pojechała w teren zobaczyd ten 
incydent , ponieważ rolnik czuje się bezkarny, zajście to zostało zgłoszone na policję.   
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnieo- komisja rolna może podjechad i dokonad wizji                   
w terenie na okolicznośd zaorania rowu, jeżeli chodzi o położenie asfaltu na gruncie 
prywatnym to wyjaśnił, że odbiór drogi został dokonany, jest protokół odbioru, były pomiary 
drogi, droga została wytyczona przez geodetę, jest operat powykonawczy z którego nie 
wynika, że droga jest położona na gruncie prywatnym,  natomiast  jeżeli jest inaczej można 
się dogadad i możemy płacid dzierżawę, lecz należy dokładnie sprawdzid  i wyjaśnid, bez 
dokumentów trudno jest jednoznacznie określid. 
Radny Wurst Alojzy – 1)koło nowych dróg transportu rolnego powinien byd pas drogi 
pozostawiony a nie jak to bywa jest zorane do samej drogi , 
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2) następnie śmieci jeżeli ktoś jest po imprezie niech butelki zostawi w domu a nie rozrzuca 
po terenie, mieszkaniec z Nieznaszyna już musiał swoje śmieci pozbierad, zadeklarował                   
i zaapelował aby takie incydenty zgłaszad na policję,      3) czy będą wykaszane rowy 
przydrożne przed zimą? 4) czy będzie sfrezowana droga od skrzyżowania z Cisek w kierunku 
Sukowic? 
Radny Powiatu Rajmund Frischko-  wykoszenia poboczy będą wykonane późną jesienią, 
chaszcze zostaną usunięte aby zimą nie tworzyły się zaspy i aby zwierzyna nie chowała się               
w chaszczach. 
Remont ulicy Mickiewicza w Cisku uzależniony jest od środków finansowych , jakie są 
możliwości finansowe takie prace się wykonuje , sukcesywnie, nie da się w jednym roku 
zrobid wszystkich dróg. 
Radny Kurfeld Alfred- poinformował, że na drogach wojewódzkich źle wykonano łatanie 
dziur a szczególnie źle wykonano tę pracę na skrzyżowaniu dróg Łany –Polska Cerekiew. 
 Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnieo- Radny powinien złożyd interpelację w tej sprawie. 
Radny Ketzler Alojzy- czy droga wojewódzka przebiegająca w Kobylicach i na odcisku                     
k/ żwirowni będzie miała barierki ochronne, ponieważ na tym odcinku jest niebezpiecznie, 
blisko drogi jest rów a następnie jeziora. 
Wójt Gminy Cisek nie potrafił udzielid jednoznacznej odpowiedzi. 
Omówiono problem zakupu działki  z przeznaczeniem pod boisko w Łanach, w dyskusji 
stwierdzono :  
w Cisku tez powiększano boisko i mieszkaocy nieodpłatnie przekazali nieruchomości na ten 
cel, 
Wójt Gminy Cisek nie podpisze się pod transakcją, gdzie wartośd działki jest 3 razy droższa od 
wyceny. 
  
Ad 9.Sołtys Ryborz Anna- 1). dach na remontowanej świetlicy w  Przewozie w 10 miejscach 
przecieka, takie informacje zgłaszali pracownicy remontujący świetlicę, 2) Prawdopodobnie 
ma byd zlikwidowana Poczta w Cisku? Czy mieszkaocy będą musieli jechad do Koźla aby 
cokolwiek załatwid na poczcie? 3) Budynek komunalny w   Kobylicach k/Jarmarki czy są 
wolne mieszkania? 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnieo- 1 należy rozmawiad z kierownikiem budowy a nie z 
pracownikami, poinformował, że sprawa zostanie wyjaśniona, 2. była propozycja 
przeniesienia poczty (ze względu na schody)  i umieszczenia na parterze ponieważ obecnie 
niepełnosprawni nie mogą dostad się do obiektu poczty, lecz zdecydowano, że poczta nie 
będzie przeniesiona, przy wejściu na parterze budynku zamontowano dzwonek dla 
niepełnosprawnych, Poczta zamierza  zwiększyd zatrudnienie i są im potrzebne dodatkowe 
pomieszczenia, i aktualnie trwają negocjacje z telekomunikacją na temat pomieszczenia,  3. 
aktualnie trwa remont tego mieszkania ponieważ było również zalane,  ukooczenie remontu 
planuje się w listopadzie i wtedy zdecydujemy kto mieszkanie dostanie, lecz na dzieo 
dzisiejszy mamy jednego Pana z wyrokiem sądu o eksmisji .  
Sołtys Sączawa Elżbieta- zapytała czy remont drogi wojewódzkiej będzie przebiegał aż do 
wału przeciwpowodziowego na Biadaczowie? Zapytała czy będzie remontowana ul. Cicha                
w Landzmierzu? Poinformowała aby naprawid uszkodzony  mostek przy wjeździe na                         
ul Biadaczów -droga powiatowa.  Podziękowała za udrożnienie rowu w Landzmierzu.  
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Wójt Gminy Cisek  nie potrafił udzielid jednoznacznej odpowiedzi odnośnie remontu 
nawierzchni drogi wojewódzkiej , odnośnie remontu ul. Cichej  brak środków finansowych 
lecz zostanie utwardzony żużlem  krótki odcinek tej drogi za posesją Cichoniów, 
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk – w sprawie remontu drogi została 
wysłana interpelacja  na którą została udzielona odpowiedź, że remont tej drogi jest robiony 
ze środków finansowych na usuwanie skutków powodzi i ze względu na nasilony ruch 
transportowy.  
 
Przedyskutowano  temat nasilonego transportu i podatku od środków transportowych.                  
W dyskusji ustalono:  w Roszowickim Lesie też jest firma wykonująca usługi ciężkim 
transportem,  dużo samochodów ciężarowych po powodzi  przerejestrowano do ościennych 
gmin i tym samym nie mamy podatku. Przedyskutowano również temat odbioru buraków 
cukrowych i ustalono aby pryzmy buraczane były przy drogach powiatowych lub 
wojewódzkich.   Wójt Gminy Cisek  przypomniał, że tematem dróg i odbiorem buraków 
zajmowała się komisja rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego, zaproszono 
wtedy przedstawicieli cukrowni i najprostszym rozwiązaniem byłby zakaz uprawy buraków 
cukrowych.  
 

Radny Powiatu Rajmund  Frischko udzielił wyjaśnień odnośnie remontu drogi  wojewódzkiej 

łączącej się z drogą powiatową  na trasie od Kożla do Cisku. Sołtys Kazimiera Lewicka – czy 

będzie wydłużony termin przeprowadzenia remontów   w zalanych budynkach? kiedy będzie 

zrobiony przystanek na ul. Mickiewicza , co   z zadaszeniem  przed obiektem Gminnego 

Ośrodka Kultury w Cisku  

 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- jeżeli chodzi o powódź to nie ma jednoznacznych  

wytycznych  ,  nie potrafił  jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, podejrzewa                    

że niewykorzystane środki finansowe można będzie  wykorzystać  w roku 2011 , ponieważ są 

one przekazywane jako plan  finansowy następnie  są  pieniądze przekazywane na konto , 

jeżeli w tym roku pieniędzy nie wykorzystamy to musimy je zwrócić  i prawdopodobnie będą 

do dyspozycji w roku przyszłym. Nie ma  żadnych wytycznych na ten temat. Skoro 

Wojewoda Opolski  żąda od nas takich informacji, należy domniemywać, że taka 

ewentualność będzie występowała i pieniądze na remont zalanych w czasie powodzi domów  

mogą być wykorzystane w roku przyszłym.  jednakże żądamy aby termin został określony na 

piśmie , jednakże termin remontu nie powinien być dłuższy niż maj 2011r.  Chodzi                    

o efektywne wykorzystanie środków finansowych przyznanych przez ministerstwo. Gdyby 

jednak tych możliwości  przesunięcia terminu remontu na rok przyszły nie było, to  

rozważano również możliwość zakupienia potrzebnych materiałów budowlanych                           

z wykorzystaniem w roku 2011.  

W trakcie dyskusji stwierdzono, że ściany powinny byd wyschnięte, ponieważ w przeciwnym 
wypadku wilgod wychodzi, takie przypadki w Cisku są u mieszkaoców którzy pospieszyli się              
z remontem. 
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] 
Przystanek autobusowy będzie zrobiony za ok. 3 tygodnie , natomiast zadaszenie przed GOK-
kiem, które ma byd sfinansowane z pieniędzy Rady Sołeckiej, nie zostało jeszcze załatwione. 
Sołtys Sączawa Elżbieta – zapytała czy pieniądze z Rady Sołeckiej mogą byd przesunięte na 
rok przyszły, ponieważ Sołectwo Landzmierz w przyszłym roku  zamierza zakupid meble 
kuchenne do Świetlicy Wiejskiej, obecnie ściany są zawilgocone i szkoda byłoby meble 
kupowad w tym roku.  
Wójt Gminy udzielił wyjaśnieo- nie ma możliwości prawnych  przesunięcia funduszy Rady 
Sołeckiej na rok przyszły . 
 
Ad.10.Przewodnicząca Rady Gminy Cisek  poinformowała, że wpłynęła odpowiedź  z Urzędu 
Marszałkowskiego w sprawie interpelacji z dnia 07.09.2010 dotyczącej złego stanu 
technicznego drogi wojewódzkiej nr 410. Odpowiedź została odczytana i stanowi załącznik   
nr 10 do protokółu sesji. Inne interpelacje nie wpłynęły. 
 
Ad.11 Wolne wnioski i zakooczenie obrad sesji 
Radny Wurst Alojzy – jesteśmy przed wyborami do samorządów, na pewno będą się 
odbywały spotkania przedwyborcze, zaapelował do kandydatów aby w małych 
miejscowościach spotkania odbywały się w jednym terminie ze względu na frekwencję , 
spotkania odbywają się w świetlicach wiejskich i  powodem ustalenia jednego terminu to 
ogrzewanie tych pomieszczeo posprzątanie. 
Wszystkim kandydatom zakomunikowano aby spotkania wyborcze robid w jednym terminie 
ze względu na frekwencję i na przygotowanie świetlicy.  
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek  poinformowała, że ostatnia Sesja Rady Gminy Cisek tej 
kadencji odbędzie się  08 listopada 2010 o godz. 14.00, przeprosiła, że zawiadomienia będą 
wysłane później ze względu na święto . 
Innych wniosków nie zgłoszono.  Słowami „ Zamykam obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Cisek „ 
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zamknęła obrady – godz. 19.15. 
 

Protokółowała Małgorzata Siegmann                                      

                                                                                                               Przewodnicząca 

              Rady Gminy Cisek 

    /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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