
 

Protokół 

z obrad XL Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 08 listopada 2010r-godz.14.
00

 
 

 

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

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

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

radnych obecnych 13 ( nieobecni: Kirchniawy Robert, Stania Gerard ). 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 XL Sesji i zapytała 

uwagi-wnioski do porządku obrad.   

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Gminy Cisek 

4. Informacja Wójta  Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz 

podsumowanie swojej działalności za okres V kadencji. 

5.  Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym, oraz podsumowanie swojej działalności 

za okres V kadencji. 

6. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Cisek z działalności               

za okres  V kadencji. 

7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej  ze swojej działalności za rok 2010. 

8. Omówienie usług odbioru odpadów komunalnych  wykonywanych prze Firmę  

REMONDIS oraz omówienie podwyżki opłat za w/w usługi,  

9. Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/ górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi                  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych na terenie Gminy Cisek 

      b/  zmian do budżetu gminy na 2010r 

8.   Zapytania i oświadczenia radnych, 

10. Informacje oraz zapytania sołtysów, 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

Radny Walter Oleks zapytał- czy do projektu uchwały w sprawie  górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi     w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek firma 

REMONDIS  dołączyła  kalkulację proponowanej podwyżki? 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek udzieliła wyjaśnień- proponowana podwyżka zmienia 

tylko 2 pozycje, mianowicie opłaty na worki do segregacji oraz opłaty środowiskowe 

pozostałe czynniki kalkulacji są bez zmian. Przedstawiła ustalone stawki jednego wywozu 

śmieci  z ościennych Gmin czyli:- 

z Polskiej Cerekwi - 15.30zł ( podwyżka o 1,30zł) 

z  Reńskiej Wsi - 14,80zł ,( podwyżka o 0,80zł) 

innych pytań nie zgłoszono. 



Przyjęcie porządku obrad poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                         - 13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Porządek obrad jednogłośnie przyjęto, przystąpiono do jego realizacji. 

Ad.3. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi i wnioski do 

protokółu XXXVIII Sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag. Przyjęcie protokółu poddano pod 

głosowanie :   

za przyjęciem                          - 13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Protokół  z obrad XXXVIII Sesji jednogłośnie przyjęto. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi i wnioski do 

protokółu XXXIX Sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag. Przyjęcie protokółu poddano pod 

głosowanie :   

za przyjęciem                          - 12 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 1 głosów, 

Protokół  z obrad XXXVIII Sesji jednogłośnie przyjęto. 

Ad. 4. Udzielono głosu Wójtowi Gminy , który przedstawił informację ze swoich działań        

w okresie międzysesyjnym tj. od 28.10.2010r do 08.11.2010r.   

► spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie nasza Gmina otrzymała dofinansowanie na 

budowę  boiska sportowego  w ramach projektu ORLIK 2012”, jesteśmy w grupie 6 Gmin          

w województwie, które w roku 2011 może tę inwestycję realizować, byłoby rozsądne aby 

takie boisko powstało k/szkoły , wstępnie ustalono, że będzie to k/ szkoły w Roszowickim 

Lesie, ponieważ jest teren w obrębie szkoły odpowiednia działka  , natomiast w k/PSP              

w Landzmierzu nie ma odpowiedniego terenu, k/ PSP w Łanach planuje się budowę   ośrodka 

sportowego, więc byłoby niecelowym budowanie ORLIKA w Łanach. Boisko to musi mieć 

odpowiednie wymiary, po wstępnych pomiarach jedynym terenem odpowiednim jest 

Roszowicki Las, początkowo planowano wybudować ORLIKA w Steblowie i również byłoby 

odpowiednie miejsce lecz takie boisko buduje się w Zakrzowie k/bloków , lokalizować                     

2 boiska w bliskim sąsiedztwie  byłoby bezsensem. 

Przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie kadencji : 

► stan dróg, corocznie wyremontowano jakieś odcinki dróg ,wyremontowano 19 km, 

wartość remontów   wynosiła 5  150 000zł , w tym otrzymano dofinansowanie na kwotę 

2 712 000zł, 

► budowa wału przeciwpowodziowego, lecz jeszcze inwestycja nie jest dokończona, w tym 

temacie odbyło się szereg spotkań i zebrań z mieszkańcami, jest na ukończeniu opracowanie 

dokumentacji projektowej na uzupełnienie budowy wału od wsi Roszowicki Las w stronę 

woj. śląskiego, planowany termin to  2014r , również planowane jest wykonanie zbiornika 

retencyjnego w Raciborzu, którego zadaniem będzie zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

naszej gminy ,    

► otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę kanalizacji w Kobylicach, jest ogłoszony 

przetarg i planujemy ukończenie tej inwestycji  w  2011r , 

► jest przygotowywana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji w Landzmierzu,  
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► jako Gmina korzystamy z Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich i na okres 

programowania 2007-2013 możemy maksymalnie 4 000 000,-zł na budowę kanalizacji                

w swoich miejscowościach, te środki finansowe wystarczą na Kobylice i Landzmierz,   

► wyremontowano Ośrodek Zdrowia w Cisku, 

► wybudowano budynek wielofunkcyjny w Łanach, z ośrodkiem zdrowia, z biblioteką,                   

z remizą strażacką i świetlicą wiejską, 

► jest przygotowany projekt na budowę ścieżek rowerowych,  które będą przebiegać po wale 

przeciwpowodziowym i z chwilą otrzymania dofinansowania na tę kosztowną inwestycję 

2 500 000zł będzie możliwość rozpoczęcia prac   od miasta Kędzierzyna Koźla w kierunku 

wsi Landzmierza  , 

► wszystkie miejscowości naszej gminy biorą udział w projekcie „Odnowa Wsi” jest 

złożonych szereg projektów „małych” : plac przed GOK-iem, świetlice wiejskie w Podlesiu i 

Przewozie , będzie plac przed Urzędem Gminy łącznie z parkingiem, modernizacja byłej 

szkoły w Miejscu Odrzańskim, zagospodarowanie terenu  przed Remizą OSP w Roszowickim 

Lesie. 

► Gmina otrzymała certyfikat „Gminy Ferpley”, zostało to poprzedzone wizytacją i audytem 

specjalistów z Warszawy, przyznanie  certyfikatu jest  oceną dotychczasowych osiągnięć 

gminy w zakresie sprzyjania i rozwojowi małych przedsiębiorstw, wiele rzeczy jest jeszcze do 

zrobienia, podejmując uchwałę o przystąpieniu do opracowania nowego planu  

zagospodarowania przestrzennego , po wybudowaniu wałów przeciwpowodziowych takie 

warunki dla rozwoju przedsiębiorczości będą zupełnie inne, bezpieczne do realizacji, 

► jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych są na bieżąco doposażone,   

► są  bardzo dobrze wyposażone nasze szkoły (PSP i Gimnazjum), tym samym są stworzone 

odpowiednie warunki  do nauki , 

► jeżeli chodzi o przedszkola to ostatnia powódź (maj 2010), zniszczyła placówkę w Cisku               

i filię w Kobylicach , przedszkole w Kobylicach jest wyłączone z użytkowania , jeżeli 

otrzymamy dofinansowanie na budowę nowego przedszkola  to będziemy  budować nowe 

przedszkole natomiast rozważymy jeszcze istnienie filii w Kobylicach. 

► baza sportowa na terenie gminy jest również na bieżąco dofinansowana ze środków 

budżetowych i jest w bardzo dobrym stanie, hala sportowa, boiska sportowe są naszą 

promocją , 

► aby nie przedłużać obrad sesji, pominięto wykonane  prace  w poszczególnych sołectwach, 

ponieważ radni doskonale wiedzą co zrobiono , zostanie to wymienione na zebraniach 

wiejskich, 

Na zakończenie swojej wypowiedzi  Wójt Gminy poinformował, że dzięki pozyskiwaniu 

środków finansowych, nasza gmina, nasze miejscowości  wyglądają piękniej, dzieje się 

dobrze. Czas bardzo szybko leci, jeszcze czujemy atmosferę I Sesji tej kadencji a już  

kadencja się kończy i przed nami kolejne wybory   

Ad.5 . Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk przedstawiła informacje          

o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, oraz podsumowanie swojej 

działalności za okres V kadencji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji. 

Odczytała opinie Urzędu Skarbowego z Kędzierzyna-Koźla nt oświadczeń majątkowych 

(ostatnich złożonych w V kadencji) – załącznik nr 4 do niniejszego protokółu sesji.  

Podziękowała radnym i sołtysom za współpracę , szczególnie doceniła pracę sołtysów. 
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Ad. 6. Przewodniczący stałych komisji Rady przedstawili sprawozdania z prac komisji za 

okres V Kadencji: 

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

dyskusja : 

Sączawa Elżbieta- odbyły się spotkania z przedsiębiorcami z naszej gminy, spotkania te 

cieszą się zadowoleniem wśród przedsiębiorców, zaproponowała aby zorganizować kolejne 

spotkanie przedsiębiorców  z  Urzędem Pracy, ponieważ można otrzymać dofinansowanie na 

tworzenie miejsc pracy. 

-   Piegza Adalbert przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej, 

- Wurst Alojzy przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego, 

Sprawozdania z prac komisji w okresie kadencji stanowią załączniki nr 5,6,7, do protokółu 

sesji. 

Ad.7  Wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej Kurfeld Alfred przedstawił sprawozdanie z 

przeprowadzonych kontroli  w  2010r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokółu 

sesji.  

Ad.8 . Omówiono usługę odbioru odpadów komunalnych  wykonywanych prze Firmę  

REMONDIS oraz omówiono proponowaną  podwyżkę opłat . Odpowiedzi na pytania  

udzielał Prezes Firmy REMONDIS –P.Henryk Dylong. Ustalono aby podjąć uchwałę                    

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi                   

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

na terenie Gminy Cisek 

Natomiast jeżeli nie zostanie podwyższona opłata środowiskowa  to opłaty za wywóz 

nieczystości  nie zostaną podwyższone tak zapewnił P.Henryk Dylong. 

Ad.9. Podjęcie uchwał.  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi    w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek, która została omówiona 

przez Prezesa   Firmy REMONDIS . Radni nie wnieśli żadnych pytań. Projekt uchwały 

poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                        – 12 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania - 1 głos, 

Uchwała Nr XL/204/10 Rady Gminy Cisek z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie   

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi    w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie 

Gminy Cisek większością głosów została podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 9 do 

protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010r. Udzielono 

głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami, 

rozdziałami i paragrafami. 
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dyskusja: 

Sołtys Kazimiera Lewicka – czy planowany jest remont całej ulicy Harcerskiej ? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-  jest ujęty tylko ten odcinek ul. Harcerskiej , który jest 

własnością Gminy. 

Radny Adam Roman-  ul. Malczewskiego w Roszowickim Lesie jest nieprzejezdna, 

należałoby tę drogę wyłączyć z ruchu i odpowiednio ją oznakować, 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- ulica ta będzie remontowana z pieniędzy 

powodziowych i jeżeli zrobimy ją teraz i z własnych środków finansowych to dofinansowania 

nie otrzymamy. 

Radna Lewandowska Adelajda zapytała o kwotę 128 000zł i 65 000zł? zgłosiła łatanie dziur  

na ul.Cichej w Landzmierzu. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- 128 000zł na łatanie dziur  na drogach i zrobienie 

nowej nawierzchni na ul. Nowej w Cisku, natomiast 65 000zł przeznaczone zostanie na 

przygotowanie dokumentacji projektowej  dróg do remontu, odnośnie ul.Cichej –powinna być 

zrobiona nowa nawierzchnia.  

zakończono dyskusję: 

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok poddano pod głosowanie :  

za przyjęciem                        –  13głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania - 0 głos, 

Uchwała Nr XL/205/10 Rady Gminy Cisek z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie 

zmian do budżetu gminy Cisek na 2010rok została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 10 do protokółu sesji.  

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad. 10. Przedyskutowano sprawy  sołeckie : 

► czy rów na ul. Jama w Przewozie będzie robiony? 

► czy Poczta w Cisku będzie likwidowana ? 

► zgłoszono zapotrzebowanie na frezowany: do Miejsca Odrzańskiego, do Landzmierza na 

ul. Łąkową i Biadaczów.  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- rów w Przewozie na ul. Jama będzie robiony przez 

Pana Kurfelda, odnośnie likwidacji Poczty w Cisku nie jest nic uzgodnione z Wójtem 

zostanie to sprawdzone, frezowany  można wykorzystać do łatania dziur tylko należy prace 

wykonywać przy dobrej pogodzie. 

Ad.11. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek poinformowała, że otrzymała odpowiedź na 

interpelację dotyczącą remontu drogi wojewódzkiej nr 410 w Kobylicach. Odpowiedź  

Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich stanowi załącznik nr 11,12 do 

protokółu sesji.  

Ad.12.  Wójt Gminy Cisek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Cisek złożyli  podziękowanie 

radnym  za dobrą współpracę w okresie całej kadencji. Wręczono Radnym dyplomy 

gratulacyjne wraz  oznakami z herbem gminy i w bardzo przyjemnej atmosferze zakończono 

obrady XL-ostatniej  Sesji Rady Gminy Cisek V kadencji - godz. 18.45.   

Protokółowała : 

Małgorzata Siegmann  

 

         Przewodnicząca 

       Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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