
 
 

Protokół 

z obrad I Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 02 grudnia 2010 r- godz. 15.30 

 

Ad.1.Przewodnicząca Rady Gminy Cisek poprzedniej kadencji Rozwita Szafarczyk  słowami 

„Otwieram obrady I Sesji Rady Gminy Cisek” dokonała otwarcia sesji. Na wstępie powitała 

nowo wybranych radnych i przedstawiła obecnych na sesji pracowników urzędu: Wójta 

Gminy Alojzego Parysa, który ponownie został wybrany na Wójta Gminy na VI kadencję 

Rady,  Sekretarza Urzędu  Jerzego Groegera, Panią Skarbnik Alinę Hanisz, pracownika biura 

rady Małgorzatę Siegmann. Złożyła radnym serdeczne życzenia z okazji wyboru na funkcję 

radnego życzyła owocnej pracy, podejmowania roztropnych i mądrych decyzji na kadencję 

2010-2014. Powitała redaktora „ Gazety Lokalnej” Jarosława Jurkowskiego. 

Zgodnie z art. 20.ust.1 pkt.2c przekazała dalsze prowadzenie obrad sesji najstarszemu 

wiekiem radnemu Adalbertowi Piegza. Poprosiła Pana Adalberta do stołu prezydialnego.  

Prowadzący obrady Sesji Radny Adalbert Piegza, przystąpił do realizacji porządku obrad, 

który przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Wręczenie zaświadczeń gminnej komisji wyborczej stwierdzających wybór na radnego.  

3. Złożenie ślubowania przez radnych.  

4. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

5. Autoprezentacja radnych. 

6. Powołanie komisji skrutacyjnej. 

7. Wybór w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Gminy 

8. Wybór w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

9. Sprawozdanie dotychczasowego Wójta Gminy o stanie gminy.  

10. Dyskusja nad sprawozdaniem . 

11. Zapytania i oświadczenia radnych. 

12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Zapytał o uwagi, wnioski do przedstawionego porządku obrad. Radni nie wnieśli żadnych 

uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 

 Ad.2. Udzielono głosu Przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku 

Ryszardowi Snella, który wręczył radnym zaświadczenia o  wyborze na Radnego Gminy 

Cisek . Wręczając zaświadczenia składał życzenia owocnej pracy w Radzie Gminy Cisek. 

  

Ad.3. Przystąpiono do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Prowadzący 

obrady I sesji Adalbert Piegza odczytał rotę ślubowania „ Wierny Konstytucji i Prawu 

Rzeczypospolitej Polskiej  ślubuję obowiązki radnego sprawować godnie rzetelnie                  

i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 

 

 

 

 

 



 Radni na stojąco  z podniesioną lewą ręką składali ślubowanie poprzez wypowiedzenia słowa 

„ ślubuję”,  lub „ ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg”.: Rota ślubowania stanowi załącznik nr 1 do 

protokółu sesji. 

►  Adam Roman     -        „ślubuję tak mi dopomóż Bóg” 

 Furman Dawid  -         „ślubuję tak mi dopomóż Bóg” 

►  Basista Leonard -         „ślubuję tak mi dopomóż Bóg” 

►  Barucha Andrzej-          „ślubuję tak mi dopomóż Bóg” 

 Hałas Diter-                „ślubuję tak mi dopomóż Bóg” 

 Kaduk Jan           -      „ślubuję tak mi dopomóż Bóg” 

 Lewicka Kazimiera - „ ślubuję tak mi dopomóż Bóg” 

 Proksza Donata -        „ślubuję tak mi dopomóż Bóg” 

 Piegza Adalbert -       „ ślubuję tak mi dopomóż Bóg” 

 Ryborz Anna   -          „ślubuję tak mi dopomóż Bóg” 

 Sączawa Zbigniew-   „ ślubuję tak mi dopomóż Bóg” 

►  Stania Gerard-            „ślubuję tak mi dopomóż Bóg” 

►  Szafarczyk Rozwita - „ślubuję tak mi dopomóż Bóg” 

 Wyżgoł Benedykta -  „ ślubuję tak mi dopomóż Bóg” 

 Wurst Alojzy -            „ślubuję tak mi dopomóż Bóg” 

 

Ad. 4.. Obrady I Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne na 15 radnych obecnych 15. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 2 do protokółu sesji. 

 

Ad.5. Prowadzący Adalbert Piegza, poinformował, że autoprezentacja radnych jest bardzo 

pomocna do dokonania składów osobowych komisji stałych rady, których skład zostanie 

ustalony na następnej sesji. Statut Gminy ustala, że w Radzie Gminy Cisek funkcjonują 

następujące komisje: 

1) gospodarczo-budżetowa, 

2) oświaty, kultury, zdrowia , rodziny i spraw socjalnych, 

3) rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego, 

Prosił radnych aby o przedstawienie się, poinformowanie jaką wieś reprezentuje, czym 

zajmuje się na co dzień.   

 Adam Roman- reprezentuje  miejscowość Roszowicki Las, pracuje w Zakładach 

Azotowych Kędzierzyn-Koźle, ma własną firmę remontowo-budowlaną, działacz OSP-

Komendant Gminny, 2 dzieci, żonaty,        

 Furman Dawid -  reprezentuje miejscowość Błażejowice, pracuje jako konstruktor            

w RAFAME-cie  Racibórz, kawaler, 

 Basista Leonard -   reprezentuje miejscowości Roszowice i Nieznaszyn, jest w wieku 

70lat- emeryt, pełnił funkcję delegata do Sejmiku Województwa Opolskiego, był 

członkiem Zarządu Gminy Cisek , był przewodniczącym komisji gospodarczo-

budżetowej.  

 Barucha Andrzej – reprezentuje miejscowość  Cisek,  żonaty ,2 dzieci, pracuje                                   

w Zakładach Azotowych Kędzierzyn-Koźle,          

 Hałas Diter-     reprezentuje miejscowość  Dzielnica, 53 lat, żonaty 2 dzieci, prowadzi 

gospodarstwo rolne, od roku 2002 jest radnym, 

 Kaduk Jan – reprezentuje miejscowość Łany, 2 dzieci, pracuje w firmie zagranicznej, jest 

działaczem OSP,  
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 Lewicka Kazimiera - reprezentuje miejscowość  Cisek, 3 dzieci, w latach 1990-1998 była 

radna, od 1998r pełni funkcje sołtysa Cisek, 

 

 Proksza Donata -  reprezentuje miejscowość  Cisek, rolnik –agroturysta, mężatka, 2 

dzieci,  

 Piegza Adalbert -  reprezentuje miejscowość Sukowice ,jest w wieku 72 lata, emeryt,  

 Stania Gerard- radny wsi Podlesie i Miejsce Odrzańskie, żonaty, 3 dzieci, prowadzi 

gospodarstwo rolne,  

 Ryborz Anna- reprezentuje miejscowość Przewóz, mężatka,  4 dzieci, od 4 lat  pełni 

funkcję sołtysa, 

 Szafarczyk Rozwita-  reprezentuje miejscowość Kobylice, 51 lat, wdowa, matka 3 synów, 

od 1979 r pracownik Gminnej Spółdzielni „SCh” w Sukowicach pracowała na różnych 

stanowiskach, od 18 lat pełni funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej tej spółdzielni, 

jest magistrem pedagogiki pracy posiada 2 specjalizacje: nauczycielską i higieny pracy, w 

poprzedniej kadencji była Przewodniczącą Rady Gminy Cisek. 

 Sączawa Zbigniew- reprezentuje miejscowość Landzmierz, żonaty, 2 dzieci, ma własną 

firmę remontowo-budowlaną,  

 Wurst Alojzy- reprezentuje miejscowość Steblów, 57 lata, żonaty, 3 dzieci, pełnił funkcję 

radnego w IV i V  kadencji, pracował w komisji rolnictwa, 

 Wyżgoł Benedykta -  reprezentuje miejscowość Łany, mężatka, 3 dzieci, pracuje we  

własnym gospodarstwie rolnym, 

Zakończono autoprezentację radnych  

Ad.6. Przystąpiono do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego                                        

i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cisek. Prowadzący obrady Adalbert Piegza prosił           

o zgłoszenie kandydatów do składu komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne 

głosowanie: 

1. Furman Damian - wyraził zgodę, został zgłoszony przez Kazimierę Lewicka 

2. Stania Gerard - wyraził zgodę, został zgłoszony przez Alojzego Wursta  

3. Ryborz Anna  – wyraziła zgodę, została zgłoszona przez Rozwitę Szafarczyk 

Innych kandydatur nie zgłoszono, prowadzący obrady zamknął listę zgłaszania kandydatów. 

Skład zgłoszonej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnych wyborów na 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cisek poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 12 głosów, 

przeciw                                       -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania - 3 głosów, 

Skład komisji skrutacyjnej większością głosów  przyjęto. 

 

Ad.7. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Cisek . Prowadzący obrady 

sesji Piegza Adalbert prosił o zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy 

Cisek: 

1. Szafarczyk Rozwita - wyraziła zgodę, została zgłoszona przez Annę Ryborz, 

2. Adam Roman    - wyraził zgodę, został  zgłoszony przez Andrzeja Barucha , 

 

 

 

 

 
-3- 

Protokół z obrad I Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 02 grudnia 2010 r- 

 

 



 

 

 

Innych kandydatów nie zgłoszono,  zakończono zgłaszanie kandydatów na 

przewodniczącego rady , zamknięcie listy poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                       -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania - 0 głosów, 

Listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Cisek jednogłośnie  zamknięto. 

Komisja skrutacyjna wybrała ze swojego grona przewodniczącego, którym został Gerard 

Stania , Pani Anna Ryborz i Furman Dawid zgodnie z wyborem to członkowie komisji 

skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna przygotowała 13 kart do głosowania i przedstawiła 

procedurę głosowania. Rozdano radnym karty do głosowania i radni kolejno zgodnie z listą 

obecności  podchodzili do urny i wrzucali oddane głosy. W głosowaniu nie brali udziału 

kandydaci na Przewodniczącego Rady Gminy Cisek. 

Ogłoszono 10 min. przerwę. 

Komisja w tym czasie przeliczyła głosy i sporządziła protokół. 

Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej Stania Gerard odczytał protokół                          

z przeprowadzonego tajnego głosowania na przewodniczącego rady. Protokół stanowi 

załącznik nr 3 do protokółu sesji. 

Radna Rozwita Szafarczyk otrzymała – 7 głosów, Radny Adam Roman – 6 głosów,  

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Przewodniczącą Rady Gminy  Cisek 

została Radna  Rozwita Szafarczyk-7 głosów.  

Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Cisek z dnia 02 grudnia 2010r  w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Cisek większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 4 do protokółu sesji. 

Radna Rozwita Szafarczyk podziękowała za dokonany wybór i przystąpiła do prowadzenia 

dalszych obrad sesji. 

 

Ad.8. Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Cisek. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk i prosiła radnych               

o zgłoszenie kandydatur na wiceprzewodniczącego, 

1. Wyżgoł Benedykta - wyraziła zgodę, została  zgłoszona przez Ditra Hałasa, 

2. Adam Roman - wyraził zgodę, został zgłoszony przez  Jana Kaduka, 

Innych kandydatów nie zgłoszono, zakończono zgłaszanie kandydatów na 

wiceprzewodniczącego rady, zamknięcie listy poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                       -0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Listę zgłaszania kandydatów jednogłośnie  zamknięto. 

Komisja skrutacyjna przygotowała 13 kart do głosowania, które rozdzielono radnym. 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Stania Gerard omówił procedurę głosowania .                    

W głosowaniu nie brali udziału kandydaci na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cisek.  

Przystąpiono do procedury głosowania, radni kolejno pojedynczo podchodzili do urny                

i wrzucali kartę. Następnie ogłoszono 5 min przerwę, komisja skrutacyjna w tym czasie 

dokonała przeliczenia głosów i sporządzenia protokółu. 
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Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej Stania Gerard odczytał protokół z 

przeprowadzonego głosowania na wiceprzewodniczącego rady. W wyniku przeprowadzonego 

tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym  Rady Gminy  Cisek został Radny Adam Roman, 

który otrzymał 8 głosów.  Druga kandydatka  Wyżgoł Benedykta otrzymała – 5 głosów. 

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do protokółu sesji. 

Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Cisek z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cisek większością głosów została podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr 6 do protokółu sesji. 

Wiceprzewodniczący Adam Roman  podziękował za dokonany wybór. 

 

Ad.9 Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który na wstępie podziękował swoim 

wyborcom za dokonany wybór, złożył serdeczne życzenia radnym, życzył dobrej współpracy 

ku dobru naszej gminy. Przedstawił stan mienia komunalnego, który stanowi załącznik nr 7 

do protokółu sesji 

Ad.10. Radni nie wnieśli żadnych pytań do sprawozdania o stanie mienia komunalnego 

gminy składanego przez Wójta Gminy. 

Ad.11. Radna Ryborz Anna – zwróciła się z prośbą aby zawiadomienia na sesję wraz z 

materiałami dostarczano w miarę możliwości wcześniej. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- dokumenty są wysyłane na 7 dni przed sesją, jedynie 

uchwała budżetowa jest doręczana przed sesją ponieważ projekt tej uchwały jest 

modyfikowany na bieżąco.   

PRG Rozwita Szafarczyk poinformowała, że  w poprzedniej kadencji również były takie 

uwagi odnośnie uchwał budżetowych, i zaczęto praktykować ,że po omówieniu zmian do 

budżetu gminy ogłoszono 10 min. przerwy, aby radni mogli zmiany przedyskutować, 

zapewniła, że w tej kadencji również będzie to praktykowane.   

Radny Adam Roman- zgłosił  wniosek aby zawiadomienia na posiedzenia Rady wysyłać 

wcześniej, uważa, że zawiadomienie na dzisiejszą sesję otrzymał za późno. Wnioskuje aby 

bezwzględnie pilnować terminów doręczania dokumentów. 

Sekretarz Gminy Jerzy Groeger udzielił wyjaśnień, zwołanie pierwszych dwóch sesji na ogół 

nie można terminowo ustalić ponieważ związane to jest z opublikowaniem wyborów w 

Dzienniku Urzędowym. 

Ustalono:  termin 7 dniowy będzie dotrzymywany, wyjątkiem będą przyczyny niezawinione. 

Ad.12. Szczegóły odnośnie pozostałych sesji  zostaną uzgodnione z Panią Przewodniczącą. 

Wstępnie możemy ustalić, że sesje będą odbywać się w poniedziałki o godz. 15.00, awaryjnie 

w piątki godz.15.00. 

Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk potwierdziła , że może być następna sesja 10.12.2010        

o godz. 15.00, której głównym tematem będzie zaprzysiężenie Wójta Gminy i powołania 

komisji rady.  

Radni przyjęli do wiadomości ustne powiadomienie i dostarczenie materiałów w terminie 

późniejszym. 

Przewodnicząca zapytała czy są jeszcze jakieś wnioski, zapytania? 

Radni nie zgłosili żadnych wniosków, w związku z czym porządek został wyczerpany. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „ Zamykam Obrady I Sesji 

Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- 18.20. 

 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

         Przewodnicząca 

       Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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