
Protokół 

z obrad III Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 30 grudnia  2010r-godz.10.
00

 
 

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

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

i  pracowników urzędu. Sprawdziła prawomocność obrad sesji na 15 radnych obecnych 13              

( nieobecni: Kaduk Jan, Sączawa Zbigniew ). Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 

protokółu sesji. Obrady sesji są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. 

Ad.2 Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała porządek obrad III Sesji i zapytała uwagi-

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

pkt7g projektu uchwały w sprawie  przyjęcia „ Rocznego programu współpracy Gminy Cisek 

z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2011roku”. Przyjęcie wniosku zgłoszonego przez Przewodniczącą Rady 

Gminy Cisek poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                            - 13 głosów,  

przeciw                                       – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania    – 0 głosów,  

Wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie : przyjęcia 

„ Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami  pozarządowymi  oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011roku” jednogłośnie 

przyjęto. Porządek obrad po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:  

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad              

      3. Przyjęcie protokółu z obrad II Sesji Rady Gminy   

      4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym  

5. Informacja i komunikaty przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

6. Procedura  uchwalenia budżetu gminy na 2011r 

a/ odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

b/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                            

o projekcie uchwały budżetowej, 

c/ odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

d/odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

e/ dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami 

komisji problemowych, 

f/ głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu, 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/ uchwalenia budżetu gminy na 2011rok, 

            b/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisek na lata 2011-2021, 

            c/ zmiany do budżetu gminy na 2010r, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            d/ wyrażenia opinii przyjęcia projektu uchwały  Sejmiku Województwa  

                Opolskiego w sprawie  przekształcenia poprzez likwidację działalności  

                medycznej Samodzielnego Publicznego  Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-  

                Reumatologicznych z siedzibą w KUP, 

            e/ zmiany uchwały  Nr XXXIX/200/10 Rady Gminy Cisek  z dnia 28 października          

                  2010 w sprawie  określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości  na       

                  terenie Gminy Cisek , 

             f/  zmiany  uchwały  Nr XXXVII/169/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 05 grudnia               

                  2005r  w sprawie określenia  wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach   

                  budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości,  

                  podatek rolny i podatek leśny w gminie Cisek , 

             g/  przyjęcia „ Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami  

                  pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

                  w roku 2011roku” 

8.  Zapytania i oświadczenia radnych  

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych 

10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

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

poprzedniej sesji. Radni nie zgłosili żadnych uwag. Przyjęcie protokółu z obrad II Sesji Rady 

Gminy poddano pod głosowanie :   

za przyjęciem                           -12 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 1 głos, 

większością głosów protokół został przyjęty. 

 

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

działalności w okresie międzysesyjnym od 10.12.2010-30.12.2010r. Sprawozdanie stanowi 

załącznik do niniejszego protokółu. 

 

d y s k u s j a 

 

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

swojej działalności   w okresie międzysesyjnym tj od 10. 12.2010r do 30.12.2010r. 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego protokółu. 

 

Ad.6. Przystąpiono do procedury    uchwalenia budżetu gminy na 2011r. Prowadząca obrady 

przewodnicząca Rozwita  Szafarczyk odczytała :  

 

► projekt uchwały budżetowej na 2011r , stanowiącej załącznik nr 3 do protokółu,  

► Uchwałę Nr 487/10 z dnia 14 grudnia 2010r Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii  o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 

na 2011r stanowiącej załącznik nr 4 do protokółu sesji, 
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►  Uchwałę Nr 488/10 z dnia 14 grudnia 2010 r  w sprawie pozytywnej opinii  o możliwości 

sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Cisek na 2011r 

stanowiącej załącznik nr 5 do protokółu sesji, 

 

► Uchwałę Nr 489/10 z dnia 14 grudnia 2010r Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały                             

o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisek na lata 2011-2021wraz z wykazem 

przedsięwzięć oraz prognozą kwoty długu- załącznik nr 6 do protokółu sesji.  

► wyciąg z protokółu wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady z dnia 21 grudnia 2010r    

w sprawie pozytywnej  opinii projektu uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania 

deficytu określonego    w projekcie uchwały budżetowej Gminy Cisek na 2011r oraz projektu 

uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisek na lata 2011-2021,-załącznik nr 7 

  

Komisje nie wystosowały żadnych wniosków , pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał 

budżetowych,   w związku z czym punkty  6 d,e,f porządku obrad są bezprzedmiotowe, 

 

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011rok. Radni 

nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                        - 12 głosów,  

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania- 1 głos, 

Uchwała Nr III/ 12/10  Rady Gminy Cisek z 30 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy na 2011 rok większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr 8 do protokółu sesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Cisek na lata 2011-2021. Radni nie wnieśli żadnych pytań. Projekt uchwały poddano 

pod głosowanie :  

za przyjęciem                        - 13 głosów,  

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania- 0 głos, 

Uchwała Nr III/ 13/10  Rady Gminy Cisek z 30 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej jednogłośnie 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. Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały. Projekt 

uchwały poddano pod głosowanie:.  

za przyjęciem                        - 13 głosów,  

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania- 0 głos, 

Uchwała Nr III/ 14/10  Rady Gminy Cisek z 30 grudnia 2010 r w sprawie zmian do 

budżetu gminy na 2010r jednogłośnie została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do 

protokółu sesji.  
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  wyrażenia opinii przyjęcia projektu uchwały  

Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie  przekształcenia poprzez likwidację 

działalności    medycznej Samodzielnego Publicznego  Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-  

Reumatologicznych z siedzibą w KUP.  Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu 

uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                        - 12 głosów,  

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania- 1 głos, 

Uchwała Nr III/ 15/10  Rady Gminy Cisek z 30 grudnia 2010 r w sprawie  wyrażenia 

opinii przyjęcia projektu uchwały  Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie  

przekształcenia poprzez likwidację działalności    medycznej Samodzielnego Publicznego  

Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-  

Reumatologicznych z siedzibą w KUP została  jednogłośnie  podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 11 do protokółu sesji.  

       

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXIX/200/10 Rady 

Gminy Cisek  z dnia 28 października   2010 w sprawie  określenia  wysokości stawek podatku 

od nieruchomości  na   terenie Gminy Cisek. Radni nie wnieśli żadnych pytań do projektu 

uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                        - 13 głosów,  

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania- 0 głos, 

Uchwała Nr III/ 16/10  Rady Gminy Cisek z 30 grudnia 2010 r w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/200/10 Rady Gminy Cisek  z dnia 28 października   2010 w sprawie  określenia  

wysokości stawek podatku od nieruchomości  na   terenie Gminy Cisek została jednomyślnie 

podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokółu sesji. 

  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany  uchwały  Nr XXXVII/169/2005 Rady 

Gminy Cisek z dnia 05 grudnia 2005r  w sprawie określenia  wzorów informacji                                

o nieruchomościach i obiektach  budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na 

podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w gminie Cisek , Radni nie wnieśli 

żadnych pytań do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                        - 13 głosów,  

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania- 0 głos, 

Uchwała Nr III/ 17/10  Rady Gminy Cisek z 30 grudnia 2010 r w sprawie zmiany  

uchwały  Nr XXXVII/169/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 05 grudnia 2005r  w sprawie 

określenia  wzorów informacji    o nieruchomościach i obiektach  budowlanych, o gruntach     

i o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny                      

w gminie Cisek została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 13  do 

niniejszego  protokółu. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „ Rocznego programu współpracy 

Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2011roku”.  Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu 

uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                        - 13 głosów,  

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania- 0 głos, 

Uchwała Nr III/ 18/10  Rady Gminy Cisek z 30 grudnia 2010 r w sprawie przyjęcia „ 

Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi  oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011roku”została 

jednomyślnie podjęta . Uchwała stanowi załączmy nr 14 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał 

Ad. 8  Zapytania i oświadczenia radnych. Przedyskutowano sprawę czy radny może pełnić 

funkcje sołtysa. Ustalono aby radca prawny wydał opinię na piśmie w tej kwestii.  

Ad.9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. Żadne interpelacje nie wpłynęły. 

Ad.10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. Wójt Gminy Cisek podziękował za 

uchwalenie budżetu gminy na 2011rok   i zaprosił radnych na II część –uroczystą, sesji do 

Gminnego Ośrodka Kultury. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk 

słowami „ Zamykam obrady III sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz. 11.30. 

 

Protokółowała : Małgorzata Siegmann 

 

 

         Przewodnicząca 

       Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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