
 

   Protokół 
z obrad IV Sesji Rady Gminy Cisek 
z dnia 21 lutego  2011r-godz.14.00 

 
 

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

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

radnych, sołtysów, pracowników urzędu . Sprawdziła prawomocność obrad sesji                      

na 15 radnych obecnych 14 ( nieobecni: Wurst Alojzy  ). 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 IV Sesji i zapytała 

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

obrad pkt 6 k oraz 6 ł – dwóch projektów uchwał  w sprawach : 

►  przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „ Czysty Region” z siedzibą                     

      w Kędzierzynie-Koźlu, 

► wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru w drodze inkasa podatku i opłat 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z obrad III Sesji Rady Gminy Cisek. 

4. Informacja Wójta  Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5.  Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach                     

w okresie międzysesyjnym   

6. Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/   zmian do budżetu gminy na 2011r 

              b/  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu                         

                 w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2011r   

             c/ odwołania przedstawiciela Gminy Cisek w  Radzie Społecznej Samodzielnego             

                 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Zakład Zdrowia Publicznego                                    

                  i   Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie-Koźlu, 

             d/  powołania przedstawiciela Gminy Cisek w  Radzie Społecznej Samodzielnego             

                  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Zakład Zdrowia Publicznego                                            

                   i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie-Koźlu, 

             e /  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środki  

                  stanowiących fundusz sołecki, 

             f/  rozpatrzenia skargi w sprawie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego 

             g/   przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony  

                  Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

              h/ trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu      

                  interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  

              i/  uchwalenia  Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

                  Alkoholowych na 2011r   

              j/   przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „ Czysty Region” z siedzibą                     

                  w Kędzierzynie-Koźlu, 

              k/ przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na I półrocze 2011r   

       7.   Przedstawienie planów pracy na I półrocze 2011 r   komisji stałych rady. 

8.   Zapytania i oświadczenia radnych, 

      9.   Informacje oraz zapytania sołtysów, 



      10.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji 

 

Wniosek przewodniczącej Rady Gminy Cisek poddano pod głosowanie :  

za przyjęciem                             - 14 głosów, 

przeciw                                         - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania     – 0 głosów, 

Zmiany do porządku obrad zostały jednomyślnie przyjęte  i porządek obrad po zmianach 

przedstawia się następująco : 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z obrad III Sesji Rady Gminy Cisek. 

4. Informacja Wójta  Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5.  Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach                     

w okresie międzysesyjnym   

6. Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/   zmian do budżetu gminy na 2011r 

              b/  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu                         

                 w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2011r   

             c/ odwołania przedstawiciela Gminy Cisek w  Radzie Społecznej Samodzielnego             

                 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Zakład Zdrowia Publicznego                                    

                  i   Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie-Koźlu, 

             d/  powołania przedstawiciela Gminy Cisek w  Radzie Społecznej Samodzielnego             

                  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Zakład Zdrowia Publicznego                                            

                   i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie-Koźlu, 

             e /  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środki  

                  stanowiących fundusz sołecki, 

             f/  rozpatrzenia skargi w sprawie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego 

             g/   przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony  

                  Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

              h/ trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu      

                  interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  

              i/  uchwalenia  Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

                  Alkoholowych na 2011r   

              j/   przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „ Czysty Region” z siedzibą                     

                  w Kędzierzynie-Koźlu, ( zmiany określone w § 1 uchwały Nr XIII/14/10.) 

              k/  przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „ Czysty Region” z siedzibą                     

                  w Kędzierzynie-Koźlu,( zmiany określone w § 1 uchwały XIII/15/10) 

               l/ przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na I półrocze 2011r, 

               ł/ wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru w drodze inkasa podatku i opłat 

       7.   Przedstawienie planów pracy na I półrocze 2011 r   komisji stałych rady. 

8.   Zapytania i oświadczenia radnych, 

      9.   Informacje oraz zapytania sołtysów, 

      10.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji 
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Ad. 3. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi do 

protokółu z obrad poprzedniej sesji . radni nie zgłosili żadnych uwag. Przyjecie protokółu 

poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                          -14 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania - 0 głosów, 

Protokół z obrad poprzedniej sesji został jednomyślnie  przyjęty. 

 

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

działalności w  okresie międzysesyjnym tj. od 30.XII.2010r do 21. II. 2011r. Sprawozdanie 

stanowi załącznik do niniejszego protokółu . 

 

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

swojej działalności  w  okresie międzysesyjnym tj. od 30.XII.2010r do 21. II. 2011r 

stanowiące załącznik  nr 3 do niniejszego protokółu. 

 

Ad.6 . Przystąpiono do podjęcia uchwał. 

 Przystąpiono do omówienia zmian do budżetu gminy na 2011r , udzielono w tym temacie 

głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami 

rozdziałami i paragrafami.  

Przewodnicząca  Rady Gminy Cisek  poinformowała, że wszelkie zmiany do budżetu gminy 

są omawiane przez komisję gospodarczo-budżetową, która w tym temacie wydaje opinię. 

Udzielono głosu przewodniczącemu tej komisji Leonardowi Basiście, który potwierdził, że 

komisja omawiała zmiany budżetowe i pozytywnie je opiniuje.  

Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                             – 14 głosów,  

wstrzymało się od głosowania     – 0 głosów, 

przeciw                                         - 0 głosów, 

  

Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 lutego 2011r w sprawie zmian do 

budżetu gminy na 2011r została jednogłośnie przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do 

protokółu sesji.  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów terapii Zajęciowej            

w 2011r. Projekt uchwały  został  omawiany  pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Oświaty. Radni nie wnieśli żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  

 za przyjęciem                              - 14 głosów, 

przeciw                                           - 0 głosów 

wstrzymało się  od głosowania – 0 głosów, 

Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 lutego 2011 r w sprawie   udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu  w zakresie prowadzenia 

Warsztatów terapii Zajęciowej w 2011r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 5 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy w Radzie 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zakład Zdrowia 

Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie - Koźlu. Radni nie wnieśli żadnych 

pytań do projektu uchwały . Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 
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 za przyjęciem                              - 14 głosów, 

przeciw                                           - 0 głosów 

wstrzymało się  od głosowania      – 0 głosów, 

 Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 lutego 2011 r w sprawie odwołania 

przedstawiciela Gminy w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej – Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej  w Kedzierzynie – 

Koźlu została jednomyślnie podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokółu sesji. 

  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy w Radzie 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zakład Zdrowia 

Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie - Koźlu. Przewodnicząca Rady 

Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zaproponowała Radną Annę Ryborz, która wyraziła zgodę . 

Innych propozycji nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                              - 13 głosów, 
przeciw                                           - 0 głosów 
wstrzymało się  od głosowania – 1 głosów, 
 Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 lutego 2011 r w sprawie powołania  

przedstawiciela Gminy w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej – Zakład Zdrowia Publicznego  i Medycyny Profilaktycznej w Kedzierzynie – 

Koźlu została jednomyślnie podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie                      

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

W związku z tym iż większość sołtysów jest „nowych” i dopiero zapoznają się z  pełnieniem 

tej funkcji,  ustalono,  aby projekt uchwały przyjąć , a po roku czasu sołtysi zdecydują czy na 

2013 wyodrębnić fundusz sołecki . 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                               - 14 głosów, 
przeciw                                           - 0 głosów 
wstrzymało się  od głosowania – 0 głosów, 
 Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 lutego 2011 r w sprawie nie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokółu sesji. 
 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Cisek wobec  skargi 

Heleny Zajchowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. udzielono głosu przewodniczącej komisji 

rewizyjnej Kazimierze Lewickiej, która odczytała stanowisko komisji stanowiącej załącznik 

do omawianego projektu uchwały. Komisja Rewizyjna i Rada Gminy  Cisek uznaje skargę za 

nie  zasadną. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                              - 14 głosów, 

przeciw                                           - 0 głosów 

wstrzymało się  od głosowania      – 0 głosów, 

Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 lutego 2011 r w sprawie stanowiska 

Rady Gminy Cisek wobec  skargi Heleny Zajchowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. została 

jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania  

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Udzielono głosu 

Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych   Donacie Proksza , 

która poinformowała, że projekt uchwały był omawiany i komisja pozytywnie zaopiniowała, 

potwierdziła, że problem przemocy istnieje na terenie naszej gminy i podjęcie uchwały jest 

uzasadnione.. Radni nie zgłosili żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie  

za przyjęciem                              - 14 głosów, 

przeciw                                           - 0 głosów 

wstrzymało się  od głosowania      – 0 głosów, 

Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 lutego 2011 r w sprawie Gminnego 

Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy    w Rodzinie. 

została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokółu sesji 

 
 

 Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Projekt uchwały również przedstawiono na komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw 

socjalnych i został pozytywnie zaopiniowany. Radni nie wnieśli żadnych pytań . Projekt 

uchwały poddano pod głosowanie :  

za przyjęciem                              - 14 głosów, 

przeciw                                           - 0 głosów 

wstrzymało się  od głosowania      – 0 głosów, 

Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 lutego 2011 r w sprawie trybu            

i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania  została jednomyślnie podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr  

11 do protokółu sesji . 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki      

i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2011r. Udzielono głosu Przewodniczącej 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych   Donacie Proksza , która 

poinformowała, że projekt uchwały był omawiany i komisja pozytywnie zaopiniowała.              
Radni nie wnieśli żadnych pytań . Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

 za przyjęciem                              - 14 głosów, 

przeciw                                           - 0 głosów 

wstrzymało się  od głosowania      – 0 głosów, 

Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 lutego 2011 r w sprawie uchwalenia  

Gminnego Programu Profilaktyki      i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2011r 

została jednomyślnie podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr  12 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku 

Międzygminnego „ Czysty Region” z siedzibą    w Kędzierzynie-Koźlu. Przewodnicząca 

Rady Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały dotyczący zmian określonych   

w § 1 uchwały Nr XIII/14/10 Zgromadzenia  tego Związku z dnia 29 grudnia 2010r                          

i zapytała o uwagi do omawianego projektu. Radni nie wnieśli żadnych uwag do omawianego 

projektu.  
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projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                         – 14  głosów, 

przeciw                                  -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów,  

Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 lutego 2011r w sprawie przyjęcia 

zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 

została jednogłośnie przyjęta. Uchwała stanowi załącznik  nr 13 do  protokółu sesji.  
  

 

 Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku 

Międzygminnego „ Czysty Region” z siedzibą    w Kędzierzynie-Koźlu. Przewodnicząca 

Rady Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały dotyczący zmian określonych   

w § 1 uchwały Nr XIII/15/10 Zgromadzenia  tego Związku z dnia 29 grudnia 2010r                          

i zapytała o uwagi do omawianego projektu. Radni nie wnieśli żadnych uwag do omawianego 

projektu. Projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                         – 14  głosów, 

przeciw                                  -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów,  

Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 lutego 2011r w sprawie przyjęcia 

zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 

została jednogłośnie przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do  protokółu sesji.  
  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia  planu pracy komisji rewizyjnej na               

I półrocze 2011r.  Radni nie wnieśli żadnych pytań do planu pracy komisji rewizyjnej .Projekt 

uchwały poddano pod głosowanie :  

za przyjęciem                         – 14  głosów, 

przeciw                                  -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów,  

Uchwała Nr IV/30 /2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 lutego 2011r w sprawie przyjęcia 

planu pracy komisji rewizyjnej na I półrocze 2011r. została jednogłośnie przyjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr 15 do  protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru 

w drodze inkasa podatku i opłat. Radny Stania Gerard zapytał o  wynagrodzenie inkasentów, 

jaki procent prowizji otrzymują. Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień -5,3% od 

zainkasowanych pieniędzy. Innych pytań nie zgłoszono.  Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie:    

za przyjęciem                         –  13  głosów, 

przeciw                                  -     0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 1 głosów,  

Uchwała Nr IV /31 /2011 Rady Gminy Cisek z dnia 21 lutego 2011r w sprawie 

wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru w drodze inkasa podatku i opłat została 

jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 
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Ad. 7. Udzielono głosu przewodniczącym komisji stałych rady, którzy przedstawili palny 

pracy na I półrocze 2011r stanowiące załączniki 17,18,19, do niniejszego protokółu 

- Donata Proksza przewodnicząca Komisji Oświaty , Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, 

- Basista Leonard przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej, 

- Piegza Adalbert z-ca przewodniczącego  Komisji Rolnictwa , Ochrony Środowiska                                     

   i Porządku Publicznego , 

Ad.8. Przedyskutowano temat zerwanych  i zamalowanych tablic miejscowości  „Sukowice”, 

ustalono, że sprawa tablic tz. uzupełnienie skradzionych i zmycie zamalowanych trwa za 

długo.  

Radny Piegza Adalbert poinformował, że złożył interpelację w sprawie naprawy 

uszkodzonego mostku przy drodze powiatowej  w Sukowicach. 

Następnie przedyskutowano :  

- temat pieniędzy powodziowych  z przeznaczeniem na remont posesji, dróg, i innych, Wójt 

Gminy poinformował, że żadne pieniądze do urzędu  nie wpłynęły. 

- dalszą budowę wałów przeciwpowodziowych, który sukcesywnie będzie robiony od strony 

woj. śląskiego i w 2014r inwestycja ma być zakończona. 

- uregulowanie spornego stanu prawnego boiska w Łanach, powołano w tej sprawie zespół,  

w następującym składzie: Basista Leonard, Stania Gerard, Furman Dawid,Kaduk Jan, do 

przeprowadzenia rozmów z właścicielami działki P. Szynol. 

 Ad. 9. Sołtys wsi Błażejowice  Kurfeld Alfred – zapytał w sprawie remontów i oświetlenia 

dróg, „ ludzie chcą żyć jak w XXI wieku”, niektóre remonty dróg powinny być robione „od 

ręki” a nie jak czeka się latami. Zwrócił się z prośbą o zakup kamienia na utwardzenie 

poboczy przy drogach w Błażejowicach. 

Sołtys Elżbieta Sączawa zabrała głos w imieniu sołtysów i  zgłosiła wniosek o  podwyższenie 

diety dla sołtysów co najmniej  o 100% , ponieważ sołtysi starają się dobrze wykonywać 

swoje obowiązki i sołtysi dokładają do tej działalności. 

Odnośnie środków finansowych powodziowych II transzy wyjaśniła , że osobiście dzwoniła 

do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu i do Ministerstwa, ponieważ sama oczekuje na II transzę 

w związku z prowadzeniem firmy, prace remontowe są pozaczynane a mieszkańcy nie mają 

pieniędzy na ich ukończenie. 

Przedyskutowano temat uszkodzonych dróg przez transport ciężki przewożący buraki 

cukrowe: np. ul. Braci Wolnych.   

Radny Basista Leonard – wnioski z zebrań wiejskich, które odbyły się podczas wyborów 

sołtysów i rad sołeckich przedstawić na najbliższej sesji.  

Ad. 10. Interpelacja wpłynęła i została wysłana do ZDP. 

Ad. 11. Przewodnicząca przedstawiła  ofertę szkoleń Związku Gmin Śląska Opolskiego, 

poinformowała, że takie szkolenie zostanie zorganizowane.    

Innych wniosków nie zgłoszono.  Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk słowami 

„ Zamykam obrady IV Sesji Rady Gminy” zamknęła obrady- godz.17
.10

. 

Protokółowała Małgorzata Siegmann  

           Przewodnicząca 

        Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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