
 

Protokół 

z obrad V Sesji Rady Gminy 

z dnia 11 kwietnia 2011r- godz.-15.
00 

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

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

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

radnych obecnych 14 (nieobecny: Roman Adam) 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 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 IV Sesji Rady Gminy Cisek. 

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010 

5. Przedłożenie Raportu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010. 

6. Informacja Wójta  Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

7.  Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach                     

w okresie międzysesyjnym. 

8. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy 

Cisek  za okres I-III 2011r.   

9. Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/   zmian do budżetu gminy na 2011r,        

10.Zapytania i oświadczenia radnych, 

      11. Informacje oraz zapytania sołtysów, 

      12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

13. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zgłosiła wniosek w sprawie zmiany 

porządku obrad dotyczący wprowadzenia 2 projektów uchwał w następujących sprawach: 

►  zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

► wyrażenia woli dokonania zamiany nieruchomości z dopłatą, 

Wniosek przewodniczącej poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                             – 14 głosów,  

przeciw                                          - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów, 

Zmianę porządku obrad jednogłośnie przyjęto. 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 IV Sesji Rady Gminy Cisek. 

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010 

5. Przedłożenie Raportu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010. 

6. Informacja Wójta  Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

7.  Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach                     

w okresie międzysesyjnym. 

8. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy 

Cisek  za okres I-III 2011r.   



9. Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/   zmian do budżetu gminy na 2011r,  

              b/  zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

              c/  wyrażenia woli dokonania zamiany nieruchomości z dopłatą, 

10.Zapytania i oświadczenia radnych, 

      11. Informacje oraz zapytania sołtysów, 

      12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

13. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Ad. 3. Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk  zapytała o uwagi do protokółu                 

z obrad poprzedniej sesji .Radni nie wnieśli żadnych uwag .  Przyjęcie protokołów z obrad IV 

Sesji Rady Gminy Cisek poddano pod głosowanie . 

 za przyjęciem                              – 14 głosów,  
 przeciw                                            - 0 głosów, 
 wstrzymało się od głosowania   – 0 głosów, 
Protokół z obrad IV Sesji   Rady Gminy Cisek z dnia 21 lutego 2011r został jednogłośnie 

przyjęty. 

Ad. 4. Udzielono głosu Pani Beacie Podgórskiej  przedstawicielce firmy „ALBEKO”                      

z Opola , która omówiła : „Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 

za lata 2009-2010.” Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji.  

Ad.5. Udzielono głosu Panu Jarosławowi Górniakowi przedstawicielowi firmy „ALBEKO”             

z Opola, który omówił „ Przedłożenie Raportu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010.” 

Raport Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 4 do protokółu sesji.  

Powyższe informacje przedstawiono multimedialnie. 

D y s k u s j a :  

Co robić z opakowaniami po nawozach i środkach ochrony roślin? 

Pani Podgórska wyjaśniła – kupując nawozy czy środki ochrony roślin, należy zdać 

opakowania zużyte,  

Azbest, co zrobić, widać, że w różnych miejscach jest wyrzucany, ? 

Pani Podgórska wyjaśniła – absolutnie nie wolno samemu z dachu zdjąć, azbest musi być 

unieszkodliwiony przez odpowiednio przeszkolonych pracowników, jeżeli azbest jest 

zabezpieczony to nie jest szkodliwy, natomiast jest szkodliwy jak się kruszy.  

Wójt Gminy Cisek Alojzy Parys poinformował, że na utylizację azbestu można otrzymać 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, tylko nie wolno samemu 

zdejmować z dachu, i powinniśmy pilnować aby nie składowano azbestu w niedozwolonych 

miejscach. 

Przewodnicząca  Rozwita Szafarczyk wyjaśniła, że w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu 

można na ten temat uzyskać wszelkich informacji. 

W związku z tym, że azbest jest odpadem niebezpiecznym, to za jego składowanie                       

w miejscach niedozwolonych płaci się karę.  

Radna Ryborz Anna- co z pyłami np. z pieców węglowych? Pani Podgórska – w informacji są 

to „inne pyły, w których ujęto pyły z ciepłowni, z palenisk domowych, z produkcji paliwa, 

część tych pyłów przypływa na gminę Cisek, jednakże Gmin nie stać na dofinansowanie 

zakupu pieców ekologicznych lub solarów  i innych urządzeń ekologicznych. 
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 Środki finansowe funduszy ochrony środowiska biorą się z naliczonych kar za ochronę 

środowiska     a Gminy mają bardzo mają takich pieniędzy.  

Innych pytań nie zgłoszono, zakończono dyskusję . Radni pozytywnie przyjęli przedstawione 

sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oraz raport Ochrony 

Środowiska za lata 2009-2010. 
 

 Ad. 6. Informacja Wójta  Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 21.02.2011r 

do 11.04.2011r 

-odebrano Promesę na remont dróg zniszczonych w czasie powodzi: Cisek ul. Olszowa               

i Chopina, w Miejscu Odrzańskim ul. Wąska, w Podlesiu ul. Szkolna, Roszowice ul. Płonia ,                 

w Landzmierzu ul. Krótka i ul. Zamknięta  wartość tych inwestycji to kwota 1 400 000,-zł,  

oraz na remont budynku socjalnego w Przewozie, do dnia 30 maja 2011r musimy w tej 

sprawie złożyć zapotrzebowanie do Urzędu Wojewódzkiego, w tej chwili mamy 

dokumentację projektową przygotowaną,   zadania te do końca bieżącego roku muszą być 

zrealizowane,  

- mamy zapewnienie –szansę na otrzymanie środków finansowych z przeznaczeniem na 

budowę nowego przedszkola w Cisku, 

- wystąpiono jako Gminy zainteresowane : Polska Cerekiew ,Cisek ,Reńska Wieś, do 

zarządcy linii kolejowych PKP o nieodpłatne przekazanie torów kolejowych na których 

urządzono by ścieżkę rowerową, 

-podpisano umowę na uruchomienie  linii telefonicznej, za pomocą której SMS- ami 

będziemy informować mieszkańców o zagrożeniach lub ostrzeżeniach, 

- odbył się Zjazd Gminny Straży Pożarnych dnia  08.04.2011r w Łanach, 

-mamy obecnie trwającą kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, kontrolowana jest pomoc 

finansowa dla powodzian, 

-obecnie trwa awaria na wodociągu w Zakrzowie, który zasila wodą również nasze wsie, 

awaria jest usuwana, lecz do czasu jej usunięcia, woda będzie dowożona do posesji. 

-poinformował o wysłanej i przyjętej korespondencji, 

-poinformował o wydanych zarządzeniach wójta gminy , 

-wpłynęło pismo Rady Powiatu w sprawie partycypacji remontu mostu na odrze ,lecz nie stać 

nas aby dofinansować kwotę ponad  1 200 000,-zł  , powiat otrzymał cześć pieniędzy -

28 000 000,-zł na budowę mostu, brakującą kwotę powiat powinien zaoszczędzić, na 

dokumentację projektową dołożyliśmy, sprawa ta zostanie jeszcze omówiona z Wójtem 

Gminy Bierawa, rok 2014 inwestycja musi być zakończona, nie możemy w tej kwestii 

zaciągnąć kredytu ponieważ budowa mostu nie jest zadaniem gminy, 

d y s k u s j a:  

Radny Stania Gerard- zapytał o kwotę 1 400 000zł, co będzie jak nam zabraknie na remonty? 

zapytał w sprawie czyszczenia –odtwarzania rowów, 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- okaże się po przetargu , jak zabraknie to z budżetu 

gminy musimy dołożyć, lecz nie mamy dokładnych określeń o przekazaniu środków 

finansowych na remont  dróg i odtwarzanie rowów, może być również sytuacja taka, że 

najpierw trzeba będzie środki finansowe wyłożyć, a później otrzymamy refundację  .  

Ad. 7 . Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach                     

w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 5 do protokółu sesji. 
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Ad. 8. Udzielono głosu przewodniczącym komisji stałych rady, którzy przedstawili 

sprawozdania z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

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

poinformowała, że komisja odbyła 2 posiedzenia nt. organizacji ferii zimowych  oraz 
podsumowanie organizacji ferii jak również  omówiono projekty uchwał. 

Radny Stania Gerard-zapytał co się dzieje w naszym Gimnazjum w Cisku, czy jest prawdą, że 

dzieci są dzielone na „ gorsze i lepsze”, idzie plotka, że część dzieci zamierza odejść od 

przyszłego roku szkolnego. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień, że jest podział są klasy z podziałem na dzieci słabsze    

i na dzieci ambitne uczące się lepiej, lecz w tej kwestii zaprosimy na obrady sesji Panią 

dyrektor, która udzieli wszelkich wyjaśnień. Natomiast jeżeli chodzi o odejście co niektórych 

uczni do innego gimnazjum to powodem były sprawy inne niż wyniki w nauce, i Gmina tym 

dzieciom nie pokrywa kosztów dojazdu. 

Sołtys Kurfeld Alfred- potwierdził , jest prawdą   podział na dzieci „słabsze i lepsze”, 

młodzież zamierza odchodzić z naszego Gimnazjum, ponieważ inne Gimnazja o ucznia 

zabiegają. Podał przykład Gimnazjum Szonowice, gdzie finansuje się zwrot kosztów dojazdu, 

gdzie dojazd lub odwóz jest zapewniony w danej godzinie jak się lekcje rozpoczynają lub 

kończą, nawet jest finansowany dojazd z innej gminy, zapewniony jest zakup książek. 

Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk zamknęła dyskusję w temacie szkół i dyrektorzy zostaną 

zaproszeni na obrady następnej sesji. 

► Wurst Alojzy- Przewodniczący  Komisji Rolnictwa , Ochrony Środowiska                                    

i Porządku Publicznego poinformował ,że komisja odbyła spotkanie 1, nt: podsumowanie 

działalności Izb Rolniczych w Opolu na które zaproszono członków : P. Norberta Kusz                    

i P. Jana Damboń. 
► Kazimiera Lewicka - wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarczo-Budżetowej, komisja 

odbyła 2 posiedzenia, nt.  Analizy działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku oraz 

omówiono projekty uchwał.  

omówiono min. zakup działki z przeznaczeniem na boisko gminne od P Szynolów za kwotę 

25.000,-zł + działka zamienna, komisja proponuje kupić i temat zakończyć. Rozpatrzono 

negatywnie podania Ośrodka Zdrowia w Łanach w sprawie obniżenia opłat czynszu . 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że nie ma podstaw prawnych aby obniżyć opłatę czynszu, 

wyposażenie swojego gabinetu nie może być podstawą do obniżenia czynszu, w nowym 

obiekcie w Łanach można powiedzieć, że są luksusowe warunki i jeżeli prowadzi się tam  

działalność gospodarczą   „czerpie się korzyści z korzystania z obiektu” to musi opłacać 

opłaty czynszu. Radni wyrazili zadowolenie, że Ośrodek Zdrowia jest bardzo dobrze 

wyposażony. 

► Kazimiera Lewicka – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że odbyła         

1 posiedzenie w sprawie kontroli inwestycji za 2010r i komisja wyrywkowo i dokładnie 

sprawdziła remont świetlic wiejskich w miejscowościach : Przewóz i Podlesie.      Komisja 

dokonała wizji w terenie i stwierdziła, że remont jest niezadawalający. Przewodnicząca 

wymieniła  usterki, które są wymienione w protokóle  komisji. Komisja proponuje aby             

w terminie miesiąca usterki usunięto. 
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Radny Wurst Alojzy- to są przetargi, wygrywa firma, która da ofertę najtańszą, jak 

wykonawca ofertę obniży to są tego efekty.  

Wójt Gminy Cisek- zarzuty komisji są uzasadnione, na świetlice w Przewozie i Podlesiu był 

zrobiony projekt na dofinansowanie ze środków unijnych, którego nie można było zmienić              

w trakcie, ponieważ nie otrzymalibyśmy dofinansowania, remont był robiony w zimie,             

i pewnych  prac remontowych nie można było wykonać , z firmą remontowo –budowlaną 

współpracowało się źle, zerwanie umowy było niemożliwe, lecz firma ta musi usterki usunąć, 

w posiadaniu urzędu są „środki zabezpieczające”, których nie oddamy do czasu usunięcia 

usterek, firma zapłaciła już kary umowne w kwocie 12.000zł. W trakcie remontu okazało się, 

że nie mają fachowców, ogólnie rozstano się z firmą w niezbyt przyjemnej atmosferze. 

Kominki w obu świetlicach były zaprojektowane z płyt regipsowych, są to specjalne regipsy, 

celowo zaplanowano kominki ponieważ pomieszczenie szybciej się nagrzeje.    

   

Ad.9. Przystąpiono do podjęcia uchwał (dwóch radnych  opuściło obrady – godz. 16.30): 

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do omówienia zmian do budżetu gminy na 2011r, 

Udzielono głosu Pani skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi 

działami, rozdziałami i paragrafami. Komisja gospodarczo-budżetowa omawiała projekt 

uchwały i wydała opinię pozytywną. Radni nie wnieśli żadnych uwag do omawianego 

projektu uchwały . Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                               – 12 głosów, 

przeciw                                          -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   – 0 głosów, 

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 11 kwietnia 2011r w sprawie zmian do 

budżetu gminy na 2011r została jednogłośnie  podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do 

protokółu sesji .  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Przewodnicząca  Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały                         

i zapytała czy są pytania, niejasności do projektu uchwały. Radni nie wnieśli żadnych pytań. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                               – 12 głosów, 

przeciw                                         -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów, 

Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 11 kwietnia 2011r w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr 

7 do protokółu sesji .  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli dokonania zamiany 

nieruchomości z dopłatą z przeznaczeniem na urządzenie boiska sportowego w Łanach.             
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Wójt Gminy poinformował, że  Rada powinna wyrazić zgodę na zamianę łąki o pow.0,36 ha 

słabej klasy  na grunt rolny w bardzo dobrej klasie o pow. 0,33ha i dokładamy 25 000,-zł. . 

Temat boiska od ok.2 lat jest omawiany. Prezes klubu przedstawił informację nt działalności 

klubu  w Łanach.  Radni nie wnieśli żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie:  

za przyjęciem                              – 12 głosów, 

przeciw                                         -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania       – 0 głosów, 

Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 11 kwietnia 2011r w sprawie wyrażenia 

woli dokonania zamiany nieruchomości z dopłatą została jednomyślnie podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr 8 do protokółu sesji. 

Wójt Gminy poinformował, że w następnej kolejności należy zaplanować środki finansowe, 

następnie sporządzenie aktu notarialnego, wstępnie określono termin koniec maja 2011r 

Zakończono podejmowanie uchwał.  

Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk –przypomniała radnym o szkoleniu, które 

organizuje Związek Gmin Śląska Opolskiego dnia 18 kwietnia 2011r o godz,15.00                       

w Urzędzie Gminy Cisek, szkolenie będzie prowadził Pan Czesław Tomalik. 

Ad. 10. Zapytania i oświadczenia radnych. 

Radny Wurst Alojzy- drogi powiatowe są złym stanie: pobocza niewykoszone, co z budową 

mostu? zaproponował aby zaprosić Starostę na obrady naszej sesji i przypomnieć obiecanki, 

które nam obiecał będąc na jednej z sesji poprzedniej kadencji. 

Radny Piegza Adalbert – poinformował, że mostek w Sukowicach dalej się robi, lecz uważa, 

że stanowczo za długo remont trwa, radny odczytał odpowiedź na złożoną w tej sprawie 

interpelację. 

Wójt Gminy Cisek  potwierdził, że można zaprosić Starostę na czerwcową sesję, tylko 

należałoby prędzej ustalić temat aby starostwo temat przygotowało, na pewno temat budowy 

mostu.  

Radny Diter Hałas- zapytał o wały na potoku Dzielniczka? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień, że zorganizujemy spotkanie z dyrektorem WZIR-u lub 

projektantem.  

Radna Lewicka Kazimiera- przy okazji budowy przepompowni w Landzmierzu będzie 

uzupełniony odcinek w Cisku? 

Wójt Gminy Cisek potwierdził, że budowa wałów przeciwpowodziowych będzie 

kontynuowana dalej . 

Radna Ryborz Anna nadmieniła, że koło świetlicy w Przewozie byłoby jeszcze dużo do 

zrobienia, wyraziła niezadowolenie, w niektórych miejscowościach prace remontowe są 

robione kompleksowo,  a w Przewozie nie można. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- zgodnie z projektem nic więcej nie można było zrobić, zadanie 

to może być  dalej kontynuowane ze środków  finansowych bieżących., świetlica może 

funkcjonować, wszystkiego naraz nie da się zrobić, inne wsie również oczekują na inwestycje 

jako przykład podał Błażejowice, gdzie w tym roku są prymicje i należałoby zrobić –

utwardzić plac w centrum wsi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk zwróciła się z prośbą o przekazanie 

informacji nt. spisu ludności. 
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Udzielono głosu Sekretarzowi Urzędu, który przedstawił informacje o Narodowym Spisie 

Ludności, który odbywa się od.01 kwietnia 2011r do 30 czerwca 2011r. 

Udzielono głosu Pani Teresie Piechula, przewodniczącej TSKN na terenie gminy, która 

podziękowała za zaproszenie na obrady sesji i przekazała informację ze spotkania TSKN 

mianowicie w sprawie spisu  aby nie wstydzić się pochodzenia, należy podać pochodzenie 

takie jakie mieli nasi rodzice,  z tego tytułu nie będzie żadnego problemu, dane spisu są tylko 

do celów statystyki, młodzież obecnie doskonale zna język niemiecki, przyznanie się do 

narodowości jest bardzo ważne dla działalności TSKN.     

Ad .11. Informacje oraz zapytania sołtysów. 

Sołtys wsi łany Mikliss Norbert- podziękował za podjecie uchwały w sprawie nabicia działki 

pod boisko w Łanach. 

Sołtys wsi  Sukowice Machulak Mariusz- poinformował, że remont mostku w Sukowicach 

idzie bardzo opornie, już  trwa ok. 1,5 miesiąca a jeszcze nie jest skończony, skoro 

uszkodzenie nastąpiło w wyniku wypadku  to powiat na pewno otrzymał pieniądze za 

wyrządzone szkody, a remont tak opornie idzie. Co ze ścieżką rowerową na nieczynnych 

torach kolejowych? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- w sprawie remontu mostku w Sukowicach 

zadzwonimy do Zarządu Dróg Powiatowych, natomiast w sprawie ścieżki rowerowej to 

czynione są starania o nabycie terenu od kolei państwowych. 

Zgłoszono następujące drogi do niezbędnej  naprawy: 

Błażejowice-  zgłoszono zapotrzebowanie na 6 aut kamienia, i zgłoszono do załatania 3 duże 

dziury na drodze, 

Miejsce Odrzańskie-  zgłoszono dziury na drodze, ul. Polna jest duża wyrwa w nawierzchni 

drogi, na ul. Łąkowej są również liczne dziury, 

Roszowice- droga do posesji Konieczny –Bartuzelski jest bardzo zniszczona, k posesji Zejler 

wjazd na ul. Płonia jest bardzo niewidoczny 

Łany- zgłoszono ustawienie znaku zakazu ruchu samochodów ciężarowych na ul. Szkolnej, 

ponieważ jest to ulica prowadząca do przedszkola i samochody ciężarowe stanowią duże 

zagrożenie.    

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-   kamień dla Błażejowic należy uzgodnić z komisją 

rolnictwa,  nad łataniem dziur należy się dobrze zastanowić, ponieważ jest to kosztowna 

sprawa  a zrobienie „byle jak” to są wyrzucone pieniądze,  w Miejscu Odrzańskim nie 

będziemy  kleić dziur ponieważ nie będziemy czynić nakładów finansowych na drodze , która 

będzie niszczona przez transport przy budowie wału, poza tym nasze drogi mają słabe 

podłoże i czy nie byłoby lepiej robić systematycznie nowe nawierzchnie dróg. Odnośnie 

ustawienia znaku zakazu w Łanach na ul. Szkolnej   ustalono aby najpierw Pani dyrektor 

przedszkola  porozmawiała z rodzicami przedszkolaków. 

Ad. 12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, żadne interpelacje nie wpłynęły 

Ad.13.   Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Sołtys Kazimiera Lewicka- na ostatniej sesji zgłoszono propozycję podwyżki diety dla 

sołtysów o 100%, poinformowała, że komisja gospodarczo-budżetowa temat podwyżki 

omawiała i  jest to formalny wniosek komisji w sprawie przyznania sołtysom podwyżki diety. 

Wójt Gminy wyjaśnił-  podwyżka dla sołtysów zostanie uzgodniona z księgowością i radcą 

prawnym pod względem zgodności z przepisami prawnymi. 
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Radny Stania Gerard – zaproponował, aby łatanie dziur zrobić systemem oszczędnościowym, 

jest gotowy asfalt i pracownicy z robót interwencyjnych mogliby zająć się łataniem doraźnym 

dziur. Spróbować na małych ilościach.  

W dyskusji ustalono : że pracownicy z robót interwencyjnych  nie nadają się do takiej pracy, 

jak się coś robi to zrobić dokładnie. Innych wniosków nie zgłoszono. Złożono sobie życzenia 

wielkanocne . Porządek obrad V Sesji wyczerpano  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek 

Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady V Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła 

obrady- godz.18.
45.

 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

 

 

 

                                                                                                   Przewodnicząca 

                                                                                                 Rady Gminy Cisek 

   

                                                                                          /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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