
 

    Protokół 
z obrad VI Sesji Rady Gminy Cisek 
z dnia 23 maja 2011r. – godz.1500. 

 

 

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

VI  Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich obecnych: gości 

zaproszonych  czyli dyrektorów szkół,  radnych, sołtysów, pracowników urzędu oraz Prezesa 

Spółdzielni Usług Rolniczych Kazimierza Nagórzańskiego . Sprawdziła prawomocność obrad 

sesji na 15 radnych obecni wszyscy . 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 VI Sesji i zapytała 

uwagi-wnioski do porządku obrad. 

1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy Cisek. 

4. Informacja dyrektorów szkół n/t działalności  szkół i wyników nauczania. 

5. Informacja Wójta  Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach                                            

w okresie międzysesyjnym. 

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

Cisek  w okresie  międzysesyjnym. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian do budżetu gminy na 2011r, 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,  

c) zaciągnięcia pożyczki płatniczej,   

d) udzielenia dotacji w roku 2011na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .  

e) zatwierdzenia taryfy  cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę   

świadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług rolniczych  w Cisku z 

siedzibą w Roszowickim Lesie, 

f) w sprawie rozpatrzenia skargi P. Małgorzaty i  Alojzego Stania ,  

g) opłat za świadczenia udzielone w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Cisek , 

       9.   Zapytania i oświadczenia radnych, 

      10. Informacje oraz zapytania sołtysów, 

      11  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

      12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zgłosiła wniosek w sprawie 

wprowadzenia do porządku obrad pkt 8h oraz 8i– dwóch projektów uchwał  w sprawach: 

 

 zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, 

 wyrażenia opinii przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie   

przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji  

Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk poinformowała o dokonaniu 

autopoprawki                  w projekcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi P.Małgorzaty i 

Alojzego Stania polegającej na skreśleniu w pkt 8 f Pana Alojzego Stania, ponieważ skarga 

została napisana tylko przez Małgorzatę Stania.  

Zgłoszone zmiany do porządku obrad poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                            –  15 głosów, 

przeciw                                         – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów,  

Zmiany do porządku obrad zostały jednogłośnie  przyjęte, w związku z czym porządek obrad 

po zmianach przedstawia się następująco.: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy Cisek. 

4. Informacja dyrektorów szkół n/t działalności  szkół i wyników nauczania. 

5. Informacja Wójta  Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach   w 

okresie międzysesyjnym. 

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

Cisek  w okresie  międzysesyjnym 

8. Podjęcie uchwał w sprawach : 

a) zmian do budżetu gminy na 2011r, 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,  

c) zaciągnięcia pożyczki płatniczej,   

d) udzielenia dotacji w roku 2011na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .  

e) zatwierdzenia taryfy  cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę   

świadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług rolniczych  w Cisku                    

z  siedzibą w Roszowickim Lesie, 

f) w sprawie rozpatrzenia skargi P. Małgorzaty Stania,  

g) opłat za świadczenia udzielone w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Cisek, 

h) zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych, 

i) wyrażenia opinii przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie   

przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji  

Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. 

9. Zapytania i oświadczenia radnych. 

10. Informacje oraz zapytania sołtysów. 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

Przystąpiono do realizacji porządku  obrad. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy Cisek. Przewodnicząca Rady Gminy 

Cisek  zapytała czy są uwagi do protokółu. Radni nie wnieśli żadnych uwag , przyjecie 

protokółu z obrad poprzedniej sesji poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                      – 14 głosów, 

przeciw                                 -   0 głosów,  

wstrzymał się od głosowania – 1 głos  
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Protokół z obrad poprzedniej sesji większością głosów przyjęto. 

 

Ad.4. Udzielono głosu dyrektorom szkół ,którzy przedstawili informację n/t działalności                    

i wyników nauczania.: 

Maria Głomb –Gimnazjum Cisek, 

dyskusja: 

Radny Stania Gerard- czy dzieci odchodzą do innych Gimnazjów w innych  województwach? 

Pani dyrektor Maria Głomb- wyjaśniła, że incydent taki miał miejsce, że 2 uczniów 

przeniosło się do innego Gimnazjum ponieważ wynikły  problemy, obecnie dochodzą słuchy, 

że Gimnazjum w Szonowicach tj, Gm. Rudnik zamierza werbować uczniów, rodzic ma prawo 

posłać dziecko do jakiej szkoły chce i jako dyrektor nic zrobić nie może. Ekonomia – wtedy 

szkoła robi wszystko aby jej nie zamknąć.  Dzieci i rodzice maję prawo przyjść i zobaczyć 

Gimnazjum w Cisku, zaprosiła radnych aby zobaczyli wyposażenie tej placówki. 

Radny Stania Gerard- zapytał czy istnieje podział na dzieci „ gorsze i lepsze”? uważa, że taki 

podział jest krzywdzący, ponieważ dzieci słabsze są odgórnie dyskryminowane.  

Pani dyrektor Maria Głomb- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Szkolnictwa są nowe 

zasady tworzenia klas w Gimnazjum i są brane pod uwagę wyniki nauczania, dlatego są 

tworzone klasy  z wyższym i niższym poziomem nauczania, dla nauczycieli jest to problem 

dzielić dzieci na „słabsze i mocniejsze”, a wiadomo jest że w istnieje zasada, że „mocniejszy” 

uczeń pomaga „słabszemu” „ podciąga słabszego:”, do tej pory klasy były tworzone szkołami 

podstawowymi tzn. były 3 klasy Gimnazjum , tak jak kl. VI PSP Landzmierz, R.Las, Łany,                    

w tym samym składzie tworzono kl. I Gimnazjum. Pani dyrektor zgadza się ze stwierdzeniem 

radnego, lecz na reorganizację systemu nauczania nie ma wpływu i musi przestrzegać 

przepisy. 

 

Małgorzata Licznar- Publiczna Szkoła Podstawowa Landzmierz 

Maria Michalczyk – Publiczna Szkoła Podstawowa  Roszowicki Las, 

Alfred Kordula – Publiczna Szkoła Podstawowa Łany, 

Informacje stanowią załączniki 3,4,5,6, do protokółu sesji. 

dyskusja: 

Radna Anna Ryborz- stwierdziła, że dzieci są chore „ruchowo”, komputery, telewizory, 

telefony komórkowe, samochody, spowodowały, że dzieci –młodzież mało się rusza, Pani 

radna zamierza stworzyć wśród młodzieży kółko tenisa stołowego i dlatego ma takie 

rozeznanie, stwierdziła „jak nie pomyślimy teraz to dzieci będą z biegiem czasu kalekami”. 

Pani dyrektor Maria Głomb-  potwierdziła, że dzieci są jakiś bardzo słabe, często łamią kości 

na w-f, ogólnie dzieci-młodzież nie lubi ćwiczyć, jest bardzo łatwo uzyskać zwolnienie z w-f, 

rodzic wypisze takie zwolnienie, lekarz bez problemu wypisze zwolnienie, i tym sposobem 

robimy dziecku krzywdę, a mamy tak świetnie wyposażone zaplecze sportowe. 

 

Radny Basista Leonard – wyraził zadowolenie z działalności placówek oświatowych, uważa, 

że dzieci są słabsze ruchowo to nie jest tylko winą nauczycieli, to jest winą nas wszystkich: 

bezrobocie, wyjazdy za pracą, dysfunkcja, patologia, to są błędy które dotknęły również 

społeczeństwo wiejskie, jako przykład podał spędzanie ferii kiedyś, dzieci i młodzież 

wychodziły na boiska, przed domy ,grały w różne gry, jeździły na rowerach, teraz jest dzieci 

mniej lecz jakoś nie widać ich w czasie ferii, za wychowanie nie tylko są odpowiedzialni 

nauczyciele lecz również rodzice i społeczeństwo. 

Sołtys Kurfeld Alfred- poinformował, że szkoły mają dużo zajęć, dzieci wracają ok. godz. 

16.
00 

ze szkoły, są obowiązki domowe, zadanie domowe do odrobienia, do kościoła należy też 

iść, także w ciągu roku szkolnego dzieci naprawdę mają mało czasu wolnego.    
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Radny Stania Gerard-zapytał czy Gimnazjum może korzystać z boiska sportowego w czasie 

lekcji w-f ? 

Pani dyrektor Maria Głomb- i korzystamy i nie korzystamy,  bo albo jest koszone  albo 

nawadniane boisko, obecnie wpłynęło pismo  Pana Prezesa, aby uzgodnić zasady                              

z korzystania z boiska, ogólnie nauczyciele są zmęczeni sytuacją i najchętniej nie korzystaliby 

z boiska sportowego. Gimnazjum chciałoby mieć swoje boisko. 

Radny Kaduk Jan – można uzgodnić, jak jedna płyta boiska jest nawadniana to z drugiej 

można korzystać, 

Na tym zakończono  dyskusję. Podziękowano dyrektorom szkół za przybycie na obrady sesji. 

Dyrektorzy zaprosili radnych do swoich szkół. 

Ogłoszono 10 min przerwy. 

    
Ad.5. Udzielono głosu Wójtowi  Gminy, który przedstawił sprawozdanie z działalności                                      

w okresie międzysesyjnym tj, od 11 kwietnia 2011r do 23 maja 2011r. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr  7 do protokółu sesji 

 

Ad. 6 . Przewodnicząca Rady Gminy  Cisek  przedstawiła  informację o swoich działaniach 

podjętych w okresie międzysesyjnym , tj, od 11 kwietnia 2011r do 23 maja 2011r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr  8 do protokółu sesji 

 

Ad. 7. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy 

Cisek  w okresie  międzysesyjnym. 

Proksza Donata – przewodnicząca komisji oświaty , kultury, zdrowia i spraw socjalnych, 

Lewicka Kazimiera- przewodnicząca komisji rewizyjnej. 

Basista Leonard- przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej , 

Wurst Alojzy- przewodniczący komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku 

publicznego. 

Informacje zostały przedstawione zgodnie z protokółami, które znajdują się w dokumentach 

komisji. 
 

Ad.8. Podjęcie uchwał w sprawach : 

Zrobiono zamianę w podejmowaniu uchwał i jako pierwszą podjęto  w sprawie rozpatrzenia 

skargi P. Małgorzaty Stania ,Radni zamianę jednogłośnie przyjęli. W obradach sesji 

uczestniczyła Małgorzata Stania i Dariusz Stania. Udzielono głosu Pani Kazimierze 

Lewickiej-przewodniczącej komisji rewizyjnej, która odczytała stanowisko  komisji 

stanowiące załącznik do projektu uchwały. 

 

Wójt Gminy Cisek przedstawił kolejno przebieg sprawy. Wyjaśnień udzieliła również Pani 

radca prawna. W dyskusji ustalono: nie dotrzymano terminu, nie poinformowano strony                 

o przekroczeniu terminu załatwienia sprawy, dlaczego nie poinformowano strony 

telefonicznie o uzupełnieniu braków lub o kryteriach przydziału zapomogi ,  decyzja 

odmowna jest decyzja krzywdzącą i skarga jest zasadna. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  - 2 głosy, 

Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 23 maja 2011r w sprawie rozpatrzenia 

skargi P. Małgorzaty Stania i uznania skargi za zasadną  większością głosów została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu sesji.  
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W dokumentach skargi wniesionej przez Panią Małgorzatę Stania jest również podanie                  

w sprawie umorzenia podatku rolnego. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek poinformowała, 

że  tę kwestię reguluje „ Ordynacja podatkowa” i umorzeń w opłatach podatkowych udziela 

Wójt Gminy wydając stosowną decyzję. Pani Małgorzata Stania poinformowała, że do Wójta 

również wysłano podanie tej samej treści, i nie ma potrzeby odsyłania podania. 

Jeden radny wcześniej opuścił obrady sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   zmian do budżetu gminy na 2011r, zmiany 

zostały przedstawione przez Panią Skarbnik Alinę Hanisz. Komisja gospodarczo-budżetowa 

pozytywnie zaopiniowała przedstawione zmiany. Radni nie wnieśli żadnych pytań do 

omawianych zmian. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -  głosy, 

Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 23 maja 2011r w sprawie zmian do 

budżetu gminy na 2011r   została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do 

protokółu sesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

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

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -  głosy, 

Uchwała Nr VI/372011 Rady Gminy Cisek z dnia 23 maja 2011r w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej   została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr 11 do protokółu sesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki płatniczej w kwocie 

1 460 000,-zł z przeznaczeniem na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w Kobylicach” .  

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały. Radni 

nie wnieśli żadnych pytań do omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                         –  14 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów,  

Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 23 maja 2011r w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej           

w Opolu została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 12  do niniejszego 

protokółu.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2011na prace 

konserwatorskie , restauratorskie i roboty  budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków .Dotacja w kwocie 20 000,-zł jest przeznaczona na kościół w Miejscu Odrzańskim, 

który jest wpisany do rejestru zabytków, do tej uchwały zostanie spisana jeszcze umowa 

określająca dokładniejsze zasady wydania środków i rozliczenia. Radni nie wnieśli żadnych 

pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  

 za przyjęciem                         –  14 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów,  
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Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 23 maja 2011r w sprawie udzielenia 

dotacji w roku 2011na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty  budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków  została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik 14 do niniejszego protokółu.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy  cen i opłat za usługi 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę     świadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług 

rolniczych    w Cisku     z  siedzibą w Roszowickim Lesie , 

Projekt uchwały był omawiany na komisji  rolnictwa. Prezes SUR Kazimierz Nagórzański 

omówił w skrócie projekt uchwały i wniosek SUR  złożony w tej sprawie. 

Radny Adam Roman-  ostatnio była poważna awaria wodociągu w Zakrzowie przez 2 dni 

sprowadzano części i  nie było wody,    zapytał czy SUR jest przygotowany na taką 

okoliczność   i ma jakiś zapas części zamiennych ? 

Prezes Nagórzański udzielił wyjaśnień- SUR Cisek posiada asortyment części zamiennych, 

potwierdził, że zakład jest przygotowany na usuwanie  awarii, w posiadaniu stacji jest 

również beczkowóz, którym w razie awarii woda jest dowożona , dlatego też ujęto we 

wniosku  przełącz sieci i odłączenie się od stacji w Zakrzowie. Omówiono straty wody. 

Wójt Gminy Cisek – wyjaśnił, że na razie na przełącz sieci nas nie stać „nie ma kasy”, może 

przy  budowie kanalizacji zrealizujemy temat. Zakończono dyskusję.   

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         –  14 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów,  

Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 23 maja 2011r w sprawie zatwierdzenia 

taryfy  cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę     świadczone dla Gminy Cisek 

przez Spółdzielnię Usług rolniczych    w Cisku     z  siedzibą w Roszowickim Lesie została 

jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 15 do niniejszego protokółu. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielone w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć podstawy  programowej wychowania przedszkolnego                      

w przedszkolach prowadzonych przez   Gminę Cisek. Projekt uchwały był omawiany przez 

komisję oświaty , kultury i zdrowia i spraw socjalnych- zaproszono Panią dyr. Irmgardę 

Leppich, która przedstawiła komisji celowość jej podjęcia,   komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt. Radni nie wnieśli żadnych uwag do omawianego projektu uchwały. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         –  14 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów,  

Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 23 maja 2011r w sprawie opłat za 

świadczenia udzielone w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy  programowej 

wychowania przedszkolnego  w przedszkolach prowadzonych przez   Gminę Cisek została 

jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 16 do niniejszego protokółu.  

 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju                 

i modernizacji urządzeń  wodociągowych. Projekt uchwały również był omawiany na 

posiedzeniu komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego . Proponowany 

plan modernizacji musi być potwierdzony zapewnieniem środków finansowych w budżecie 

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

za przyjęciem                         –  14 głosów, 
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przeciw                                     – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów,  

Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 23 maja 2011r w sprawie  

zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju  i modernizacji urządzeń  wodociągowych została 

jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 17 do niniejszego protokółu.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii przyjęcia projektu uchwały 

Rady Powiatu w Prudniku w sprawie   przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej 

polegającego na likwidacji  Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. Wójt Gminy 

omówił projekt uchwały- poinformował, że mieszkańcy naszej gminy korzystają z usług tej 

placówki, dlatego otrzymaliśmy pismo dotyczące podjęcia decyzji. Komisja oświaty,  kultury 

i zdrowia i spraw socjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Radni nie wnieśli 

żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         –  13 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 1 głosów,  

Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 23 maja 2011r w sprawie wyrażenia 

opinii przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie   przekształcenia 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji  Medycznego Laboratorium 

Diagnostycznego została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 18 do niniejszego 

protokółu.  

Zakończono podejmowanie uchwał. 

 

Ad. 9.   Zapytania i oświadczenia radnych. 

Radna Ryborz Anna –komisja Oświaty na swoim posiedzeniu wyjazdowym była w Ośrodku 

Zdrowia w Łanach i rozmawiała z Panią  lekarką i w dyskusji wyniknął problem umowy 

najmu, dlaczego Ośrodek Zdrowia  w Łanach ma umowę na czas określony, zapytała czy 

Ośrodek Zdrowia w  Cisku również ma na czas określony? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- umowy najmu bez przetargu nie mogą  być spisane na 

okres dłuższy  niż 3 lata .Jeżeli komuś zależy na korzystaniu z danego obiektu  to powinien 

po upływie tych 3 lat, przystąpić do przetargu. Ośrodek Zdrowia w Cisku ma umowę najmu 

na zasadach innych obowiązujących wcześniej. 

Radny Basista Leonard- zapytał, czy byłaby możliwość bezpłatnie skorzystać z koncertu 

orkiestry gminnej z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia kościoła w Nieznaszynie? Radny 

rozmawiał w tej sprawie z dyrygentem, który zażądał kwotę: 800,-zł za występ.  

Poinformował, że sołectwo wystąpi z pismem w tej sprawie o dofinansowanie. 

Radna Kazimiera Lewicka-dużo finansujemy w orkiestrę gminną, a dla sołectw nie zagrają za 

darmo? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- Orkiestra Gminna gra bezpłatnie na imprezach gminnych               

a nie sołeckich, w orkiestrze grają młodzi ludzie  na swoich instrumentach i co mają grać za 

darmo ? Z budżety gminy mają zapłacony częściowy zwrot kosztów dojazdu na próby. 

Radny Wurst Alojzy- 1. poinformował, że w Steblowie  ul. Byczynicka lampy uliczne 

zapalają się wczesnym popołudniem, jest tak już 3 tydzień, z zakładami energetycznymi nie 

można się dogadać. 2.poinformował, o uszkodzonych  młodych drzewkach, które posadzono 

wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy Steblowem a Roszowicami, drzewka te były już przyjęte, 

pozostały tylko 2 lub 3 a reszta połamane, 3. Kiedy powiat ruszy na drogi ? dziury, koszenie 

poboczy? Od Sukowic do Steblowa- Byczynice nie było koszone., ogólnie stan drogi do 

Sukowic ? . 

Wójt Gminy – w sprawie frezowania nawierzchni drogi napisać interpelacje do Zarządu Dróg 

Powiatowych  K- Koźle. 
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Radny Adam Roman - zapytał 1.  ilu rolników jest zatrudnionych, w ramach prac 

interwencyjnych, i ile wyczyścili rowów? 2.zgłosił usterkę  na drodze Roszowicki Las od              

ul. Nowej -Roszowice ,pobocza pękają, I warstwa asfaltu nie pokryła się z warstwą II,                    

3. mostek na ul.Płonia  w kierunku Głogowca na potoku Dzielniczka został uszkodzony przez 

amfibię w czasie powodzi 2010r   

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- 1. pracuje 57 rolników, pracują w Miejscu 

Odrzańskim, Podlesiu, Przewozie, Roszowicach i w Kobylicach pracuje 4 rolników, 

wyczyszczono ogółem ok.3 km rowów, wynagrodzenie brutto wynosi 1.300,-zł miesięcznie/1 

pracownika, umowy są sporządzone do lipca 2011r, nadzór nad tymi pracami sprawuje Pan 

Bulik Rajmund. 2. Usterka na drodze zostanie sprawdzona. 3.Planuje się zrobienie poręczy na 

mostku. 

Radna Lewicka Kazimiera- co z mostem na Odrze ? i co z dalszą budową wału 

przeciwpowodziowego ? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- wstępna kwota 28 000 000zł spadła do kwoty 

25 000 000,-zł , gminy nie dofinansują tej inwestycji, na tę inwestycje musi być projekt, 

następnie przetarg, pieniądze otrzyma Starostwo, do 2015 roku inwestycja musi być 

zakończona. 

Odnośnie kontynuacji dalszej budowy wałów przeciwpowodziowych na następnej sesji 

udzieli wyjaśnień. 

Radny Adam Roman poinformował, że na urządzenia wodne, k. studni wjeżdżają wędkarze, 

znaki, ograniczenia, przekładnie znikają. 

 

Ad .10. Informacje oraz zapytania sołtysów. 
Czy będą dożynki gminne? 

Wójt Gminy Cisek- brak środków finansowych,  w tym roku jeszcze nie będzie  „odłożymy, 

aż wyjdziemy na prostą”. 

W dyskusji ustalono aby dofinansować dożynki parafialne, które w każdej miejscowości                      

są corocznie.   

Przedyskutowano temat poczty, obecnie po reorganizacji listy krążą do Landzmierza 

korespondencja  z urzędu szła tydzień. 

Wójt Gminy poinformował, że planuje się zatrudnienia gońca, ponieważ faktycznie jest 

utrudniona korespondencja a opłaty wcale nie są niskie. 

Przedyskutowano sprawę  podwyżki diet dla sołtysów?  

 Wójt Gminy poinformował- od strony prawnej musimy rozważyć. 

Sołtys Sączawa Elżbieta- zapytała w sprawie remontów dróg w Landzmierzu:                                    

ul. Sienkiewicza ul. Cicha, ul. Biadaczów- na odcinku od posesji Halamody do posesji 

Świderski , 

Sołtys Kurfeld- zgłosił wykoszenie poboczy w Błażejowicach? Od Sławikowa jest 

wykoszone, są prymicje, rozważano czy nie wynająć rolnika na wykonanie tych prac.   

 

Ad. 11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych –żadne interpelacje nie wpłynęły. 

 
Ad.  12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Radny Stania Gerard-otrzymał pismo od mieszkańców „Domu Nauczyciela” z Miejsca 

Odrzańskiego, na które mieszkańcy nie otrzymali odpowiedzi, pismo zostało skierowane 

również do Pani Przewodniczącej Rady Gminy Cisek, radny uważa, że należałoby 

odpowiedzieć na piśmie 

Wójt Gminy poinformował- jest to kolejna prośba tym razem zrobienie szamba, które  może 

kosztować ok.5000,-zł, nie mamy w tej chwili środków finansowych na ten cel,                                 

a Przewodnicząca Rady Gminy nie jest od załatwiania remontów w budynkach komunalnych, 
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najwięcej problemu stwarzają nam lokatorzy tego właśnie budynku, propozycją Wójta jest 

przeznaczenie budynku do sprzedaży, ponieważ nie możemy finansować  tylko jednego 

budynku . Radny jest łącznikiem ze społeczeństwem i w tej sprawie radny powinien podejść 

do biura Wójta i porozmawiać , uzgodnić, wystarczyło przypomnieć. 

Innych wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk 

słowami „zamykam obrady VI Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.20.
45.

 

 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

 

 

                                                                                                             Przewodnicząca 

              Rady Gminy Cisek 

     

    /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 


