
 

               Protokół 

z obrad VIII Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 29 lipca 2011r. –godz.9.
00

 
 

 

Ad.1. Obrady VIII Sesji słowami  „Otwieram obrady VIII Sesji Rady Gminy Cisek” 

otworzyła i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek  Rozwita Szafarczyk.  

Sprawdziła prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 15 radnych . Obrady VIII Sesji 

Rady Gminy Cisek są prawomocne  i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji. Lista obecności gości zaproszonych stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokółu. 
Na wstępie powitała Wójta Gminy, Sekretarza Urzędu, Panią Skarbnik,   redaktora „Gazety Lokalnej”  oraz 

radnych i sołtysów. 

Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała porządek obrad, 

który otrzymali wszyscy radni, zapytała czy są wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili  

żadnych wniosków w związku z czym przystąpiono do realizacji porządku obrad, który 

przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z obrad VII 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. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy 

Cisek  w okresie  międzysesyjnym. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2011r. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/   zmian do budżetu gminy na 2011r 

b/  zmiany wieloletniej prognozy finansowej-  

c/   przyjecie planu pracy komisji rewizyjnej na II półrocze 2011r   

d/   wyrażenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości 

             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- informuję, że Uchwała Nr VI/40/2011 z dnia 23   

                  maja 2011r w tej samej sprawie została uchylona przez Wojewodę Opolskiego-  

                  Wydział Nadzoru i Kontroli. 

      9..Zapytania i oświadczenia radnych, 

      10. Informacje oraz zapytania sołtysów, 

      11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Przyjęcie porządku obrad poddała pod głosowanie: 

za przyjęciem                               – 15 głosów, 

przeciw                                          -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania      –   0 głosów, 

Jednogłośnie przyjęto więc przystąpiono do jego  realizacji. 

 

 

 



Ad. 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek  

Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi do protokółu z obrad VII Sesji. Radni nie wnieśli 

żadnych uwag, przystąpiono do głosowania : 

za przyjęciem                                -15 głosów, 

przeciw-                                          - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania       – 0 głosów, 

Protokół jednogłośnie przyjęto. 

Ad. 4. Udzielono głosu Wójtowi Gminy Alojzemu Parysowi, który przedstawił sprawozdanie 

ze swojej działalności w okresie miedzysesyjnym tj. od 27 czerwca 2011r do 29 lipca 2011r:  

- ogłoszono wyniki plebiscytu  „Gazety Lokalnej”  na najlepszego radnego i sołtysa roku, 

nominowano Panią sołtys wsi Landzmierz Elżbietę Sączawa, 

- przeprowadzono rozmowy z Klasztorem Sióstr  Zakonnych  w Leśnicy na temat nabycia 

przez Gminę działki położonej w Łanach o pow. 0,29 ha, obecnie działka jest 

wydzierżawiona Gminie , mieści się tam plac zabaw dla przedszkolaków, Siostry Klasztorne 

wyraziły zgodę na transakcję , zrobiono już wstępny operat szacunkowy , z którego wynika 

wartość działki wraz z zabudowaniami na kwotę : 54 000,-zł, robi się starania do 

sporządzenia aktu notarialnego. 

- przeprowadzono rozmowę z Zakładem Usług  Wodociągowych i Kanalizacji K-Koźle na 

temat stawek odbioru ścieków z terenu gminy, obecnie na terenie miasta obowiązuje cena 

1,25m
3
 netto lecz konkretnych ustaleń nie ma, 

-prowadzono rozmowy z PKP , w sprawie przejęcia przez gminę nieodpłatnie torów 

kolejowych przebiegających przez gminę oraz budynków stacji , na torach planuje się zrobić 

ścieżkę rowerową, natomiast  z przejęciem  budynków jest temat dłuższy ponieważ stan 

prawny nie jest uregulowany,  

- 25 lipca 2011r odbył się przetarg na budowę „ ORLIKA” w Roszowickim Lesie, do 

przetargu przystąpiły 2 firmy oferujące cenę wykonania inwestycji : 1 909 000,- zł                          

i 1 645 000,-zł, obecnie trwają prace nad wyborem firmy sprawdzając zgodność oferty ze 

specyfikacją, następnie zostanie spisana umowa i termin realizacji jest 3 miesiące. 

- dnia 28.07.2011r.  odbyło się spotkanie u Wojewody Opolskiego  w sprawie zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego „ na wypadek małej wody” a chodzi o odcinek gdzie jeszcze nie są 

zrobione wały przeciw powodziowe tj. od Roszowickiego Lasu w stronę woj.śląskiego, Pan 

Wojewoda wystąpił z propozycją aby pewnymi odcinkami prowadzić działania obronne, 

zaproponowano aby wprowadzić linię obrony na drodze powiatowej  od Roszowic do 

Roszowickiego Lasu do mostu, omawiane działania obronne dotyczyły przy stanie wód 

powyżej  7,5m w Miodoni - woj. śląskie. 

dyskusja: 

► Radny Stania Gerard- zakup działki? dotyczy działki obok Przedszkola w Łanach? 

Odnośnie działań obronnych „ na wypadek małej wody” stwierdził, że zamierzeniem jest 

zrobienie folderu zalewowego z miejscowości Roszowicki Las i Dzielnica. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- kończy się budynek przedszkola  i zaczyna się działka 

będąca własnością Klasztoru w Leśnicy, na której znajduje się budynek gospodarczy, 

pow.0,29 ha , obecnie jest użytkowane na zasadach dzierżawy wzamian za podatek , działka 

ta jest bez dojazdu, właściciele czyli Klasztor wystąpił z propozycją sprzedaży. 

Po ostatnich powodziach każdy się wody boi, dlatego w tej kwestii odbędzie się drugie 

spotkanie 04 sierpnia 2011r w naszej Gminie.  
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Wójt ma aktualne mapy z propozycjami jak województwo zamierza przeprowadzić działania 

obronne, zamierzeniem jest zabezpieczenie naturalnych obniżeń terenu, propozycją 

wojewody jest zakupienie specjalnej taśmy –mocno wzmocnionej, z której można zrobić  

pojemnik o wymiarach  1,20 m x 1,20m , pojemnik ten można wypełnić nadmiarem wody lub 

wypełnić piaskiem, można układać pojemniki obok siebie i wypełnione piaskiem będą 

tworzyły tamę-zaporę, Wójt podchodzi to tej propozycji sceptycznie ponieważ  Gmina 

poniesie koszty a efektów może nie być żadnych, przy tym omawianym założeniu brało by się 

pod uwagę miejscowości : Roszowicki Las, Cisek, Landzmierz, natomiast miejscowości 

położone niżej: Roszowice ul. Płonia, Przewóz, Podlesie i Miejsce Odrzańskie tam nie ma 

technicznych  możliwości na prowadzenie działań obronnych, z uwagi na fakt, że nie ma 

obwałowania, na spotkaniu z wojewodą były również, służby   kryzysowe Pana Wojewody:  

Pani W-ce Starosta jak również przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji i 

Melioracji Wodnych w Opolu i Wójt powiedział, że  to rozwiązanie w przypadku Gminy 

Cisek się nie sprawdzi, obrona odcinka ok.10 km jest niemożliwa,  jednych mieszkańców 

ratujemy innych zalewamy, takiej polityki nie należy prowadzić, albo traktujemy wszystkich 

jednakowo, albo nie robimy wcale, nie posiadamy również środków finansowych na zakup 

taśm i folii, a jeżeli już to Wójta przekonywałby zakup pomp o bardzo wysokiej wydajności 

ponieważ przepompowywanie wody się sprawdziło- na ul. Bełk w Cisku i w Landzmierzu na 

śluzie, w  2010r podczas II fali powodziowej przepompowywanie sprawiło, że część wody 

popłynęła. Wójt przekazał omawiane propozycje i prosił aby nie pisano w prasie żadnych 

artykułów ponieważ to nie są decyzje to są tylko propozycje, które będą jeszcze omawiane, i 

nie wiadomo czy będą zrealizowane. Podsumowując swoją wypowiedź stwierdził - na pewno 

działania obronne należy prowadzić ,należy  mieć na stanie   rękawy wodne, i inne elementy 

p. powodziowe, jak już cokolwiek należałoby zakupić wysokojakościowe pompy.     

► Radna Ryborz Anna- uważa, że propozycje zabezpieczeń „na wypadek małej wody” 

powinny być  również omówione z mieszkańcami. 

Wójt Gminy Cisek – jeżeli chodzi o budowę obwałowań to dyr. WZIR Opole zapewnił, że 

będzie budowany 2,5 km odcinek wału od Roszowickiego Lasu w stronę wsi Przewóz, na ten 

cel są zabezpieczone środki finansowe, sukcesywnie inwestycja będzie realizowana i 2014 

roku ma być ukończona. Większe powodzie na Odrze powtarzają po 10 latach, mniejsze 

powodzie są corocznie. 

Udzielono głosu redaktorowi „Gazety Lokalnej „- jest daleki od „siania paniki” wśród 

mieszkańców, zapewnił, że żaden artykuł się nie ukaże, Pan redaktor przerobił dwie powodzie 

i jak słyszy o kasie na  budowę wałów, to jest „sajeksfikszyn”, kosmiczne pomysły najlepiej 

ucinać zanim zaczną nabierać realnych kształtów, ktokolwiek z radnych zdaje sobie sprawę, 

że woda jest w Miejscu Odrzańskim, to ona idzie od koryta Odry aż po wzgórza Byczynic              

i Steblowa, jeżeli tam się chce ktoś bronić „to życzyć tylko powodzenia”.  

► Radny Adam Roman- osoby, które w ten sposób podchodzą do sprawy to nigdy w Cisku 

nie były, przy stanie wód w Miodoni 7,20m jesteśmy w stanie utrzymać od Miejsca 

Odrzańskiego po Roszowicki Las. Stan wód 7,50m w Miodoni,  to nie przelewa się jeszcze na 

drogę powiatową, natomiast przy wysokości ok. 8 m to woda się rozleje i nie jesteśmy w 

stanie uratować. 
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Z wypowiedzi Wójta wynika założenie dobre jedyną pomocą  jest  zakup pomp 

wysokowydajnych, w czerwcu 2010r przepompowywano  wodę pompami pożyczonymi         

z Prudnika i Kędzierzyna Koźla , w ten sposób uratowano: część  Roszowickiego Lasu, Cisek, 

Landzmierz, Kobylice, teraz do przepompowywania dojdzie pkt 2 na potoku Cisek tj.             

w Landzmierzu, mówi się o jakimś sprzęcie? a nie ma podstawowych pomp żeby wodę 

przerzucić poza wał, na przykładzie roku poprzedniego poinformował, że do 

przepompowania jest ilość  25-30m
3  

wody
  

/1min, teraz dochodzi Landzmierz więc jest to 

ilość ok.60m
3
wody  /1 min. do przerzucenia poza wał, należy również przewidzieć „ulew” 

wtedy musimy mieć zapas przepompowania co najmniej ok.10m
3
/1min. na każdej 

przepompowni. Takie są realia, a propozycje omawiane w województwie są dobre lecz na 

odcinku 50-100m do uratowania. 

► Radny Wurst Alojzy- zapytał, czy jest prawdą, czy budowa zbiornika 

przeciwpowodziowego w Dolinie Buków jest wstrzymany? 

Wójt Gminy Cisek potwierdził,  że jest wstrzymana inwestycja i jak czasowo nie będzie 

wykonana to pieniądze przepadną, podobna sytuacja jest u nas od decyzji środowiskowej na 

budowę wału Miejsce Odrzańskie-Podlesie –Przewóz jedna osoba się odwołała nie mająca 

gruntów w tym rejonie , postępowanie trwa a termin realizacji się odsuwa, robimy absurdy 

lecz mamy takie przepisy prawne.  

Odnośnie spotkania, które ma się odbyć 04 sierpnia 2011r. w Urzędzie Gminy Cisek, 

poinformował, że będzie to spotkanie robocze, Wójt przekaże własne obiekcje odnośnie 

obrony  p. powodziowej, wysłucha propozycje, pojadą w teren, zamierzeniem Wójta nie jest 

narzucenie własnej wizji, jeżeli w planach wojewódzkich ma być asekuracja, że coś               

w kierunku ochrony p. powodziowej się robi, jeżeli mają być zakupione elementy 

zabezpieczające to sprzeciwu nie będzie,  lecz Gmina nie dołoży żadnych środków 

finansowych na coś co na naszym terenie się nie sprawdzi.  

Innych pytań nie zgłoszono. Zakończono dyskusję .   

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

swojej działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 27 czerwca 2011r. do 29 lipca 2011r. 

sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji.        

Nie zabrano głosu w dyskusji.   

Ad.6. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Cisek. 

Udzielono głosu przewodniczącej komisji rewizyjnej Pani Kazimierze Lewickiej, która na 

podstawie protokółów przedstawiła informację z działalności komisji w okresie 

miedzysesyjnym. Odczytała plan pracy komisji na II półrocze 2011r, który dzisiaj będzie 

podjęty uchwałą,  

Udzielono głosu przewodniczącemu komisji rolnictwa ,ochrony środowiska i porządku 

publicznego Panu Alojzemu Wurst, który przedstawił informację z działalności w okresie 

międzysesyjnym. Odczytał plan pracy komisji na II półrocze 2011stanowiący załącznik nr 4 

do niniejszego protokółu. Przedstawił również informację z omawianych spraw bieżących                

i komisja wnioskuje o wystosowanie pism  w następujących sprawach:  
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Ustawić znaki informacyjne  „o braku mostu w Przewozie”, w Dzielnicy    i  w Roszowicach 

przy wjeździe na ul. Płonia k. posesji Smiatek, skoro usunięcie z nawigacji stwarza tyle 

problemów, to zróbmy tę informację „ o braku mostu w Przewozie” we własnym zakresie                   

w porozumieniu z właścicielem drogi, , duże  samochody wjeżdżają tam niepotrzebnie, 

niszczą nam drogi, pobocza. 

Zobowiązać Zarząd Dróg Wojewódzkich  do zrobienia odwodnienia wzdłuż dróg: k. byłej 

Weterynarii w  Łanach oraz przy drodze Roszowice –Dzielnica, w czasie ulew błoto  spływa 

na drogę,  

Wójt Gminy Cisek – poinformował, że nadmiar wody z betonowej nawierzchni drogi spływa  

w kierunku Łan, rów w stronę Dzielnicy jest zamulony. 

Wystosować pismo do Starostwa Powiatowego w celu sprawdzenia zapisów własnej decyzji 

ze stanem faktycznym, w sprawie wykopalisk na ul. Brzozowa, prawdopodobnie zezwolenie 

jest na staw rybny a tam jest „kopalnia żwiru”, transport ciężki wywozi żwir niszcząc nowo 

zrobioną drogę transportu rolnego. 

Wystosować pismo do Zarządu Dróg Powiatowych z zapytaniem w sprawie remontu dróg 

złożonych przez Radnego Powiatowego w maju 2011r.Kserokopia sprawozdania ze stanu 

dróg powiatowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu. 

Drogi buraczane, przewoźnik umywa ręce, buraki mają być składowane przy drodze 

powiatowej, przewoźnicy mają coraz to większe auta 40-45 ton, czują się Panami dróg-

niszczą wszystkie drogi , nie ma winnego, kto ma drogę remontować . 

► Radna Ryborz Anna- poinformowała, że od 5 lat walczy o informację, że nie przeprawy 

mostowej w Przewozie,  przejeżdżające i zawracające TIR-y stwarzają zagrożenie dla 

mieszkańców, brak chodników, wąska droga, problem z wycofaniem z zawróceniem pojazdu. 

Niszczą nasze drogi, mostek na ul. Lipowina jest uszkodzony. przedyskutowano temat. 

Sekretarz Urzędu Jerzy Groeger- poinformował, że nie możemy pisać o coś czego (czyli                

o tablicę informacyjną) nie ma   w kodeksie drogowym. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk- stwierdziła,  w sprawie usunięcia              

z nawigacji przeprawy mostowej w Przewozie, napiszemy interpelację, którą skierujemy do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich.   

► Sołtys Sączawa Elżbieta- zapytała w sprawie dalszego remontu drogi powiatowej od 

Landzmierza do Cisek a następnie do Roszowic czy jest prawdą, że na remont pieniędzy nie 

ma, na budowę mostu pieniądze są, 

Wójt Gminy Cisek – są to środki finansowe powiatu i Wójt na ten temat informacji nie ma. 

► Radna Kazimiera Lewicka- poinformowała, że w sprawie remontu dziur w Cisku na 

skrzyżowaniu –dzwoniła codziennie do ZDP. 

Udzielono głosu przewodniczącej komisji oświaty, kultury ,zdrowia i spraw socjalnych Pani 

Donacie Proksza, która przedstawiła informację z działalności w okresie miedzysesyjnym- 

odbyło się 1 posiedzenie na którym opracowano plan pracy i omówiono sprawy bieżące. Plan 

pracy stanowi załącznik nr 6 do protokółu sesji. 

Radni nie wnieśli żadnych pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Udzielono głosu przewodniczącemu komisji gospodarczo-budżetowej Leonardowi Basiście, 

który przedstawił sprawozdanie z działalności komisji w okresie międzysesyjnym- 

opracowano plan pracy na II półrocze 2011r stanowiącym załącznik nr 7 do protokółu sesji.  

Radni nie wnieśli żadnych pytań do przedstawionego sprawozdania.   

Ad.7 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2011r.- na następnej sesji 

zostanie przedstawione. 
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Ad.8  Podjęcie uchwał w sprawach : 

Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która  omówiła  zmiany do budżetu gminy na 

2011r, poszczególnymi działami rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów i wydatków. 

Wójt Gminy Cisek poinformował, że na budowę boiska w Roszowickim Lesie „ORLIK” są 

zaplanowane środki finansowe na wartość inwestycji, natomiast nie ma zaplanowanych 

środków na dodatkowe wydatki np. na inspektora nadzoru. Wartość inwestycji będzie 

wynosić 1 677 654,-zł na które składa się 833 000,-zł dotacje z zewnątrz, resztę  stanowić 

będą środki własne + kredyt, o  zaciągnięciu  kredytu radni zostaną poinformowani, ponieważ 

będzie konieczność podjęcia uchwały, w której dokładnie będzie określona kwota kredytu.    

dyskusja: 

► Radny Wurst Alojzy-zapytał,  gdzie będą ustawione wiaty przystankowe? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień, są to wiaty przystankowe zakupione dla Łan i Cisek. 

W miejscowości Łany wiata została uszkodzona, lecz procedura jest taka: zakupujemy, 

przedkładamy rachunek ubezpieczycielowi i otrzymujemy zwrot. W Cisku będzie postawiona 

wiata dodatkowa k. przedszkola , z przeznaczeniem dla uczni oczekujących na autobus.    

Innych pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 15 głosów,  

przeciw                                   -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 29 lipca 2011r w sprawie zmian                     

do budżetu gminy na 2011r została jednogłośnie  podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8                 

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                            - 15 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej   została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr 9 do protokółu sesji. 

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

II półrocze 2011r  . 

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

za przyjęciem                            - 15 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia 

planu pracy komisji rewizyjnej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 

do protokółu sesji. 
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Przystąpiono  do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia 

nieruchomości . Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień, że jest to działka tak jak na wstępie 

poinformował będąca własnością Klasztoru Sióstr  Zakonnych  w Leśnicy o pow. 0,29 ha, 

obecnie  mieści się tam plac zabaw dla przedszkolaków, Siostry Klasztorne wyraziły zgodę na 

transakcję , zrobiono już wstępny operat szacunkowy , z którego wynika wartość działki wraz 

z zabudowaniami na kwotę : 54 000,-zł, operat zawiera wycenę budynku gospodarczego, 

wycenę działki rolnej oraz wycenę działki zabudowanej. Omawiany projekt uchwały jest 

uchwałą intencyjną, która pozwoli Wójtowi przeprowadzić negocjacje. 

► Radny Stania Gerard- zapytał czy działka nam jest potrzebna? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- działka nam jest potrzebna do celu jakiego obecnie służy , 

przedszkole w tym miejscu będzie, dał pod rozwagę czy zamierzamy płacić czynsz jak zmieni 

się właściciel? Siostry Zakonne zamierzają sprzedać tę działkę, kiedyś cała działka była 

własnością klasztoru, w wycenie jest ujęta również działka na której jest przedszkole, wycena 

została wykonana przez biegłego, została sprawdzona i operat szacunkowy omawianej działki 

jest zrobiony dobrze. 

Innych pytań nie zgłoszono. projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                            - 15 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia 

woli odpłatnego nabycia nieruchomości została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik Nr 11 do protokółu sesji. 

 

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 w związku z uchyleniem przez 

Wojewodę Opolskiego-    Wydział Nadzoru i Kontroli naszej Uchwały Nr VI/40/2011 z dnia 

23  maja 2011r w tej samej sprawie. Obecny projekt uchwały jest uzupełniony o wymagane 

załączniki, jak również poprawiono zarzuty. Radni nie wnieśli żadnych pytań. Projekt 

uchwały poddano pod głosowanie: 

 za przyjęciem                            - 15 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia  

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. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał.   

Ad. 9. Zapytania i oświadczenia radnych.  

Radna Donata Proksza- skierowała pytanie do Wójta Gminy w sprawie dodatkowego 

dofinansowania zajęć na boisku ”VICTRII”  w Cisku, Komisja Oświaty otrzymała do 

wiadomości podanie w sprawie  organizacji „ Wakacji na sportowo” nr L.dz. 40/11 z dnia 

01.07.2011r. , które do urzędu wpłynęło 04.07.2011r., chodzi o kwotę  1100-1200zł na zakup 

napoi, słodkich bułek oraz pucharów.  
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Komisja omawiała temat , lecz prosi o wyjaśnienie Wójta w tej kwestii ponieważ z tego co 

wiadomo klub „Victoria Cisek” otrzymuje dofinansowanie jako organizacja pożytku 

publicznego na krzewienie kultury fizycznej    i sportu wśród dzieci, młodzieży, i dorosłych,             

i dlaczego poraz drugi płacić za prowadzenie zajęć. Poza tym nie wiadomo czy zajęcia się 

odbywały, powinna być dostarczona lista obecności uczestników. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- urząd gminy nie posiada wiedzy na ten temat czy 

zajęcia dla dzieci się odbywały, podanie budzi wątpliwość, jeżeli dofinansujemy to tylko 

zakup pucharów, klub sportowy otrzymuje dość dużą dotację z budżetu gminy  na działalność 

sportową i na ten cel środki finansowe ma i drugiej dotacji otrzymać nie może, poza tym 

wiemy jak jest z frekwencją na boisku w Cisku.   

►  Radny Roman Adam – stwierdził, jeżeli prezes miał plan zorganizowania zajęć to 

powinien również mieć przygotowany program zajęć,  Rada Gminy nie wie czy zajęcia były 

prowadzone i dla jakiej grupy dzieci.    

► Sołtys wsi Landzmierz Sączawa Elżbieta przypomniała, że na poprzedniej sesji sołectwo 

Landzmierz też prosiło o środki finansowe na ferie letnie i nie otrzymano pieniędzy, problem 

załatwione we własnym zakresie. 

►  Radny Stania Gerard- zgłosił wykoszenie poboczy w Podlesiu i w Przewozie. 

Wójt Gminy Cisek podał pod rozwagę, że rolnik by mógł wykosić kosiarką rotacyjną , nie 

posiadamy  środków finansowych na wynajęcie firmy a poza tym jakby wynająć firmę do 

wykoszenia poboczy to musiałoby wykosić wszystkie pobocza dróg gminnych.   

► Sołtys Kurfeld Alfred –poinformował, że rosną już „grube badyle” są  pozostałości po 

drzewkach  są liczne zakrzaczenia  i nie da rady wykosić kosiarką rotacyjną,  

► Radny Wurst Alojzy-zrobiliśmy dużo dróg gminnych a poboczy nikt nie czyści, 

zaproponował, niech każdy rolnik da po 5 zł rocznie od pobocza graniczącego z drogą                   

a pieniądze będą przeznaczone na koszenie. 

Wójt Gminy Cisek poinformował, że  urząd  nie może naliczać i pobierać takiej opłaty.   

 Ad.  10. Informacje oraz zapytania sołtysów. 

► Sołtys wsi Łany Norbert Mikliss- zgłosił usterki z miejscowości Łany 1.poinformował, na 

ul. Zawodzie jest uszkodzony mostek przyczyną jest oberwanie się skarpy na potoku 

Dzielniczka.2. poinformował, że na ul. Wodnej są liczne dziury, 3. ul. Górna- po ostatnich 

ulewach zalewało plac przy nowym obiekcie w Łanach i nie brakowało wiele do zalania 

obiektu, zaproponował aby pomyśleć o odstojniku który pomieściłby  nadmiar wody,                      

4. na budynku szatni na boisku przecieka dach i należałoby zabezpieczyć.5. Na ul. Górnej  

należałoby zamontować lustro. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-odnośnie szatni na boisku, czasami przy wietrze                     

i ulewach woda dostaje się kratkami  kominowymi do komina. 

Odnośnie ul. Górnej- temat dość trudny, musi być wybudowany „ łapacz”, który nadmiar 

wody wyłapie, lecz jest to kosztowne, w pobliżu przebiega droga ok.2 km i rów, który zbiera 

wodę z okolicznych pół. Zaproponował  sołtysowi i radnemu aby pozyskać miejsce na taki 

„łapacz” wody w celu załatwienia problemu z ulewami. 

Odnośnie lustra- napisać wniosek Rady Sołeckiej w celu zaopiniowania.  

► Sołtys Miejsca Odrzańskiego Żydziak Krystyna-kiedy ruszą prace nad placem zabaw? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że prace przygotowawcze trwają, musimy temat załatwić. 
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► Sołtys wsi Roszowicki Las Hubert Wilk zapytał- czy działa telefon komórkowy 

dzielnicowych policji , ponieważ od kilku dni próbuje się dodzwonić i nikt nie odbiera. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że należy dzwonić  na nr 112. 

► Sołtys Kurfeld Alfred- komisja rolna mogłaby się zająć inwestycją na potoku Dzielniczka, 

ponieważ zrobiono odcinek krótszy niż zakładano, nie wycięto samosiejek,  obecnie trwają 

urlopy, lecz po urlopach należałoby zgłosić zapytanie , ponieważ ten potok spełnia ważną rolę 

odprowadzającą nadmiar wody, uważa, że komisja rolna mogłaby w terenie sprawę 

sprawdzić. 

Wójt Gminy Cisek – uwagi sołtysów wyślemy do WZIR-u. 

► Sołtys wsi Landzmierz  Sączawa Elżbieta-zapytała w sprawie remontów dróg ul. 

Zamknięta, ul. Krótka- wyczyszczenie rowu, ul. Sienkiewicza? 

►  Radna Ryborz Anna – ul. Długa w Przewozie? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- czyszczenie rowu na ul. Krótkiej w Landzmierzu 

zostanie sprawdzone po żniwach, natomiast żadne remonty dróg nie będą wykonywane 

ponieważ nie mamy środków finansowych na ten cel.   

Ad. 11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych: 

Wpłynęła jedna interpelacja dotycząca utrzymania czystości oraz remontu cząstkowego na 

drogach wojewódzkich, Przewodnicząca Rady Gminy odczytała odpowiedź na tę interpelację, 

stanowiącą załącznik nr 13 do protokółu. 

Przewodnicząca odczytała również interpelację Posła Rzeczypospolitej Polskiej Adama 

Krupa w sprawie przekazania gminom grunty nieczynnej linii kolejowej Kędzierzyn-Koźle –

Baborów- kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 14 do protokółu sesji. 

Ad.12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji- żadnych wniosków nie zgłoszono, 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady VIII 

Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.11.
30

 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

 

 

                                                                                                             Przewodnicząca 

              Rady Gminy Cisek 

     

    /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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