
 

PROTOKÓŁ 

Z OBRAD  XI SESJI RADY GMINY CISEK 

Z DNIA 19 GRUDNIA 2011r-godz.12.
00 

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, obecni wszyscy . Obrady XI 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. 

Ad.2. Na wstępie powitała zebranych radnych i pracowników urzędu i przystąpiono do 

realizacji porządku obrad, który przedstawia się następująco:  

   

 Porządek obrad przewiduje część I roboczą i część II uroczystą :  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad              

      3. Przyjęcie protokółu z obrad X Sesji Rady Gminy   

      4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym  

5. Informacja i komunikaty przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

6. Procedura  uchwalenia budżetu gminy na 2012r 

a/  odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

b/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                            

o projekcie uchwały budżetowej, 

c/  odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

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

e/ dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami 

komisji problemowych, 

f/ głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu, 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/  uchwalenia budżetu gminy na 2012rok, 

b/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

             c/ zmiany do budżetu gminy na 2011r, 

             d/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

             e/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

                 Alkoholowych , 

             f/zmiany wzorów informacji i deklaracji podatkowych, 

              g/ zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy  Gminą Polska Cerekiew                                      

                 i Gminą Cisek  w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej   

8.  Zapytania i oświadczenia radnych.  

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Uroczysta II część Sesji Rady Gminy Cisek  odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury 

w Cisku o godz.14.
00 

 

 

 

 

 



  

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  zapytała o uwagi , wnioski do w/w 

porządku obrad?  Zgłosiła wniosek w sprawie zmian w pkt 7 polegającym na : 

► wykreśleniu z porządku obrad  projektu uchwały w sprawie  zawarcia porozumienia 

międzygminnego pomiędzy  Gminą Polska Cerekiew  i Gminą Cisek  w sprawie 

utworzenia wspólnej Straży Gminnej , 

► wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie poparcia apelu Rady 

Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie 

rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry, 

► wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi 

na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku 
Innych zmian nie zgłoszono,  wniosek w sprawie zmian porządku obrad poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                          –  14 głosów, 

przeciw                                     -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania –   1 głos, 

Zmiany porządku obrad XI Sesji jednogłośnie przyjęto i po dokonanych zmianach przedstawia się 

następująco: 

  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad              

      3. Przyjęcie protokółu z obrad X Sesji Rady Gminy   

      4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym  

5. Informacja i komunikaty przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

6. Procedura  uchwalenia budżetu gminy na 2012r 

a/  odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

b/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                            

o projekcie uchwały budżetowej, 

c/  odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

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

e/ dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami 

komisji problemowych, 

f/ głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu, 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/  uchwalenia budżetu gminy na 2012rok, 

b/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

             c/ zmiany do budżetu gminy na 2011r, 

             d/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

             e/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

                 Alkoholowych , 

             f/ określenia wzorów formularzy  informacji i deklaracji podatkowych, 

              g/ poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego do Prezesa Rady  

                  Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego  

                   pogłębiania koryta rzeki Odry, 

              h/ rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w               

                  Cisku 

8.  Zapytania i oświadczenia radnych.  

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

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

protokółu z obrad poprzedniej sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokółu z obrad  X Sesji 

Rady Gminy Cisek, jego przyjęcie poddano pod głosowanie: 

za przyjęcie                           - 15 głosów, 

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Protokół z obrad poprzedniej sesji jednogłośnie podjęto. 

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

działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 21 listopada 2011r. do19 grudnia 2011r.  

► podpisano z Urzędem Marszałkowskim w Opolu  aneksy do realizacji zadań : kanalizacja            

w Kobylicach , plac zabaw w  Miejscu Odrzańskim, plac przed Urzędem Gminy Cisek, 

aneksy określają terminy rozliczeń,  

 

► uczestniczył w Sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, gdzie tematem min. było  operat 

przeciwpowodziowy zabezpieczenia  miasta Kędzierzyn-Koźle, operat zawiera uregulowania 

głównie dla miasta, sentencją było stwierdzenie, że dopóki  obwałowanie rzeki Odry nie 

będzie dokończone to miasto i nasza  gmina są  narażone na zalanie wodami powodziowymi, 

► trwają czynności odbiorowe budowy boiska „ORLIK” w Roszowickim Lesie oraz odbioru 

zadania częściowego pn. modernizacja budynku socjalnego w Przewozie, 

► trwały prace rozliczeniowe inwestycji zakończonych , czyniono starania pozyskania  

środków finansowych, które do naszego budżetu gminy nie wpłynęły, 

► odbyły się spotkania opłatkowe, które cieszą się uznaniem mieszkańców, które są 

wspaniale przygotowane,   

d y s k u s j a : 

 Wurst Alojzy- sporządzono aneksy do umów, czy jest klauzula kiedy otrzymamy środki 

finansowe? 

Wójt Gminy Cisek – nie ma takiej klauzuli, na otrzymanie dofinansowania nie mamy 

wpływu,  nadmienił, że jeszcze nie wpłynęły na konto środki finansowe za remont  świetlic    

w Podlesiu i Przewozie, podobnie jest z dotacją na boisko „ORLIK” w kwocie 0,5 mln. zł 

wniosek o płatność jest pozytywny,  natomiast na pieniądze musimy poczekać. 

 

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

działalności okresie międzysesyjnym tj. od 21 listopada 2011r. do19 grudnia 2011r.. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji.  

  

Ad.6. Wójt Gminy Cisek przedstawił wniosek o zmianie projektu  uchwały budżetowej                   

i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej polegającej na wprowadzeniu 

inwestycji –modernizacja drogi gminnej Steblów-Cisek ul. Brzozowa,  nadmienił, że jest już 

wiadomy koszt tej inwestycji, który wynosi 1 037 000,-zł i dzisiaj tj. 19.12.2011r.  złożono 

projekt do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie  dofinansowanie tego zadania. Kwota 

dofinansowania wynosiłaby 881 000,-zł, natomiast wkład własny wynosiłby 155 000zł. 

Złożenie wniosku nie przesądza otrzymanie dotacji lecz musimy dokumenty przygotować pod 

złożony projekt. Modernizacja drogi pn „Przebudowa drogi gminnej o nr 108, 212, Steblów -

Cisek” planowana jest na lata 2012-2013 lecz na  2012r. jest nam potrzebna kwota -

100 000zł, na którą zaciągnięto by kredyt. 
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W projektach uchwał zwiększono by przychody    o zaciągnięty kredyt czyli o kwotę                    

100 000zł.  Zaproponował  radnym również   wersję II polegającą na przeznaczeniu  środków 

finansowych   z wydatków zaplanowanych na remonty  dróg. 

Radni przedyskutowali i postanowili : zwiększyć przychody budżetowe tytułem zaciągnięcia  

kredytu w kwocie 100 000zł.     

Wniosek w sprawie zwiększenia przychodów w kwocie 100 000,-zł tytułem zaciągnięcia 

kredytu  z przeznaczeniem  na  „Przebudowę drogi gminnej Steblów-Cisek ” poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                         -15 głosów, 

przeciw                                   - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 

Wniosek jednogłośnie przyjęto. 

Pani Skarbnik Alina Hanisz dokonała autopoprawki projektu uchwały budżetowej oraz 

wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami .    

 

Przedyskutowano również temat dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku planowanej 

na kwotę 277 000zł.  

Radny Adam Roman – zakwestionował, że w 2011roku , zwiększono dotację pod warunkiem, 

że  GOK będzie prowadził świetlicę socjoterapeutyczną,  a z tego co wiadomo to zajęcia były 

prowadzone tylko w Łanach natomiast w Cisku nie. Zrobiliśmy już 2 remonty tego obiektu              

i bez efektu stwierdził radny.  

Wójt Gminy Cisek  poinformował, że Gminny Ośrodek Kultury nie jest instytucją 

dochodową, jeżeli obiektu nie uatrakcyjnimy to klientów stracimy i dochody spadną, poza 

tym należałoby przeprowadzić remont dachu oraz pomalować salę przyjęć. Nadmienił,  

należałoby zaprosić dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury na nasze obrady sesji                            

i porozmawiać na temat niezbędnych remontów.  

Poprzez przeprowadzone głosowanie, gdzie 12 radnych było „za” przyznaniem dotacji                 

w kwocie 277 000,-zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku, pozostawiono bez zmian.  

                                                                          

Przystąpiono do procedury    uchwalenia budżetu gminy na 2012r. Prowadząca obrady 

Przewodnicząca Rozwita  Szafarczyk odczytała :  

► projekt uchwały budżetowej na 2012r , stanowiącej załącznik nr 4 do protokółu, 

► projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej , stanowiącej 

załącznik nr 5,  

► Uchwałę Nr 576/2011 z dnia 09 grudnia 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii  o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 

na 2012r. stanowiącej załącznik nr 6 do protokółu sesji, 

►  Uchwałę Nr 577/2011 z dnia 09 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  nt pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały                             

o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisek na lata 2012-2021 stanowiącą załącznik nr 

7 do protokółu sesji.  

► wyciąg z protokółu wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady z dnia 12 grudnia 2011r.    

w sprawie pozytywnej  opinii projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały                  

o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisek na lata 2012-2021,-załącznik nr 8,  

► wyciąg z protokółu komisji gospodarczo-budżetowej z dnia 02 grudnia 2011r.w sprawie 

pozytywnej  opinii projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały o wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Cisek na lata 2012-2021,-załącznik nr 9,  
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Komisje nie wystosowały żadnych wniosków ani uwag , pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały budżetowej oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej,   w związku z czym 

punkty  6 d,e,f porządku obrad są bezprzedmiotowe, 

 

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012rok. Radni 

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

za przyjęciem                        - 15 głosów,  

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania- 0 głosów, 

Uchwała Nr XI/68/2011  Rady Gminy Cisek z 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy na 2012 rok jednogłośnie została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 

do protokółu sesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Cisek na lata 2012-2021. 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 XI/ 69/2011  Rady Gminy Cisek z 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej jednogłośnie została podjęta. Uchwała stanowi załącznik             

nr 11 do protokółu sesji.  

 

Pani Skarbnik Alina Hanisz wyjaśniła, że kwota dotacji 277 000,-zł dla Gminnego Ośrodka 

Kultury w Cisku w porównaniu do roku 2011r jest zwiększona o 3 % inflacji. Przy 

opracowywaniu projektu budżetu Pani Skarbnik zwiększyła poszczególne wydatki                      

o % inflacji .  

Radni przedyskutowali, i ustalono nie zmieniać, przyznać zgodnie z projektem, a ma być 

zakupiony klimatyzator na salę przyjęć Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku. 

Wójt Gminy Cisek, potwierdził , że możemy postawić warunek, w ramach tej dotacji  

Gminny Ośrodek Kultury ma zamontować dodatkowy klimatyzator na sali przyjęć, 

zakładając, że koszt klimatyzatora kosztuje ok.10 000zł.  

Radny Adam Roman – zakwestionował, że w 2011roku , zwiększono dotację pod warunkiem, 

że  GOK będzie prowadził świetlicę socjoterapeutyczną,  a z tego co wiadomo to zajęcia były 

prowadzone tylko w Łanach natomiast w Cisku nie.  Zapytał czy jest wiadome na jakich 

zasadach funkcjonuje świetlica ?. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień, że będzie wiadome po rozliczeniu dotacji. 

Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk zaproponowała aby zakończyć dyskusję                         

i  przestawione wnioski przegłosowano 

Radni przedyskutowali aby przyznać dotację zgodnie z planem  z zaznaczeniem na zakup 

dodatkowego klimatyzatora.  
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Poddano pod głosowanie wniosek drugi w sprawie przyznania dotacji dla Gminnego Ośrodka 

Kultury w Cisku w kwocie 277 000,-zł  

za przyjęciem  - 12 głosów, 

Większością głosów wniosek  w sprawie przyznania dotacji w kwocie 277 000,-zł przyjęto. 

 

Radny Adam Roman -  zapytał  jaką mamy pewność czy klimatyzator będzie kosztował 

10 000,-zł czy też 30 000,-zł, poza tym przeprowadziliśmy  2 remonty tego obiektu i bez 

efektu stwierdził radny.  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- jeżeli klimatyzator będzie droższy to uzgodnimy czy 

kupić, przypomniał, że Gminny Ośrodek Kultury nie jest instytucją dochodową , jeżeli 

obiektu nie uatrakcyjnimy to klientów stracimy i dochody spadną, poza tym należałoby 

przeprowadzić remont dachu oraz pomalować salę przyjęć. Należałoby zaprosić dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury na nasze obrady sesji  i porozmawiać na temat niezbędnych 

remontów. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   zmian do budżetu gminy na 2011r. Udzielono 

głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami 

rozdziałami i paragrafami. Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję 

gospodarczo-budżetową. 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 XI/ 70/2011  Rady Gminy Cisek z 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian do 

budżetu gminy na 2011r  jednogłośnie została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do 

protokółu sesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej    

Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany. Przedstawione  zmiany 

w.p.f. zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję gospodarczo-budżetową. 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 XI/ 71/2011  Rady Gminy Cisek z 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany  

wieloletniej prognozy finansowej   jednogłośnie została podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr 13 do protokółu sesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2012r. Udzielono głosu Małgorzacie 

Siegmann pełnomocnikowi Wójta do w/w spraw, która omówiła projekt uchwały. Projekt ten 

został również omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 12 grudnia 2011r. Radni nie 

wnieśli żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie ; 

za przyjęciem                        - 15 głosów,  

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania- 0 głosów, 
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Uchwała Nr XI/ 72/2011  Rady Gminy Cisek z 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia  

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2012r   

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

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   określenia wzorów formularzy  informacji                     

i deklaracji podatkowych. Projekt uchwały został omówiony przez Sekretarza Urzędu Jerzego 

Groegera. Druki dotyczą :  

► informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych   „IN”, 

► deklaracji na podatek od nieruchomości „DPN”, 

► informacji o lasach „IL”, 

► deklaracji na podatek leśny „ DPL”, 

► informacji o gruntach „ IG”, 

► deklaracji na podatek rolny „ DPR”, 

   

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 XI/ 73/2011  Rady Gminy Cisek z 19 grudnia 2011 r. w sprawie  określenia 

wzorów formularzy  informacji     i deklaracji podatkowych    jednogłośnie została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokółu sesji. 

  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko 

Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu 

systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek 

odczytała projekt uchwały. 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 XI/ 74/2011  Rady Gminy Cisek z 19 grudnia 2011 r. w sprawie      poparcia 

apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP                              

o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry 

jednogłośnie została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w  Cisku. Udzielono głosu Pani Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej Kazimierze Lewickiej, która wyjaśniła w skrócie, że na dzień złożenia skargi była 

skargą zasadną.  Budynek mieszkalny  został zalany w czasie  powodzi w maju 2010r                     

w wyniku czego uszkodzeniu uległy pomieszczenia mieszkalne. Natomiast na dzień 

przeprowadzania kontroli skargi, sprawa była  pozytywnie załatwiona , rodzina ubiegająca się 

pomoc finansową  otrzymała decyzją  GOPS Cisek z dnia 18 października 2011r   przyznane 

środki finansowe  na remont zalanego  budynku. 
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Wójt Gminy Cisek dodał do wyjaśnienia, że środki finansowe na usuwanie skutków powodzi 

otrzymano pod koniec roku 2011r, dlatego w takim terminie wydano decyzję a następnie 

wypłacono środki finansowe. 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 XI/ 75/2011  Rady Gminy Cisek z 19 grudnia 2011 r. w sprawie        

rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Cisku 

jednogłośnie została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad.8. Radna Ryborz Anna- 1.co z tablicą informacyjną o braku przeprawy mostowej                     

w Przewozie 2. co w sprawie naprawy mostku w Roszowickim Lesie ,przepust był źle 

zrobiony, był wniosek o usunięcie usterek? 

Radny Roman Adam poinformował, że usterki na mostku w Roszowickim Lesie były 

terminowo usunięte, lecz prace  wykonano źle.  

Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk zapewniła, że  zostanie sporządzona 

interpelacja radnego.  

Radny Basista Leonard- zapytał w sprawie remontu drogi transportu rolnego Roszowice-

Łany, w dolinie w kierunku Łan na tej drodze jest dziura, przy tej drodze są również pryzmy  

z burakami i jak zacznie się zwózka buraków ? temat dróg niszczonych przez transport nie 

jest tematem prostym. 

Radny Wurst Alojzy- sprawa niszczonych dróg ciągnie się od lat, Cukrownia „Cerekiew” 

umywa ręce, firma transportowa niszczy drogi, uważa, że sprawą musiałyby się zająć 

wszystkie gminy. 

Wójt Gminy Cisek – zapytał, co w tej sprawie zrobić ? jeżeli ograniczymy tonaż to musi on 

obowiązywać wszystkich a nie tylko wyszczególnionych użytkowników, przecież rolnicy już 

też mają sprzęt o ładowności powyżej 5 ton, czy też zakazać uprawy buraka cukrowego. 

Radny Stania Gerard- wystosować pismo z Urzędu do Cukrowni aby ustalać pryzmy przy 

drogach powiatowych czy wojewódzkich, dużo w tej kwestii zależy od P.Maślankowej- 

pracownika Cukrowni, 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zaproponowała aby na posiedzenie 

komisji rolnictwa zaprosić przedstawiciela Cukrowni”Cerekiew” w celu omówienia sprawy 

dróg niszczonych przy odbiorze buraków cukrowych. 

W dyskusji stwierdzono, że drogi transportu rolnego powinny być sprawdzone przed i po 

zwózce buraków. 

Przedyskutowano temat nowego mostu na Odrze. Wójt Gminy wyjaśnił, że prace trwają, do 

końca marca 2012r ma być sporządzona dokumentacja, musi być również inwentaryzacja 

starego mostu.  

Zakończono dyskusję. 

Ad.9 . Odczytano 2 odpowiedzi na interpelacje z Zarządu Dróg Wojewódzkich . Odpowiedzi 

o nr: ZDW OT GŁ 4032/72/2011,  ZDW OT GŁ 4032/73/2011, stanowią załączniki nr 17,18 

do niniejszego protokółu.    
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Ad.10.  Radna Ryborz Anna-pełniąca funkcję przedstawiciela Gminy Cisek w Radzie 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Zakład Zdrowia 

Publicznego    Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie-Koźlu poinformowała, że Pani 

dyrektor  tej placówki chciałaby skorzystać z zaproszenia na obrady naszej sesji w celu 

przedstawienia bieżącej informacji  o pracy i problemów SP ZOZ-u. 

Innych wniosków nie zgłoszono i przewodnicząca słowami „ Zamykam obrady XI Sesji 

Rady Gminy Cisek”  zamknęła obrady – godz.14.
00

. 

 

protokółowała: Małgorzata Siegmann 

 

 

 

 

           Przewodnicząca 

        Rady Gminy Cisek 

 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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