
 

 

PROTOKÓŁ 

Z OBRAD  XII SESJI RADY GMINY CISEK 

Z DNIA 13 lutego 2012r.-godz.14.
00 

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

i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, obecni wszyscy . Obrady XII 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 Panią dyr. Ewę Winnicką , radnych, sołtysów i pracowników 

urzędu .  Przystąpiono do realizacji porządku obrad, który przedstawia się następująco:  

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.              

      3. Przyjęcie protokółu z obrad XI Sesji Rady Gminy.   

      4.  Informacja SP ZOZ-u Kędzierzyn-Koźle nt. zagadnień związanych ze stanem zdrowia  

           uczniów oraz  pracy   pielęgniarki szkolnej.  

      5.  Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym  

      6.  Informacja i komunikaty przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach  

           podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

      7.  Przedstawienie planów pracy  na I półrocze 2012r. komisji stałych rady. 

      8.   Podjęcie uchwał w sprawach: 

             a/ zmiany do budżetu gminy na 2012r 

             b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej   

             c/  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu                                 

                  w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

             d/  udzielenia dotacji w roku 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

                  budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków,  

             e/  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

             f/  przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej, 

             g/  zwolnienia z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu           

                  użytkowego na czas dłuższy niż 3 lata,     

      9.  Zapytania i oświadczenia radnych. 

      10. Informacja oraz zapytania sołtysów.  

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

      12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Przewodnicząca zapytała o uwagi do porządku obrad. Radni nie wnieśli żadnych uwag do 

porządku obrad. Przyjecie porządku obrad poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                        - 15 głosów, 

przeciw                                    - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,  

Porządek obrad jednogłośnie przyjęto, przystąpiono do jego realizacji. 

 

 

 

 



Ad.3. Przewodnicząca zapytała o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej sesji. Radni nie 

wnieśli żadnych uwag do protokółu jego przyjecie  poddano pod głosowanie:    

za przyjęciem                        - 15 głosów, 

przeciw                                    - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,  

Protokół z obrad poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie. 

  

Ad.4. Udzielono głosu  dyr. Samodzielnego Publicznego   Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 

Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie-Koźlu Pani Ewie 

Winnickiej która przedstawiła informacje  nt. zagadnień związanych ze stanem zdrowia  

uczniów oraz  pracy   pielęgniarki szkolnej. Przedstawiła stan zdrowia uczniów naszych szkół 

tj. 3 podstawówek i gimnazjum. Główne zaburzenia to: otyłość, wady wzroku, alergie, wady 

kręgosłupa, niedowaga. Nadmieniła, że to nie tylko młodzież z Gminy Cisek  ma takie 

dolegliwości lecz to są problemy wszystkich szkół. Przedstawiła zakres pracy pielęgniarki 

szkolnej. Dział medycyny  szkolnej nie jest dofinansowany z budżetu SPZOZ.. 

Zaproponowała  dofinansowanie  zakupu  programu pn” Zaburzania odżywiania”. Do dnia 05 

marca br. SPZOZ opracowuje plan finansowy  i Pani dyrektor prosi o odpowiedź  w kwestii 

zakupu programu. Omawiane zagadnienia stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokółu sesji. 

Ad.  5.  Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 19 

grudnia 2011r. do 13 lutego 2012r. 
- poinformował,  że w sołectwach  odbyły się zebrania wiejskie, podziękował za zaproszenie  

za organizację tych zebrań oraz poinformował o najczęściej poruszanych problemach, 

protokóły z tych zebrań należy złożyć w biurze rady. 

-odbyły się również zebrania sprawozdawcze  zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych  oraz 

kół  DFK ,podziękował organizatorom tych zebrań, 

- poinformował, że zmieniono Komendanta Policji w Kedzierzynie-Koźlu był Tomasz 

Kawarski a obecnie jest Ireneusz Jaroszyński. 

-poinformował, ze w Kurii Opolskiej w Opolu odbyło się spotkanie Wójtów, Prezydentów 

Opolszczyzny z Biskupem Andrzejem Czają. 

-podpisano Umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie następujących zadań: 

 budowa placów zabaw w Przewozie, Miejscu Odrzańskim i Roszowickim Lesie  

- odbyło się Walne  Zebranie Gminnej Spółki Wodnej, na którym wybrano nowy zarząd                      

i przewodniczącego  

- przeprowadzono przetargi na następujące inwestycje; plac przed Urzędem Gminy, remont 

świetlic wiejskich w Miejscu Odrzańskim  i Roszowickim Lesie,  

 Dyskusja: 

Radny Wurst Alojzy- zapytał w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego, Związek Gmin 

Śląska Opolskiego również czynił starania w tym temacie? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień-nic się nie zmieniło w tej kwestii, Gminy nie są właścicielem 

sieci i nie mogą finansować zadania zmierzającego do oszczędności opłat , poinformował, że 

jeżeli chodzi o awarie oświetlenia to dzwonić do urzędu i nawet można dzwonić na telefon 

komórkowy Wójta. 

   

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

podejmowanych w okresie międzysesyjnym tj. od 19 grudnia 2011r. do 13 lutego 2012r. 

Informacja przewodniczącej stanowi załącznik nr  5  do protokółu sesji. Pani Przewodnicząca 

odczytała również podziękowanie z Gminy Lubsza za wsparcie finansowe. Podziękowanie 

stanowi załącznik nr 4 do protokółu sesji . 
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Dyskusja: 

Radny Adam Roman – poinformował aby kontrolować wypowiedzi naszych lokalnych medii 

ponieważ nie pierwszy raz zła informacja idzie w teren, a jest to związane z promocja Gminy, 

ostatnio na Odrze odbył się „spływ twardzieli” i w mediach mówiono o Gminie Bierawa,             

a należałoby wspomnieć również o Gminie Cisek.  

Zakończono dyskusję. 

Ad. 7. Udzielono głosu Przewodniczącym komisji, którzy odczytali palny pracy na I półrocze 

2012r: 

► Radna  Donata Proksza przedstawiła plan pracy  komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw 

socjalnych stanowiący załącznik nr 6 do protokółu sesji . 

Radni nie wnieśli żadnych pytań. 

► Radny Wurst Alojzy przedstawił plan pracy komisji rolnictwa, ochrony środowiska            

i porządku publicznego stanowiący załącznik nr 7 do protokółu sesji oraz przedstawił 

informacje z działalności komisji, 

Radny Adam Roman- odnośnie odbioru buraków cukrowych i niszczenia dróg, 

poinformował, że zaobserwował te prace na naszym terenie i były one głównie wykonywane 

w godzinach popołudniowych i wieczornych, dlatego niedokładnie pozbierano buraki jak 

również jest to przyczyną niszczenia poboczy. 

► Radny Basista Leonard    przedstawił plan pracy komisji gospodarczo-budżetowej 

stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego protokółu. 

Dokonano autopoprawki  w planie pracy dotyczącej  zmiany tematu  posiedzenia 

planowanego na maj 2012r.    przedmiotem analizy będą szkoły podstawowe i Gimnazjum, 

skreślono przedszkola, które zostaną zaplanowane w drugim półroczu  2012r. 

Żadnej dyskusji . 

 

Ad. 8. Przystąpiono do  podjęcie uchwał. 

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

2012r. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej Basista Leonard poinformował, że 

komisja omawiała zmiany i pozytywnie je opiniuje. Radni nie wnieśli żadnych uwag do 

projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy poddano pod 

głosowanie:  
za przyjęciem                                  –  14 głosów, 

przeciw                                       -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -    0 głosów, 

Radna Wyżgoł Benedykta nie uczestniczyła w głosowaniu , chwilowo nieobecna.  

Uchwała Nr XII/76/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie zmian 

do budżetu Gminy Cisek na 2012r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr 9 do protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik Alinę Hanisz. Radni nie wnieśli 

żadnych uwag do projektu uchwały. 

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 XII/77/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej  została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 10 do protokółu sesji.  
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kędzierzyńsko- Kozielskiemu      w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

projekt uchwały również omówiła Pani  Skarbnik Alina Hanisz- jest to kwota 3.500zł  dla 

dzieci z naszej Gminy uczestniczących  w warsztatach. Radni nie wnieśli żadnych uwag do 

projektu uchwały. 

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 XII/78/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie 

prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 11 do protokółu sesji.  

             

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2012 na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  

zabytków. Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik   Alina Hanisz- dotacja jest przeznaczona 

na remont  kościoła w Cisku . Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały. 

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 XII/79/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie 

udzielenia dotacji w roku 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 12 do protokółu sesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. Projekt uchwały był omawiany przez Prezesa Spółdzielni Usług Rolniczych 

Kazimierza Nagórzańskiego na komisji rolnictwa. Komisja pozytywnie zaopiniowała 

omawiany projekt uchwały.  Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  
za przyjęciem                                 –  15 głosów, 

przeciw                                       -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -    0 głosów, 

Uchwała Nr XII/80/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie  

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, została jednomyślnie podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokółu sesji.  

 

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

Udzielono głosu pani Kazimierze Lewickiej, która odczytała plan pracy na I półrocze 2012r.    

Dyskusja: 

Radna Rozwita Szafarczyk zapytała- pkt 4 planu pracy dotyczący kontroli Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w temacie remontów powodziowych, czy komisja zamierza uzyskać 

informacje, kto i ile otrzymał środków finansowych , przypomniała radnym, że obowiązuje 

ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Przewodnicząca komisji rewizyjnej wyjaśniła, że komisji chodzi o dane cyfrowe ujęte                     

w sprawozdaniach. 

Radny Wurst Alojzy zapytał  w sprawie kontroli budynków komunalnych, kiedy komisja 

zamierza w teren wyjechać? Zaprosił komisję do Steblowa.  

 

Przewodnicząca komisji rewizyjnej wyjaśniła, że  jeszcze nie kontrolowano tego tematu.         

Zakończono dyskusję . 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  
za przyjęciem                                 –  15 głosów, 

przeciw                                       -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -    0 głosów, 

Uchwała Nr XII/81/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie  

przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej, została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 14 do protokółu sesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu lokalu   użytkowego na czas dłuższy niż 3 lata. Projekt uchwały 

omówił Wójt Gminy Cisek, zgodnie  z którego wynika, że dotyczy to lokalu gminnego 

wydzierżawianego Policji, obecnie umowa ma być na 10 lat. 

Dyskusja:  

Radna Ryborz Anna zapytała, czy nie możnaby na tych samych zasadach spisać umowy                   

z Ośrodkiem Zdrowia w Łanach? 

Radny Basista Leonard-zapytał o opłatę czynszu? 

Sołtys Sączawa Elżbieta- a co w przypadku jak Policja wcześniej zrezygnuje z dzierżawy 

lokalu ? a co z remontem? 

Wójt Gminy wyjaśnił- należy sprawdzić w przepisach prawnych, czy na potrzeby lecznictwa 

można bez przetargu, opłaty czynszu reguluje uchwała odrębna, do uchwały zostanie jeszcze 

sporządzona  umowa  określająca dokładne zasady dzierżawy i Policja nie będzie mogła 

lokalu poddzierżawiać,  przy wynajmowaniu lokali obowiązuje zasada następująca- lokatorzy 

płacą czynsz a Gmina remontuje, tak samo  jest przy lokalach użytkowych,  wszelkie zmiany 

do umowy muszą być z Wójtem uzgodnione. 

Zakończono dyskusję. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                                 –  14 głosów, 

przeciw                                            -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania         -   1 głosów, 

Uchwała Nr XII/82/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie 

zwolnienia z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu   użytkowego na 

czas dłuższy niż 3 lata  , została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do 

protokółu sesji.  

 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

       

 Ad.   9.  Zapytania i oświadczenia radnych. 

Radny Adam Roman- zapytał o telefon komórkowy zakupiony dla naszych Dzielnicowych 

Policji, czy jest dalej ten sam nr?,  poinformował, że ten telefon jest dalej nieczynny, dalej nie 

jest odbierany przez policjantów, po Sukowicach chodzili oszuści i nie można było 

skontaktować się z Policją,  
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Wójt Gminy udzielił odpowiedzi- telefon jest dalej aktualny, jeżeli są jakieś problemy to 

dzwonić na alarmowy  997. 

Radny Piegza Adalbert – zapytał, podobno jest nowy Zarząd „Victorii” Cisek? 

 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił – tak wybrano nowy zarząd 

1. prezesem został Szyszko Eugeniusz 

2. Wierny Marian –wiceprezes, 

3. Nikiel Ginter –skarbnik, 

4. Majnusz Tomasz-sekretarz, 

5. Czajkowski Sławomir- członek, 

6. Ortlib Krystian-członek 

7. Komenda Ryszard członek    

Ad. 10. Informacja oraz zapytania sołtysów.  

Sołtys  Ignacy Elfryda- czyszczenie rowu w Roszowicach od skrzyżowania dróg w kierunku 

Dzielnicy,  

Sołtys Kazimiera Lewicka- w sprawie urządzenia targowiska Cisku, mieszkańcy jadą na 

zakupy do Bierawy bo tam funkcjonuje targowisko  zaproponowała, czy nie możnaby 

urządzić  na tym parkingu naprzeciw gimnazjum lub na ul. Harcerskiej k. przedszkola?  

Sołtys Kurfeld Alfred- podał pod rozwagę  podjęcie uchwały w sprawie ustalenia funduszu 

sołeckiego, uważa, że sołectwa powinny skorzystać z tej możliwości dofinansowania, gminy 

ościenne korzystają z tej formy dofinansowania sołectw. 

Sołtys Mikliss Notbert- zapytał  w sprawie odwodnienia k/ drogi Łany-Podlesie? 

Sołtys Sączawa Elżbieta zapytała w sprawie remontu  ul. Sienkiewicza w Landzmierzu,  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień: 

► odnośnie  czyszczenie rowu w Roszowicach- należy opracować koszt wykonania zadania, 

► targowisko musi mieć utwardzony plac, doprowadzoną wodę bieżącą, muszą być toalety, 

więc k. przedszkola na ul. Harcerskiej,  

► zapewnił, że jest możliwość skorzystania z funduszu sołeckiego, co do zasad  otrzymania 

należy zapoznać się z przepisami prawnymi, zapewnił, że w tej sprawie odbędzie się narada          

z sołtysami w terminie późniejszym, 

► wniosek o dofinansowanie remontu ul. Sienkiewicza w Landzmierzu jest złożony , który 

jest na etapie oceny. 

► wniosek o dofinansowanie prac na potoku Dzielniczka został złożony. 

Ad.11. Złożono  interpelację , na która nie ma odpowiedzi.. 

Ad.12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Radny Stania Gerard- przypomniał, że wnioskował o spotkanie z inwestorem budowy wałów 

przeciwpowodziowych, a konkretnie radnemu chodzi o termin wznowienia prac i ich 

ukończenia. 

Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk poinformowała, że uzgodni z Wójtem Gminy 

termin spotkania, sołectwo Roszowicki Las również jest zainteresowane spotkaniem ze 

WZIR.   

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

Rady Gminy Cisek”  zamknęła obrady – godz.16.
45

. 

protokółowała: Małgorzata Siegmann 

           Przewodnicząca 

        Rady Gminy Cisek 

 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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