
 

Protokół 

z obrad XIII Sesji Rady Gminy Cisek  

z dnia 26 marca 2012r-godz.14.
00

. 

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

obrady XIII Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich 

obecnych radnych, sołtysów, pracowników urzędu . Sprawdziła prawomocność obrad 

sesji   na 15 radnych obecnych 15 ( Radna Ryborz Anna – spóźnienie usprawiedliwione  ). 

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 Rozwita Szafarczyk przedstawiła porządek 

obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.              

      3. Przyjęcie protokółu z obrad XII 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. Informacja przewodniczących komisji z działalności komisji w okresie   

           międzysesyjnym. 

      7.   Podjęcie uchwał w sprawach: 

             a/ zmiany do budżetu gminy na 2012r 

             b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

             c/  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków finansowych  

                 stanowiących fundusz sołecki,  

             d/ przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „ Czysty Region” z siedzibą w   

                 Kędzierzynie-Koźlu,   

             e/ podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz ustalenia liczby               

                 radnych wybieranych    w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady       

                 gminy 

             f/ zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Cisek a Polska                

                  Cerekiew w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej, 

             g/ rozpatrzenia skargi P. Konrada Haronska, 

         8. Zapytania i oświadczenia radnych. 

         9.  Informacje oraz zapytania sołtysów . 

         10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

         11.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji  

Zapytała o uwagi i wnioski do porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek złożyła  

wniosek w sprawie zmiany porządku obrad polegającego na wykreśleniu z porządku obrad 

pkt.7e- projektu uchwały w sprawie  podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice                    

i numery oraz ustalenia liczby radnych wybieranych    w każdym okręgu do przeprowadzenia 

wyborów do rady gminy. Poinformowała, iż w tej sprawie  wpłynęło pismo z Krajowego 

Biura Wyborczego w Opolu  uzasadniające nie podejmowanie uchwały . Sprawę omawianego 

projektu uchwały przesuwa się na II kwartał 2012r.  

 

 

 



 

Innych wniosków nie zgłoszono. Zmianę porządku obrad poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 14 głosów,  

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.  

Wniosek przewodniczącej rady jednogłośnie przyjęto wykreślono pkt 7 e, w związku z czym 

porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.              

      3. Przyjęcie protokółu z obrad XII 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. Informacja przewodniczących komisji z działalności komisji w okresie   

           międzysesyjnym. 

      7.   Podjęcie uchwał w sprawach: 

             a/ zmiany do budżetu gminy na 2012r 

             b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

             c/  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków finansowych  

                 stanowiących fundusz sołecki,  

             d/ przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „ Czysty Region” z siedzibą              

                  w   Kędzierzynie-Koźlu,   

             e/ zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Cisek a Polska                

                  Cerekiew w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej, 

             f/ rozpatrzenia skargi P. Konrada Haronska 

        8. Zapytania i oświadczenia radnych. 

        9.  Informacje oraz zapytania sołtysów . 

        10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

        11.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji  

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

Ad. 3. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała o uwagi, wnioski do protokółu z obrad 

poprzedniej sesji. Radni  nie wnieśli żadnych uwag . Przyjęcie protokółu poddano pod 

głosowanie : 

za przyjęciem                           - 14 głosów,  

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów.  

Protokół został jednogłośnie przyjęty. 

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

działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 13 lutego 2012r. do 26 marca 2012r. 

► podpisano z firmą K+D umowę na zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy , 

wartość brutto 399 403zł, planuje się również zmianę przyłącza prądu do urzędu ,polegające 

na wyniesieniu głównego zasilania z parteru na piętro budynku, jak również przygotować 

nowe przyłącze na możliwość  zamontowania agregatu prądotwórczego w razie powodzi lub 

innego zdarzenia losowego, zamierza się również usunięcie masztu energetycznego                                        

z przed urzędu  przeprowadzenie kabla  pod ziemią lecz  w tej kwestii trwają rozmowy            

z zakładami energetycznymi. 
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► odbyło się spotkanie z Prezesem Izby Rolniczej w Opolu  i z zastępcą dyrektora Agencji  

Własności  Rolnej Skarbu Państwa nt. funkcjonowania Izb Rolniczych na terenie powiatów, 

przedyskutowano również możliwość pozyskania gruntów zamiennych dla rolników 

oddających pola pod budowę wałów przeciwpowodziowych, 

► odbyło się podsumowanie działalności rolniczej , są to spotkania corocznie organizowane 

u nas i ościennych gminach, tym razem organizatorem była Gmina Pawłowiczki i odbyło się 

to spotkanie w Ostrożnicy. 

►  odbyło się spotkanie z Panem Marszałkiem i posłem do Parlamentu Europejskiego Janem 

Olbrychtem w sprawie programu pomocy unijnej na lata  2014-2020 jak również 

przygotowania strategii Województwa Opolskiego do zadań unijnych i pozyskaniu  

dofinansowaniu na ten cel, nadmienił ,że takich obszarów będzie mniej jako przykład podał:  

nie będzie środków finansowych na budowę dróg gminnych, powiatowych będą natomiast 

pieniądze na drogi wojewódzkie , krajowe i inne. 

► odbył się występ operetkowy pt” Księżniczka Czardasza”, w dnia 06 marca 2012r                      

w Gminnym Ośrodku Kultury Cisek, występowali artyści z operetki śląskiej, na szczególną 

uwagę zasługuje fakt, że z  artystami współpracuje nasza mieszkanka Patrycja Komander, 

która również pięknie zaśpiewała, ogólnie frekwencja dopisała i można stwierdzić, że takie 

występy cieszą się uznaniem, 

► Wójt uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Opolskim, gdzie wręczono Wójtowi promesę 

na kwotę: 2 450 000zł na zadania związane z  usuwaniem  skutków powodzi czyli: remont 

budynku socjalnego w Przewozie, budowa budynku Przedszkola w Cisku- I etap, remont 

drogi gminnej Landzmierz-Sukowice, zgodnie z otrzymaną promesą do końca maja br muszą 

być przeprowadzone procedury przetargowe oraz przygotować dokumenty do podpisania 

umowy na sfinansowanie w/w zadań,   w tym roku kwota do wykorzystania wynosi 

1 100 000zł, obecnie trwa opracowywanie projektu  na budynek przedszkola w Cisku, 

następnie przetargi,  

► odbyło się spotkanie w urzędzie marszałkowskim, które dotyczyło działalności lokalnych 

grup działania, nasza gmina jest członkiem Fundacji Euro Cantry, gdzie rozmawialiśmy na 

temat projektów, które są realizowane, terminami ukończenia tych projektów oraz naborem 

nowych projektów,  

► odbyły się spotkania w ramach  „Czystego Regionu” związane z nowym system 

gospodarki odpadami , na dzisiejszej sesji mamy projekt uchwały dotyczący zmian w Statucie 

Związku „Czysty Region”, założenie jest takie aby wszelkimi sprawami dotyczącymi 

gospodarki odpadami zajął się związek, ponieważ nowa ustawa „śmieciowa” wprowadza tyle 

zmian, że w przypadku naszej gminy wiązałoby by się to z koniecznością zatrudnienia co 

najmniej 5 osób, 

► poinformował, że w urzędzie jest wolny jeden etat na stanowisko urzędnicze , na który 

zostanie ogłoszony konkurs, 

dyskusja: 

Radny Basista Leonard- zapytał, czy przełącza instalacji elektryczne urzędu były ujęte                            

w kosztorysie? 

Radny Adam Roman poinformował, że skrzynki energetyczne już po powodzi 2010 r. zostały 

zamontowane wyżej. 

 

 

-3- 

 

 

 



 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- zmiana przełącza nie były ujęte w kosztorysie, 471 000zł jest 

środków finansowych  zaplanowanych na plac i schody wejściowe, przeniesienie zasilania 

głównego energii elektrycznej z parteru na piętro z możliwością podłączenia agregatu 

prądotwórczego będzie kosztowało ok.13 000zł ,  czy będzie szansa usunięcia słupa i jaki 

będzie koszt nie wiadomo jeszcze. Wyjaśnił, że skoro firma jest na terenie urzędu należy 

zrobić modernizację instalacji elektrycznej, zasilanie energetyczne  główne dalej było                    

w piwnicy,   a w czasie powodzi  2010r. zrobiono tylko „ prowizorkę”. W urzędzie nie mogą 

być porozkładane kable, na wypadek zagrożenia powodziowego musimy być przygotowani.  

Radny Stania Gerard- jest zbulwersowany, budynek Urzędu Gminy nie tak dawno budowano 

i dlaczego projektant nie przewidział umieszczenia głównych skrzynek energetycznych na 

piętrze budynku, dlaczego umieszczono te skrzynki w piwnicy, i teraz musimy wydać takie 

duże pieniądze na modernizację. Zapytał odnośnie wolnego etatu w urzędzie? 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił odnośnie etatu- będzie ogłoszony konkurs na stanowisko 

urzędnicze z kwalifikacjami budowlanymi,  

Radny Basista Leonard – zaproponował, aby  pracownik ten znał co najmniej 2 języki obce 

np. niemiecki i angielski. Wójt potwierdził, że żądania radnego zostaną uwzględnione. 

Zakończono dyskusję. 

 Ad.  5.Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła informację o swoich  działaniach  

podejmowanych w okresie międzysesyjnym tj. od 13 lutego 2012r do 26 marca 2012r. 

informacja stanowi załącznik nr 3 do  niniejszego protokółu. 

 

Ad. 6. Udzielono głosu przewodniczącym komisji, którzy przedstawili  informację                         

z działalności komisji w okresie  międzysesyjnym tj. od 13 lutego 2012r do 26 marca 2012r.: 

► Radny Leonard Basista przewodniczący komisji  gospodarczo-budżetowej, przestawił 

informację nt analizy wydatków poniesionych na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie  .  

dyskusja:   

Zapytał o wyjaśnienie opłat za rozmowy telefoniczne i abonament w remizach OSP oraz jak 

temat jest rozwiązany w OSP Łany? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych musi być 

telefon to jest ustawowy wymóg, natomiast w budynku wielofunkcyjnym w Łanach jest 

rozdzielnia i każda instytucja ma odrębny telefon, jedynie OSP Nieznaszyn nie ma telefonu. 

Radny Adam Roman poinformował, że w OSP Dzielnica , Nieznaszyn, Przewóz  jest bardzo 

duże zużycie prądu i koszty te obciążają budżet straży i zaproponował rozliczenie energii na 

poszczególnych użytkowników. 

► Radny Wurst Alojzy  przewodniczący komisji rolnictwa , ochrony środowiska i porządku 

publicznego, przedstawił informację z działalności –komisja uczestniczyła tylko we 

wspólnym posiedzeniu komisji dnia 19 marca 2012r, gdzie omawiano projekty uchwał. 

Komisja planowała dokonać objazdu dróg w celu wytypowania do remontu, lecz Wójt 

poinformował, że nie ,mamy w budżecie zaplanowanych środków finansowych i komisja 

odstąpiła od posiedzenia wyjazdowego. Zapytał -jeżeli już zdecydujemy o  remoncie to jakimi 

kryteriami będziemy się kierować? ponieważ mieszkańcy nie szanują nowo-zrobionych dróg. 

Sołtys Lewicka Kazimiera potwierdziła, że mieszkańcy nie szanują –jako przykład podała  

drogę k/ kurników na ul. Olszowa, uważa , bardzo dobrze że ze środków powodziowych 

zostało dużo dróg wyremontowanych, uważa że komisja powinna objazd dróg zrobić –

dopiero jest marzec i może znajdą się  środki finansowe na ten cel. 
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Wójt Gminy Cisek  wyjaśnił, że w budżecie gminy jest zaplanowana mała kwota(220 000,-zł) 

na niezbędne remonty dróg i małe odcinki niezbędnych remontów mogą być zrobione, 

natomiast nie powinniśmy przeznaczać tych pieniędzy na łatanie dziur bo to się nie sprawdza, 

lepiej jest zrobić mniej nowych nawierzchni, niż łatać dziury które nie dają efektu.     

 

► Radna Donata Proksza przedstawiła informację z działalności komisji oświaty, kultury, 

zdrowia i spraw socjalnych, komisja również uczestniczyła we wspólnym posiedzeniu komisji 

19 maca 2012r na którym omówiono projekty uchwał jak również komisja omówiła 

organizację ferii zimowych i rozpatrzono pismo Samodzielnego Publicznego   Zakładu  

Opieki  Zdrowotnej Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w 

Kędzierzynie-Koźlu   nt. dofinansowania  zagadnień związanych ze stanem zdrowia  uczniów 

oraz  pracy   pielęgniarki szkolnej. 

Sołtys Kurfeld Alfred prosił o wyjaśnienie incydentu – kierowca autobusu  nie chciał zabrać 

młodzieży z Gimnazjum, prawdopodobnie powodem miał być brak biletów miesięcznych? 

Wójt Gminy Cisek- sprawa została wyjaśniona z kierowcą i PKS „Veolia”, dzieci zostały 

pouczone o obowiązku posiadania biletów miesięcznych i odwiezione do domów, w tej 

sprawie wina była po obu stronach. 

 

► Radna Kazimiera Lewicka przewodnicząca komisji rewizyjnej przedstawiła informację                

z posiedzeń komisji z dnia 20 lutego 2012r i 08 marca 2012r , tematem tych posiedzeń było 

rozpatrzenie skargi i pisma mieszkańców naszej gminy.  

Ogłoszono 10 min przerwy  

  

Ad. 7.   Podjęcie uchwał w sprawach: 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012r. 

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

2012r poszczególnymi działami rozdziałami i paragrafami, 

Przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej Leonard Basista poinformował, że komisja 

omawiała zmiany budżetowe i pozytywnie je opiniuje. 

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

głosowanie: 

za przyjęciem                       – 14 głosów, 

przeciw                                   – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 

Uchwała Nr XIII/83/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie    zmian do budżetu gminy na 

2012r   została jednogłośnie  podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokółu sesji .  

             

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Alina Hanisz. Radni nie wnieśli żadnych pytań do 

projektu uchwały.   

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                       – 14 głosów, 

przeciw                                   – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 
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Uchwała Nr XIII/84/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie    zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej została jednogłośnie  podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 

protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie                   

w budżecie Gminy środków finansowych  stanowiących fundusz sołecki. Projekt uchwały 

omawiano również  na naradzie z sołtysami i radnymi dnia 19 marca 2012r. 

dyskusja; 

Radny Basista Leonard -  uważa, że  w przyszłym roku sołectwa powinny skorzystać                      

z funduszu sołeckiego, zaproponował aby  na zebraniach wiejskich temat wyjaśnić. 

Radny Gerard Stania potwierdził, że sołectwa powinny spróbować w gminach ościennych 

sołectwa korzystają z funduszu sołeckiego. 

Sołtys Kurfeld Alfred –stwierdził, że najprawdopodobniej jesteśmy  jedyną gminą, która nie 

korzysta z tego funduszu.   

Radny Wurst Alojzy- zapytał jakie kryteria będą brane przy przyznawaniu funduszu 

sołeckiego? 

Wójt Gminy Cisek – wyjaśnił terminy obowiązujące przy podjęciu uchwały na  „tak” czyli na 

wyrażeniu zgody ,  do 30 września 2012r musi być zrobiony projekt sołectwa na zadanie 

realizowane w 2013r. Zadanie musi być realizowane zgodnie z projektem. Wójt jest 

pozytywnie nastawiony i uważa, że  sołectwo powinno spróbować ,przy realizacji 

zaplanowanego zadania  powinni uczestniczyć mieszkańcy, rada sołecka jest w tym temacie 

władna. Preliminarz  przedsięwzięć powinien być złożony do Wójta do dnia 30 września 

danego roku, projekt zostanie zweryfikowany a następnie zostanie ujęty w wydatkach 

budżetowych, absolutnie nie można ująć jedzenia jak to zwykle bywa kołacze, napoje itp. 

Jeżeli sołectwa sporządzą  projekt źle to zostanie on odrzucony, jeżeli sołectwo w terminie nie 

złożyły projektu to również nie otrzyma środków finansowych.  Jako przykład podał 

zrobienie krótkiego odcinka chodnika w miejscowości Błażejowice, Gmina na wszystkie 

prace musi organizować przetarg, a w myśl omawianych przepisów sołectwa realizowałby 

swoje przedsięwzięcia bez przetargu „podejście gospodarskie”. Odnośnie pytania Radnego 

Wursta wyjaśnił również na przykładzie- sołectwo zamierza wygospodarować spiżarkę w 

świetlicy wiejskiej, jest to zadanie własne gminy, sołectwo decyduje o wynajmie firmy  

uzgadnia cenę i z budżetu w ramach funduszu sołeckiego. 

W dyskusji wyjaśniono, że utrzymanie świetlic wiejskich nie wchodziłoby w fundusz sołecki. 

Radca prawny Beata Kubacka Płoskonka-  odczytała z ustawy treść zapisów,  w dyskusji 

ustalono, że sołectwa mogą zgodnie ze złożonym projektem otrzymać pieniądze większe. 

   

Sołtys Elżbieta Sączawa-, sołtysi spotkali się z członkami rady sołeckiej i ustalono na „nie”, 

wyraziła niezadowolenie że radni decydują a nie pytają o zdanie sołtysów,  wcale to nie jest 

tak, że sołtysi się boją, nadmieniła przykład ze swojej miejscowości „ w Landzmierzu byłaby 

potrzeba zrobienia chodnika przy drodze powiatowej, dzieci tą drogą dochodzą do szkoły i są 

odcinki drogi wąskie i niebezpieczne, należałoby wykupić grunty prywatne, wszelkie 

uzgodnienia z powiatem i kto by to  z mieszkańców załatwiał ? tylko sołtys, uważa aby 

pozostawić na starych zasadach i  podjąć uchwałę zgodnie z projektem ponieważ   w 

przeciwnym razie jest to praca tylko dla sołtysa. Pieniądze by się przydały, jednakże 

musiałaby z urzędu być osoba odpowiedzialna wyznaczona, sołtysi mają też swoje obowiązki. 

 

 

-6- 

 

 



Radna  Kazimiera Lewicka pełniąca również funkcję sołtysa stwierdziła, że sołtysi powinni 

wyrazić swoje zdanie  czy  wyodrębnić środki finansowe  czy też nie i kolejno zapytano: 

  

1)    Kurfeld Alfred sołtys wsi Błażejowice- tak, 

2)    Fielhauer Elżbieta sołtys wsi Dzielnica -  nie, 

3)    Sączawa Elżbieta sołtys wsi Landzmierz- nie  

4)    Mikliss Norbert sołtys wsi Łany-nie, 

5)    Żydziak Krystyna sołtys wsi Miejsce Odrzańskie- nie, 

6)    Draga Kornelia sołtys wsi Nieznaszyn-nie 

7)    Grygiel Irena sołtys wsi Podlesie-nie  

8)    Torka Marcin sołtys wsi Przewóz-nie  

9)    Ignacy Elfryda sołtys wsi Roszowice-nie 

10) Wilk Hubert  sołtys wsi Roszowicki Las-nie 

11)  Machulak  Mariusz sołtys wsi Surowice-nie 

12)  Szafarczyk Rozwita sołtys wsi Kobylich-nie , 

13)  Lewicka Kazimiera sołtys wsi Cisek – raczej tak 

14)  Wurst Alojzy sołtys wsi Steblów- nie  

Zakończono dyskusję. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         -   8 głosów, 

przeciw                                    – 6 głosów, 

wstrzymało się od głosowania - 0 głosów, 

Uchwała  Nr XIII/85/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2012r  w sprawie nie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków finansowych  stanowiących 

fundusz   sołecki większością głosów została przyjęta. Uchwała stanowi   załącznik nr 6 do 

protokółu sesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku 

Międzygminnego „ Czysty Region” z siedzibą    w Kędzierzynie-Koźlu. Przewodnicząca 

Rady Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały dotyczący zmian określonych   

w § 1 uchwały Nr XX/1/12 Zgromadzenia  tego Związku z dnia 13 lutego 2012r.                        

i zapytała o uwagi do omawianego projektu.  Poinformowała, że temat nowej ustawy dot. 

odbioru i gospodarowania odpadami był szeroko omawiany na szkoleniu prowadzonym przez 

Związek Gmin Śląska Opolskiego, które odbyło się w Urzędzie Gminy w  Bierawie dnia  23 

stycznia 2012r.  

Radny Wurst Alojzy zapytał- kto będzie decydował o cenie wywozu odpadów z posesji? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień,  na razie nie można nic powiedzieć o cenie wywozu, 

związek „ Czysty Region” będzie temat monitorował,  

Innych pytań nie zgłoszono.   

projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                         – 14  głosów, 

przeciw                                  -    1 głos, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów,  

Uchwała Nr XIII/86/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia 

zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 

większością głosów została  przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7  do  protokółu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  zawarcia porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą Cisek a Polska   Cerekiew w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej, 

projekt uchwały omawiano na wspólnej naradzie sołtysi i radni dnia 19 marca 2012r. 
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Wójt Gminy Cisek zachęcał radnych, aby poważnie podejść do tematu straży gminnej 

ponieważ jest wiele płaszczyzn gdzie ta straż będzie nam potrzebna , zakres pracy dla 

strażników będzie ustalała Rada Gminy. 

Radny Basista Leonard- jest przeciwny  tworzenia straży gminnej, ponieważ  pieniądze                       

z budżetu Gminy trzeba będzie przeznaczyć, a będzie to „bat na kierowców”, mandat można 

najszybciej wyegzekwować.  

Radny Kaduk Jan – zapytał , jaki jest koszt utrzymania straży gminnej wspólnie z Polską 

Cerekwią? 

Wójt Gminy Cisek stwierdził,  każdy wie jak powinien jeździć,  mandat najlepiej mobilizuje, 

koszt utrzymania  Straży Gminnej wspólnie z Polską Cerkwią wynosiłby 60 000,-zł . 

Radny Wurst Alojzy- stwierdził, że gdyby strażnicy jeździli rowerami lub motorowerami, 

zaobserwowaliby więcej  błędów w nieprzestrzeganiu prawa, natomiast jeżeli mają do 

dyspozycji  samochód służbowy to skupiają się tylko na mandatach dla kierowców.  

Zakończono dyskusję i przystąpiono do głosowania:  

za przyjęciem                            –   1 głosów, 

przeciw                                   -    14 głos, 

wstrzymało się od głosowania    - 0 głosów,  

 

Projekt uchwały   w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 

Cisek a Polska   Cerekiew w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej nie został przyjęty. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi P. Konrada Haronska. 

Skargę rozpatrywała komisja rewizyjna.  Przewodnicząca komisji rewizyjnej  Kazimiera 

Lewicka odczytała stanowisko  komisji  stanowiące załącznik do projektu uchwały. Radni nie 

wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania: 

 za przyjęciem                         – 14  głosów, 

przeciw                                  -    0 głos, 

wstrzymało się od głosowania  - 1 głosów,  

Uchwała Nr XIII/87/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2012r.  w sprawie  

rozpatrzenia skargi P. Konrada Haronska została jednogłośnie przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr   8  do  protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad.8. Radny Hałas Diter- zapytał dlaczego na jego polu  pojawili się geodeci? Zapytał czy 

będą jakieś prace na potoku Dzielniczka  wykonywane ? 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że zaprosimy do urzędu  przedstawicieli WZIR-u    

Przedyskutowano temat : 

- wymarznięć ozimin , 

- budowy chodnika w Błażejowicach,  

 Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- na chodnik w Błażejowicach brak środków finansowych,                   

a odnośnie szkód w zasiewach obowiązuje procedura jak przy powodzi, należy udowodnić      

co najmniej 30% strat, należy złożyć podanie z nr działek i powierzchnią ,  będzie powołana 

komisja do oszacowania tych strat, jeżeli zaorze się prędzej to świadkowie muszą potwierdzić 

fakt wymarznięcia .   

Ad 9. Sołtys  Żydziak Krystyna-  ul. Wąska  w Miejscu Odrzańskim  są widoczne liczne 

pęknięcia, zgłosiła usunięcie słupa energetycznego spod posesji Przybyła  i przełożenie lampy 

pod budynek świetlicy i OSP, 
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Sołtys  Machulak  Mariusz- zapytał o sprzątanie poboczy po zimie, 

Sołtys Sączawa Elżbieta – zapytała o remont ul. Sienkiewicza, i nadmieniła, że prośbą 

mieszkańców jest zrobienie tej drogi wraz z nową podbudową.  zapytała  czy jeszcze planuje 

się zrobić ul. Cichą w ramach popowodziowych remontów,  zgłosiła dzikie wysypisko na ul. 

Biadaczów  - znowu  są tam wywożone śmieci. 

Sołtys wsi Roszowice Ignacy Elfryda poinformowała, że podmyło nawierzchnię drogi                     

z betonowych płyt k/boiska  w Roszowicach. 

 Sołtys Mikliss Norbert – zapytał w sprawie boiska „ORLIK” w Roszowickim Lesie –czy  

kluby sportowe będą mogły korzystać? 

Sołtys wsi Przewóz Torka Marcin –zapytał  w sprawie placu zabaw w Przewozie, termin 

ukończenia? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- plac zabaw w Przewozie ma być zrobiony do końca 

lipca 2012r. Odnośnie boiska „Orlik” to wszystkie kluby sportowe mogą korzystać bezpłatnie, 

tylko z gospodarzem tego obiektu należy uzgodnić terminy.  Sprzątaniem poboczy po zimie 

zajmą się bezrobotni, których znowu będziemy zatrudniać od 02 kwietnia br . Odnośnie 

ul.Sienkiewicza- remont popowodziowy i tylko nowy dywanik asfaltowy, nie można już 

zgłaszać dróg do remontu zniszczonych przez powódź. Jeżeli chodzi o dzikie wysypisko to 

spisywać nr rejestracyjne pojazdów,  

Ad.10.  Nie złożono żadnych interpelacji . 

Ad.11. Sekretarz Urzędu Jerzy Groeger zapytał czy  ustawiono tablice informacyjną                      

„  dotyczącą braku mostu w Przewozie”?. 

Radna Ryborz Anna poinformowała, że nic się nie zmieniło, TIR-y  jeżdżą dalej, nie 

ustawiono żadnej tablicy informacyjnej,  

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

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

. 

protokółowała: Małgorzata Siegmann 

           Przewodnicząca 

        Rady Gminy Cisek 

 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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