
 

 

PROTOKÓŁ 

z obrad XIV Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 23 kwietnia 2012r 

 

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

otworzyła i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, wszyscy obecni . Obrady XIV 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 Panią Danutę Czajkowską pełniącą funkcję kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej która omówi i pkt 6 porządku obrad. 

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

który otrzymali wszyscy radni, zapytała czy są wnioski do porządku obrad. Przewodnicząca 

Rady Gminy Rozwita Szafarczyk zgłosiła zmianę porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu pkt 7 d projektu uchwały w sprawie:  zmieniająca uchwałę sprawie ustalenia 

tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć nauczycieli. 

Zmianę porządku obrad poddano pod głosowanie:  

za  przyjęciem                       – 14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

1 radny nieobecny w trakcie  głosowania. 

Zmianę porządku obrad przyjęto jednomyślnie. 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad, który 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 XIII 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. Ocena Zasobów  Pomocy Społecznej w Gminie. 

      7.   Podjęcie uchwał w sprawach: 

             a/ zmiany do budżetu gminy na 2012r. 

             b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

                c/  przekazania środków finansowych dla Policji. 

             d/ zmieniająca uchwałę sprawie ustalenia tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru         

                 godzin zajęć nauczycieli. 

     8.  Zapytania i oświadczenia radnych. 

     9.  Informacja oraz zapytania sołtysów.  

     10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

     11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

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                        - 14 głosów, 

przeciw                                    - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania- 0 głosów, 

1 radny nieobecny w trakcie głosowania.  



Protokół z obrad poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie. 

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

działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 26 marca 2012r do 23 kwietnia 2012r. 

 - ogłoszono przetarg na urządzenie placu zabaw w Przewozie, do przetargu przystąpiły                  

4 firmy, oferty  zostały złożone, są rozpatrywane, i w najbliższym czasie firma zostanie 

wybrana , 

- ogłoszono przetarg na remont drogi gminnej Landzmierz- Sukowice ,termin składania ofert 

to 30.04.2012r. 

- ogłoszono przetarg na budowę  przedszkola w Cisku, termin realizacji to okres dwuletni, 

-  dokonano odbioru  boiska „ORLIK” w Roszowickim Lesie, 

-  odbyło się spotkanie w sprawie budowy wałów cofkowych na potoku Dzielniczka, kolejne 

spotkanie z Wojewódzkim Zarządem odbędzie się 26.04.2012r o 11.00  w Świetlicy Wiejskiej 

Dzielnicy , 

- odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze ZG LZS – przewodniczącym zarządu  został 

Ryszrd Snella. 

- złożono wnioski o dofinansowanie placów zabaw  w ramach ogłoszonych konkursów   

„Radosna Szkoła” , wnioski te zostały wstępnie zaakceptowane, koszt realizacji tych placów 

wynosi 232 700,-zł Gmina musi tyle samo dołożyć środków własnych, lecz na dzień 

dzisiejszy nie mamy środków finansowych na wkład własny. 

dyskusja: 

Ryborz Anna – zapytała dlaczego te szkolne place zabaw są takie drogie? W Zakrzowie jest 

plac zabaw przy „Orliku” i nie ma podłoża utwardzonego. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- koszty podrażają „nawierzchnie”, które są zrobione z takich 

materiałów jak na boisku – ORLIK,  w projekcie jednoznacznie jest określone, że plac zabaw 

musi być zrobiony taką technologią ,rozważamy możliwość rezygnacji z projektu i zrobienie 

placów zabaw w terminie późniejszym i tylko z własnych środków finansowych                                

i wystarczyłaby kwota środków własnych które do projektu należałoby dołożyć. Place zabaw 

przy szkołach podstawowych są przewidziane dla 6 –ciolatków, które  mają zacząć edukację. 

Radny Wurst Alojzy zapytał – dlaczego przy PSP Roszowicki Las robić plac zabaw jak                                     

w pobliżu jest boisko „ORLIK” czy 6-ciolatki nie mogłyby korzystać z boiska? 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił-  „ORLIK” to jest kompleks boisk, program nauczania 

przewiduje, że przy szkołach gdzie, mają uczęszczać 6-ciolatki „ma być plac zabaw”. 

Radny  Basista Leonard – zapytał o budowę placów zabaw w miejscowościach gdzie nie ma 

szkół. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- w miejscowościach mogą być urządzane place zabaw lecz                      

z innych projektów., w  Nieznaszynie planujemy również urządzić plac zabaw w pobliżu 

Wiejskiego Domu Kultury, trwają prace  nad wyborem działki , przy wjeździe do 

Nieznaszyna po prawej k/posesji Skazidroga stronie jest nasza działka, natomiast działka 

granicząca ze świetlicą byłaby dogodniejsza lecz jest to działka rolna i najpierw należałoby  

uiścić opłatę  za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Podobna sytuacja jest                               

w Roszowicach. Wytłumaczył zasady wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, obowiązuje 

ustawa o ochronie gruntów rolnych 

Sołtys Kazimiera Lewicka –planowano urządzić plac w Cisku przed Gminnym Ośrodkiem 

Kultury? 
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Wójt Gminy Cisek potwierdził, że planowano, lecz obecnie brak miejsca k/GOK-u, zapewnił, 

że jeżeli wygospodarujemy działkę to  plac zabaw urządzimy, wstępnie rozważano możliwość 

przy kompleksie boisk „Victorii”  Cisek. 

Zakończono dyskusję : 

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

ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym tj. 26 marca 2012r do 23 kwietnia 2012r. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji. Przewodniczący komisji rolnictwa 

wyjaśnił incydent opisany w piśmie przez Pana Gwoździa  a dotyczący incydentu 

wykonanego  P.Franicę . Pan Franica otrzymał informację w sprawie usunięcia usterki.  

 Przewodnicząca rady przypomniała       o terminie  złożenia oświadczeń majątkowych  tj. do 

30 kwietnia 2012r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała pismo Starostwa Powiatowego w sprawie 

partycypowania w remontach dróg powiatowych , pismo stanowi załącznik nr 4  do protokółu 

sesji. 

Radna Ryborz Anna zapytała - czy Powiat będzie się dokładał finansowo do remontów 

naszych dróg gminnych? 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- taka relacja między jednostkami samorządowymi jest możliwa , 

taką pomoc finansową określa się  „ realizacja wspólnych zadań”, na takich zasadach 

dofinansowaliśmy budowę mostu, może być partycypacja przy budowie chodnika . 

Przewodnicząca rady poinformowała, że zostanie udzielona odpowiedź na pismo. Wymieniła 

drogi powiatowe wymagające pilnego remontu: Steblów - Byczynice, - cząstkowy remont  , 

Roszowicki Las – Roszowice cząstkowy remont,  Cisek-Sukowice frezowanie garbów, 

Przewóz-cząstkowy remont , 

Radna Kazimiera Lewicka przypomniała, że Powiat obiecał, że przedstawi informację 

dotyczącą środków finansowych przeznaczonych na remont dróg powiatowych . 

Radny Stania Gerard- poinformował, że w Gminach: Reńska Wieś i Pawłowiczki remontują  

drogi powiatowe ( do Bytkowa, z Polskiej Cerekwi do Pawłowiczek) , natomiast Cisek 

poinformowano, że „nie” bo będzie most. Uważa aby zaprosić prasę ogólnopolską i nagłośnić 

temat dróg powiatowych. 

Wójt Gminy wyjaśnił,  faktycznie te dwie wymienione drogi powiatowe są zrobione, lecz 

również jest wiele innych do zrobienia w w/w gminach. 

Radny Adam Roman skierował pytanie do komisji rolnictwa „ czy komisja sprawdziła 

usunięcie usterki na drodze transportu zgodnie z pismem Wójta Gminy. Radny Wurst Alojzy 

poinformował, że na dzień oględzin usterka była, a obecnie nie sprawdzono. 

Ad. 6. Udzielono głosu Pani Danucie Czajkowskiej, która omówiła „Ocenę Zasobów  

Pomocy Społecznej w Gminie ”  stanowiącą załącznik nr 5 do protokółu. 

Radny Basista Leonard – zapytał o zasady prowadzenia „niebieskiej karty”. 

Pani Czajkowska- zgodnie z ustawą  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 

Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego, w skład 

zespołu wchodzą pracownicy socjalni, pracownicy policji, oświaty i ochrony zdrowia –

łącznie w skład zespołu wchodzi  10 osób ,zespół ten został powołany aby pomóc ofiarom 

przemocy domowej, przepisy dotyczące „niebieskich kart ”zostały doprecyzowane, do tej 

pory ośrodki pomocy miały „niebieskie karty”  tylko do użytku wewnętrznego, obecnie    

zespół ten jak również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Służba Zdrowia,    

mogą prowadzić „niebieską kartę”, jeżeli jest monit o problemach w rodzinie lub przemocy  

w rodzinie, rodziny te są objęte . 
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Przemoc, znęcanie się podlega karze pozbawienia wolności i jeżeli są takie podejrzenia to 

zawiadamia się Sąd Rejonowy.   

Radna  Kazimiera Lewicka – zapytała, dlaczego zaplanowano wzrost płac w GOPS  i w jakim 

stopniu udaje się odzyskać zwrot alimentów od dłużników? Udzielanie pomocy 

psychologicznej „0”?   

Pani Czajkowska- w związku z usuwaniem skutków powodzi zwiększono zatrudnienie                   

o 2 etaty, obecnie zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest zgodne                              

z ustawą o pomocy  społecznej ( na 1 pracownika socjalnego- 50 rodzin) i w naszym ośrodku 

jest zatrudniony pracownik do świadczeń rodzinnych. Ściągalność świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego , jest egzekwowana  za pomocą komorników, jeżeli dłużnik pracuje 

należność jest ściągalna natomiast jeżeli nie pracuje wtedy tytuł wraca jako nieściągalny. 

Jednakże osoby które zalegają z alimentami to są osoby niepracujące.  Odnośnie psychologa 

wyjaśniła, że na terenie gminy nie mamy takiej placówki więc rodziny są kierowane do SP 

ZOZ w Kędzierzynie –Koźlu oraz do Ośrodków Wsparcia również  w Kędzierzynie-Koźlu. 

Poinformowała, że jest bardzo trudno namówić osobę poszkodowaną lub niewydolną 

społecznie na poradę u psychologa, jeżeli rodzina trafia do ośrodka wsparcia to opiekę 

psychologa ma zapewnioną.   

Radny Wurst Alojzy- 1. prosił o wyjaśnienie pobytu małych dzieci w rodzinach zastępczych, 

jakie  są wydatki z tego tytułu. 2. zapytał w sprawie dzieci z Domu Dziecka, jeżeli                       

są pełnoletnie   i mają ukończoną szkołę i   muszą opuścić ten dom , to jakie mają wsparcie? 

wiadomo, że najważniejszą  dla takiej młodzieży byłaby praca i mieszkanie.     

Pani Czajkowska- jeżeli dzieci trafią do rodziny zastępczej to z budżetu Gminy płacimy                 

w pierwszym roku 10%, w drugim roku 30% , następnie  50% kosztów. Obecnie obowiązuje 

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to obliguje samorządy do 

utworzenia stanowiska asystenta rodziny. Zadaniem asystenta rodziny będzie, wspieranie 

rodziny w codziennych obowiązkach a zamierzeniem ustawodawcy jest zmniejszenie odbioru 

dzieci do domów dziecka lub rodzin zastępczych. 2. W przypadku młodzieży opuszczającej 

dom dziecka obowiązuje zasada jak dla innych korzystających z opieki społecznej, młodzież 

opuszczająca dom dziecka otrzymuje wyprawkę na zagospodarowanie.  

Radny Adam Roman – zapytał dlaczego brakuje jednego nazwiska  przy autorach 

opracowujących „Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Cisek”, a ta osoba dalej 

pracuje  i chodzi o P. Mariannę Zygmunciak? 

Wójt Gminy Cisek - osoby, które pracowały nad dokumentem są wypisane, natomiast Pani 

Marianna przebywała na zwolnieniu lekarskim. 

Pani Czajkowska – pełni obowiązki kierownika , Pani Teresa Janyk  -główna księgowa , 

Kornelia Kubina i Kubiec Magdalena – pracownicy socjalni , Adamiec  Natalia – pracownik 

zajmujący się świadczeniami rodzinnymi , 

Zakończono dyskusję  

10 min przerwy  

 

Ad. 7. Przystąpiono do podjęcia uchwał . 
 

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.  

 

 

 
Protokół  z obrad XIV Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 23 kwietnia 2012r 

-4- 



 

 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił odnośnie nieporozumień, dotyczących remontu drogi w Łanach 

na ul. Zawodzie. W grudniu ubiegłego  roku Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na 

dofinansowanie  remontu dróg transportu rolnego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych               

i z racji tej, że ul. Zawodzie spełniała kryteria, był aktualny kosztorys ,  jak również była ujęta 

w protokóle   komisji rolnictwa , z dnia 07.04.2009r. więc została wytypowana do remontu              

z w/w funduszu.  W miesiącu marcu 2012r otrzymano decyzję Marszałka Województwa, że 

do remontu ul. Zawodzie otrzymamy dofinansowanie  w kwocie: 162 000,-zł. Wójt Gminy 

odczytał cały protokół komisji rolnictwa.  Wyjaśnił, że remont drogi Landzmierz –Sukowice 

będzie robiony ze środków finansowych na usuwanie skutków powodzi. Robimy remonty na 

które nas finansowo stać korzystając   z dofinansowania. Rok jest trudny, to jest codzienna 

gimnastyka aby budżet gminy zamknąć. Powinniśmy się ciszyć ze środków finansowych 

zewnętrznych. Wszystkiego naraz zrobić nie można. Wniosek w sprawie remontu drogi 

Cisek-Sukowice jest złożony i jest ujęty na liście rezerwowej. Wójt nie wymyśla dróg do 

remontu, kieruje się propozycjami komisji rolnictwa oraz protokółem zniszczeń 

powodziowych   Jeżeli komisja rolnictwa opracuje harmonogram remontów dróg „nowy”                

to będziemy go realizować. 

Radny Piegza Adalbert zapytał w sprawie  remontu ul.   Zwycięstwa w Sukowicach . 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że ul. Zwycięstwa do posesji Klemann, Stroka będzie robiona 

„oczekuje na fizyczną realizację”.    

Wójt Gminy Cisek zapewnił, że z powodziowych remontów dróg nie oddano złotówki. 

Wytłumaczył zasady finansowania  remontów powodziowych: otrzymuje się promesę na daną 

kwotę inwestycji, robi się projekt, ogłasza się przetarg , jest ustalona cena wykonania                        

i różnica pomiędzy promesą a ceną wykonania musi zostać oddana. 

Przedyskutowano: remont ul. Długiej Przewozie do posesji Ryborz, remont ul. Zawodzie              

w Łanach- czy zaplanowano odwodnienie?, remont ul. Górnej w Łanach.  

Radny Stania Gerard zapytał w sprawie remontów mostków na Dzielniczce, oraz 

zasugerował, że przy omawianiu remontu  placu przed urzędem nie było mowy o wymianie 

płytek na schodach wejściowych do obiektu. 

Przedyskutowano zakup kosiarki dla klubu sportowego LKS „Victoria” Łany, proponuje się 

przeznaczyć 10 000,-zł z „zagospodarowania przestrzennego” i 4 000,-zł z „utrzymania 

boisk”. 

Radny Wurst Alojzy – zaproponował aby z funduszy „Rad Sołeckich” dokonać zakupu 

kosiarki, w Steblowie  zakupiono kosiarkę z pieniędzy Rad Sołeckich Sukowic i Steblowa, 

Radny Stania Gerard –  uważa aby kosiarkę zakupić, 14 000zł znalazło się w budżecie na ten 

cel , a radny od roku czasu upomina się o montaż jednej lampy w Podlesiu na koszt 600,-zł        

i nie może otrzymać. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- należy porównać, wniosek zgłoszony prze radnego dotyczy                    

1 posesji, a mamy również zgłoszenia w sprawie oświetlenia całej ulicy o zwartej zabudowie 

w Kobylicach, w Landzmierzu. 

Sołtys Mikliss Norbert – poinformował, że zakup kosiarki jest niezbędny ponieważ boisko              

o pow. ok. 1 ha w okresie letnim należy często kosić, wynegocjował cenę o 5 000,-zł niższą, 

zapewnił, że będzie to dobry zakup. 

Radny Stania Gerard opuścił obrady o godz. 16.45.  
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Wniosek w sprawie zakupu kosiarki dla klubu LZS Łany i dokonanie autopoprawki                        

w projekcie budżetu  poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                                  –  12 głosów, 

przeciw                                       -    2 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -    0 głosów, 

Większością głosów wniosek został przyjęty. 

Zakończono dyskusje. 

Po dokonaniu autopoprawki  projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy poddano 

pod głosowanie:  
za przyjęciem                                 –  14  głosów, 

przeciw                                       -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -    0 głosów, 

Uchwała Nr XIV/88/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 23 kwietnia  2012 roku w sprawie   

zmian do budżetu gminy na 2012r   została jednogłośnie  podjęta . Uchwała stanowi załącznik 

nr  6 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, 

Uchwała Nr XIV/89/2012 z dnia 23 kwietnia  2012 r. w sprawie    zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej została jednogłośnie  podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr 7 do 

protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie    przekazania środków finansowych dla Policji 

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Alina Hanisz, poinformowała, że środki finansowe w 

budżecie gminy są zaplanowane, jednakże musi być odrębna uchwała,  proponuje się 

przekazać 4 000,-zł.  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 XIV/90/2012 z dnia 23 kwietnia  2012 r. w sprawie     przekazania środków 

finansowych dla Policji została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  8 do 

protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego  

obowiązkowego  wymiaru    godzin zajęć nauczycieli. Projekt uchwały omawiała komisja 

oświaty , kultury, zdrowia i spraw socjalnych i zaopiniowała pozytywnie.                                   
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Radni nie wnieśli żadnych pytań.  Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         – 13  głosów, 

przeciw                                    – 0  głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 1 głosów, 

Uchwała Nr XIV/91/2012 z dnia 23 kwietnia  2012 r.  zmieniającą uchwałę w sprawie   

ustalenia tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru    godzin zajęć nauczycieli została 

jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

 

Ad.8 . Zapytania i oświadczenia radnych. 

Przedyskutowano sprawę odbioru nieczystości segregowanych przez firmę REMONDIS, 

radni uważają, że worki do segregacji śmieci  są niedokładnie dzielone, firma wyręcza się 

sołtysami. Radny Wurst Alojzy zapytał czy na świetlice wiejskie  też się należą worki ?                  

W dyskusji ustalono, że świetlice wiejskie powinny otrzymać worki do segregacji. Jeżeli są 

problemy to kontaktować się z firmą REMONDIS. 

Przedyskutowano sprawę odprowadzania wód opadowych do kanalizacji, Wójt Gminy 

wyjaśnił, że wody opadowe nie mogą być odprowadzane do kanalizacji. Takie odprowadzenie 

wód z własnych środków budżetowych należałoby zrobić- koszt ok. 2 000 000zł, na dzień 

dzisiejszy nie ma żadnego dofinansowania do takiej inwestycji. 

Zapytano o budowę przedszkola w Cisku. Wójt Gminy Cisek wyjaśnił – po wybudowaniu 

nowego, stare zostanie wyburzone. 

Radny Adam Roman- zapytał  w sprawie informacji w prasie nt. budowy mostu, podobno 

stara przeprawa mostowa na czas budowy będzie zamknięta? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że nie zna szczegółów w tej kwestii, dokumentacja budowy nowego 

mostu jest przygotowywana, przetarg planowany jest na październik. 

Ad.9 Zapytania sołtysów. 

Sołtys Roszowic Ignacy Elfryda – zapytała w sprawie  remontu  rowu w Roszowicach,                    

w czasie dreszczów woda wylewa się na drogę, mieszkańcy się niecierpliwią? 

Wójt Gminy Cisek –na gospodarkę melioracyjną mamy zaplanowane 17 000,-zł w budżecie 

gminy, a na rów w Roszowicach potrzebujemy 15 000,-zł. z braku środków finansowych                

w tym roku nie będzie robiony. 

Sołtys  Łan Mikliss Norbert podziękował za przyznane środki finansowe na zakup kosiarki , 

Sołtys wsi  Przewóz  Torka Marcin – zapytał o żużel na utwardzenie dróg polnych, jaka jest 

cena i czy można otrzymać zlecenie ?    

Wójt Gminy Cisek- wyjaśnił, aby Pan sołtys skontaktował się telefonicznie z działem 

inwestycji urzędu. 

Przedyskutowano zakup paliwa do kosiarek będących  w posiadaniu sołectw oraz temat 

wałęsających się lisów. 

Ad. 10 Nie wpłynęły żadne interpelacje. 

Ad.11 Żadnych  wniosków nie zgłoszono ,  przewodnicząca słowami „ Zamykam obrady 

XIV Sesji Rady Gminy Cisek”  zamknęła obrady – godz.17.
15

. 

 

protokółowała: Małgorzata Siegmann 

           Przewodnicząca 

        Rady Gminy Cisek 

 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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