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

otworzyła  i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  

Sprawdziła prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 14 radnych ( nieobecna: Ryborz 

Anna, Wyżgoł Benedykta spóźniła się 0,15 min.  ) . Obrady XVII 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: Pana   Ligęza-pracownika WZM i UW, który został wydelegowany                     

w zastępstwie dyr. Zbigniewa Bahryja ,  radnych , sołtysów, Wójta Gminy Alojzego Parysa, 

Panią Alinę Hanisz- skarbnika gminy, Jerzego Groegera –sekretarza urzędu. 

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

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

porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku projektu uchwały w sprawie              

przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Z indywidualizacją osiągniemy sukces. 

Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Cisek  poddano pod głosowanie :  

za przyjęciem                           -13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

wniosek w sprawie zmian do porządku obrad jednogłośnie przyjęto, 

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z obrad XVI Sesji Rady Gminy Cisek. 

4. Przedstawienie informacji WZM i UW w Opolu   nt. „celowości budowy wałów cofkowych na 

potoku   Dzielniczka i  w Miejscu Odrzańskim.  

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie 

    międzysesyjnym. 

7. Informacja z działalności komisji problemowych Rady Gminy Cisek w okresie   

    międzysesyjnym , 

8.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

     a/  zmian do budżetu gminy na 2012r  

     b/   zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

     c/  zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone dla  

         Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie, 

     d/ podziału Gminy Cisek na stałe obwody  głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib          

         obwodowych komisji wyborczych, 

      e/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015, 

      f/ uchwalenia planu pracy komisji rewizyjnej , 

      g/  przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                 

         w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Z indywidualizacją osiągniemy    

          sukces 

9 .  Zapytania i oświadczenia radnych, 

10.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

12.  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                        - 13 głosów, 

przeciw                                    - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania- 0 głosów, 

Protokół z obrad XVI Sesji Rady Gminy Cisek jednogłośnie przyjęto. 

Ad.4. Udzielono głosu pracownikowi   WZM i UW w Krapkowicach   Panu Ligęza                  

nt. „celowości budowy wałów cofkowych na potoku   Dzielniczka i  w Miejscu Odrzańskim. 

Pan Henryk Ligęza przybył na polecenie dyrektora Zbigniewa Bahryja , który przeprosił za 

nieobecność.  

Pani Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk odczytała pisma mieszkańców Przewozu –zał. nr 3, 

i Podlesia zał. nr 4 w sprawie budowy wału cofkowego w Miejscu Odrzańskim. 

Pan H. Ligęza przedstawił informację nt. realizacji prac związanych z dalszym 

obwałowaniem rz. Odry:  

-do końca 2012r budowa wału w Roszowickim Lesie i budowa wału cofkowego w Miejscu 

Odrzańskim, 

- w Urzędzie Wojewódzkim zostały złożone wnioski o dofinansowanie inwestycji, 

- do 2015 roku obwałowanie na terenie Gminy Cisek będzie ukończone. 

- wyjaśnił zadanie wałów cofkowych: gromadzą nadmiar wody w razie  awarii i spełniają 

swoją rolę po zakończeniu budowy tzn. wał główny+ cofkowy, są to koncepcje opracowane 

od lat i w razie awarii się sprawdzają, stwierdził, że w przypadku obwałowania rz. Odry , tych 

wałów cofkowych zaplanowano za mało. 

Radny Gerard Stania –zapytał o budowę wału cofkowego w Miejscu Odrzańskim? 

Pan Ligęza udzielił wyjaśnień- Województwo Śląskie nie mogło realizować zadania na 

terenie woj. opolskiego,  środki finansowe otrzymano, dokumentacją się wymieniono, i aby 

pieniądze nie przepadły to zdecydowano o kontynuowaniu prac od strony woj. śląskiego, 

nadmienił, że  wał cofkowy obroni Gminę Cisek po ukończeniu budowy wału głównego,                

w 2015 r. temat będzie zamknięty. Czynników zagrażających jest bardzo dużo, dla Gminy 

Cisek są potrzebne również pompy wysokowydajne. Nie można mówić kategorycznie, że źle, 

obwałowanie jest inwestycją wieloletnią, wnioski o dofinansowanie są przyznawanie etapami, 

w omawianym przypadku  wybrano robotę. 

Radny Stania Gerard –zasugerował, że wszystko się robi od tyłu. Gmina Rudnik wchodzi na 

nasz teren, a Rada Gminy Cisek propozycję musi przyjąć, odczytał artykuł z gazety dotyczący 

budowy zbiornika retencyjnego w Raciborzu, o przepadniętych środkach finansowych, 

stwierdził, że zbiornik retencyjny będzie na terenie Gminy Cisek, uważa, że nie może tak być 

aby jednych chronić a drugich zalewać, firma nie ma wszystkich dokumentów na budowę 

wału cofkowego, poinformował , że jutro mieszkańcy Podlesia wchodzą na teren budowy.    

Pan H. Ligęza  zajmuje się utrzymaniem wałów i urządzeń wodnych. 

Radny Adam Roman- zapytał w sprawie studzienek na potoku Cisek i Dzielnica , stwierdził, 

że studnie nie są czyszczone, w czasie powodzi woda się podnosi to nieczystości się 

gromadzą i nie można „zasów” zamknąć, zasugerował, że studzienki powinny być 

wyczyszczone  przed powodzią,  po każdych większych  opadach. 

Pompy wysokowydajne – gmina zostaje z problemem sama , porównał z 2010r. kiedy 

przepompowywano wodę potoku Dzielniczka przez ok. 59 godzin, teraz doszła   studnia na 

Landmierzu, przy tym sprzęcie jakim Gmina dysponuje to się nie obroni. 
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Pan H. Ligęza – potwierdził, że studnie powinny być czyszczone, ponieważ nieczystości-

konary drzew stwarzają niebezpieczeństwo i w razie podwyższania stanu wód nie można 

zasunąć klap, odnośnie pomp wysokowydajnych to WZM i UW nie może zakupić                               

z przeznaczeniem dla Gmin powodziowych. 

Wójt Gminy Cisek –ubolewa nad tym ,że krytykujemy budowę wałów przeciwpowodziowych 

bez konkretnych argumentów „ nie bo nam się nie podoba”, jest tyle awantury w terenie , 

wiesza się psy nie wiadomo o co, zapewnił, że odbędzie się spotkanie z mieszkańcami 

Podlesia i Przewozu skoro jest żądane publiczne wyjaśnienie. Zarzuca mi się ,że wydałem 

zgodę na budowę wału i wału cofkowego  w Miejscu Odrzańskim, lecz została wydana 

decyzja o lokalizacji , jak ktoś dokładnie wydaną decyzje przeczytał jest zorientowany , że 

jest to zgoda na budowę wału  Lasokach i 400m wału ciągłego we wsi Miejsce Odrzańskie, 

nie wydano zgody na wał poprzeczny ani na inne rzeczy związane  z budową wałów .                    

W wydanej decyzji są wymienione nr działek , a że inwestycja nazywa się „budowa 

lewostronnego obwałowania rzeki Odry oraz wału bocznego w Miejscu Odrzańskim” to jest 

nazwa. Przedstawił na mapie przebieg budowy wału zgodnie z wydaną decyzją, k posesji Pani 

Sobota przed posesją Pana Sługockigo. Prosił aby „nie wieszać psów” nie oczerniać Wójta               

w terenie, mówiąc ,że działania Wójta są na niekorzyść mieszkańców, Wójt nigdy nie 

podejmuje decyzji działających na  niekorzyść mieszkańców, za długo tutaj pracuje i za 

bardzo leży mu na sercu bezpieczeństwo gminy i robi wszystko aby obwałowanie zostało 

wybudowane i wyposażenie gminy było  w niezbędny sprzęt ratowniczy typu pompy, łodzie. 

Zapytał w jakim celu zrobiono całe zamieszanie ?, po co tyle złości?, należałoby 

zorganizować zebranie za pośrednictwem sołtysów i zaprosić osoby kompetentne, które by 

szczegóły wyjaśniły, lecz lepiej jest „namieszać” wśród mieszkańców, mało mamy 

problemów. Jeżeli chcieliśmy mieć te wały to niestety  inwestycja  wymaga  wyrzeczeń                   

i muszą być  udostępnione działki ponieważ budowa wałów nie pójdzie w powietrzu.  

Nadmienił aby wziąć przykład z miejscowości Kobylice, Landzmierz , Cisek , Roszowicki 

Las , gdzie wał jest już zrobiony, zawsze można się dogadać , nie możemy się bawić naszym 

bezpieczeństwem , nie możemy sobie pozwolić na 10 km dziury w wale, pieniądze przepadną 

i w razie kolejnej fali powodziowej nikt nam reki nie poda, przyznano nam pieniądze na 

inwestycję a my zaczynamy wymyślać „nie bo nie”. 

Radny Gerard Stania – stwierdził, że nie ma z kim rozmawiać, ponieważ Pan dyr. Z. Bahryj 

nie przyjechał na obrady sesji. 

Wójt Gminy Cisek – to nie róbmy wałów, zapytał radnych o koncepcje przebiegu wałów, 

obecna koncepcja jest opracowana na obwałowanie rz.Odry od Raciborza do Wrocławia, 

koncepcja jest sprawdzona na powodzie normalne a nie na anomalie(1997r.), jeżeli nie 

wykonamy inwestycji to w przypadku kolejnej powodzi nie otrzymamy złotówki na usuwanie 

skutków powodzi.  

Radny Basista Leonard –zapytał czy Wójt rozmawiał z mieszkańcami? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień -  to jest inwestycja rządowa wykonywana przez 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych , z inwestorem są zorganizowane 

zebrania  na których mieszkańcy pytają -uzgadniają różne  szczegóły, w zebraniach 

uczestniczą projektanci i można wszystkie sprawy uzgodnić, jest informacja o przetargu,                 

z rolnikami są uzgodnienia odnośnie zasiewów, lecz trzeba chcieć uzgodnić.  
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Budowa jest podyktowana tym, że województwo śląskie otrzymało środki finansowe 

zarządzanych przez WZM i UW Wrocław, w związku iż  wał w większości przebiega przez 

woj. opolskie nie może być sytuacja, że województwo śląskie robi inwestycje na terenie woj. 

opolskiego, więc zarządy wojewódzkie się porozumiały i ustalono, że środki finansowe 

przeznaczone na budowę wału w woj. śląskim otrzymał Marszałek Województwa Opolskiego 

a tym samym wojewódzki zarząd, projekty też przeniesiono, dlatego teraz prace wznowiono 

od strony woj. śląskiego. 

Pan Ligęza- chodziło o przebudowę  całego węzła kozielskiego i obwałowanie tego rejonu 

oraz zwiększenia przepustowości, dlatego opuszczono odcinek  w Landzmierzu, wały 

cofkowe  są zamierzeniem celowym , może kolejność nie jest taka, lecz  wszystko jest 

przygotowane –obliczone pod zbiornik Racibórz i jego retencje i pod wody 1%  czyli wody 

100 letnie , na jednym ze spotkań w Kędzierzynie-Koźlu  profesor Szczygielski przedstawił  

wszystkie przepływy wód powodziowych  i jeżeli Cisek byłby obwałowany i zrealizowałoby 

wszystkie roboty zaplanowane do 2015r. to wody powodziowe przepłyną przez Gminę 

swobodnie, miasto K -Koźle również by obroniono, wszystkie wały poprzeczne  będą służyły 

na korzyść  mieszkańców,  

Stania Gerard- dlaczego woj. śląskie nie ma wałów cofkowych , odczytał zapisy  wydanej  

decyzji Wójta Gminy z dnia 07.07.2010r „decyzja dotyczy ustalenia warunków  zabudowy      

i zagospodarowania inwestycji celu publicznego lewostronnego obwałowania rzeki Odry  

oraz wału bocznego”, radny uważa, że zapisy decyzji muszą być wykonane, odczytał również 

zapisy decyzji Marszałka Woj. Dolnośląskiego „ pozwolenie wodno prawne na wykonanie 

prawa realizacji zadania wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w miejscowościach : 

Przewóz, Podlesie, Miejsce Odrzańskie” i zapisie decyzji Marszałka nie ma nic o wałach 

bocznych –cofkowych. 

Jaka jest gwarancja, że będzie wał główny w rejonie Miejsca Odrzańskiego ?       

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił-  decyzja jest wydana dobrze „zadanie tak się nazywa to jest 

nazwa inwestycji ” poza tym decyzja ma wymienione nr działek oraz ma dołączony załącznik 

graficzny, gdzie zaznaczono czego to dotyczy, wyjaśnił również ,że pozwolenie wodno-

prawne to jest zupełnie coś innego . 

Radny Sączawa Zbigniew- w Landzmierzu też jest zrobiony wał cofkowy, który odcina Cisek 

od Landzmierza, radny  nie rozumie dyskusji w sprawie wstrzymania prac wału cofkowego  

w Miejscu Odrzańskim? Przedstawił pozytywne zadania wału cofkowego na przykładzie 

Landzmierza, gdzie fale powodziowe do Landzmierza nie weszły (rok 1997-II fala i 2006r), 

jeżeli wystąpi mniejsza powódź to zaleje tylko górną część gminy a nie całą gminę , wał 

cofkowy porównał do „grodzia”- zaleje grodzie czy dwa grodzia lecz nie zaleje całego statku. 

Stwierdził, że jeżeli rejon północny się nie zgodzi na wał cofkowy to w wyniku powodzi 

będzie zalana cała Gmina natomiast odwrotnie jak nie będą utrudniać tej inwestycji to będzie 

zalana tylko część Gminy, wał główny ma być ukończony w 2015r, rozumie myślenie 

niektórych osób „ jak ja mam wodę w mieszkaniu to niech mają wszyscy”     

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- wał cofkowy zabezpiecza całą Gminę Cisek na wypadek awarii 

w woj. śląskim,  

dyskusja była bardzo burzliwa. 

Sołtys Elżbieta Sączawa- jeżeli Wójt Gminy ,  Pani Przewodnicząca Rady Gminy oraz sołtysi 

Kobylic Landzmierz i Cisek, którzy budowę obwałowania mają za sobą i jeżeli wyrażą zgodę    

to możnaby się spotkać z mieszkańcami z północnej strony naszej gminy, trudności były takie 

same , niektórym trzeba kilka razy powtórzyć aby wyraził zgodę, lecz budowa wałów jest dla 

wspólnego dobra, trzeba myśleć też o innych, ogólnie to mieszkańcy terenów zalewowych 

cieszyli się z budowy wałów a tu nagle opór dwóch miejscowości, można wyrażać swoje 

niezadowolenia lecz trzeba uzgadniać z osobami kompetentnymi. 
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Sołtys Kazimiera Lewicka stwierdziła, że mieszkańcy tych dwóch opornych wsi mało 

doświadczyli zniszczeń powodzi, gdyby doświadczyli tak jak mieszkańcy Cisek, Landzmierza 

czy Kobylic, jeżeli chodzi o problemy z budową wału w Cisku to były również problemy lecz 

rozwiązywano je indywidualnie z inwestorem i Wójtem Gminy, jak się doświadczy powodzi 

następnie remonty z tym związane to jest naprawdę trudne i jak robi się inwestycję  w celu 

zabezpieczenia nas przed powodziami to powinniśmy się wszyscy czynić starania pójścia  na 

kompromis.         

Pan H. Ligęza- przedstawił zapisy niemieckiego czasopisma, które przedstawiało stany wód  

powodziowych od XVII w. to  według tych zapisów Gmina Cisek byłaby zalana tylko                

w 1997r. zgodnie z tymi stanami wód jest budowane obwałowanie gminy. Powódź w 1997r 

była powodzią stulecia. Poinformował, że w woj. dolnośląskim są również wały cofkowe ,            

rz. Odra w Raciborzu  jest podzielona na 2 koryta i oba koryta są obwałowane, wały cofkowe 

są budowane dla możliwości obrony,  powinny być budowane przy każdym większym 

przepuście wałowym, na terenie gminy gdzie jest powyżej 12 km obwałowania powinny być 

co najmniej 2 wały cofkowe i nie byłoby to ze szkodą dla mieszkańców. 

Radny Stania Gerard-utrzymuje teze, że w województwie  dolnośląskim nie ma wału 

cofkowego ani jednego. 

Radny Sączawa Zbigniew – podtrzymuję pozytywną rolę wałów cofkowych, uważa, że prace 

powinny być kontynuowane. 

Sekretarz Urzędu Jerzy Groeger- co mają powiedzieć mieszkańcy Cisek, Landzmierza, 

Kobylic i przedmieścia Kędzierzyna-Koźla, patrząc na ingerencje mieszkańców Podlesia                      

i Przewozu . Miejscowości południowe Gminy są już obwałowane i jeżeli do tego „worka” 

wleje się woda to nie ma 15-20 cm wody jak w Podlesiu tylko jest do połowy okien 

budynków mieszkalnych i mamy być cicho i patrzeć jak następne pokolenie będzie się 

ponownie moczyć, to my mieszkańcy południa też zażądamy budowy wału cofkowego na 

wysokości Roszowickiego Lasu i Podlesie niech się topi, lecz to nie jest społeczne podejście 

do tematu, gdzie woda ma płynąć? pod prąd? dyskusji nie da się słuchać, robi się młyn                   

z którego nie ma efektu. Nie poto nasi rodzice budowali domy i inne zabudowania aby przez 

innych woda była puszczana za wał. Jeżeli Państwo daje nam pieniądze na zabezpieczenie 

Gminy to należy to zabezpieczenie budować. Byłby zrozumiały protest gdyby wał cofkowy 

był budowany poniżej Podlesia ponieważ zrobiono by tamę, która by was zalała, lecz wał 

cofkowy jest budowany powyżej was, to jest niezrozumiałe. 

Radny Basista Leonard stwierdził „ jest nas 30 osób obecnych na sesji i się kłócimy, to co 

będzie na spotkaniach z mieszkańcami?” po dyskusji uważa protest mieszkańców Podlesia             

i Przewozu jest bezpodstawny . 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy Cisek – jeżeli Pan Radny Gerard Stania nie jest 

przekonany co do zasadności kontynuowania dalszej budowy wałów zaproponowała aby 

spotkać się   z mieszkańcami i takie spotkanie zostanie ustalone,  zostanie również zaproszony 

Pan Dyrektor Zbigniew Bahryj, podziękowała za wypowiedź Radnego Zbigniewa Sączawa 

oraz za wypowiedzi Sołtysek –Elżbiety Sączawa i Kazimiery Lewickiej, omawiane 

możliwości obrony przeciwpowodziowej to tylko dotyczy awarii, których się nie przewiduje 

lecz mogą się zdarzyć. 

Sołtysi z miejscowości :Kobylice Landzmierz, Cisek , Roszowicki Las wyrazili chęć 

uczestnictwa w zebraniu . 
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Radny Stania Gerard-zaprosił w/w  sołtysów na wał do Miejsca Odrzańskiego jutro,               

tj. 21.08.2012r.      

Wójt Gminy Cisek stwierdził, że  do złożenia  wszelkich wyjaśnień jest forma zebrania 

wiejskiego, gdzie można przedstawić i omówić dokumenty, pokazać na mapie, 

Pani Sołtys Miejsca Odrzańskiego Krystyna Żydziak poinformowała, że w Miejscu 

Odrzańskim jest cicho odnośnie budowy wału. 

Pan Ligęza –  inwestycja budowy wału idzie zgodnie z planem, zamierzamy prace zakończyć 

za 2 lata , Gmina Bierawa ucierpiała podobnie, odnośnie Bierawy nie mamy żadnych 

inwestycji, jest zdziwiony, że Gmina Cisek otrzymała środki finansowe na obwałowanie i 

stwarza problemy, jest zdania, że  „zrobiłby wszystko aby do 2 lat ukończyć inwestycję, skoro 

jest taka szansa ”. 

Wójt Gminy Cisek potwierdził, że taka szansa jest-ukończenia do 2 lat obwałowania Gminy 

Cisek  tylko my nie możemy sobie sami  zmarnować tej szansy, ustalono: że w Podlesiu 

odbędzie się spotkanie, które z Panią sołtys będzie umówione, natomiast Miejsce Odrzańskie 

nie ma takiej potrzeby. 

Radny Gerard Stania- informuje, że jutro tj.21.08.2012 firma wchodzi na budowę wału 

bocznego, za tydzień spotkanie jest za późno, nadmienił, że kolejność miała być następująca: 

najpierw wał główny a następnie wały boczne.   

Pan Ligęza-  w tym roku część robót ma być oddane , jeżeli mieszkańcy wstrzymają roboty to 

firma wystąpi o odszkodowanie do WZ i U M z tytułu utrudniania pracy , a pogoda jest ładna 

i szkoda każdego dnia.  

Wójt Gminy wyjaśnił-wała boczny był projektowany przez woj. śląskie, i projekt ten został 

przekazany w całości łącznie z dokumentacją, i WZUiM nie musiał płacić za dokumentację, 

dla Podlesia wał cofkowy nie ma żadnego znaczenia , gdyby był od Dzielnicy stanowiłby 

zagrożenie. 

Radny Gerard Stania –ani Wójt , ani Radny nie ma doświadczenia w temacie budowy 

obwałowań, radny rozmawiał z pewną osobą dwa dni wcześniej i ta osoba prowadzi podobne 

budowy i  wyśmiała Pana Gerarda, najpierw wał główny a następnie wał boczny. 

Zakończono dyskusję, ponieważ wyczerpano wszystkie możliwości, przewodnicząca 

podziękowała Panu Ligęzie za przybycie na obrady i przedstawienie zasadności 

podejmowanych działań związanych budową wałów przeciwpowodziowych .     

  

Ad.5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym od 18.06.2012r 

do 20.08.2012r. 

► podziękował, wszystkim, którzy zaangażowali się w ugoszczeniu delegacji z gminy 

partnerskiej Breitungen -Niemcy(10-lecie podpisania partnerstwa), delegacja gościła u nas     

w dniach 22-25 czerwca 2012r., 

► wymienił najlepszych uczni szkół podstawowych oraz gimnazjum, którzy otrzymali 

nagrodę Wójta Gminy, nagrody wręczyła również Przewodnicząca Rady oraz 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, 

► odbyło się spotkanie z firma zajmującą się budowa wiatraków, 

► rozpoczęto budowę przedszkola w Cisku, 

► podpisano umowę na budowę placu zabaw w Przewozie, 

► odbyło się spotkanie Wójtów ościennych gmin nt budowy ścieżek rowerowych, 

► poinformował o jubileuszu 100-lecia istnienia parafii Cisek, oraz o tradycyjnym spotkaniu 

mieszkańców, które odbyło się 05 sierpnia 2012r. 
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► odbył się koncert operetkowy przy fontannie przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, 

► podpisano umowę na usuwanie pokryć dachowych azbestowych, 

► poinformował o ustalonych zasadach na koszenie poboczy dróg gminnych, 

►  podpisano umowę na remont drogi gminnej Łany ul. Zawodzie, 

► odbył się przetarg na dowóz dzieci do szkół, wygrało przedsiębiorstwo . „ VEOLIA”               

K-Koźle, 

► poinformował o wydanych decyzjach, zarządzeniach, wysłanej i przyjętej prze urząd 

korespondencji 

Dyskusja: nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

  

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

 międzysesyjnym od 18 czerwca 2012r do 20 sierpnia 2012r.-załącznik nr 5 do protokółu.    

Przewodnicząca odczytała pismo Posła Marka Plury  w sprawie apelu  nadania statusu języka 

regionalnego mowie śląskiej, pismo stanowi załącznik nr 6 do   niniejszego protokółu. 

Dyskusja: nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji, 

  
Ad. 7. Informacja z działalności komisji problemowych Rady Gminy Cisek w okresie 

międzysesyjnym 18 czerwca 2012r do 20 sierpnia 2012r.: 

Udzielono głosu przewodniczącym komisji: Kazimierze  Lewickiej , Alojzemu Wurstowi, 

Leonardowi Basiście i Donacie Proksza, którzy odczytali sprawozdania z działalności komisji  

zgodnie  z protokółami z posiedzeń   

Ad.8.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

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

Udzielono głosu Pani Skarbnik  Alinie Hanisz, która omówiła projekt uchwały budżetowej. 

Przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej Leonard Basista potwierdził, że komisja 

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

projektu uchwały. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                        - 14 głosów, 

przeciw                                    - 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania- 0 głosów, 

Uchwała Nr XVII/103/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 20 sierpnia 2012r w sprawie   

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

nr 7 do niniejszego protokółu. 
      

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wielofunkcyjnej prognozy finansowej, projekt 

uchwały omówiła pani skarbnik  Alina Hanisz. Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu 

uchwały.   

Projekt uchwały w sprawie wielofunkcyjnej prognozy finansowej poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                          -  14 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Uchwała Nr XVII/104/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 20 sierpnia  2012r w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej   została jednogłośnie podjęta .Uchwała stanowi załącznik 

nr 8 do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone dla  Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług 

Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie. Projekt uchwały był omawiany przez Prezesa 

Spółdzielni Usług Rolniczych Kazimierz Nagórzańskiego  na posiedzeniu komisji rolnictwa, 

dnia 13.08.2012r. Podwyżka jest o 0,30 zł, tj. o 0,20zł podwyższono opłatę stałą, o 0,10zł za 

1/m
3
wody. Podwyżka cen jest podyktowana zakupem wody ze stacji poboru z Zakrzowa –

Gm. Polska Cerekiew. 

Radny Adam Roman zausterkował sprawność hydrantów, konserwacje hydrantów jest to 

problemem od lat, strażacy w czasie akcji są zmuszeni do szukania sprawnego hydrantu,                

a przecież w razie pożaru liczą się  sekundy. 

Prezes Kazimierz Nagórzański zapewnił, że odbędzie się przegląd i konserwacja hydrantów . 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała zapis rozdziału V art 24 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U.             

z 2006r. Nr 123,poz.858),który mówi o zatwierdzeniu taryf opłat za wodę i ścieki  Uchwałą 

Rady Gminy, Wójt Gminy sprawdza celowość dokonania podwyżki a radni muszą uchwalić 

zaproponowana podwyżkę, natomiast jeżeli rada nie podejmie uchwały to podwyżka cen 

również wchodzi zgodnie ze złożonym wnioskiem. W ramach obsługi wodociągu są usuwane 

awarie. 

Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          -   9 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 5  głosów, 

Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 20 sierpnia 2012r w sprawie 

zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone dla  

Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie  

większością głosów została podjęta .Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu sesji. 
 

     

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   podziału Gminy Cisek na stałe obwody  

głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib    obwodowych komisji wyborczych. 

Projekt uchwały omówił sekretarz urzędu. Radni nie wnieśli żadnych pytań do omawianego 

projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          -   13 głosów, 

przeciw                                     -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -   1głosów, 

Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 20 sierpnia 2012r w sprawie 

podziału Gminy Cisek na stałe obwody  głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib    

obwodowych komisji wyborczych większością głosów została podjęta . Uchwała stanowi 

załącznik nr 10 do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015. projekt uchwały został omówiony przez 

Małgorzatę Siegmann- pełnomocnika Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  Radni nie wnieśli żadnych pytań do omawianego projektu. Projekt uchwały 

poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          -   14 głosów, 

przeciw                                     -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -   0głosów, 

Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 20 sierpnia 2012r w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015 została 

jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokółu sesji.  

  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy na II półrocze 2012r. 

komisji rewizyjnej, projekt uchwały omówiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kazimiera 

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

pod głosowanie: 

za przyjęciem                          -   14 głosów, 

przeciw                                     -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -   0głosów, 

Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 20 sierpnia 2012r w sprawie 

uchwalenia planu pracy komisji rewizyjnej jednogłośnie podjęto. Uchwała stanowi załącznik 

nr 12 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego pn. Z indywidualizacją osiągniemy sukces. Projekt uchwały omówił Wójt 

Gminy Cisek .Środki finansowe będą wydane na zakup komputerów i urządzenie pracowni            

w PSP Landzmierz i całość środków finansowych na ten cel pochodzi z projektu-nie 

dokładamy ani złotówki z budżetu gminy. Radni nie wnieśli żadnych pytań. Projekt uchwały 

poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          -   14 głosów, 

przeciw                                     -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -   0głosów, 

Uchwała Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 20 sierpnia 2012r w sprawie 

przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Z indywidualizacją osiągniemy sukces została 

jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokółu sesji .  

Zakończono podejmowanie uchwał. 

 

Ad. 9 Radny Hałas Diter- zapytał w sprawie remontu świetlicy wiejskiej w Dzielnicy? 

Wójt Gminy Cisek udzielił odpowiedzi- remont był przewidziany z programu „Odnowa Wsi” 

zależy kiedy zostanie ogłoszony nabór wniosków , obecnie z kwoty planowanej na remont 

budynku świetlicy   wzięto 20 000,-zł  i jeszcze 20 000zł zostaje, planowano remont dachu, 

jak również zamierzamy zagospodarować poddasze na potrzeby mieszkaniowe w chwili 

kwalifikacji naszego wniosku o dofinansowanie zrobimy kosztorys , 
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po otrzymaniu dofinansowania rozpoczniemy roboty, środków finansowych wystarczy do 

przerobienia  w tym roku, natomiast prace remontowe ruszyłyby w roku przyszłym,                      

po otrzymaniu dofinansowania. 

Radny Barucha Andrzej- remont drugiej części ul. Nowej w Cisku, 

Wójt Gminy Cisek – środki finansowe na ten cel zostały przesunięte i prace zostaną 

rozpoczęte do końca tego roku, na ustalony zakres prac remontowych nie musi być przetargu 

z firmą,  zostanie sporządzona umowa „z wolnej ręki”. 

Sołtys Mikliss Norbert – co z placem zabaw w Łanach? 

Wójt Gminy Cisek- nie ma podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa, plac zabaw 

również ma być robiony z „Odnowy Wsi”, prawdopodobnie „place zabaw ruszą w przyszłym 

roku,  

Radna Benedykta Wyżgoł- co z rurami odwadniającymi, które miałybyć założone od strony  

Podlesia, 

Wójt Gminy Cisek-  pracownicy inwestycji mają przygotować ofertę na wykonanie zadania, 

czy jest możliwe założenie rur ( o przekroju 100) od strony ul. Zawodzie, jeżeli tak to 

rozpoczniemy roboty. 

Radny Basista Leonard- zapytał w sprawie dofinansowania dożynek wiejskich, czy będzie jak 

poprzednio przyznane dodatkowo 500,-zł dla poszczególnych sołectw, zaplanowanych                     

w  budżecie   na dożynki gminne? 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że będzie można dodatkowo wykorzystać 500,-zł na organizację 

dożynek parafialnych, lecz nie na przejedzenie typu lody, kiełbasy, może być jedynie kołacz, 

mogą być zespoły, materiały do korony dożynkowej. itp.. 

Sołtys Kazimiera Lewicka – poinformowała, że w miejscowości Żyrowa k/Zdzieszowic 

powstał ładny zespół, który może zaśpiewać po niemiecku, polsku  za niewielką opłatą, na 

wiejskich imprezach, podała do informacji nr telefonu 77 4847419 oraz zapytała czy w Cisku 

ma powstać „Market-handlowy” ? Czy ten Market będzie miał zwolnienie z podatku? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnił- biuro pośrednictwa nieruchomości zwróciło się z prośbą 

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na podbudowę sklepu spożywczego na działce 

naprzeciw urzędu i najprawdopodobniej decyzja będzie pozytywna ponieważ nie ma żadnych 

przeszkód prawnych aby w jakikolwiek sposób inwestycję zablokować. Jeżeli ktoś prowadzi 

działalność gospodarczą to również płaci podatki  zgodnie z naszą  uchwałą podatkową , 

natomiast jeżeli przedsiębiorca złoży podanie o zwolnienie z opłat podatków i uzasadni to 

zwolnienie to może ulgę otrzymać, jako przykład stworzenie miejsc pracy dla tutejszych 

mieszkańców. 

Radna Proksza Donata – odnośnie Gminnego Ośrodka Kultury, mamy piękny obiekt, jedzenie 

przygotowywane jest super, a klienci odchodzą do konkurencji, klimatyzacja działa źle, 

lodówka na napoje nie działa, kran w ubikacji zepsuty,  szefostwa nie ma w GOK-u w czasie 

imprez , wtedy jest niepotrzebny komentarz, reklamę mamy dobrą, lecz zróbmy coś aby nie 

stracić klienta, prywatni właściciele zabiegają o klienta, więc zróbmy coś, bo to jest nasza 

wizytówka, są to nasze pieniądze.  

 Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnił-  sprawdzono już funkcjonowanie klimatyzacji                      

w Gminnym Ośrodku Kultury i stwierdzono najpierw należy ocieplić dach, który 

prawdopodobnie jest zrobiony z płyt korytkowych pokrytych papą, to się nagrzewa,                         

i  klimatyzacja nie nadąża schłodzić, ponieważ na dużo ciepła dochodzi przez dach,  jeżeli  
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Rada Gminy przyzwoli to zaplanujemy w przyszłorocznym budżecie - remont dachu na 

omawianym naszym obiekcie oraz zaplanujemy zakup urządzeń klimatyzacyjnych, 

przybliżony koszt tej inwestycji zostanie Radzie przedłożony. Nadmienił, że należałoby salę 

bankietową pomalować ponieważ są widoczne zabrudzenia. 

 

Ad.10 Informacje oraz zapytania sołtysów, 

Pani Sołtys Krystyna Żydziak- co z remontami świetlic w Miejscu Odrzańskim                               

i placu zabaw w Roszowickim Lesie?. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- są przygotowywane przetargi i zamierzamy do końca 

roku remonty ukończyć, w Miejscu Odrzańskim jest do zrobienia docieplenie dachu, stolarka 

okienna i drzwiowa, jak trafimy na dobrą firmę to miesiąc wystarczyłby, 

Sołtys Ignacy- Elfryda co rowem w Roszowicach, 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-po sesji uzgodnimy. 

Pani Fielhauer Elżbieta- poinformowała, że dnia 31 sierpnia 2012r. o godz.16.00 w świetlicy  

wiejskiej w Dzielnicy odbędzie się wykład archeologiczny, rok temu była już podobna 

impreza, archeolodzy zapewniają dużo atrakcji: np. pieczenie chleba począwszy od mielenia 

ziarna kamieniami,  prosiła o nagłośnienie tematu wśród mieszkańców,      

Sołtys Mikliss Norbert-poinformował, że woda opadowa dostaje się do wnętrza świetlicy 

wiejskiej na boisku poprzez kominy wentylacyjne . 

Wójt Gminy Cisek – poinformował aby dokładnie sprawdzić przyczynę zaciekania ścian w/w 

świetlicy w Łanach   

Sołtys Wilk Hubert zapytał w sprawie ul. Braci Wolnych w Roszowickim Lesie, Pan Musioł 

wozi beczką wodę na budujący się wał, droga na odcinku ok. 20 m jest zabrudzona olejem, 

wąż do wody leży na drodze, 

co z ul. Piotra Skargi w Roszowickim Lesie? nawierzchnia drogi jest bardzo zdewastowana, 

jest ciężko przejechać, 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- zaproponował położenie nowego dywaniku  

asfaltowego , tylko z jakich środków finansowych ? 

Sołtys Machulak Mariusz zapytał co ze ścieżkami rowerowymi? sołtys zaproponował aby 

przejąć również część gruntu kolejowego po przecznicach, w Sukowicach taka przecznica 

istnieje i możnaby  wyznaczyć np. „miejsce piknikowe”  

 Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- budowa ścieżek rowerowych jest projektem 

długofalowym obejmującym lata 2013-2020, „koleje polskie „ wstępnie wyraziły zgodę na 

odstąpienie torów kolejowych, budynek stacji w Sukowicach nie zostanie nam przekazany, 

robimy starania aby udostępniono wjazd na ścieżkę od strony Sukowic,     

Sołtys Kurfeld Alfred-chodzi  o drogę k posesji Mikulski, kiedyś w tym rejonie Błażejowic 

użytkownikiem pól była Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna obecnie właściciele 

wypowiedzieli umowy dzierżawy i sami użytkują pola i jest potrzeba odtworzenia ok. 300m 

odcinka drogi, droga jest zarośnięta nie utwardzona, RSP nie korzystało z tej drogi ponieważ 

jeździli swoimi polami. Zapytał również, czy są wolne środki finansowe na łatanie dziur na 

drodze w kierunku do miejscowości Łany, z miejscowości Łany w kierunku Roszowic. 
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Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- należało sprawdzić, kto jest właścicielem drogi            

a następnie zaplanować środki finansowe. Na łatanie dziur nie ma pieniędzy, ustalono 

zorganizować frezowany, lub zalać dziury betonem ze środków Rady Sołeckiej. 

   

Ad. 11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych-  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek ,odczytała 

odpowiedzi na 2 interpelacje radnych: remont drogi wojewódzkiej, ustawienie lustra również 

na drodze wojewódzkiej w Dzielnicy. 

Ad.12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Radny Basista Leonard zapytał w kratek ściekowych na drodze wojewódzkiej w Nieznaszynie                     

„ wszystkie studzienki są poniżej drogi” . 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- zakres prac do wykonania  przez Zarząd Dróg Wojewódzkich , 

należy złożyć interpelację radnego. 

Innych wniosków nie zgłoszono.. Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk słowami  

„ Zamykam obrady XVII Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady - godz. 17.
45

. 
Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

 

 

 

           Przewodnicząca 

        Rady Gminy Cisek 

 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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