
 

 

PROTOKÓŁ 

Z OBRAD  XVIII SESJI RADY GMINY CISEK 

Z DNIA 28 września 2012r.-godz.14.
00 

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

otworzyła i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 14  (nieobecny Hałas Diter) . Obrady XVIII 

Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne  i zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji. Lista obecności gości zaproszonych stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokółu. 

Ad.2. Na wstępie powitała zebranych radnych, sołtysów  i pracowników urzędu . Zapytała              

o uwagi i wnioski do porządku obrad . Radni nie wnieśli żadnych uwag do porządku obrad, 

przystąpiono do jego  realizacji , który przedstawia się następująco:  

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

    międzysesyjnym oraz przedstawienie analizy  oświadczeń majątkowych  

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

    międzysesyjnym , 

7.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

     a/  zmian do budżetu gminy na 2012r. 

     b/   zmiany wieloletniej prognozy finansowej., 

     c/ przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków    

     d/   zaliczenia dróg do kategorii dróg  gminnych  

     e/przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Z indywidualizacja osiągamy sukces,   

     f/     wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka regionalnego 

8.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

9.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

10.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

11.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 
 

Ad.3  Przyjęcie protokółu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Cisek, radni nie wnieśli żadnych 

uwag do protokółu. Przyjęcie protokółu poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem - 13 głosów , 

przeciw             - 0 głosów, 

wstrzymało się – 1 głosów, 

Protokół z obrad poprzedniej sesji większością głosów przyjęto. 

 

 

 

 

 

 



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

z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 20 sierpnia do 28 września 2012r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji.  
 

dyskusja: 

Radna Ryborz Anna zapytała w sprawie  wiatraków? czy w tej sprawie przeprowadzono rozmowy               

z mieszkańcami?  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- wiatraki będą postawione w Łanach na polach Rolniczej 

Spółdzielni Produkcyjnej , na razie trwają wstępne rozmowy, planuje się zorganizowanie zebrania 

wiejskiego  na 02.10.2012r. w świetlicy w Łanach. 

 

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

o działaniach w  okresie   międzysesyjnym  tj. od 20 sierpnia do 28 września 2012r . 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokółu sesji.  Wpłynęło pismo z Urzędu Skarbowego 

dotyczące analizy oświadczeń majątkowych , radni otrzymali wymienione  usterki na piśmie.    

Przewodnicząca podziękowała Pani Ryborzowej za zorganizowanie zjazdu śląskich kobiet              

w Przewozie. 

Odczytała pismo Policji w sprawie zorganizowania konsultacji nt bezpieczeństwa 

mieszkańców z dnia 20 września 2012r, termin konsultacji zostanie odrębnym pismem 

przekazany. 

dyskusja: 

 Radny Wurst Alojzy – zaproponował, aby zaprosić Dzielnicowych Policji na obrady naszej 

sesji, ponieważ jak Dzielnicowy Pan Rzerzacz zwolnił się, to „Policja jest niewidoczna”         

a młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna robi się bezkarna. 

Radny Adam Roman – potwierdza wypowiedź radnego Wursta w sprawie zaproszenia 

Dzielnicowych, ponieważ są zmiany w Rewirze Dzielnicowych. 

Radna Kazimiera Lewicka – jest bardzo uczące jak policja zrobi „ młodemu przestępcy” 

wniosek do sądu, przedstawiła informację dotyczącą ukarania „młodych” którzy otrzymali 

jako karę „prace społeczne na rzecz Cisek”,  lecz nadmieniła do takiego wychowania jest 

bardzo potrzebna współpraca rodziców, bo jeżeli rodzic stwierdzi „ że jego dziecko nie robi 

nic złego, że jego dziecko jest bezkarne ” to utrudnia ukaranie, potwierdziła, że współpraca                 

z Panem Dzielnicowym Madajem jest bardzo dobra.     

Ustalono:  że na następną sesję zaprosimy Dzielnicowych Policji z Reńskiej Wsi. 

Zakończono dyskusję.  

 

Ad.6. Informacja z działalności komisji problemowych Rady Gminy Cisek w okresie   

 międzysesyjnym , 

Udzielono głosu przewodniczącym komisji stałych rady , którzy przedstawili informacje              

z  działalności komisji   w okresie  międzysesyjnym tj. od 20 sierpnia do 28 września 2012r  

Informacje przedstawiano na podstawie protokółów komisji, które mieszczą się                                     

w dokumentach komisji : 

► Udzielono głosu Radnej Donacie Proksza –przewodniczącej komisji oświaty, która 

przedstawiła informację z działalności komisji. 

Radny Stania Gerard – zapytał czy jest wiadome ile dzieci z naszych szkół odeszło do szkół             

w gminach ościennych. 
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Radna Donata Proksza – problem powinien być rozwiązany w rodzinach, ponieważ  jeżeli 

rodzice zdecydują o wysłaniu dziecka do szkoły innej to Rada Gminy nic nie zrobi, mamy 

szkoły ładnie odremontowane, wyposażone, jest dobra kadra nauczycieli , dzieci odchodzą              

i nie wiemy jaki jest tego powód stwierdziła radna. 

Wójt Gminy Cisek dodał do wypowiedzi radnej- w sumie odeszło ok. 7 dzieci tj, 2 do szkół           

w Raciborzu a 5 czy 6 do Gimnazjum w Szonowicach. Wójt rozmawiał z rodzicami klas VI              

i jednak dzieci bez uzasadnienia wysłano do szkół poza naszą gminę.   

Sołtys Mikliss Norbert –zapytał, co będzie z budynkiem socjalnym w Łanach  k/ posesji 

Neuwald. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że budynek zagraża bezpieczeństwu, jest przeznaczony do 

rozbiórki 

► Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej Basista Leonard  komisja analizowała 

wydatki poniesione na placówki oświatowe w gminie , omówiła również informację                 

z wykonania budżetu za I półrocze 2012r. oraz omówiła zmiany budżetowe. 

Odnośnie wydatków poniesionych na funkcjonowanie szkół  to komisja nie uzyskała 

wszystkich informacji i protokół nie jest zakończony, natomiast informacja odnośnie 

wykonania budżetu za I półrocze 2012r. zostanie odczytana w terminie późniejszym, zmiany 

do budżetu gminy na 2012r. pozytywnie zaopiniowano. Komisja nie otrzymała zestawienia 

zawierającego następujące dane : nazwisko nauczyciela – jakiego przedmiotu uczy- ile 

godzin,  radny twierdzi, że zestawienie jest niezbędne do ograniczenia godzin nadliczbowych   

Wójt Gminy Cisek- programy nauczania są zatwierdzane przez Wójta po uprzednim 

uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, dostęp do niektórych dokumentów jest utrudniony                      

w związku z ustawą o ochronie danych osobowych.  Przerabialiśmy już wnioski aby zmienić 

zapisy „karty nauczyciela”,  prawdą również jest to, że na terenie gminy mamy za dużo szkół, 

za dużo nauczycieli, za mało dzieci, temat jest drażliwy.   

Ustalono, że na następna sesję zaprosimy dyrektorów szkół w celu omówienia godzin pracy 

nauczycieli.   

Radny Adam Roman- stwierdził, że odnośnie zmian budżetowych to zdania członków komisji 

były podzielone, 2 członków było „przeciw” montażu oświetlenia k/boiska w Łanach, 

wnioskuje  aby odrębnie przeprowadzić głosowanie nad tę zmianą. 

► Lewicka Kazimiera –przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, komisja odbyła 1 posiedzenie 

w temacie kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz pojechano w teren zobaczyć 

budowę wału przeciwpowodziowego i zobaczyć nowe mieszkania socjalne w Przewozie. Dla 

dobra mieszkańców obwałowanie  gminy jest realizowane, mieszkania w budynku socjalnym 

w Łanach są bardzo ładne i lokatorzy powinni zostać zobligowani do dbania o obejście wokół 

budynku , o czystość na klatkach schodowych i w mieszkaniu. Odnośnie kontroli Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej to obecna Pani Kierownik Danuta Czajkowska jest zawsze 

dobrze przygotowana do kontroli udziela potrzebnych informacji, dobrze się współpracuje. 

Radni nie wnieśli żadnych pytań. 

► Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego nie odbyła żadnego 

posiedzenia.  

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk poinformowała, że 10 posesji                       

w Kobylicach nie zamierza podłączyć się do kanalizacji i nie zamierza regulować żadnych 

opłat z tego tytułu, osoby te wyśmiewają się z tych którzy się podłączyli i  płacą za 

kanalizację.  Zaproponowała aby dokonać odpowiedniego zapisu w uchwale o odprowadzaniu 

nieczystości płynnych, obligującego mieszkańców do odprowadzania ścieków na 

oczyszczalnię. 
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Radny Barucha Andrzej zapytał, czy będą tolerowane oczyszczalnie przydomowe tzw. 

biologiczne? 

 

Wójt Gminy Cisek – potwierdził, że tak, pod warunkiem, że są wydane odpowiednie 

pozwolenia .   

Radny Piegza Adalbert- zapytał, gdzie Spółdzielnia Usług Rolniczych wywozi nieczystości 

płynne? 

Wójt Gminy Cisek- firma ubiegająca się o pozwolenie na wywóz nieczystości płynnych musi 

przedłożyć umowę z oczyszczalnią ścieków. 

 
Zakończono dyskusję i przystąpiono do podjęcia uchwał. 

 

Ad.7. Podjecie uchwał.  

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

głosu Pani Alinie Hanisz, która przedstawiła zmiany poszczególnymi działami rozdziałami i 

paragrafami. 

dyskusja: 

zapytano o kwotę wydatku 20 000,-zł. 

Wójt Gminy Cisek – zaplanowano 20 000zł na oświetlenie uliczne w Łanach k. boiska 

sportowego, wydatek obejmuje ustawienie słupa oraz montaż lampy, oświetliło by szatnię na 

boisku, część potoku Dzielniczka , tę inwestycję jest już zrobiony projekt    i aby nie przepadł 

termin ważności projektu to zdecydowano inwestycję wykonać. 

Radny Stania Gerard- zakwestionował pomysł, ponieważ od roku czasu ubiega się                      

o ustawienie jednej lampy w Podlesiu i nie może uzyskać akceptacji Wójta. 

Wójt Gminy Cisek-  jest zrobiony projekt, wygospodarowano środki finansowe, boisko 

sportowe, szatnia są miejscami publicznymi, do obiektu powinno być bezpieczne wejście, 

gmina finansuje oświetlenie ulic a nie posesji, wniosek radnego dotyczy posesji. Ogólnie 

wniosków na dodatkowe oświetlenia ulic jest dużo „teczka jest gruba”. Taka jest propozycja 

Wójta Gminy a to, gdzie dodatkowy punkt świetlny zrobimy zależy od radnych. 

Poinformował również, że jako Gmina przystąpiliśmy do przetargu o zmniejszenie  opłat za 

energię elektryczną. 

Radna Ryborz Anna – poinformowała, ze w Przewozie ul. Pola w ogóle nie jest oświetlona. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- na ten odcinek musiałaby być zrobiona dokumentacja, 

planujemy kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego, która wyjdzie taniej niż montaż 

pojedynczych punktów, modernizacja oświetlenia byłaby spłacona z oszczędności opłat za 

energię elektryczną. 

Radny Adam Roman- złożył wniosek aby osobno przegłosować zmianę do budżetu w sprawie 

montażu lampy oświetleniowej na boisku w Łanach. 

Radny Basista Leonard- komisja zmiany omawiała i wydała pozytywną opinię, Wójt również 

udzielił wyjaśnień,   to powinno być jasne i po co wniosek o ponowne głosowanie.  

Radny Stania Gerard  skierował wypowiedź do radnego Leonarda Basisty –na komisji 

możecie głosować nad zmianami budżetowymi lecz ostatecznie Rada Gminy decyduje. 
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Przewodnicząca Rady Gminy- przedstawiła swoją opinię w tej kwestii mianowicie komisja 

powinna znać swój zakres kompetencji i opinia komisji powinna być wskazówką dla 

pozostałych radnych, jeżeli przewodniczący komisji przedstawia opinie komisji to powinno 

być jednoznaczne zrozumienie, zgadza się ze stwierdzeniem  radnego Basisty, lecz jeżeli jest 

taka potrzeba to można odrębne głosowanie przeprowadzić. 

 

Wniosek radnego Adama Romana w sprawie oświetlenia w łanach poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           - 7 głosów, 

przeciw                                    – 5 głosów, 

wstrzymało się od głosowania - 2 głosy, 

Większością głosów zmianę do budżetu dotyczącą montażu lampy w Łanach k/boiska 

sportowego pozytywnie przyjęto. 

Radny Gerard Stania –zapytał w sprawie wiaty przystankowej w Roszowicach? 

Wójt Gminy Cisek  nie potrafił dokładnie określić udzielił prawdopodobnie została 

zakupiona, lecz czy już zamontowana ? należałoby zapytać w dziale inwestycji. 

Zakończono dyskusje, 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 XVIII/ 110/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 28 września 2012r. w sprawie     

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

5 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 

omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów,        

Uchwała Nr XVIII/ 111/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 28 września 2012r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 6  do protokółu sesji. 

 

 Przystąpiono do podjęcia  uchwały  w sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowej taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Projekt 

uchwały został omówiony przez Wójta Gminy Cisek. Radni nie wnieśli żadnych pytań. 

projekt uchwały poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów,        

Uchwała Nr XVIII/ 112/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 28 września 2012r. w sprawie 

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do 

protokółu sesji.  
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w  sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg  gminnych . 

Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek , który omówił projekt uchwały dotyczący drogi              

o nr 1403 położonej w Cisku prowadzącej na tzw. Kotliny, którą  zamierzamy 

przeklasyfikować na drogę gminną, w razie remontu możemy ubiegać się o dofinansowanie 

ze środków unijnych. Podobnie było z drogami: Landzmierz-Sukowice , Steblów-Cisek ul. 

Brzozowa. Korzyścią tej zmiany będzie również to, że nie musimy płacić podatku od drogi 

gminnej.    

Radny Wurst Alojzy- zapytał jaka inwestycja będzie budowana w tym rejonie? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- prywatny inwestor zamierza wybudować  centrum 

konferencyjno -kulturalno-hotelowe, jeżeli ktoś zamierza na naszym terenie ulokować swoje 

środki finansowe  to należy mu stworzyć możliwości,  może będą miejsca pracy dla naszych 

mieszkańców, nadmienił, że procedura zmiany kwalifikacji dróg trwa ok. 1 roku. Atutem jest 

również to, że od dróg gminnych nie płacimy podatku od nieruchomości. 
Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           - 14 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania    -0 głosów,  

Uchwała Nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 28 września 2012r w sprawie   

 zaliczenia dróg do kategorii dróg  gminnych została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr 8 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 osiągamy sukces, projekt uchwały omówiła Pani  

Przewodnicząca . Pani Skarbnik Alina Hanisz poinformowała, że  środki finansowe są                     

w budżecie zabezpieczone i dlatego musi być uchwała podjęta. Radni nie wnieśli żadnych 

pytań do omawianego projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyjęciem                           - 14 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania    -0 głosów,  

Uchwała Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 28 września 2012r w sprawie 

przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Z indywidualizacją osiągamy sukces została 

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

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w  sprawie wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy 

śląskiej jako języka regionalnego. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo Marka 

Plura-Posła na Sejm RP z dnia 26.06.2012r  pn. „Apel do wszystkich Radnych śląskich 

gmin”. Uchwała  dotyczy podtrzymania gwary śląskiej regionalnej, językiem urzędowym 

będzie j. polski, 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 XVIII/115/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 28 września 2012r w sprawie 

wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka regionalnego została 

jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał i ogłoszono 10 min. przerwę. 
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Ad. 8.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

Radna Ryborz Anna- poinformowała, że na budynku świetlicy w Przewozie  przecieka dach, 

odnośnie  przeprawy mostowej w Przewozie nic się nie zmieniło, TIR-y dalej wjeżdżają bo 

tak kieruje nawigacja- w dyskusji stwierdzono zaprosić telewizje regionalną. 

W dyskusji poruszono tematy: 

- wystające gwoździe na obecnym moście na Odrze, 

- co z remontem dachu na budynku Caritas w Zakrzowie, 

-zgłoszono dziurę na drodze wojewódzkiej k/sklepu w Dzielnicy, 

-przedyskutowano transport buraków cukrowych, zabrudzenia i uszkodzenia dróg, 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-  sprawa przeciekającego dachu na świetlicy                       

w Przewozie jest załatwiona, odnośnie wystających gwoździ to już nikt nie będzie ich wbijał, 

przetarg na budowę  nowego mostu ma być w tym roku rozstrzygnięty. ,  w sprawie dziury 

k/sklepu w Dzielnicy napisać interpelację., naprawa dachu „Caritas” jest w gestii Gminy 

Polska Cerekiew, 

Radna Ryborz Anna podziękowała za pomoc w organizacji spotkania „Śląskich Kobiet”,                 

w dyskusji stwierdzono, aby w inne miejscowości wzięły przykład i założyły „ Koła Śląskich 

Kobiet”.  

Ad 9.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

Odbywały się dożynki parafialne i wyniknął problem wynajmu namiotu, będącego na stanie 

sołectwa Cisek, sołectwo za wypożyczenie pobierało opłatę. 

Wójt Gminy wytłumaczył zasady pobierania opłat za namiot: 

- sołectwo nie może pobierać opłaty, wszelkie opłaty powinny być wpłacane na konto urzędu 

gminy, namiot zakupiło sołectwo Cisek ze środków Rady Sołeckiej lecz to są pieniądze                 

z budżetu gminy i wszelkie transakcje finansowe muszą przejść przez kasę urzędu, sołectwa 

naszej Gminy  powinny korzystać z namiotu nieodpłatnie. 

Sołtysi  stwierdzili, że jest problem ławek i stołów do tego namiotu, i można by było z rad 

sołeckich zakupić - należałoby rozważyć.  

W obradach sesji uczestniczył Ketzler Alojzy, podziękował radnym za podjęcie uchwały                 

w sprawie   wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka regionalnego.  

Ad.10.  Odpowiedzi na interpelacje radnych- nie wpłynęły żadne odpowiedzi na interpelacje. 

Ad.11. Nie zgłoszono żadnych wniosków.    Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita 

Szafarczyk słowami „zamykam obrady XVIII Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- 

godz.17.
45.

 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                               

                                                                         

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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