
Protokół 

z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia  22 kwietnia   2013r. –godz.14.
00

 
 

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

otworzyła i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 14 radnych( nieobecny Kaduk Jan) . Obrady 

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

obecności stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokółu sesji.  

 Powitała Wójta Gminy, Sekretarza Urzędu, Panią Skarbnik,   oraz radnych i sołtysów i 

przystąpiła do realizacji 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    

zgłosiła zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu pkt 4  „Ocena zasobów pomocy 

społecznej za 2012r.”  temat będzie omawiała Pani Czajkowska –kierownik GOPS oraz 

wprowadzeniu projektu uchwały  w sprawie współpracy    z Gminą  Neplachovice położonej 

w Czechach. Innych zmian nie zgłoszono. porządek obrad po dokonanych zmianach 

przedstawia się następująco.  

 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad              

      3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Gminy   

      4. „Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012r.” 

      5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym  

      6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach  

          podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

     7.  Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy             

          Cisek  za I kwartał 2013r. 

      8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

             a/ zmiany do budżetu gminy na 2013r. 

             b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

             c/ zmieniająca uchwałę ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin               

                  zajęć nauczycieli, 

             d/ wyrażenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego, 

             e/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisek, 

             f/ współpracy    z Gminą  Neplachovice położonej w Czechach,    

      8.  Zapytania i oświadczenia radnych.  

      9.   Informacja oraz zapytania sołtysów 

     10.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

     11.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

Zmiany do porządku obrad poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                          - 14 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów   

 

 

 

 

 



Ad 3 Przewodnicząca zapytała o uwagi i wnioski do protokółu z obrad  poprzedniej sesji 

XXIII. Nie zgłoszono żadnych uwag  do protokółu z obrad poprzedniej sesji. Przyjęcie 

protokółu poddano pod głosowanie.  

za przyjęciem                        - 14 głosów, 

przeciw                                  -   0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania- 0 głosów, 

Ad.4. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk poinformowała, że temat 

pomocy społecznej omawiano na posiedzeniu komisji oświaty. Udzielono głosu Pani 

kierownik Danucie Czajkowskiej, która omówiła  informacje nt. „Ocena zasobów pomocy 

społecznej za 2012r.”. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji. 

Dyskusja: 

Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk zapytała kto oprócz Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej czuwa nad bezpieczeństwem naszych rodzin: gdzie są ludzie starsi, gdzie jest 

przemoc, niezaradność, bezdomność. aby nie działo się w nich nic złego. 

Pani Czajkowska wyjaśniła- oprócz GOPS-u przy Gminie działa Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny. Dobrze układa 

się współpraca z sołtysami z policją z kuratorami sadowymi  .Wspólnie czuwamy nad 

bezpieczeństwem. 

Radny Roman Adam zapytał- czy są sprawdzane dochody osób bezdomnych.  

Pani Czajkowska udzieliła wyjaśnień- dochody osób bezdomnych są skrupulatnie 

sprawdzane, jest sporządzany wywiad środowiskowy. 75% świadczeń z pomocy społecznej 

jest wydatkowany na Domy Pomocy Społecznej i noclegownie. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

Ad 5.Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek, który przedstawił sprawozdanie ze swojej 

działalności w okresie miedzysesyjnym tj od 04 marca 2013r-22 kwietnia 2013r.. Informacja 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu. 

Dyskusja:  

Lewicka Kazimiera-w sprawie śmieci dopiero teraz się wszystko dopracowuje, związek 

międzygminny „ Czysty Region”  zaległości w tym temacie „zwala” na Urząd Gminy                      

i sołtysów,  do deklaracji ma być załącznik  „kopie umowy” której  „gro” mieszkańców nie 

może znaleźć, związek rozbudowuje biurokrację a pracą obarcza gminy. Po ostatnim 

spotkaniu uważa, że „Czysty Region „ nie wyskoczy” z problemu budowy spalarni śmieci. 

 Czy do opłat będą opracowane książeczki?  

Wójt Gminy Cisek- przepisy ustawy  stwarzają tyle problemów załącznik „kopia poprzedniej 

umowy na wywóz nieczystości” wynika z zapisów ustawowych i musimy naszym 

mieszkańcom udzielić wszelkiej pomocy w wypełnieniu deklaracji. Związek międzygminny. 

„Czysty Region”  będzie rozliczany ze środków finansowych. Ustawa jest krytykowana lecz 

dopóki nie zostanie zmieniona to nie można nic innego zrobić, jest rozważana możliwość 

spotkań wiejskich w sprawie wypełnienia deklaracji oraz udzielenia wszelkich informacji. Od 

roku czasu jesteśmy członkiem „ Czystego Regionu”, intencją stworzenia związku była „siła”. 

Województwo nasze do odbioru śmieci zostało podzielone na regiony, do których są 

przydzielone poszczególne gminy . Cały problem jest z wybudowaniem spalarni śmieci, która 

prawdopodobnie ma być wybudowana w Kędzierzynie- Koźlu planowany termin to ok. 2 lata. 
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 Potwierdził, że nie ma się dobrych wspomnień ze współpracą z Kędzierzynem-Koźlem. Jest 

pewne, że utrzymanie „Czystego Regionu” jest w gestii gmin należących do związku. Nowe 

zasady odbioru nieczystości nie są wymysłem Wójta, mieliśmy już dopracowany odbiór 

nieczystości, który funkcjonował dobrze. 

Radny Basista Leonard zapytał- ile jeszcze zmian do regulaminu odbioru nieczystości., 

prawdopodobnie tylko 120 gmin w Polsce podjęło uchwały w sprawie regulaminów, a co                 

z resztą gmin? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- jeżeli Gminy nie podejmą uchwał w sprawie regulaminu to 

Wojewoda opracuje regulamin. Opłaty maja być wpłacane bezpośrednio na konto bankowe. 

Problemem jest jeszcze czy maja być worki czy tez kubły na spotkaniach informowano 

różnie.  

Sekretarz Jerzy Groeger wyjaśnił, że na stronie internetowej gminy jest informacja na temat 

segregacji śmieci i obowiązujących worków do segregacji. 

  

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

podejmowanych w okresie międzysesyjnym tj od  04 marca 2013r do 22 kwietnia 2013r.. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokółu sesji, 

 

 Ad.7.  Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy             

  Cisek  za I kwartał 2013r. 

Udzielono głosu przewodniczącym komisji stałych rady , którzy przedstawili informacje              

z  działalności komisji. od 02 stycznia 2013r do 22 kwietnia  2013r  Informacje przedstawiano 

na podstawie protokółów komisji, które mieszczą się   w dokumentach komisji : 

► Udzielono głosu Alojzemu Wurst  przewodniczącemu  komisji rolnictwa, który 

przedstawił informację z działalności komisji.. Informacja zawierała głównie zakres 

niezbędnych prac na drogach wojewódzkich , powiatowych i gminnych. 

Radny Powiatu Rajmund Frischko- rów k.drogi wojewódzkiej Łany-Dzielnica, można wody 

odprowadzić do Dzielniczki, wtedy  nadmiar wód opadowych nie wpływałby, ani do Łan, ani 

do Dzielnicy.  

Odnośnie remontów dróg wojewódzkich należałoby zaprosić radnych sejmiku 

wojewódzkiego, stan tych dróg jest zły, 

Brak chodnika w Kobylicach- był robiony popowodziowy remont  lecz nie można było z tych 

środków finansowych zrobić chodnika, ponieważ przed powodzią chodnika nie było, środki 

popowodziowe były na odbudowanie zniszczeń  wyrządzonych przez powódź. 

Steblów studzienka k/kapliczki- droga bardzo wąska, zabudowania do samej drogi - należy 

przeanalizować.  

Sfrezowanie nawierzchni drogi w kierunku Sukowic niewiele zrobi ponieważ to nie dywanik 

asfaltowy jest pofałdowany, podbudowa drogi jest słaba, pobocze tej drogi jest również słabo 

utwardzone, sfrezowanie może pogorszyć stan  omawianej drogi. 

Droga relacji Biadaczów –Roszowice do drogi wojewódzkiej, remontuje się tylko odcinek, 

ponieważ remont wzrósł z 0,5 mln do 1mln, należy zrobić nową podbudowę drogi, więc na 

pewno dłuższy odcinek nie będzie robiony, ogólnie budżet starostwa jest bardzo nadwyrężony 

z powodu budowy nowego mostu na Odrze. 

Drzewa k/bloków w Steblowie mają najlepszą pielęgnację, średnio co 2 lata są przycinane, 

Zrobiono odwodnienie drogi w Steblowie, pewne rzecz robi się systemem gospodarskim. 
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Łatanie dziur?- jest wiele mieszanek do łatania dziur i różnie te mieszanki reagują na warunki 

klimatyczne, np. pod wpływem ciepła się rozpuszczają i kleją się do kół samochodów, lub 

pod wpływem zimna kruszeją , dobrą emulsję asfaltową produkowano w firmie 

„BITUNOVA”  w Bierawie, lecz było mało zleceń i zaprzestano produkcji. Wyjaśnił zasady 

remontów dróg obowiązujących przy robieniu kanalizacji   Czynników  wpływających na 

remont dróg jest wiele. 

Radny Powiatu chciałby zapoznać się z protokółem komisji i odpowie pisemnie na 

postawione zarzuty. 

► Udzielono głosu Donacie Proksza przewodniczącej  komisji oświaty , która przedstawiła 

informację o pracach  komisji w I kwartale 2013r. 

Żadnej dyskusji. 

► Udzielono głosu Pani Kazimierze Lewickiej przewodniczącej komisji rewizyjnej która  

przedstawiła zakres kontroli komisji w I kwartale 2013r.. 

Wójt Gminy złożył informację w temacie remontu byłego ośrodka zdrowia w Łanach, 

propozycja jest bardzo dobra aby lokatorów z budynku socjalnego przeprowadzić do 

omawianego po byłym ośrodku zdrowia. Ze względu na brak środków finansowych                                     

w budżecie gminy nie możemy przeprowadzić niezbędnego remontu natychmiast. Zapytał co 

zrobić z lokatorami, którzy mają zaległości. Sytuacja mieszkańców  budynku socjalnego w 

Łanach przy ul. Głównej jest Wójtowi znana, lecz lokatorzy tego budynku nie dbają. 

Zakończono dyskusję. 

► Udzielono głosu Leonardowi Basiście, który przedstawił informacje z działalności komisji 

gospodarczo-budżetowej. Komisja analizowała dochody i wydatki Gminnego Ośrodka 

Kultury w Cisku oraz wydatki poniesione na  szkoły podstawowe i gimnazjum. Przy 

omawianiu tematów uczestniczyli dyrektorzy w/w placówek. 

  

Ad 8. Przystąpiono do podjęcia uchwał  

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

2013r.  

dyskusja: 

Rady Gerard Stania zapytał dlaczego nie dofinansujemy badań profilaktycznych  

proponowanych przez Ośrodek Zdrowia.? złożył wniosek aby nie finansować zakupu sprzętu 

muzycznego dla orkiestry gminnej- wykreślić z projektu uchwały  kwotę 10 000zł –pkt 10  

„zadania inwestycyjne”. Swój wniosek uzasadnił tym, że wiążemy „koniec z końcem” na 

tłuczeń na remonty dróg nie mamy pieniędzy, uważa, sprzęt muzyczny można zakupić            

w terminie późniejszym. Ogólnie radni mieli pretensje, że orkiestra gminna nie chce grać na 

imprezach sołeckich. 

Wójt Gminy Cisek  udzielił wyjaśnień – jeżeli zamierzamy dofinansować  badania 

profilaktyczne, to dla wszystkich mieszkańców, Panie lekarki powinny wskazać , które 

badania należałoby dofinansować i dla jakich grup wiekowych  

Miasto dofinansowuje badania profilaktyczne, lecz są to badania przemyślane i jasno 

sprecyzowane. 

Odnośnie  sprzeciwu zakupu wyposażenia dla orkiestry gminnej, Wójt jest odmiennego 

zdania, ponieważ orkiestra reprezentuje Gminę na zewnątrz, do tej pory ten instrument 

pożyczano, jeżeli zakupimy to będzie on  stanowił wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury.  
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W orkiestrze grają głównie  dzieci i młodzież i nie możemy ich obciążać, jeżeli orkiestra 

gminna będzie grała w niepełnym składzie to nie będzie efektu. 

Zastanowimy się nad tym aby nasza orkiestra gminna  upiększała więcej imprez gminnych,             

w kwestii możemy wejść w układ z Gminą Czeską- Neplachovice która ma również swoją 

orkiestrę stwierdził Wójt. 

Jeżeli jest potrzeba zakupu tłucznia na drogi polne to proszę zrobić zapotrzebowanie                         

i spróbujemy wygospodarować środki . 

Radny Adam Roman- był również przeciwny zakupu  instrumentu muzycznego, Gminny 

Ośrodek Kultury nie robi nic aby, pozyskać środki finansowe na doposażenie orkiestry. 

Bierawa złożyła wniosek o dofinansowanie unijne, nasz GOK nie stara się aby zdobyć 

pieniądze. Jeżeli nie potrafią wypracować pieniędzy to zmniejszyć etaty. 

Zakończono dyskusje: 

Wniosek Radnego Gerarda Stani w sprawie wykreślenia z projektu uchwały  kwoty 10 000.-zł 

–pkt 10  „zadania inwestycyjne”.  

za przyjęciem                           – 2  głosy, 

przeciw                                     - 8  głosów, 

wstrzymało się od głosowania  –3 głosy, 

Wniosek nie został przyjęty, zgodnie z głosowaniem instrument muzyczny dla Gminnego 

Ośrodka Kultury zostanie zakupiony. 

Wójt Gminy Cisek proponuje aby dokonać autopoprawki w projekcie uchwały i dołożyć 

kwotę 20 000zł do działu  „transport i łączność”,  z przeznaczeniem na utwardzenie nowo-

wymierzonej drogi w Landzmierzu k. posesji Cichoń oraz na utwardzenie  drogi                      

w Roszowickim Lesie do posesji Jurzyca, pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone  

na zakup kamienia na utwardzenie dróg do dyspozycji sołtysów. 

Radny Sączawa Zbigniew opuścił obrady sesji i w dalszych obradach uczestniczyło                      

13 radnych. 

Innych wniosków nie zgłoszono. Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy 

poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           – 11 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   – 2 głosy, 

 Uchwała Nr XXIV/145/2013  Rady Gminy Cisek z 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmian 

do budżetu Gminy na 2013 rok  większością głosów  została podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 6. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Projekt uchwały omówiła Pani skarbnik Alina Hanisz. W projekcie uchwały również 

dokonano autopoprawki polegającej na zwiększeniu wydatków o kwotę 20 000zł w dziale 

transport i łączność. 

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   – 0 głosów, 

 Uchwała Nr XXIV/146/2013  Rady Gminy Cisek z 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany  

wieloletniej prognozy finansowej. na 2013 rok  jednogłośnie  została podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr 7. 

-5- 

 
Protokół z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Cisek z dnia  22 kwietnia   2013r 



 

Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin    zajęć nauczycieli. Projekt uchwały odczytała 

Przewodnicząca Rady Gminy , poinformowała, że był również  omawiany przez komisję 

oświaty  i związki zawodowe oświaty i wychowania.  
 

Komisje omawiające wydały pozytywną opinię.  Radni nie wnieśli żadnych uwag do 

omawianego projektu uchwały. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           – 13 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   – 0 głosów, 

Uchwała Nr XXIV/147/2013  Rady Gminy Cisek z 22 kwietnia 2013r.  zmieniająca 

uchwałę ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. 

jednogłośnie  została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami 

subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego. Projekt uchwał został odczytany i omówiony przez 

Wójta Gminy Cisek. wymienił ważniejsze inwestycje, które będą lub są realizowane                         

z miastem: budowa ścieżek rowerowych, zagospodarowanie działek rekreacyjnych                           

w Kobylicach, zakup pomp wysokowydajnych, powiązania komunikacyjne z miastem i wiele 

innych. Przy sporządzaniu wniosków zawsze zasadność inwestycji trzeba uzasadnić i nie 

zobowiązuje do zdanych płatności finansowych. Uchwała jest intencyjna, lecz jeżeli będzie 

podjęta to Wójt Gminy będzie mógł podpisywać porozumienia. Radni nie wnieśli żadnych 

pytań do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         – 13 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosy, 

Uchwała Nr XXIV/148/2013  Rady Gminy Cisek z 22 kwietnia 2013r. wyrażenia woli 

współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego została jednomyślnie podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr do protokółu sesji 9 

  

Przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie   regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Cisek. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Cisek . 

Przedyskutowano:  temat śmieci wytworzonych na cmentarzu, segregowania śmieci, 

użytkowania  pastwisk w międzywalu, odbioru koszy ulicznych .Wiele kontrowersji 

wzbudzają nowe zasady odbioru nieczystości .Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         – 10 głosów, 

przeciw                                     -   1 głos,, 

wstrzymało się od głosowania   – 2 głosy, 

Uchwała Nr XXIV/149/2013  Rady Gminy Cisek z 22 kwietnia 2013r.  w sprawie   

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisek. jednogłośnie  została 

podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie      współpracy    z Gminą  Neplachovice 

położonej w Czechach. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Cisek: jest to mała Gmina 

składająca się z jednej miejscowości licząca ok.900 mieszkańców, Radni nie wnieśli żadnych 

pytań do projektu uchwały. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           – 12 głosów, 

przeciw                                     -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   – 0 głosy, 

1 radna nieobecna w chwili głosowania ( P.Lewicka)  

Uchwała Nr XXIV/150/2013  Rady Gminy Cisek z 22 kwietnia 2013r.  w sprawie . 

współpracy    z Gminą  Neplachovice położonej w Czechach jednogłośnie  została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

 

Ad 9.  Zapytania i oświadczenia radnych:  przypomniano o złożeniu oświadczeń 

majątkowych .  

Tłuczeń na drogi będzie po uzgodnieniu ze Spółdzielnią Usług Rolniczych. 

 Co z mieszkańcami przyjeżdżającymi z Niemiec, czy też muszą składać deklarację lub z tymi 

co nie złoża deklaracji na wywóz nieczystości?  

Ustalono:    

Mieszkańcy zagraniczni przebywający 14 dni powinni deklarację złożyć, ci  którzy nie złożą 

będą odszukani zgodnie z zameldowaniem. 

Uczulić mieszkańców o nowych zasadach płatności za wywóz nieczystości oraz o nowych 

zasadach ściągalności zadłużeń z tego tytułu, w kwestii obowiązują przepisy ordynacji 

podatkowej.  

Radna Kazimiera Lewicka –do remontów dróg powiatowych, dlaczego nikt  z Powiatu nie 

sprawdzi pracowników łatających dziury na drogach .Użytkownik  chce  mieć drogę bez 

dziur. Zgłosiła, że ul. Nowa w Cisku  I etap remontu, są widoczne pęknięcia. 

Wójt Gminy – będzie przegląd pogwarancyjny. 

 

 Ad.10  .   Informacja oraz zapytania sołtysów 

Sołtys Mikliss Norbert- zgłosił dalsze obsuwanie się skarpy na boisku, zgłosił przeciekające 

miejsca wokół kominów wentylacyjnych na obiekcie szatni na boisku.w Łanach  

Sołtys Żydziak Krystyna- zgłosiła pęknięcia asfaltu na ul. Wąskiej w Miejscu Odrzańskim. 

Ad. 11. Odczytano odpowiedź na interpelację z zarządu Dróg Wojewódzkich.  

Ad.12. Do Urzędu wpłynęło pismo mieszkańców Błażejowic . Wójt Gminy przedstawił 

sytuację. W Błażejowicach postawiono obelisk na którym są nazwiska i nazwa miejscowości. 

Obelisk skłócił niektórych mieszkańców. Na postawienie obelisku powinna być zgoda Rady 

Gminy, nazwy niemieckie mogą być lecz zgodnie z obowiązującymi przepisani. Na obelisku 

powinny być nazwiska wszystkich mieszkańców ponieważ każdy mieszkaniec służy swojej 

miejscowości . W przeciwnym przypadku uogólnić np. „ na pamiątkę zasłużonym 

mieszkańcom,” wtedy nikt nie byłby urażony. Sprawa pisma zostanie rozstrzygnięta                       

z komisją rewizyjną i szczegóły sporu zostaną przekazane mieszkańcom. 
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Radny Rajmund Frischko – odnośnie zakupu sprzętu muzycznego dla orkiestry gminnej, 

zaobserwował, że większość radnych było przeciw a brak sprzętu muzycznego uderzy tylko         

w dzieci, które    w naszej orkiestrze grają. 

Poinformował radnych o funkcjonowaniu szpitala, który dobrze pracuje, obecnie szpitalem 

zarządza 3 dyrektorów, jest ogłoszony konkurs na dyrektora. 

Radny Stania Gerard – zapytał czy jest prawda, że szpital ma być sprywatyzowany? 

Radny  Frischko usłyszał informację w mediach,  na posiedzeniach rady nigdy temat 

prywatyzacji nie był omawiany, zadłużenie szpitala wynosi 13 mln,-zł.  Rozważano 

zmniejszenie kolejek do specjalistów i wstępnie ustalono czy nie udostępnić  szpitala dla 

specjalistów  po godz.15.
00

 za odpłatnością, lecz oburzyły się prywatne kliniki.  Oficjalnej 

decyzji w tej kwestii nie podjęto wyjaśnił radny. 

Radny Basista Leonard – zgłosił zakaz używania telefonów komórkowych na sesji oraz 

zaproponował zakup „tabletów” dla radnych. . Porządek obrad wyczerpano Przewodnicząca 

Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady XXIV Sesji Rady Gminy 

Cisek” zamknęła obrady- godz.18.30 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                         

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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