
  

Protokół 

z XXV Sesji Rady Gminy Cisek 
z dnia 03 czerwca 2013r.-godz.14.

00. 

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

otworzyła  i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  

Sprawdziła prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 15 . Obrady XXV 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: 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: 
 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z obrad XXIV 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. 

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

    międzysesyjnym , 

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012r. 

    a/  przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego za 2012r, 

    b/  przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego   na dzień 31.12.2012r. 

    c/  przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu n/t   opinii           

         o sprawozdaniu   z wykonania budżetu za 2012r, 

   d/  dyskusja,  

    e/  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz  

        ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu , 

8.  Procedura absolutoryjna: 

     a/  przedstawienie protokółu i uchwały  komisji rewizyjnej, 

     b/  przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii 

          o wniosku Komisji Rewizyjnej, 

    c/   dyskusja, 

    d/   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Cisek 

9.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

     a/   zmian do budżetu gminy na 2013r. 

     b/   zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
10.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

11.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

13.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

 

 

 

 



Pani Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk  zgłosiła zmianę porządku obrad polegającą na, 

wprowadzeniu do porządku projektów uchwał  w sprawach:  

► pkt  9 c , zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-

2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu, wyjaśniła – pożyczka  zostanie 

przeznaczona na zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w 

Roszowickim Lesie.  

► pkt 9 d, zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-

2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu, wyjaśniła – pożyczka  zostanie 

przeznaczona na modernizację świetlicy wiejskiej  w Miejscu Odrzańskim,  

oraz  

► zgłosiła wniosek wprowadzenia pkt 10.   dyskusja na pismem mieszkańców  Błażejowice  

dotyczącym spornej sprawy „obiektu małej architektury” postawionym na działce gminnej 

przy ul. Wiejskiej w Błażejowicach.  

W związku  z powyższym pozostałe pkt obrad zmieniły  kolejność.  

Zmiany  porządku obrad poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                            -  15  głosów, 

przeciw                                     -    0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -  0 głosów, 

Zmiany do porządku obrad  jednogłośnie przyjęto.  

Przystąpiono do realizacji porządku obrad, który po zmianach   przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z obrad XXIV 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. 

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

    międzysesyjnym , 

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012r. 

    a/  przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego za 2012r, 

    b/  przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego   na dzień 31.12.2012r. 

    c/  przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu n/t   opinii           

         o sprawozdaniu   z wykonania budżetu za 2012r, 

   d/  dyskusja,  

    e/  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz  

        ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu , 

8.  Procedura absolutoryjna: 

     a/  przedstawienie protokółu i uchwały  komisji rewizyjnej, 

     b/  przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii 

          o wniosku Komisji Rewizyjnej, 

    c/   dyskusja, 

 d/   podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Cisek 
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9.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

     a/   zmian do budżetu gminy na 2013r. 

     b/   zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

     c/   zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013               

          w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu, 

      d/   zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013      

           w Banku   Gospodarstwa Krajowego w Opolu, 

10.   dyskusja  na pismem mieszkańców wsi  Błażejowice  dotyczącym spornej sprawy  

        „obiektu małej architektury” postawionym na działce gminnej przy ul. Wiejskiej                                         

        w Błażejowicach. 

11. Zapytania i oświadczenia radnych, 

12.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

13.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

14.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 
 

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

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

protokółu poddano pod głosowanie.  

za przyjęciem                        - 15 głosów, 

przeciw                                  -   0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania- 0 głosów, 

Protokół jednogłośnie przyjęto. 

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

działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 22 kwietnia do 03 czerwca 2013r. sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji 

Ad  5. Przewodniczącej Rady Gminy Cisek przedstawiła informację o działaniach w  okresie 

 międzysesyjnym tj. od 22 kwietnia do 03 czerwca 2013r. Informacja stanowi załącznik nr 4 

do protokółu sesji.   

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. od 22 kwietnia  2013r do 03 czerwca 2013r.  Informacje 

przedstawiano na podstawie protokółów komisji, które mieszczą się   w dokumentach 

komisji. Komisje stałe rady omawiały wykonanie budżetu gminy za 2012r natomiast komisja 

oświaty uczestniczyła przy omawianiu spornej sprawy, która wynikła w PSP Łany.                         

W związku ze zwolnieniem nauczycielki Małgorzaty Szyjan –Kurpiel powstał konflikt                   

w który zaangażowano rodziców dzieci szkolnych, Urząd Gminy, Radę Gminy. W spotkaniu, 

które odbyło się w Urzędzie uczestniczyło ok. 40 osób. Przewodnicząca Komisji odczytała 

pismo Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ” Solidarność” 

Pana Andrzeja Lachowicza. Pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu. 

Radna Ryborz Anna – poinformowała, że sytuacja podważyła autorytet dyrektora,                          

„ obrzucono dyrektora błotem”, 

Radny Basista Leonard- nie pozwoli aby Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” 

ingerował  w sprawy gminy, 
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Radny Adam Roman- czy Przewodniczący MOZNSZZ „Solidarność”  Pan Lachowicz 

zaproponował jakieś rozwiązanie, bronić można lecz powinien zaproponować jakieś wyjście  

z sytuacji, rodziców uczestniczących w spotkaniu należałoby zapytać jaką kwotę mogliby 

dopłacić do utrzymania szkół, 

Radny Gerard Stania – stwierdził, że dzieje się źle, jest walka o ucznia, dzieci odchodzą do 

Gimnazjum do Szonowic, zaproponował aby zaprosić na sesję dyrektora z Szonowic, 

ponieważ komentarze są różne, określenie „ że tam nie trzeba się uczyć a się przechodzi do 

następnej klasy” jest krzywdzące, uważa, że należałoby porozmawiać z dyrektorami obu 

gimnazjum. 

Pan Kurfeld Alfred – potwierdził, że Pani Szyjan –Kurpiel jest nauczycielem z powołania, ma 

bardzo dobry kontakt z dziećmi i dar przekazywania wiadomości.  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- argumentem zwolnienia nauczyciela była redukcja 

etatów spowodowana brakiem dzieci, dyrektorów zobligowano do szukania oszczędności                 

i dlatego dyrektor podjął taką decyzję. 

Ad.7. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 

2012r. 

    a/  przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego za 2012r, 

    b/  przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy  na dzień 31.12.2012r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  zapytała radnych czy jest potrzeba 

omawiania sprawozdania z wykonania budżetu, jak również sprawozdania finansowego 

Gminy Cisek przedstawiającego  bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej, 

rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu w jednostki na dzień 31.12.2012r oraz 

informacji o stanie mienia komunalnego. 

Radni stwierdzili jednomyślnie „ nie ma takiej potrzeby”, ponieważ wszystkie komisje rady 

omawiały w/w tematy na posiedzeniach  :  

-  wspólne posiedzenie komisji :rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego                          

   z komisją oświaty , kultury i spraw socjalnych  dnia 06 maja 2013r. 

-  gospodarczo-budżetowa dnia   08 maja 2013r.   

-  rewizyjna dnia  17 maja 2013r.  

W w/w  posiedzeniach komisji uczestniczył Wójt Gminy Alojzy Parys i Pani Skarbnik Alina 

Hanisz, którzy  omówili sprawozdania oraz udzielali wyjaśnień  do omawianych sprawozdań.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała Uchwałę Nr 138/2013                 

z dnia 19 kwietnia 2013r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej  

opinii o  sprawozdaniu  Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2012r.  Opinia RIO Opole 

stanowi załącznik  6 do niniejszego protokółu. 

dyskusja :  

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
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Przystąpiono do  podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

gminy wraz ze   sprawozdaniem z wykonania budżetu . Przewodnicząca Rady Gminy Cisek 

Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały.  Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu 

uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                        - 15 głosów, 

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 

Uchwała Nr XXV/ 151/2013  Rady Gminy Cisek z dnia 03 czerwca 2013r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze   sprawozdaniem z wykonania 

budżetu została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokółu sesji.  

 
Ad. 8.  Procedura absolutoryjna. 

Udzielono głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Kazimierze Lewickiej, która 

odczytała:   

 a)  protokół  nr  0012.5./2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek  z dnia 17  maja 2013r.                  

w sprawie: kontroli wykonania budżetu Gminy za rok 2012r., kontroli stanu obiektów 

komunalnych i analizy informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie wg stanu na                   

31 grudnia 2012r. oraz podjęcia uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium. 

 b) uchwałę nr 1/2013 komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium   

  

Protokół  oraz uchwała komisji rewizyjnej stanowią załączniki 7 i 8 do protokółu sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała Uchwałę Nr 226/2013       

z dnia 22 maja 2013r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej 

opinii wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Cisek .                         

Uchwała RIO Opole  stanowi załącznik 9  do  protokółu sesji. 
dyskusja: 

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium  Wójtowi Gminy Cisek. Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                        - 15 głosów, 

przeciw                                    - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów, 

Uchwała Nr XXV / 152/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 03 czerwca 2013r w sprawie 

udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Cisek została jednogłośnie podjęta .Uchwała stanowi 

załącznik nr 10  do protokółu sesji. 
Wójt Gminy podziękował radnym za współpracę, za udzielenie  absolutorium, „ to  wynik 

naszej wspólnej działalności za rok ubiegły, miło pracować z taką Radą Gminy, potrafimy 

rozmawiać i rozwiązywać problemy ” podziękował Pani Skarbnik Alinie Hanisz, 

pracownikom urzędu, sołtysom.      
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Ad 9.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

Przystąpiono do  podjęcia uchwały w sprawie  zmian do budżetu gminy na 2013r. 

Udzielono głosu Pani skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do budżetu. Komisja 

gospodarczo budżetowa wydała pozytywna opinię w tej kwestii   Radni nie zgłosili żadnych 

pytań do omawianego projektu uchwały.   

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za  przyjęciem                         - 15 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania - 0 głosów, 

 Uchwała Nr XXV/153/2013 z dnia 03 czerwca 2013r. w sprawie zmian do budżetu gminy 

na 2013 r. została jednogłośnie przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11  do niniejszego 

protokółu. 

 

Przystąpiono do  podjęcia uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Udzielono głosu Pani skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej, które pozytywnie zaopiniowała komisja gospodarczo budżetowa. Radni nie 

wnieśli żadnych pytań do projektu uchwały.  

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za  przyjęciem                         - 15 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

 Uchwała Nr XXV/154/2013 z dnia 03 czerwca 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta  Uchwała stanowi załącznik nr 12  do 

protokółu sesji.. 

 

Przystąpiono do  podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie w ramach PROW 2007-2013  w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu. 

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Alina Hanisz. Pożyczka będzie przeznaczona na 

realizację inwestycji pn. „ zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy  świetlicy wiejskiej              

w Roszowickim Lesie” i będzie zaciągnięta do kwoty 107 463,00zł. Zadłużenie Gminy w tej 

wysokości jest dopuszczalne. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki omawiano na 

komisji gospodarczo-budżetowej. Radni nie wnieśli żadnych uwag do omawianego projektu 

uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie :    

za przyjęciem                         -15 głosów, 

przeciw                                    -0 głosów , 

wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 

Uchwała Nr XXV/155/2013 z dnia 03 czerwca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013  w Banku Gospodarstwa 

Krajowego w Opolu, została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  13 do 

protokółu sesji. 
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Przystąpiono do  podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie w ramach PROW 2007-2013  w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu. 

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Alina Hanisz. Pożyczka będzie przeznaczona na 

realizację zadania pn. „ modernizacja  świetlicy wiejskiej w Miejscu Odrzańskim” i będzie 

zaciągnięta do kwoty  215 815,00 zł. 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki omawiano na komisji gospodarczo-

budżetowej . Radni nie wnieśli żadnych uwag do omawianego projektu uchwały. Projekt 

uchwały poddano pod głosowanie :    

za przyjęciem                         -15 głosów, 

przeciw                                    -0 głosów , 

wstrzymało się od głosowania -0 głosów, 

Uchwała Nr XXV/156/2013 z dnia 03 czerwca 2013r, w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013  w Banku   Gospodarstwa 

Krajowego w Opolu, została jednogłośnie  podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do 

protokółu sesji. 

Środki finansowe na spłatę w/w pożyczek  przewidziane zostaną budżecie gminy na rok2014, 

a źródłem finansowania będzie dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad 10. Przystąpiono do dyskusji   nad  pismem mieszkańców wsi  Błażejowice  dotyczącym 

spornej sprawy „obiektu małej architektury” postawionym na działce gminnej przy ul. 

Wiejskiej  w Błażejowicach. Udzielono głosu Pani Kazimierze Lewickiej przewodniczącej 

Komisji Rewizyjnej, która odczytała pismo, z treści którego wynika, że nie jest to skarga, lecz 

prośba o rozwiązanie konfliktu. Tablica upamiętniająca miała zjednoczyć, docenić  

mieszkańców, a stało się odwrotnie, ponieważ skłóciła mieszkańców.   Pismo stanowi 

załącznik nr 15 do protokółu sesji. 

Radny Sączawa Zbigniew- zapytał, czy mieszkańcy konsultowali z władzami gminy 

ustawienie  „ obelisku” na działce gminnej, jeżeli nie ma żadnych pozwoleń to budowla jest 

„samowolką” a jeżeli ktoś chciał sobie postawić pomnik to mógł sobie go postawić na swojej 

działce.      

Przedstawiono obowiązujące przepisy prawne dotyczące małej architektury; 

 W sprawie ustawienia kamienia-obelisku obowiązują  niżej wymienione przepisy: 

1. Zebranie wiejskie powinno podjąć  uchwałę  ile osób jest „za”  ile „przeciw” 

ustawieniu obelisku . Uchwała powinna zawierać   informację dotyczącą usytuowania 

„kamienia” oraz napisu jaki ma widnieć na tablicy. 

2. Mieszkańcy Błażejowic powinni zwrócić się do Wójta Gminy z zapytaniem w sprawie 

możliwości – propozycji postawienia  kamienia na działce gminnej  

Aby cokolwiek wybudować, postawić to obowiązują przepisy prawa budowlanego zgodnie           

z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. z późn. zm.( Dz. U. Nr 89, poz. 414), które określają: 

1. obiekt małej architektury-  niewielkie obiekty kultu religijnego, posągi, wodotryski,          

i inne obiekty architektury ogrodowej  

wymagane dokumenty: 

      ► tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, 

► pozwolenie na budowę, 
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► dokumentacja budowy- pozwolenie na budowę, projekt, dziennik budowy,    

protokóły odbiorów, rysunki, opisy, 

            ► jeżeli obiekt  ma być postawiony w pasie drogowym , należy dokonać  uzgodnień                       

                 z zarządcą drogi, 

W kwestii dwujęzycznych napisów obowiązuje ustawa o mniejszościach narodowych                      

i etnicznych  oraz o języku regionalnym z dnia 05 stycznia 2005r. ( Dz. U. z 2005 Nr 17 , poz. 

141), która określa: 

1. Dodatkowe nazwy , w języku mniejszości mogą być używane jedynie na obszarze 

gmin wpisanych do prowadzonego przez ministra do spraw wyznań religijnych oraz 

mniejszości narodowych i etnicznych  Rejestru gmin, 

2. Dodatkowe nazwy ,   w języku mniejszości nie mogą nawiązywać do nazw z okresu 

1933- 1945, nadanych przez władze Trzeciej Rzeszy Niemieckiej lub Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich , 

3. Dodatkowe nazwy , w języku mniejszości, umieszczane są po nazwie w języku 

polskim i nie mogą być stosowane samodzielnie, 

4. Dodatkowa nazwa mniejszości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości 

może być ustalona na wniosek rady gminy. 

Ad.  11. Zapytania i oświadczenia radnych. 

Radny Basista Leonard- zgłosił remont ul. Bocznej w Nieznaszynie 

Ad. 12.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

Sołtys Wilk Hubert zgłosił-1. „klapy” na wale są uszkodzone, 2. na ul. Głogowiec                          

w Roszowickim Lesie nie zrobiono odwodnienia- ze stawu nie odpływa woda od strony                  

ul. Ogrodowej, 3. zgłosił zalanie wodą ul. Mickiewicza, 

Sołtys Kurfeld Alfred – zgłosił zabrudzanie potoku Dzielniczka przez mieszkańca 

Błażejowic, Pan Bulak utwardza brzeg Dzielniczki różnym drobnym  gruzem, brud spada do 

potoku zabrudzając go, a przecież potok ten powinien być przepływowy.    

 Ad . 13.  Nie wpłynęły żadne interpelacje 

Ad.  14. Porządek obrad wyczerpano Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk 

słowami „zamykam obrady XXV Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.17.00 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann. 
 

                                                                                                           Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                         

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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