
 

Protokół 

z obrad XXXI SESJI RADY GMINY CISEK 

z dnia 17 lutego 2014r.-godz.14.
00 

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

otworzyła i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 15 (Radna Wyżgoł Benedykta spóźniła się 

0,15 min. Radny Basista Leonard opuścił obrady o godz.17.10) . Obrady XXXI 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 gości zaproszonych- dyr. Gminnego Ośrodka Kultury Pana Józefa 

Zorembika oraz Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Danutę 

Czajkowską, powitała  zebranych radnych , sołtysów  i pracowników urzędu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy radni: 
 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.              

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy. 

 4. Sprawozdanie Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku nt.  

     działalności   za 2013r. 

5. Informacja dyr. Gminnego Ośrodka Kultury nt działalności za 2013r.   

 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym  

 7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach  

      podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

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

         Cisek w okresie międzysesyjnym. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

       a/ zmiany do budżetu gminy na 2014r. 

       b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

       c/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy,                      

           w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa                                        

           w  zakresie dożywiania”, 

       d/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc  

           gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

       e/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie  

           prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2014r. 

       f/ przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej  

       g/ustalenia opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia                     

          z  ponoszenia opłat, 

      h/ maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania  

10. Zapytania i oświadczenia radnych.  

11.  Informacja oraz zapytania sołtysów 

12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

13.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

 



 

Zapytała o uwagi lub zmiany do porządku obrad . 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zgłosiła zmiany do w/w porządku obrad polegające na:    

► wykreśleniu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, w zakresie dożywiania dla osób 

objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa  w  zakresie dożywiania”, 

► wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc  państwa w zakresie dożywiania „ na lata 

2014-2020”, 

► wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w 

formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania „na lata 2014-2020. 

Projekty uchwał zostały opracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Pani Danuta Czajkowska kierownik GOPS-u uczestniczyła w szkoleniu, gdzie została 

poinformowana o powyższych zmianach, dlatego zmieniono projekty  uchwał. W związku               

z wprowadzeniem w/w zmian zmieni się numeracja uchwał.    

Innych zmian nie zgłoszono.  

 

Przyjęcie porządku obrad po dokonanych zmianach poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                          – 14 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   – 0 głosów, 

Porządek obrad jednogłośnie przyjęto. Przystąpiono do realizacji porządku obrad, który po 

zmianach przedstawia się następująco: 

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.              

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy. 

 4. Sprawozdanie Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku nt.  

     działalności   za 2013r. 

 5.  Informacja dyr. Gminnego Ośrodka Kultury nt działalności za 2013r.   

 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym  

 7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach  

      podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

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

         Cisek w okresie międzysesyjnym. 

 9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

       a/ zmiany do budżetu gminy na 2014r. 

       b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

       c/ określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo    

           świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych  

           wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc   

           państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”,                    
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       d/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie  

           pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku  

            lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin  

            w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

      e/  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc  

           gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

       f/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie  

           prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2014r. 

       g/ przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej  

       h/ ustalenia opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia                     

           z  ponoszenia opłat, 

        i/ maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania  

10. Zapytania i oświadczenia radnych.  

11.  Informacja oraz zapytania sołtysów 

12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

13.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

Ad.3. Przystąpiono do przyjęcia protokółu z obrad XXX Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 16 

grudnia 2013r. Radni nie zgłosili żadnych uwag do protokółu. Przyjęcie protokółu poddano 

pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 14 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 0 głosów, 

Protokół z obrad sesji jednogłośnie przyjęto.  
                 

Ad 4. Sprawozdanie Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku nt.  

 działalności   za 2013r. Radni otrzymali sprawozdanie w wersji papierowej wraz                                

z zawiadomieniem na sesję. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji. 

Udzielono głosu Pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która w skrócie 

omówiła sprawozdanie za 2013r.: przedstawiła  stan zatrudnienia, zakres udzielonej pomocy, 

realizację świadczeń z pomocy społecznej  ,wypłatę stypendium, realizację świadczeń 

wynikających z Ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. Omówiła 

pomoc  wynikającą  z ustaw: 

- o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, 

- o dodatkach mieszkaniowych, 

- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

dyskusja : nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

 

 Ad.5. Udzielono głosu   dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku , który przedstawił 

informację nt działalności za 2013r.  Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokółu sesji.  

dyskusja: 

Radny Stania Gerard- z przedstawionej informacji wcale nie wynika, że jest źle, działalność 

kulturalna jest prowadzona, dotacja przyznana z budżetu gminy w kwocie 270 000zł jest 

przeznaczona na utrzymanie bibliotek  jak również na działalność kulturalną. 
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Odbyło się mało imprez wspomagających działalność GOK-u. Podał dla porównania 6 wesel, 

gdzie w lokalu w Łanach odbyło się 50 imprez dochodowych. Pani kucharka wynajmująca 

kuchnię gotowała bardzo smacznie, przygotowywała również posiłki dla uczniów naszych 

szkół. Kto teraz będzie przygotowywał „zupki dla szkół”? Zapytał dlaczego Rada Rodziców 

Gimnazjum Cisek zorganizowała zabawę karnawałową w lokalu w Łanach podobnie z Radą 

Rodziców Przedszkola Cisek.  

Pan Józef Zorembik dyr. Gminnego Ośrodka Kultury udzielił wyjaśnień – zarówno jak GOK 

tak samo kucharka wynajmująca kuchnię „padła ofiarą” koniunktury, były czasy, że w ciągu 

roku odbyło się w GOK-u 30 wesel, obecnie jest duża konkurencja, w okolicy powstały nowe 

lokale gastronomiczne wraz z pomieszczeniami noclegowymi i innymi atrakcjami. 

Potwierdził, że kucharka gotowała bardzo smacznie i porcje posiłków były duże. Odnośnie 

organizacji zabaw karnawałowych w lokalu w Łanach to jest forma integracji społeczeństwa. 

Wszędzie trzeba za wynajem sali zapłacić, w Łanach wynajem sali jest wkalkulowany do 

opłaty za posiłek.  Gminny Ośrodek Kultury pobiera opłatę za salę odrębnie i wynosi ona 

400zł za zabawę karnawałową. Statut Gminnego Ośrodka Kultury określa zasady wynajmu 

sali. Na cele publiczne sala udostępniana bezpłatnie. 

Sołtys Machulak Mariusz- Szkoły, Przedszkola odchodzą od organizacji zabaw w naszym 

GOK-u, dochód z zabaw jest przeznaczony dla szkół, kupuje się cos dla dobra naszych dzieci.  

Radny Basista Leonard – zaproponował aby  Wójt Gminy wyjaśnił zasady opłat za imprezę     

w Gminnym Ośrodku Kultury.  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- wszystkie instytucje są zwolnione z opłat za wynajem 

sali – dotyczy zebrań, spotkań, sesji,  i innych. Ustalona opłata ma być przeznaczana na 

bieżące opłaty. Jeżeli wszystkich zaczniemy zwalniać z opłat za salę to kto będzie pokrywał 

wydatki? W innych gminach jest podobnie, kultura nie wypracuje środków finansowych na 

swoją działalność. W lokalu prywatnym w Łanach opłata za wynajem sali jest wkalkulowana 

w posiłek. 

Omówiono przygotowywanie  ciepłych posiłków dla szkół.  Pani kierownik GOPS-u 

wyjaśniła ,iż rodziny korzystające z tej formy pomocy zostały poinformowane                             

o przejściowych problemach. Rodziny te otrzymały zabezpieczenie finansowe  na ten cel. 

Obecnie czyni się starania aby inny przedsiębiorca podjął się przygotowywania ciepłych 

posiłków dla szkół i wstępnie już  taka osoba się zgłosiła. 

    

Ad. 6. Udzielono głosu  Wójtowi Gminy Cisek, który przedstawił sprawozdanie  ze swojej 

działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 16 grudnia 2013r. do 17 lutego 2014 roku. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr  5 do protokółu sesji . 

 

Dyskusja: 

Radny Adam Roman-pracownicy społeczno- użyteczni maja przepracować 40 godzin 

miesięcznie, należałoby wyliczyć ile godzin mają przeznaczonych na sprzątanie 

przystanków? 

Radna Kazimiera Lewicka – uważa, że takie prace są dobre, rok temu na terenie Cisek 

pracowała Pani, która sprzątała przystanki i zajmowała się zielenią, dbała o kwiatki i robiła to 

bardzo dobrze. Jeżeli ktoś chce pracować to będzie prace wykonywać. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- 1 osoba ma kilka przystanków do posprzątania, oprócz 

przystanków mogą wykonywać prace inne na rzecz sołectwa jako przykład podał sprzątanie 

świetlicy wiejskiej. 
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Radny Basista Leonard- zaproponował aby do Breitungen jechały dzieci z Gimnazjum 

Wójt Gminy wyjaśnił – wstępnie ustalono, że pojadą dzieci z V i VI kl.z PSP Landzmierz, 

natomiast młodzież gimnazjalna ma podpisaną współpracę z miastem HAMM                               

i systematycznie w ramach „wymiany” wyjeżdżają. 

       

Ad. 7.  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła informację  o działaniach  

 podejmowanych w okresie międzysesyjnym tj. od 16 grudnia 2013r. do 17 lutego 2014r. 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokółu sesji  

Ad. 8. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy  

Cisek w okresie międzysesyjnym. 

Udzielono głosu przewodniczącym komisji stałych rady , którzy przedstawili informacje              

z  działalności komisji w okresie od 16 grudnia 2013r. do 17 lutego 2014r.  Informacje 

przedstawiano na podstawie protokółów komisji, które mieszczą się   w dokumentach 

komisji: 

- Basista Leonard przedstawił informację z działalności komisji gospodarczo budżetowej, 

- Lewicka Kazimiera przedstawiła informację z działalności komisji rewizyjnej, 

- Ryborz Anna w-ce przewodnicząca komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych 

przedstawiła informację z działalności tej komisji, 

- Wurst Alojzy przedstawił informację z działalności komisji rolnictwa, ochrony środowiska             

i porządku publicznego, 

 

dyskusja : 

Radny Furman Dawid- corocznie powinno się zrobić coś w danej wsi, o Błażejowicach nigdy 

nawet nie jest wspomniane, 

Soltys Kurfeld Alfred- potwierdził wypowiedź radnego, nigdy nie ma mowy o remontach 

dróg w Błażejowicach, chciałby być obecny przy przeglądzie dróg, zgłosił remont odcinka 

drogi od ul. Głównej aż do posesji Bulak, Maintok, remont tego odcinka jest  konieczny. 

 

Sołtys Wilk Hubert- co z ulicą Słowackiego w Roszowickim Lesie? poinformował, że 

nawierzchnia tej drogi była już utwardzona frezowi nami. 

Ustalono, że ul. Słowackiego  zostanie utwardzona kamieniem. 

Radna Rybora Anna – zapytała o remont ul. Polnej w Przewozie śmieciarka nie może tam 

dojechać, poinformowała o sfrezowaniu garbów na mostku na Lipowinie, 

 

Sołtys Mikliss Norbert – zgłosił remont ul. Wodnej w Łanach, 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- opinia komisji rolnictwa ,ochrony środowiska i porządku 

publicznego w kwestii wytypowania dróg do remontu, jest niezbędna w celu skompletowania 

wniosków o dofinansowanie remontu. Z własnych środków finansowych nie jesteśmy                     

w stanie wykonać wymienionych remontów dróg.  

Ustalono, że komisja dokona przeglądu wytypowanych dróg.  

Sołtysi wyrazili chęć uczestnictwa w przeglądzie dróg w swoich sołectwach, w tej kwestii 

wystarczy telefoniczna informacja. 

Zakończono dyskusję.  
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Ad. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy  

Udzielono głosu pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła  zmiany na 2014r.  

Komisja gospodarczo-budżetowa omawiała  zmiany proponowane w projekcie uchwały,          

i zdania komisji są podzielone w kwestii remontu budynku gdzie mieści się poczta, policja.  

Radni z Cisek byli „za”, radny Basista był „przeciw”, radny Adam „wstrzymał się od 

głosowania”. 

Przewodniczący  komisji Basista Leonard uważa, że inwestycja nie była ujęta w budżecie, jest 

zadania aby nie wprowadzać nowych inwestycji bez uzgodnienia z radnymi, określił to jako 

„brak zaufania do radnych” .  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- jeżeli chcemy aby na terenie Cisek była  „Poczta”, 

„Policja” to musimy coś zaoferować. Na dzień dzisiejszy pomieszczenie  poczty nie spełnia 

wymogów  unijnych ponieważ nie ma podjazdu dla inwalidów. Była przeprowadzona 

rozmowa z dyrektorem Poczty w Opolu nt. remontu i jest zapewnienie ,że Poczta w Cisku 

zostanie Policja  zgłosiła, że nie potrzebuje tyle pomieszczeń, które obecnie wynajmuje. 

Zamierzeniem jest aby, te dwie instytucje pomieścić na parterze budynku. Na pewno zadanie 

to nie będzie rozpoczęte  w tym roku, lecz zamierzamy sporządzić wniosek o dofinansowanie 

i do tego celu jest niezbędny kosztorys, dlatego jest potrzeba zaplanowania środków 

finansowych. Planowany zakres prac jest dość duży są to prace wewnętrzne i zewnętrzne. 

Projektanci mieli czas wolny. Podjecie takiej decyzji nie jest brakiem szacunku dla radnych. 

 

Radny Basista Leonard – zaproponował aby częściej robić sesje , ponieważ omawiane  

nieporozumienie wynikło, z tego powodu,  że radni spotkali się po 2 miesiącach.  Innych 

uwag nie zgłoszono nie zgłoszono  . Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 11 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  – 4 głosy, 

 Uchwała Nr XXXI/179/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie   

zmian do budżetu gminy na 2014r. większością głosów została  podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokółu. 
      

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wielofunkcyjnej prognozy finansowej, 

projekt uchwały omówiła Pani skarbnik  Alina Hanisz. Radni nie wnieśli żadnych uwag do 

projektu uchwały.   

Projekt uchwały w sprawie zmiany  wielofunkcyjnej prognozy finansowej poddano pod 

głosowanie:  

za przyjęciem                          -  14 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -  1 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/180/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmiany  

wieloletniej prognozy finansowej   większością głosów została  podjęta .Uchwała stanowi 

załącznik nr 8  do protokółu sesji. 
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Obrady sesji opuścił Radny Basista Leonard.- godz. 17.10 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie    określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin      

w zakresie dożywiania „ Pomoc  państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”. 

Udzielono głosu Pani Danucie Czajkowskiej kierownik GOPS-u, która omówiła projekt 

uchwały.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do omawianej pomocy typuje mieszkańców 

na podstawie złożonego indywidualnego wniosku, ponieważ wtedy jest sporządzany wywiad 

środowiskowy. Kryterium  dochodowe jest podwyższone, dzięki temu więcej osób może 

skorzystać z tej formy pomocy, dodatkowo 14 dzieci mogłoby skorzystać z dożywiania. W tej 

uchwale chodzi o udzielenie pomocy w postaci dożywiania. 

Radny Stania Gerard zapytał czy do tego typu pomocy społecznej mogą się kwalifikować  

osoby korzystające   z emerytur czy rent rolniczych. 

Pani Czajkowska Danuta  wyjaśniła- tak, mogą się kwalifikować, ponieważ emerytury 

rolnicze są niskie, osoby takie, zostaną poinformowane o możliwości skorzystania z pomocy 

GOPS-u. 

Projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez komisję oświaty, kultury, zdrowia                    

i spraw socjalnych 

Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          -  14 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -  0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/181/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc  państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020”.  została jednogłośnie   podjęta .Uchwała stanowi załącznik 

nr 9  do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie    podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie  pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020. Projekt uchwały został omówiony przez Panią Danutę 

Czajkowską –kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pozytywnie 

zaopiniowany przez  komisję oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych. W tej uchwale 

chodzi o udzielenie pomocy finansowej. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag do omawianego projektu. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                          -  14 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -  0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/182/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie  pomocy 

w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla 

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 została jednogłośnie podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc  gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-

2020. Projekt uchwały został omówiony przez Panią Danutę Czajkowską –kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zgodnie z tym projektem uchwały dyrektor szkoły 

lub przedszkola może złożyć wniosek z uzasadnieniem w sprawie dożywienia ucznia. Jeżeli 

dyrektor zauważy, że dziecko jest głodne i wymagałoby wsparcia w kwestii dożywiania, daje 

sygnał do GOPS-u, ośrodek sprawdza czy dana rodzina spełnia kryterium.   Sytuacje rodzin 

są różne i może być sytuacja, że dziecko nie ma ciepłego posiłku. Projekt uchwały został  

pozytywnie zaopiniowany przez komisję oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych. Radni 

nie zgłosili żadnych uwag do omawianego projektu. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                          -  14 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -  0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/183/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc  gminy                     

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 11 do protokółu sesji.       

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej                     

w 2014r. Projekt uchwały został omówiony przez Panią Przewodniczącą Rozwitę Szafarczyk. 

oraz pozytywnie zaopiniowany przez  komisję oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych. 

Obecnie na zajęcia warsztatowe uczęszczają 3 osoby z naszej gminy  

Radni nie zgłosili żadnych uwag do omawianego projektu. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                          -  14 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -  0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/184/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie 

prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej  w 2014r.został jednogłośnie podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr 12 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na I 

półrocze 2014r. Projekt uchwały omówiła Radna Kazimiera Lewicka- przewodnicząca tej 

komisji..Odnośnie tematu kontroli dochodów i wydatków hali sportowej od 2006r.wyjaśniła, 

że zamierzeniem komisji jest sprawdzeniem czy hala wypracowuje jakikolwiek dochód czy 

też nie.. Radni nie zgłosili żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          -  14 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -  0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/185/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie 

przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 13 do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  ustalenia opłat za pobyt dziecka u dziennego 

opiekuna oraz warunków zwolnienia   z  ponoszenia opłat. Przewodnicząca Rady Gminy 

Cisek  odczytała projekt uchwały. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który omówił projekt. 

Wojewódzki Urząd Pracy otrzymał środki finansowe na zatrudnienie opiekuna . W przypadku 

naszej gminy jest 1 osoba, która zamierza podjąć pracę i jest osoba, która chce być opiekunką. 

Zasady są podobne jak z usługami opiekuńczymi, również osoba, która tej opieki potrzebuje 

musi wpłacić opłatę na konto Gminy. Muszą być podjęte 2 uchwały. Opiekunka musi być 

przeszkolona. Projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez  komisję oświaty, 

kultury, zdrowia i spraw socjalnych. Stawki ujęte w uchwale są określone przepisami prawa. 

Zastanawiamy się nad utworzeniem żłobka w Kobylicach w budynku , gdzie obecnie jest 

przedszkole lecz do tematu wrócimy. Radni nie zgłosili żadnych pytań. Projekt uchwały 

poddano pod głosowanie: 

 za przyjęciem                          -  14 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -  0 głosów, 

Uchwała Nr XXXI/186/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie 

ustalenia opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia                        

z  ponoszenia opłat została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do 

protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  maksymalnej wysokości wynagrodzenia 

dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania Przewodnicząca Rady Gminy Cisek  odczytała 

projekt uchwały. Udzielono głosu Wójtowi Gminy  wyjaśnił celowość- projekt uchwały 

określa zasady wynagrodzenia dla opiekuna. Projekt uchwały został  pozytywnie 

zaopiniowany przez  komisję oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych. Radni nie zgłosili 

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 XXXI/187/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie 

maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania. 

została jednogłośnie przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał 

 

Ad. 10. Zapytania i oświadczenia radnych. 

Radny Piegza Adalbert- zapytał odnośnie byłej stacji kolejowej w Sukowicach, płyty 

betonowe na placu znikają, wagi zniknęły, jeszcze rok lub dwa lata i budynek zniknie? Co 

dalej  z tym terenem? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- w grudniu 2013r został sporządzony akt notarialny na 

przejęcie torowiska,  teren dworca kolejowego wraz z zabudowaniami również zamierzamy 

przejąć w formie użytkowania wieczystego. Wyraziliśmy wstępną wolę na przejęcia 

zabudowań. 
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W związku z tym iż za użytkowanie wieczyste jest naliczana opłata, którą wpłaca się 

corocznie  do Starostwa Powiatowego (roczna opłata wynosi ok.7 000,-zł.), zamierzamy 

przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. We wniosku napisano,  że 

budynki są dewastowane. 

Radna Lewicka Kazimiera-1. komisja rewizyjna w swoich wnioskach wymieniła zakres 

niezbędnych prac przy budynku CARITAS w Zakrzowie- ciekną rynny, parkingu nie ma                

i inne. Byłoby szkoda żeby taką stację zlikwidować, gdzie nasi mieszkańcy znajdą pomoc 

rehabilitacyjną. Zaproponowała aby spotkać się z Polska Cerekwia i temat uzgodnić.2. 

Zgłosiła, że Leśny Dwór jest dalej zaśmiecany. 3 Pasy-zebra, na drodze w Cisku w centrum 

wsi k. sklepów, k przystanku PKS tam jest niebezpiecznie, poprzednio przed remontem drogi  

w tym miejscu „pasy” były  i mieszkańcy odruchowo przechodzą przez drogę i może dojść do 

nieszczęścia ponieważ nie ma żadnego oznakowania o przejściu dla pieszych. 4. Żwirownia w 

Kobylicach- trawy, skarpa przy drodze Głównej sprawiaja, że jest słaba widoczność. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- oznakowaniem „przejścia dla pieszych” w Cisku  

zajmie się Pan Radny Powiatu. 2. Śmieci na Leśnym Dworze w Sukowicach?- raczej każdy 

płaci i nie powinno być dzikich wysypisk, wysypisko zostanie sprawdzone, sołtysi chcieliby 

mieć wgląd do danych osobowych, w kwestii kto ma umowę sporządzoną, lecz gmina  nie 

może udostępnić takich informacji. Ten rejon Sukowic będzie sprzedany i za wysypisko będą 

odpowiadać właściciele..3. Żwirownia- faktycznie trochę terenu  uporządkowano jednakże 

należałby sprawdzić w planie zagospodarowania , co z resztą ziemi, prawdopodobnie do 

rozplantowania i wykorzystania rolniczo. 4 Odnośnie stacji „ Caritas”-Gmina Cisek i Polska 

Cerekiew są członkami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego i ramach tego programu 

można pozyskać środki finansowe na termomodernizacje budynków i na remonty takich 

budynków jak „Caritas”. Wystosowano pismo w sprawie planu remontów, które mają być 

sfinansowane  ze środków unijnych w latach 2014-2020 . Odbyło się spotkanie w naszym 

urzędzie z Gminami Powiatu, gdzie min. omawiano zadania, będące realizowane z w/w 

programu. Propozycje remontów wynikły z wniosków komisji. Wójt może na następnej sesji 

odczytać treść wystosowanego pisma. Poinformował, jeżeli chcemy skorzystać                                 

z dofinansowania  to musimy mieć przygotowane dokumenty oraz środki własne.                             

Stacja „ CARITAS” jest bardzo  potrzebna. Nabór wniosków trwa 2 tygodnie, więc jest 

niemożliwością aby w takim terminie zrobić kosztorys i sporządzić wniosek. 

Radny Wurst Alojzy – zapytał w sprawie ścieżki rowerowej? 

Wójt Gminy wyjaśnił - ścieżka rowerowa będzie na byłym torowisku, jest to inwestycja 3 

Gmin –Cisku, Polskiej Cerekwi, Pawłowiczek i będzie robiona z programu unijnego 2014-

2020,wstępnie na ten cel zaplanowano 1milion złotych. Na   ścieżkę rowerową po wale 

zaplanowano kwotę 3,5 miliona złotych, będzie przebiegać na odcinku  na odcinku od 

Kędzierzyna-Koźla do Cisku . Obecnie nie mamy takich środków finansowych 

wystarczających  na budowę ścieżki rowerowej po byłym torowisku. 

Radna Ryborz Anna- zimowe utrzymanie dróg? Na pewno środki finansowe zostały w tym 

dziale? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień-  pieniądze częściowo wydano na dokumentacje 

projektowe a część musi zostać na koniec roku, nie można z początkiem roku rozdzielić 

wszystkich środków finansowych z tego działu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała pismo Ochotniczej Straży 

Pożarnej Cisek w sprawie zakupu samochody strażackiego.    
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Radny Powiatowy Rajmund Frischko- odnośnie przejścia dla pieszych w centrum Cisek 

wyjaśnił , że ten zakres prac został wykreślony z wniosku o dofinansowanie, jednakże to 

przejście zostanie wykonane, jak tylko warunki pogodowe pozwolą na prace, przetarg na 

malowanie jezdni jest w trakcie organizacji  . Poinformował, że powiat przygotowuje 

dokumentację na remont drogi Biadaczów – Roszowice, dokumenty muszą być 

przygotowane, a nabór wniosków ma krótki termin. Jest duże zainteresowanie remontem 

drogi pomiędzy Biadaczowem a Ciskiem, obecnie są wycinane drzewa, jezdnia ma być 

poszerzona do 6 m , Gmina Cisek prowadzi remont drogi Cisek-Roszowicki Las, Powiat 

prowadzi drogę Biadaczów-Roszowice do miejscowości Cisek., chodnika na tym odcinku nie 

będzie . 

Dwumiesięczny okres od poprzedniej sesji , w tym okresie dużo się zmieniło, jest nowy 

dyrektor szpitala jest nim Marek Staszewski - ekonomista, stara się pozyskiwać środki 

finansowe, radny uważa, że nowy dyrektor wprowadzi stabilizację, ostatnio co roku zmieniało 

się dyrektora to było bardzo niekorzystne dla szpitala, i od niepamiętnych lat dyrektorem jest 

osoba, która nie jest lekarzem . 

Radna Kazimiera Lewicka- jest nowy dyrektor, lecz to co mówią media, że jest 7 milionowy 

dług,  że będą zwolnienia, dobrzy specjaliści odeszli do innych szpitali, a na SOR-rze pracują 

lekarze emeryci , zaproponowała  aby zaprosić Pana dyrektora na sesję. Każdy płaci składkę 

zdrowotną a jak się jest chorym to najlepiej iść prywatnie, bo jak trzeba oczekiwać 2 miesiące 

do specjalisty . Żyjemy w chorym systemie zdrowotnym. 

Radny Frischo Rajmund -potwierdził, że media przedstawiają wątek atrakcyjny aby sprzedać, 

przedstawiają sprawę nie do końca, czy będą pielęgniarki zwalniane ,czy będzie  sprzedawany  

tabor? Uważa, że można zaprosić dyrektora na obrady aby nam udzielił odpowiedzi na 

pytania .Są oddziały w naszym szpitalu, że pacjenci oczekują na łóżko. Kolejki do 

specjalistów to nie jest wina szpitala, potwierdził, że „zawieruchy” polityczne miały wpływ 

na opinię szpitala. Wyjaśnił zasady przydzielania punktów przez NFZ . Wyjaśnił 

funkcjonowanie prywatnych klinik.  

Radny Stania Gerard- 1. szpital jest bardzo zadłużony ,albo upadłość albo prywatyzacja, 

2.Pan Siemaszko pracownik Zarządu Dróg Powiatowych na łamach prasy się wypowiedział., 

że środki finansowe już są przeznaczone na remont drogi Landzmierz-Cisek i Cisek ul.Bełk 

do Lipowiny. 

Wójt Gminy Cisek  wyjaśnił- pozostały oszczędności z budowy mostu i te środki mogą być 

przeznaczone na remonty dróg  i dlatego w tym roku zrobiony zostanie odcinek Cisek 

Landzmierz a w 2015roku ma być zrealizowany odcinek od ul. Bełk w Cisku do Lipowiny. 

Pewne informacje z gazety nie mogą być brane dosłownie. 

 

Ad. 11.  Informacja oraz zapytania sołtysów 

Sołtys Wilk Hubert- zapytał  czy w Publicznej Szkole Podstawowej  Roszowicki Las 

zwolniono dyrektora  i nauczyciela z matematyki? Czy na czas nieobecności  nie może być 

ustalone zastępstwo, to już trwa 2 miesiące jak Państwo Michalczykowie są nieobecni                      

w pracy. Wszystkie zastępstwa wykonuje ksiądz, który uczy  matematyki, przyrody, 

geografii, muzyki, ostatnio Pan Michalczyk dał kserokopię zadań, które dzieci miały  wpisać 

do zeszytu. Lekcji nie było a oceny są podopisywane. Co dalej, szkoda tych pieniędzy na 

utrzymanie szkoły, szkoda uczniów  Jak nie ma księdza w szkole to się klasy łączy. Rodzice 

narzekają a do Wójta nie chcą przyjść w celu zgłoszenia incydentu.   
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Wójt Gminy Cisek – takie incydenty należy oficjalnie zgłosić, zastępstwa są ustalone, 

kuratorium sprawę badało, więc co Wójt może zrobić. 

Sołtys Torka Marcin- zgłosił, incydent rozkradania zabudowań Pani, przebywającej w domu 

starców. Ustalono: stodołę rozebrać i dać tablicę zakaz wstępu. 

Sołtys Machulak Mariusz- co z modernizacją oświetlenia ulicznego, dokonano objazdu  

terenu i sprawa ucichła. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- Gminie nie wolno finansować w majątek który nie jest jej 

własnością., w niektórych gminach część lamp jest własnością gmin. Modernizacja 

oświetlenia miała  być spłacana z oszczędności w ciągu 5-6 lat. Pieniądze na modernizację 

musiałyby być zaplanowane w budżecie. Nie możemy tematu ruszyć dopóki nie zmienią się 

przepisy prawne odnośnie oświetlenia ulicznego.  

Poinformowano radnych i sołtysów o zmianie Nr NIP Gminy Cisek 7492090804. 

Radny Rajmund Frischko wyjaśnił finansowanie remontu mostu, które jest rozliczane 

etapami. Radni powiatu i gmin są w jednej drużynie i jeżeli są problemy rozwiązujmy je 

razem, nie ma sensu się kłócić, ponieważ wszystkim chodzi o jeden cel 

Radny Kaduk  Jan- jak to robi Racibórz, corocznie w poszczególnych wsiach są robione                   

2 drogi wraz z chodnikami, szpital nie jest zadłużony. 

Radny Rajmund Frischko wyjaśnił- Racibórz ma więcej pieniędzy, można sprawdzić w BIP 

dochody powiatu raciborskiego. Powiat ma dochody  z podatku CIT i PIT, jeżeli w powiecie 

dobrze się dzieje jeżeli są miejsca pracy do powiat ma pieniądze . 

 

Ad. 12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. Żadne interpelacje nie wpłynęły. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo w sprawie Marszałka Województwa 

Opolskiego dotyczącego przestawienia znaków z nazwami miejscowości:  Dzielnica i Łany. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokółu sesji. 

 

Ad. 13.  Nie zgłoszono żadnych wniosków.  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita 

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

godz.18.45. 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                         

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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