
 

Protokół 

z obrad XXXIII SESJI RADY GMINY CISEK 

z dnia 28 kwietnia  2014r.-godz.14.
00

      

                                                
 

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

otworzyła i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 13 (nieobecni: Radny Kaduk Jan, Radny 

Furman Dawid natomiast Radna Ryborz Anna opuściła obrady sesji    o godz.16.
00

) . Obrady 

XXXIII 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 Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  oraz przedstawicieli Związku „Czysty Region” jak również  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 XXXII Sesji Rady Gminy.   

 4. Informacja przedstawiciela Związku Międzygminnego „Czysty Region” nt. realizacji     

     zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. 

5. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie za rok 2013.  

 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/  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie    

           gminy Cisek ,       

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-wnioski do porządku obrad. Zgłosiła zmianę do porządku obrad polegającą 

na wprowadzeniu 3 projektów uchwał w niżej wymienionych sprawach: 

1) zmieniającą uchwałę Nr XXXII/195/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014r.                 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 

bezdomności zwierząt Gminie Cisek w roku 2014, 

2)  przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, 

3)  rozpatrzenia skargi na działalność  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Innych zmian nie zgłoszono.  

 

 

 

 



 

Przyjęcie zmian porządku obrad poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                            - 13 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Zmiany do porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie. 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 XXXII Sesji Rady Gminy.   

 4. Informacja przedstawiciela Związku Międzygminnego „Czysty Region” nt. realizacji     

     zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. 

 5. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie za rok 2013.  

 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/  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie    

           gminy Cisek ,    

      d/ zmieniającą uchwałę Nr XXXII/195/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014r.                       

          w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania    

          bezdomności zwierząt Gminie Cisek w roku 2014, 

      e/ przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, 

      f/  rozpatrzenia skargi na działalność  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

10.    Zapytania i oświadczenia radnych.  

11.  Informacja oraz zapytania sołtysów 

12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

13.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

Radny Basista Leonard- stwierdził, że nie było takiej potrzeby zapraszania przedstawicieli 

Związku „ Czysty Region”, ponieważ  w kwestii zmian do regulaminu utrzymania czystości 

wystarczyłyby wyjaśnienia Pana Wójta . 

Wójt Gminy Cisek  udzielił wyjaśnień- takie były wnioski komisji, podobnie wynikło                    

z dyskusji na poprzedniej sesji dlatego z Panią Przewodniczącą ustalono taki punkt                         

w porządku obrad. 

 

Ad.3 Przewodnicząca zapytała o uwagi do protokołu z obrad poprzedniej sesji tj. z 24 marca 

2014r. Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołu sesji. Przyjęcie protokołu poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                          –  13 głosów, 

przeciw                                      -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów,   

Protokół z obrad z poprzedniej sesji jednogłośnie przyjęto. 
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Ad.4.Informacja przedstawiciela Związku Międzygminnego „Czysty Region” nt. realizacji   

zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. W  obradach sesji 

uczestniczyły pracownice – Pani Natalia Wójcik i Pani Aleksandra Węgrzyn. 

dyskusja: 

Radny Stania Gerard- kosz na szkło, ponieważ worki są słabe, dlaczego w regulaminie jest  

ujęty odbiór tylko opon samochodowych a dlaczego nie ujęto odbioru  opon ciągnikowych. 

Panie z „Czystego Regionu udzieliły wyjaśnień :-  zabudowy jednorodzinne nie wyposaża się 

w kubły do segregacji szkła, obowiązuje system segregacji w workach, szkło również podlega 

segregacji do worków,  można ładować mniej butelek wtedy worki nie będą pękały. 

Wójt Gminy – w uchwale pierwotnej odnośnie regulaminu również jest zapis, że przy 

zabudowie jednorodzinnej obowiązuje segregacja odpadów do worków. W kalkulacjach do 

przetargu odbioru nieczystości ujęto odbiór śmieci w workach.  Nieporozumienie  wynikło z 

informacji udzielanej na zebraniach wiejskich    

 Radny Wurst Alojzy- powstanie Związku Międzygminnego  „Czysty Region” powołano                 

w celu organizacji segregacji śmieci a jest jeszcze gorzej niż było.  Kiedyś były te duże 

pojemniki na szkło, na plastiki, które były ustawiane w centrum wsi. Mieszkańcy mają szare 

kubły zakupione ok. 20 lat i są sprawne, worki na bieżąco trzeba produkować , worki 

zamienne są wkładane do płotów czasami są porwane przez wiatr. Przytoczył przykłady, 

błędnego odbioru nieczystości przez firmę. 

Panie z „Czystego Regionu:- poinformowały, jeżeli są przykłady złej segregacji przez firmę 

to należy telefonicznie zgłaszać uwagi, firma jest na etapie kontroli  i złe odbieranie 

nieczystości należy udokumentować. 

Radny Adam Roman – rok temu na zebraniu wiejskim w Roszowickim Lesie była również 

dyskusja nt. pojemników do odbioru nieczystości i Panie potwierdziły ,że do odbioru 

nieczystości segregowanych będą sukcesywnie wprowadzane pojemniki. Dlatego wynikły 

nieporozumienia, zapytał:  

- czy Związek „Czysty Region” orientuje się czy wszystkie posesje są  wyposażone w kosze 

„szare” na odpady mieszane zgodnie z liczbą deklaracji 

- zmiana zapisu odpady biodegradowalne na odpady zielone , co robimy z resztkami jedzenia 

w okresie od listopada do kwietnia?,  co robimy z resztkami jedzenia ogólnie ponieważ teraz 

mamy tylko „odpady zielone”. 

-odnośnie zgłaszania telefonicznie uwag co do odbioru nieczystości, to Wasza instytucja nie 

odbiera telefonów i klient chcąc cokolwiek załatwić musi do Was pojechać, 

 Założeniem ustawy tzw. „ śmieciowej” było, że śmieci będą pod kontrolą, kody kreskowe na 

workach miały być, nawet nie jesteśmy wyposażeni w pojemniki na odpady mieszane, firma 

częściowo tylko wyposażyła posesje w takie pojemniki, uważa, że firma nie ma w tej kwestii 

rozeznania. 

Kiedyś posesja  była zaopatrzona w  jeden kubeł, obecnie płacimy od osób i z deklaracji 

wynikało ile kubłów ma mieć posesja. Zaopatrzenie w pojemniki jest bez żadnej kontroli do 

tej pory. 

Firma wywożąca nieczystości nie ma informacji o zawartych danych  w deklaracji tzn. nie 

posiada informacji dotyczącej zapotrzebowania  posesji w  pojemniki do segregacji.  
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Zapytał w sprawie informacji w terenie, gdzie klient może zasięgnąć informacji odnośnie 

korekty deklaracji oraz odnośnie zmiany regulaminu? Gdzie klient ma się zwrócić w sprawie 

worków na odpady zielone (wcześniej zadeklarowano kompostownik na swojej posesji). 

Panie z „Czystego Regionu” wyjaśniły, że firma odbierająca nieczystości raz w tygodniu  

otrzymuje zmiany zgłaszane korektami przez mieszkańców. Podały nr telefonów na które 

można dzwonić: Katarzyna Kochan 774461070, 774461194. 

Zgodnie z nowym regulaminem do odpadów zielonych nie można wrzucać odpadów 

konsumpcyjnych, tzw. resztki żywności wrzucamy do pojemników z odpadami mieszanymi. 

Od listopada do kwietnia kubeł brązowy będzie służył na popiół, natomiast od maja do 

października na opady zielone, popiół może również być składowany do pojemników 

czarnych. Jeżeli się szanuje jedzenie, to się go nie marnuje. 

Sekretarz Urzędu Gminy Jerzy Groeger- nikt nie mówi o  marnowaniu żywności, lecz np. 

gotuje się zupę i gdzie wyrzucić kości? W upale kość będzie się rozkładać?  

Odnośnie zmian zostanie opracowany informator, który do mieszkańców będzie dostarczony, 

sołtysi w tej kwestii zadeklarowali pomoc. Informator będzie podany również do publicznej 

wiadomości    za pośrednictwem prasy.  

Sołtys Kornelia Draga – potwierdziła, ze mieszkańcy oczekują na kubły do segregacji. 

Radna Kazimiera Lewicka- jak nie było tej segregacji po „nowemu” to mieszkańcy we 

własnym zakresie wspaniale zagospodarowywali odpady biodegradowalne, a teraz jest 

problem. Są worki brązowe , klient płaci i klient żąda. Poprzednia segregacja była wiele 

lepsza. Zapytała, odnośnie książeczek do płacenia? Obecna forma płatności jest dużym 

problemem dla ludzi starszych, mogłoby to być na tych zasadach jak płacimy światło do 

TAURONU. 

Radny Basista również potwierdził potrzebę książeczek, dla ludzi starszych jest  problemem 

wypisania blankietu jak również dojechania do banku. Mieszkańcy są obciążeni dodatkowymi 

wydatkami, opłata bankowa, dojazd autobusem. 

Sanepid nie miał żadnych uwag do proponowanych zmian w regulaminu odprowadzania 

odpadów. 

Panie z „Czystego Regionu:- odnośnie książeczek przedstawią wniosek na zebraniu związku, 

lecz 01 lipca 2014r. opłata za wywóz nieczystości ma nazwę „opłaty podatkowej”. Związek 

jest zorientowany, że jest to problem dla ludzi starszych. 

Radna Ryborz Anna podała swój przykład –załatwiła sobie wszystkie potrzebne kubły do 

segregacji w których ma worki i wrzuca śmieci do worków, załatwiła sobie dlatego, że 

budynek jest oddalony od drogi głównej  i pojemnikach lepiej sie dostarcza śmieci , firma 

odbiera śmieci w workach i znowu puste worki wrzuca do kubła. Trochę dobrej woli, należy 

zadzwonić do firmy lub podjechać będąc przejazdem i porozmawiać. Odnośnie opłat za 

wywóz śmieci to można zapłacić raz na kwartał, wtedy koszty dodatkowe są mniejsze.  

 W dalszej części dyskusji  

- w Roszowickim Lesie z powodu złego dojazdu do posesji  nie odbierano  śmieci, osoba ta 

nie chce płacić za śmieci. Ustalono, że nagromadzone śmieci zostaną z posesji zabrane. 

- nie wszystkie osoby złożyły deklaracje? lub złożono korektę z powodu nieobecności                         

i ponownie nie zgłoszono przyjazdu? Co robić w takich sytuacjach zapytał sołtys z Łan 

Norbert Mikliss. 

Panie z „Czystego Regionu:- wyjaśniły, że są przeprowadzane kontrole, na razie nie są 

naliczane kary za brak opłaty, są wysyłane wezwania.  
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Ad.5. 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 2013r.”. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji. 

Dyskusja: 

Radny Stania Gerard-1. z przedstawionego sprawozdania wynika, że je spadek liczby 

mieszkańców, z czego to wynika? 2. W zasobach mienia komunalnego Gminy jest 11 

mieszkań socjalnych, czy wszystkie mieszkania są zajęte? Czy lokal mieszkalny                       

w Kobylicach/k Jarmarku,  jest lokalem socjalnym? 

Pani Kierownik Danuta Czajkowska udzieliła wyjaśnień- w informacji „Oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej za 2013r. ” odnośnie liczby mieszkańców ujęto dane Głównego Urzędu 

Statystycznego, na tę liczbę nie ma się żadnego wpływu. 

Odnośnie lokali socjalnych Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- jest wolna kawalerka                        

w Miejscu Odrzańskim, która nie jest lokalem socjalnym, a tak wszystkie lokale socjalne są 

zajęte, mieszkanie w Kobylicach nie jest lokalem komunalnym. Po wyremontowaniu 

budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Łanach  zostaną tam utworzone lokale socjalne i planuje 

się w tym budynku zakwaterować lokatorów z  budynku socjalnego z ul. Głównej 96. 

Radny Basista Leonard-  1. z omawianej informacji „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej            

za 2013r. ” wynika, że kobiet jest więcej aniżeli mężczyzn, zapytał czy nie możnaby objąć 

opieką mężczyzn? 2. zapytał, dlaczego dane zawarte  na str.5 są oznaczone „X”?   

Pani Kierownik Danuta Czajkowska udzieliła wyjaśnień- w informacji ten punkt był                    

nie podlegał wypełnieniu dlatego został oznaczony lit. ”X”. Osoba, która formularz 

opracowała od razu postawiła „X” i tej rubryki nie należało wypełniać . 

Pani Kazimiera Lewicka – zapytała,  w sprawie bezrobotnych, ponieważ wg omawianej 

informacji wzrosła liczba bezrobotnych, podobnie jest z osobami umieszczonymi w domach 

pomocy społecznej oraz wzrosły wydatki na wypłatę alimentów. Zapytała dlaczego nie bierze 

się pod uwagę „majątku” posiadanego przez osobę przebywającą w domu opieki społecznej?   

Pani Kierownik Danuta Czajkowska udzieliła wyjaśnień- z osobami bezrobotnymi podobnie 

było po powodzi w 2010roku, kiedy to rolnicy mieli możliwość zarejestrowania                          

się  w Powiatowym Urzędzie Pracy, w następnych latach odeszli od pomocy społecznej, 

podobnie jest teraz po ukończonych przeszkoleniach bezrobotni próbują podjąć pracę lub 

zakładają swoją działalność. Odnośnie „majątku” wyjaśniła, jeżeli zmienią  się przepisy 

prawne w tej kwestii i jeżeli będzie określone, że osoba przebywająca w domu opieki 

społecznej musi przekazać swój majątek na rzecz Gminy to będziemy to robić, jednakże 

obecnie osoba kwalifikująca się do umieszczenia w domu opieki społecznej nie może być 

pozbawiona swojego  majątku. 

Wójt Gminy dodał do wypowiedzi Pani Czajkowskiej, że statystyka bezrobotnych nie jest za 

dokładna ponieważ widnieją tam osoby pracujące za granicą.  

Innych pytań nie zgłoszono, zakończono dyskusję. Informacja stanowi załącznik nr 3 do 

protokółu sesji. 
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Ad.6. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym                          

tj. od 24 kwietnia 2014r do 16 czerwca 2014r.: 

► podpisano umowę ze Starostwem Opolskim na zadanie e-puap ,  

► odbyło się szereg spotkań odnośnie strategii subregionu kędzierzyńsko kozielskiego na lata 

2014-2020, tematem tych spotkań było ustalenie założeń wstępnych realizacji inwestycji   

min. dotyczy inwestycji naszej Gminy,   

► odbył się przetarg na budowę kanalizacji w Landzmierzu, ofertę złożyło 7 oferentów, 

obecnie trwa ocena złożonych ofert, po wyłonieniu oferenta niezwłocznie zostanie podpisana 

umowa i firma przystępuje do prac, 

► przedstawił temat utworzenia oddziału żłobkowego w pomieszczeniach po przedszkolu                 

w Kobylicach, na dzień dzisiejszy byłoby chętnych 8 dzieci, oddział pomieściłby 15 dzieci, 

żłobek byłby wliczony do Publicznego Przedszkola w Cisku, uczestnikami byłyby  dzieci             

w wieku od 1-3 lat i prawnie jest to dopuszczalnie, utrzymanie takiego oddziału miesięcznie 

wynosiłoby ok.11 000 zł, 

► dzisiaj do naszego urzędu wpłynęła oferta od osoby prywatnej z Kędzierzyna Koźla, która  

zamierza wydzierżawić od nas te pomieszczenia z przeznaczeniem również  na żłobek, ze 

wstępnej oceny wynika , że osoba fizyczna  może prowadzić żłobek, wtedy mielibyśmy 

czynsz a wydatki ponosiłby dzierżawca , żłóbek byłby czynny w godz. 6.
30

-17.
00

. Przy 

większej liczbie dzieci koszty byłyby niższe teraz należałoby rozważyć lecz korzystniejsza 

dla urzędu była wersja druga tzn. wydzierżawić,   poinformował, iż do żłobka dzieci są 

przywożone i odbierane przez rodziców, koszt pobytu dziecka wynosiłby 600zł za 

10godz.jezeli będzie prowadzony przez osobę fizyczną, natomiast jeżeli będzie prowadzony 

przez Gminę 504zł za 10 godz. pobytu dziecka. Kalkulacja przedstawia się następująco:                    

8 dzieci x 504zł= 4 032zł, czyli 6 968,-zł z budżetu gminy należałoby dołożyć.                             

Jeżeli będzie 15 dzieci również koszty nie będą w całości pokryte.   

dyskusja : 

Sołtys Sączawa Elżbieta- pomysł jest dobry, lecz należałoby sprawę nagłośnić, może więcej 

dzieci by się zgłosiło. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że Pani dyrektor z przedszkola ma stosowne ogłoszenia wywiesić . 

Pani radna Lewicka Kazimiera- powinniśmy stworzyć miejsca pracy dla młodych. 

Wójt Gminy wyjaśnił- planuje spisać umowę na 1 rok i obwarować tę umowę aby przyjęto 

pracowników z terenu gminy, zgodnie z ustawą o nieruchomościach to możemy spisać 

umowę bez przetargu na okres do lat 3. 

Radny Stania Gerard-zapytał w sprawie     zakupu wysokowydajnej pompy, wstępny koszt 

wynosił 210 000zł, a obecnie wydano 193 000zł. 

Wójt Gminny Cisek udzielił wyjaśnień: 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  dofinansował   -  92 000,-zł, 

-  Mniejszość Niemiecka  dofinansowała                                  -  70 000,-zł, 

- Gmina Cisek                                                                             -  30 000,-zł  

 Innych pytań nie zgłoszono, zakończono dyskusję. 

  

Ad.7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach  

podejmowanych w okresie międzysesyjnym tj. w okresie 24 .04.2014r do 16 czerwca 2014r. 

na wstępie swojej informacji przypomniała radnym o złożeniu oświadczeń  majątkowych za 

2013r. termin upływa 30 kwietnia. Informacja stanowi załącznik nr 4do protokołu  sesji 
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Ad 8. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej .Udzielono głosu 

przewodniczącym komisji , którzy przedstawili informacje  z  działalności  w okresie od  24 

marca 2014r. do 28 kwietnia 2014r.  Informacje przedstawiano na podstawie protokółów 

komisji, które mieszczą się   w dokumentach komisji: 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kazimiera Lewicka – przedstawiła informację                           

z przeprowadzonych kontroli. Komisja zajmowała się  kontrola dotacji przyznanej dla 

Zrzeszenia Gminnego LZS oraz rozpatrzyła skargi na działalność Gminnego Ośrodka pomocy 

Społecznej.  

Pozostałe komisje zajmowały się analizą sprawozdania z wykonania budżetu  za 2013r. 

Informacja z tych posiedzeń zostanie omówiona na sesji absolutoryjnej.   

Radna Ryborz Anna opuściła obrady sesji o godz.16.00. 

Ad. 9  Przystąpiono do podjęcia uchwał : 

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

2014r. Komisja gospodarczo-budżetowa omawiała propozycje zmian  budżetowych                           

i pozytywnie je zaopiniowała. Radni nie wnieśli żadnych pytań do omawianego projektu 

uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 12 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów 

Uchwała Nr XXXIII/196/2014 z dnia 28 kwietnia   2014r. w sprawie zmian do budżetu 

gminy na 2014r. 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. Komisja gospodarczo-budżetowa  

pozytywnie  zaopiniowała zmiany wieloletniej prognozy finansowej Radni  nie wnieśli  

żadnych pytań . Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 12 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów 

Uchwała Nr XXXIII/197/2014 z dnia 28 kwietnia  2014r.w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu sesji 
 

     
Przystąpiono do podjęcia uchwały    zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie  gminy Cisek. Projekt uchwały został omówiony przez 

pracowników  Związku „Czysty Region” . Wójt Gminy Cisek przypomniał, aby rozsądnie 

podejść do sprawy, Wszystkim chodzi nam o dobrą segregację śmieci, dobra segregacja 

obniży koszty opłat. Odpadów mieszanych nie można już składować w Ciężkowicach. Nie 

podejmując uchwały porządkowej „wbijamy sobie gol do własnej bramki”. Worki na odpady 

może są nieodpowiednie, lecz proszę sobie obliczyć produkcję kubłów dla każdej posesji,                  

za produkcją idą koszty.  
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Gmina za te pieniądze, które obecnie się płaci od zadeklarowanej osoby,  nie odbierze śmieci 

z posesji i nie wywiezie  na wysypisko.  Dla naszej Gminy byłby to koszt o wiele większy                 

w przypadku rezygnacji z „ Czystego Regionu”. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 10 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -2 głosy. 

Uchwała Nr XXXIII/198/2014 z dnia 28 kwietnia  2014r.   zmieniająca uchwałę w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  gminy Cisek większością głosów 

została j podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji 
 

Przystąpiono do podjęcia uchwały    zmieniającej uchwałę Nr XXXII/195/2014 Rady Gminy 

Cisek z dnia 24 marca 2014r.  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi i zapobiegania   bezdomności zwierząt Gminie Cisek w roku 2014, Wójt Gminy 

Cisek omówił projekt uchwały, który również był omawiany przez komisję rolnictwa, 

ochrony środowiska i porządku publicznego. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod 

głosowanie: 

za przyjęciem                         - 11 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -1 głosy. 

Uchwała Nr XXXIII/199/2014 z dnia 28 kwietnia  2014r.    zmieniającą uchwałę Nr 

XXXII/195/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014r.  w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania   bezdomności zwierząt Gminie Cisek w 

roku 2014  większością głosów została j podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu sesji 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały   w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin 

Śląska Opolskiego w Opolu. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła sprawozdanie 

finansowe Związku Gmin Śląska Opolskiego, które wpłynęło do Biura Rady Gminy Cisek 

dn.21.03.2014r. Sprawozdanie stanowi załącznik 9 do protokółu sesji. Przedstawiła podjęte 

przez Zgromadzenie   Związku Gmin Śląska Opolskiego uchwały z dnia 16.04.2014r. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 

Opolskiego w Opolu. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała 

projekt uchwały oraz  uzasadnienie przyjęcia szóstej zmiany  statutu  zgodnie z pismem 

związku z dnia 23 kwietnia 2014r.nr 0120.2.2014 . Pismo stanowi załącznik  do protokółu 

sesji. Do Związku Gmin Śląska Opolskiego wstąpiła Gmina Pakosławice 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 głosów, 

Uchwała Nr XXXIII/200/2014  Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie   

przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu została jednogłośnie 

podjęta  Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały   w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność  Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt uchwały omówiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Kazimiera Lewicka. Radni podtrzymali stanowisko komisji rewizyjnej. Projekt uchwały 

poddano pod głosowanie: 

 za przyjęciem                         - 12 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów. 

Uchwała Nr XXXIII/201/2014 z dnia 28 kwietnia  2014r. w sprawie  rozpatrzenia skargi na 

działalność  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .została jednogłośnie podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu sesji. 

 Zakończono podejmowanie uchwał . 

 

Ad. 10    Zapytania i oświadczenia radnych. 

Radna Kazimiera Lewicka  zapytała co jest w sprawie dofinansowania na odbudowe rowów 

po powodzi? 

Radny Basista Leonard-droga Roszowice w kierunku Łan i z Nieznaszyna do Roszowickiego 

Lasu są dziury podobnie na ul. Reja i Słonecznej , czy nie możnaby załatać tych dziur? 

Wójt Gminy- droga Łany-Roszowice była robiona metodą recyklingu i dziury można 

uzupełnić tylko frezowi nami. 

Zgłoszono usterki : ul. Kraszewskiego Reja oraz na ul.Głogowiec  były wykonywane prace 

wodociągowe i ubytki po wykopach nie zostały uzupełnione, brak solidności w wykonywaniu 

tych prac. 

Wójt Gminy-  

 

Ad.11  Informacja oraz zapytania sołtysów 

Sołtys Roszowickiego Lasu Wilk Hubert- 1.czy będzie robiony mostek na ul.Kraszewskiego? 

2. Skierował pytanie do przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej, jak to jest ,że spółka 

kopie rowy a później je zakopuje? dlaczego do odbioru tego odtworzonego rowu nie 

zaproszono sołtysa. Poinformował aby w przyszłości powiadamiać sołtysa, wtedy sołtys 

przekona mieszkańców o konieczności robót. 

Stania Gerard- bardzo współczuje sołtysowi, że sołtysuje w takiej wsi, że ma takich 

mieszkańców, mieszkańcy Roszowickiego Las-u chcą być zalewani, sporny rów nie 

figurował na mapach geodezyjnych, właściciel posesji zamierzał sprawę skierować do Sądu               

i aby uniknąć problemu i zakończyć ok. dwu letni spór postanowiono zakopać odtworzony 

rów.  

Sołtys wsi Landzmierz Sączawa Elżbieta – 1) co z remontem drogi powiatowej? 2) zapytała 

czy będą organizowane dożynki gminne?    

 Wójt Gminy- remont drogi powiatowej będzie wykonany, natomiast na temat organizacji 

dożynek gminnych odpowiedział pytaniem: które sołectwo chciałoby zorganizować dożynki 

gminne?  

Sołtys  wsi Nieznaszyn Kornelia Draga- lampa/ k boiska w Nieznaszynie, obecnie budynek 

mieszkalny został zakupiony przez nowych mieszkańców i byłaby potrzeba ustawienia lampy 

w tym miejscu. 

Wójt Gminy- tam należy pociągnąć nową linię energetyczną i nie mamy środków 

finansowych zaplanowanych na ten cel. 
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Sołtys wsi Sukowice Machulak Mariusz-1) poinformował, że linia energetyczna wymagałaby 

pilnej modernizacji podał przykład ; w Sukowicach spadła lampa która była zardzewiała i ze 

„starości” spadła- k.posesji Piotrowski.   2) Most na Odrze niedługo będzie oddany do użytku, 

wtedy ruszy ruch samochodowy, zapytał  co z remontem drogi powiatowej Cisek –Polska 

Cerekiew. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- to jest droga powiatowa, na której remont nie mamy 

wpływu, wysłaliśmy masę pism. 

Udzielono głosu radnemu powiatowemu, który przedstawił informacje nt zamknięcia mostu, 

remontów dróg powiatowych oraz bieżącej działalności Starostwa Powiatowego.  

Ad. 12  Odpowiedzi na interpelacje radnych. Żadna odpowiedź nie wpłynęła. 

Ad.13  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. Pani przewodnicząca odczytała pismo 

Starosty Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego nr Or 501.1.2014 z dnia  14 kwietnia 2014r.  

dotyczące połączenia okręgów wyborczych: Cisek, Bierawa, Polska Cerekiew- 4 mandaty, 

Pawłowiczki, Reńska Wieś – 4 mandaty. Pismo stanowi załącznik na 12 do protokołu. Radni 

nie wnieśli żadnych uwag do proponowanych okręgów wyborczych. Innych wniosków nie 

zgłoszono. Przewodnicząca   Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam 

obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.19.45. 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

 

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokół z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 28 kwietnia  2014r. 

strona 10 


