
Uchwała Nr XVI/75/2008
Rady Gminy Cisek
z dnia 31 marca 2008r.

w sprawie  kontynuacji budowy lewostronnych obwałowań rzeki Odry.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:

§  1.  Rada  Gminy  Cisek  przyjmuje  stanowisko  w  przedmiocie  konieczności  dalszej 
kontynuacji  budowy  lewostronnych  obwałowań  rzeki  Odry  na  terenie  gminy  Cisek, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek, zobowiązując go do przesłania 
stanowiska, o którym mowa w § 1, do Wojewody Opolskiego oraz do wiadomości:
1. Prezydenta RP,
2. Marszałka Sejmu RP,
3. Prezesa Rady Ministrów RP,
4. Posłów i Senatorów z terenu Opolszczyzny,
5. Marszałka Województwa Opolskiego,
6. Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
7. Związku Gmin Śląska Opolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        Przewodnicząca
       Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk



Załącznik
do uchwały Rady Gminy Cisek

Nr XVI/75/2008 z dnia 31 marca 2008r.

Stanowisko Rady Gminy Cisek
w sprawie konieczności dalszej kontynuacji 

budowy lewostronnych obwałowań rzeki Odry 
na terenie gminy Cisek

Rada Gminy Cisek wyraża  głębokie  zaniepokojenie  wobec  podjęcia  drastycznych  działań 
związanych  z  obniżeniem  wielkości  środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację 
rządowego programu budowy lewostronnych obwałowań rzeki Odry na terenie gminy Cisek 
przy równoczesnym fakcie kontynuacji budowy wałów w Województwie Śląskim.

Od katastrofalnej powodzi w 1997 roku minęło ponad 10 lat. W tym okresie wykonano wiele 
prac  inwestycyjnych  i  remontowych  zabezpieczających  tereny  nadodrzańskie  przed 
niszczącym żywiołem powodziowym.  Między innymi  w naszej  gminie  wykonano 6,9 km 
obwałowań.  Przygotowano  dokumentację  techniczną  na  budowę  kolejnego  odcinka 
obwałowań o długości 8,9 km. Do całkowitego zakończenia budowy wałów na terenie naszej 
gminy  pozostanie  jeszcze  odcinek  o  długości  6,1  km.  To  spowoduje  „uszczelnienie  15 
kilometrowej dziury” w wybudowanych już wałach pomiędzy Raciborzem a Koźlem.

Wykonanie tych strategicznych zadań przeciwpowodziowych uzależnione jest od wielkości 
środków  finansowych  przewidzianych  w  budżecie  Państwa,  Wojewody  i  Samorządu 
Województwa Opolskiego. Dlatego Rada Gminy Cisek domaga się od dysponentów środków 
finansowych  oraz  od  władz  odpowiedzialnych  za  ochronę  przeciwpowodziową 
natychmiastowego  podjęcia  decyzji  o  przyznaniu  odpowiedniej  wielkości  środków 
finansowych niezbędnych do dalszej  kontynuacji  budowy lewostronnych obwałowań rzeki 
Odry  na  terenie  gminy  Cisek.  Realizacja  tego  zadania  powinna  być  nadrzędnym  celem 
polityki  finansowej  Rządu  RP,  Wojewody  Opolskiego  i  Marszałka  Województwa 
Opolskiego.

Rada  Gminy  Cisek  wnosi  do  władz  Państwa  Polskiego  o  godne,  równe  i  sprawiedliwe 
traktowanie  wszystkich  obywateli,  w  tym  mieszkańców  naszej  gminy,  poprzez  jak 
najpilniejsze wykonanie rządowych zadań budowy obwałowań rzeki Odry i zabezpieczenia 
terenu gminy Cisek, a tym samych i terenów niżej położonych (miasta Kędzierzyna-Koźla 
i sąsiednich gmin) przed katastrofą powodzi.

Rada Gminy Cisek oczekuje, że dalsza kontynuacja budowy lewostronnych obwałowań rzeki 
Odry  na  terenie  gminy  Cisek  potraktowana  zostanie  priorytetowo  przez  władze 
odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową w naszym kraju,  co pozwoli  w możliwie 
krótkim czasie zakończyć  realizację  budowy wałów, a przez to uniknąć tragedii  powodzi, 
jakiej już nie jeden raz doświadczyli mieszkańcy nadodrzańskich gmin.

Oczekujemy podjęcia w tym temacie szybkich i konkretnych decyzji.


