
 

 

Protokół 

z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 25 sierpnia 2014r. -godz. 14.
00

 
 

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

otworzyła  i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  

Sprawdziła prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 15  . Obrady XXXV 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.  

Przewodnicząca 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: 

                

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z obrad XXXIV 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 i komisji rewizyjnej   Rady Gminy  

    Cisek w okresie od 28 kwietnia 2014 do 25 sierpnia 2014r. 

7.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

     a/   zmian do budżetu gminy na 2014r. 

     b/   zmiany wieloletniej prognozy finansowej na2014. 

     c/  w sprawie uchwalenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę                        

          i  zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek przez                           

          Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie. 

      d/ przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek   
8.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

9.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

10.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

11.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

 

Zapytała czy są wnioski do porządku obrad. Nie zgłoszono żadnych zmian do porządku 

obrad. Przyjęcie porządku obrad poddano pod głosowanie : 
 

za przyjęciem                           – 15 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   – 0 głosów, 

Porządek obrad jednogłośnie przyjęto.  

 

 

  

 

 



 

Ad.3. Przystąpiono do  przyjęcie protokółu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Cisek. 

Przewodnicząca zapytała o uwagi do protokółu z obrad poprzedniej sesji tj.16.06.2014r. 

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

głosowanie: 

za przyjęciem                          –  15 głosów, 

przeciw                                      -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów,   

Protokół z obrad z poprzedniej sesji jednogłośnie przyjęto. 

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

działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 16 czerwca .2014 r. do 25 sierpnia 2014r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji 

Dyskusja: 

Radna Kazimiera Lewicka – zapytała, czy bierze się pod uwagę zgazyfikowanie gminy? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- tak, przy wstępnych rozmowach rozważano takie 

możliwości. Na przebieg rurociągu są dwa warianty I- od Roszowic w stronę Rudnika, II 

wariant od Roszowic w stronę Łan. Radni  ustalili aby wybrać wariant II czyli od Roszowic 

do Łan. Odnośnie zakupu działki w Cisku poinformował, że działka ma dobre położenie          

i można na niej urządzić parking, plac zabaw, cena działki nie  jest wygórowana. 

Sołtys Kurfeld Alfred – wyraził niezadowolenie, ponieważ Błażejowice od kilku lat robi 

starania w sprawie zakupu działki z przeznaczeniem pod boisko, i nigdy nie ma środków 

finansowych na ten cel, ( obecnie jest działka 0,20ha za kwotę: 50 000zł). W Cisku jest 

propozycja i od razu opinia pozytywna. 

Wójt Gminy wyjaśnił- w Błażejowicach jest propozycja zakupu gruntu rolnego, gdyby na nim 

urządzić boisko należałoby wyłączyć z użytkowania rolniczego a to jest bardzo kosztowne, 

natomiast  w Cisku jest to działka zabudowana, więc już nie trzeba wyłączać gruntu                     

z produkcji rolnej.  

Zakończono dyskusję.  

Ad.5. Przewodniczącej Rady Gminy Cisek przedstawiła informacje i komunikaty                          

o działaniach w  okresie międzysesyjnym tj. od 16.06.2014r do 25.08.2014. Informacja 

przewodniczącej stanowi załącznik nr 4 do protokołu  sesji. Odczytała również pismo 

Starostwa Powiatowego o okręgach wyborczych. Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokółu 

sesji.  Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Ad 6. Udzielono głosu przewodniczącym komisji  Informacja z działalności komisji 

problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy Cisek w okresie od 28 kwietnia 2014 do 25 

sierpnia 2014r. Informacje przedstawiano na podstawie protokółów komisji, które mieszczą 

się   w dokumentach komisji: 

Wurst Alojzy przedstawił informację z działalności komisji rolnictwa, ochrony środowiska             

i porządku publicznego.  

Proksza Donata  przewodnicząca komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych 

przedstawiła informację z działalności tej komisji, 
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Basista Leonard –przedstawił informację z działalności komisji gospodarczo-budżetowej. 

Komisja analizowała działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dochody                  

i wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. Zapytał dlaczego są tak duże wydatki na 

utrzymanie  obiektu wielofunkcyjnego w Łanach? 

Wójt Gminy wyjaśnił, dużym wydatkiem jest zakup oleju opałowego oraz opłaty energii 

elektrycznej. 

Radny Basista Leonard- uważa, ze zakup oleju nie jest tak dużym wydatkiem, ponieważ 

również ma ogrzewanie olejowe, zapytał o umowę zlecenie dla konserwatora tego obiektu. 

Wójt Gminy wyjaśnił-obiekt jest nowy, duży, ktoś musi tam być, w ramach zlecenia jest dość 

szeroki zakres robót, eksploatacja c.o, wykaszanie ,sprzątanie, drobne naprawy. 

Zakończono dyskusję. 

Kazimiera Lewicka przedstawiła informację z działalności komisji rewizyjnej. 

 

Ad 7.  Podjęcia uchwał: 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   zmian do budżetu gminy na 2014r. Udzielono 

głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany poszczególnymi działami, 

rozdziałami i paragrafami. 

Radny Wurst – zgłosił aby uzupełnić ubytki  w nawierzchni ul. Leśnej w Steblowie odcinek           

o długości  ok.150 m, wykorzystać obecność firmy która remontuje drogę Steblów-Cisek. 

Udzielono głosu Przewodniczącemu komisji gospodarczo budżetowej Leonardowi Basiście, 

który poinformował, że komisja zmiany omawiały i pozytywnie je zaopiniowała 

Radni nie zgłosili żadnych uwag. Projekt uchwały poddano po głosowanie: 

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów 

Radny Piegza Adalbert opuścił obrady o godz. 16.00 

Uchwała Nr XXXV/208/2014 Rady  Gminy Cisek z dnia  25 sierpnia 2014r. w sprawie 

zmian do budżetu gminy na 2014 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 

6 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                         - 14 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów 

Uchwała Nr XXXV/209/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 25 sierpnia   2014r.w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryfy cen i opłat za usługi 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na 

obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim 

Lesie. Udzielono głosu Prezesowi Spółdzielni Usług Rolniczych Panu Kazimierzowi 

Nagórzańskiemu, który omówił wniosek  Poinformował iż stawka za dostawę wody nie 

ulegnie zmianie i wynosi 2,98zł /m3. Za wodomierz opłata wynosi zł -4,00zł podwyższono               

o 0, 26 zł .Za ścieki opłata wynosi  6,00 zł, podwyższono o  O,O5zł. Obowiązujące stawki 

porównał z opłatami w  gminach ościennych.  

dyskusja: 

Radny Adam Roman-sprawność hydrantów? Jako prezes  OSP zgłasza, że w większości  

hydranty są niesprawne, awarie nie są usuwane, chciałby uczestniczyć przy przeglądzie 

hydrantów. 

Pan Nagórzański – hydranty :w Sukowicach k/ posesji Wilk , w Nieznaszynie k/remizy OSP 

zostały naprawione, awarie na bieżąco się usuwa, niejednokrotnie zasuwy hydrantów są 

zasypywane  szczególnie przy gruntach ornych. Planuje się we wrześniu 2014r przegląd 

hydrantów , harmonogram zostanie dostarczony do urzędu. 

Radny Kaduk Jan – zaproponował aby jednostki straży pożarnej wyposażyć w liczniki poboru 

wody, wtedy łatwiej  możnaby dojść do kradzieży wody. Zgłosił, że w Łanach jeden hydrant 

jest zamulony. 

Przedyskutowano temat strat  wody oraz  brudnej wody. Wszystkie pytania zostały 

wyjaśnione . Komisja rolnictwa omawiała wniosek i pozytywnie zaopiniowała. 

Zakończono dyskusję. Projekt uchwały poddano pod głosowanie;  

za przyjęciem                         - 12 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -2 głosy 

Uchwała Nr  XXXV /210/ 2014 Rady Gminy Cisek z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie  
zatwierdzenia  taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług 

Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie większością głosów została podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr 8 do protokółu sesji. 
 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Cisek. Projekt uchwały omówiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kazimiera 
Lewicka.  Radni  nie wnieśli  żadnych pytań . Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów 

Uchwała Nr  XXXV/211/ 2014 Rady Gminy Cisek z dnia 25 sierpnia 2014r.  w sprawie 

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek została jednogłośnie podjęta  
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu sesji.  

Zakończono podejmowanie uchwał. 
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Ad.8. Radny Stania Gerard – zapytał w sprawie funduszu sołeckiego, czy można zostawić 

jakąś rezerwę ? 

Wójt Gminy Cisek- należy zostawić rezerwę, aby fundusz sołecki mógł funkcjonować  

musimy z budżetu gminy wyasygnować kwotę ponad  203 000,-zł, poszczególne wsie wiedzą 

ile mają środków finansowych z funduszu, czyli należy zaplanować  realizację zadania 

większego i zostawić środki finansowe  na wydatki bieżące sołectwa. Do tej pory na 

funkcjonowanie rad sołeckich  z budżetu przeznaczaliśmy kwotę ok. 50.000zł.,obecnie jest 

ponad  200 000,-zł, więc obecnie nie będzie możliwości  otrzymania innych  pieniędzy na 

bieżące drobne wydatki. Zaplanować sobie prace tylko na mieniu komunalnym gminy.  

Utrzymanie świetlicy……,organizacje dożynek, 

Pani Lewicka Kazimiera –podała na swoim przykładzie :zakup ławek, i jeżeli cena się zmieni 

w roku przyszłym?  

Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie ma możliwości zmiany zadań z funduszu sołeckiego, ten 

fundusz podlega rozliczeniu i jeżeli prace nie będą wykonane zgodnie z wnioskiem środki 

finansowe są do zwrotu . Pani Skarbnik przedstawiła, że księgowość funduszu sołeckiego 

będzie tak prowadzona jak księgowość szkół,  pracownik będzie musiał prowadzić odrębną 

księgowość, rachunków będzie dużo, każdy rachunek musi być opisany, zaksięgowany, 

wypłacony. 

Pani Przewodnicząca – zakres prac oraz jego wycenę uchwala zebranie wiejskie lub 15 

mieszkańców. 

Sołtysi chcieliby aby z urzędu wyznaczono osobę do monitorowania wypełnienia wniosków 

wykonania prac odnośnie funduszu  sołeckiego. 

Pan Basista uważa, że powinniśmy wziąć przykład z Polskiej Cerekwi, uważa, że Rada 

Sołecka sporządza wniosek i przekazuje Wójtowi i resztę robią urzędnicy. 

Pan Kurfreld Alfred wykonuje kosztorysy dla innych gmin i poinformował, że zgodnie z 

kosztorysem musi prace wykonać a to, że cena podrożeje  to nikogo nie obchodzi, on jako 

przedsiębiorca wykonuje kosztorys, wyraża chęć wykonania tej pracy i musi tę prace 

wykonać zgodnie ze swoim kosztorysem. 

 Zakończono dyskusję odnośnie funduszu sołeckiego. 

Ryborz Anna-zapytała w sprawach: 1. ul. Świerczewskiego Przewozie, są wycięte dziury w 

nawierzchni drogi na łatanie dziur  i od 2 tygodni nic si ę nie dzieje.2. mostek na ul. 

Lipowina, jest garb stwarzający zagrożenie, jak nie zna się terenu i jedzie się szybko może 

stracić panowanie nad pojazdem, 3.plac przed świetlicą w Przewozie, odbywa się dużo 

spotkań, obecnie jest  „mokry rok” i obejście budynku jest fatalne. 

Wójt Gminy wyjaśnił- warunki pogodowe nie pozwalają na wykonanie prac,2. należałoby 

wymienić  nawierzchnię asfaltową  obecnie brak środków finansowych,3. albo remontujemy 

dach, albo robimy plac, ze środków własnych nie zrobimy ponieważ ich nie mamy, jeszcze 

jest wyjście, plac przed świetlicą z projektów z „odnowy wsi.”  
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Basista Leonard-potwierdził, że jest potrzeba zrobienia placu przed świetlicą w Przewozie, 

faktycznie prace przy świetlicy trwają już drugą kadencję, lecz przypomniał o remoncie ul. 

tzw. Bocznej w Nieznaszynie. Radny uważa, że były wolne środki finansowe, radnemu zależy 

na określeniu terminu, wymienił osoby które zamieszkują przy tej drodze. 

Wójt Gminy Cisek – nie ma środków finansowych, należy zaplanować , należy wybrać 

odpowiednie priorytety, zamiast głosować za remontem dachu należało przegłosować remont 

drogi.  omawiany odcinek wcale nie jest taki krótki należałoby zrobić obejście k.kapliczki       

i nawierzchnię drogi ten odcinek ma ok.400m. 

Radna Kazimiera Lewicka –1. zapytała czy sołectwa mogą liczyć na dofinansowanie do 

dożynek wiejskich? poinformowała, że odbyło się zebranie wiejskie w sprawie dożynek                   

i innych organizacyjnych spraw  gdzie min padła propozycja nazwania boiska w Cisku 

imieniem W.Oleksa. 2. Nadmieniła, że remont drogi powiatowej w kierunku Koźla jest 

pięknie wykonany lecz pieszy czy rowerzysta jest zagrożony, czy Gmina nie mogłaby  

wystosować wniosku na zrobienie tego chodnika , obchodzenie uroczystości z okazji  15 -

rocznicy istnienia Powiatu było bardzo huczne natomiast na chodnik nie starczyło pieniędzy, 

wszyscy oszczędzamy lecz powiat nie musi oszczędzać   . 

Wójt Gminy Cisek – na dofinansowanie dożynek wyraził zgodę,na kwotę nie większą niż 

500,-zł. (500zł x14sołectw =7 000zł).  Odnośnie chodnika, na etapie  projektowania remontu 

drogi przeprowadzono   rozmowy ze Starostą  nt  budowy chodnika wzdłuż tej drogi, nie 

udało się załatwić ponieważ ten remont jest robiony ze środków powodziowych i zasady są 

takie ,że można tylko wykonać zniszczenia ujęte w protokole strat, więc skoro chodnika nie 

było  to z tych pieniędzy nie możemy  go wykonać .Napisać pismo sołectwa z uzasadnieniem 

do Starostwa Powiatowego lub do Gminy wtedy pismo wyślemy Nazwa boiska, należy złożyć 

wniosek sołectwa   z propozycją do Rady Gminy i należy podjąć stosowną uchwałę.  

Radny Wurst Alojzy - na ukończeniu jest budowa wału, a gdzie są ścieżki rowerowe? 2.most 

jest na ukończeniu, 2 etap budowy wałów przeciwpowodziowych również jest na ukończeniu  

i czy radni mogą zaplanować budowę chodnika przy drodze powiatowej Zakrzów-Cisek                

w kierunku mostu.  Czy powiat myśli już dzisiaj aby przy dalszych remontach dróg 

powiatowych  zaplanować zrobienie chodnika. Dlaczego nie zrobiono chodnika od ul. Zacisze 

w Cisku do mostu na Odrze? Ruch samochodowy na drogach jest coraz większy. 

WG- jest opracowany projekt na budowę ścieżek rowerowych po wale  na odcinku od Koźla 

do Landzmierza, koszt budowy tej ścieżki to wydatek 2,5 mln zł. jeżeli zaistnieje możliwość 

pozyskania środków  finansowych unijnych to zadanie będzie realizowane , Gmina Cisek  jest 

sygnatariuszem subregionu kędzierzyńsko- kozielskiego aby między innymi ścieżki 

rowerowe mogłyby być realizowane.  W nowym  okresie programowania jest wyraźnie 

napisane, że ze środków unijnych mogą być realizowane zadania ponad gminne, więc 

omawiana inwestycja jest o charakterze ponad gminnym, jeżeli marszałek  ogłosi  nabór 

wniosków wtedy stosowny wniosek zostanie złożony , obecnie w naszym budżecie nie mamy 

wolnej kwoty 2,5mln.zł. 

Radny Dawid Furman – zaproponował zakup działki w Błażejowicach z przeznaczeniem pod 

boisko. 

Wójt Gminy – zostanie zapisane w protokole. 
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Ad.9. Sołtys Fielhauer Elźbieta- na jakim etapie jest remont świetlicy w Dzielnicy? 

Wójt Gminy – jest przygotowywany przetarg, kosztorys prac jest na kwotę 660 000zł ,                     

w budżecie mamy zaplanowane 382 000,-zł. 

Wilk Hubert- firma odbierająca odpady „bio” co zakręt to wylewa się gnojówka, gdzie przy 

posesji się zatrzymują tam wylewa się gnojówka. 

Machulak Mariusz – w roku 2012 była czyszczona rzeka , uważa, że prace były wykonane  

niestarannie, obecnie   nie idzie wykosić trawy, śluzy nie są wyczyszczone,   w tym roku 

podczas  gwałtownych ulew w dwóch miejscach przerwał się brzeg  rzeczki, prosił o kontrolę 

i  konserwację śluz . 

Sołtys Mikliss Norbert- obecnie przez ulewne deszcze Łany były bardzo poszkodowane, 

przez boisko przepłynął strumień  zabłoconej wody, zaproponował aby pomyśleć o budowie  

zbiornika. 

Wójt Gminy wyjaśnił- woda z reguły płynie w dół ,droga przebiega w takim  rejonie gdzie są 

połacie  pól ze skłonem w kierunku tej drogi,     gdyby rolnicy pozostawili pas 0,5m  zielony-

nie zaorany nie byłoby tyle błota na drodze, rolnicy stwierdzili, że to jest niemożliwe, więc 

jak problem rozwiązać? droga ta jest planowana do remontu  na rok 2015 z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych , zostanie opracowana dokumentacja .Porozmawiać z rolnikami 

aby ktoś sprzedał gminie łąkę  pod budowę tzw.łapacza, z którego nadmiar wody byłby 

odprowadzany do potoku Dzielniczka. Należy rozpatrzyć możliwość, po remoncie drogi , 

jeżeli droga będzie utwardzona  to spływająca woda nie będzie wsiąkać  i szybciej będzie 

spływała w dół i nie będzie to strumień pół metrowy tylko strumień metrowy, przede 

wszystkim musi być pozostawiony pas  zielony, obecnie droga ma liczne koleiny nie jest 

utwardzona i część wody wsiąka a jak  zostanie utwardzona  poleci całym strumieniem.  

Sączawa Elżbieta – rozmawiała z szefem z firmy M+ ,kierowcy tej firmy zjeżdżając na ulice 

boczne dokonali zniszczeń, np. na ul.Cichej  są koleiny stoi , niektóre zjazdy są poniszczone, 

Pani sołtys  rozmawiając wymieniła te usterki zrobione właśnie przez transport tej firmy,         

w pobliżu sklepu usuwają usterki. Prosiła o pomoc w tej kwestii. Wójt zapewnił, że 

porozmawia lecz nie wiadomo z jakim skutkiem.  

  

Sołtys Kurfeld Alfred ma niedosyt z odpowiedzi na pytanie radnego Dawida Furman, który 

prosił aby zakupić działkę  z przeznaczeniem pod boisko w Błażejowicach. Od ok. 9 lat 

sołectwo robi starania aby mieć swoje boisko. Błażejowice też by chciało coś mieć zrobione, 

w niektórych wsiach robi się różne inwestycje, remontuje się drogi, urządza się place zabaw, 

robi się chodniki, planuje się kupować działki.  

 

 Sołtys Wurst Alojzy- zapytał odnośnie funkcjonowania Poczty Polskiej, jeżeli zamawia się 

artykuły przez internet i jeżeli dostawca wpisuje kod pocztowy z Polskiej Cerekwi i jeżeli 

wpisze miejscowość Byczynice, to nawigacja nie może znaleźć takiej miejscowości . Jak to 

zmienić? Kod pocztowy jest z Gminy Polska Cerekiew a miejscowość należy do Gminy 

Cisek. 

Sołtys Sączawa Elżbieta – zapytała z  jakich środków finansowych będą opłacane opłaty stałe 

w świetlicach wiejskich: prąd, woda, śmieci itp., czy te opłaty zaplanować z funduszu 

sołeckiego? 

Wójt Gminy -wyjaśnił, że z funduszu sołeckiego.  
 

Protokół z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 25 sierpnia 2014r. 
strona 7 



 

 

Ad.10. Żadne interpelacje nie wpłynęły. 

Ad 11. Radny Powiatu Rajmund Frischko- budżet starostwa jest podobny do budżetu Gminy 

Cisek, do realizacji niektórych zadań  były podejmowane stosowne uchwały dotyczące 

współfinansowania zadania, tak było w przypadku mostu, tak było w przypadku niektórych 

dróg powiatowych przebiegających przez gm. Cisek. Jako przykład podał, że Gmina Bierawa 

dofinansowuje inwestycje powiatowe wykonywane na terenie swojej gminy. Jest 

wyremontowana droga, to chcemy chodniki , jak zrobimy chodniki  inne prace . Jest robiony 

projekt na remont drogi od Cisek ul. Bełk  do Lipowiny, według projektu miałabyć szerokość 

drogi 5,5m, ustalono aby tę drogę poszerzyć do 6 m i nie będzie chodnika, jeżeli chcemy 

chodnik to ze środków własnych. Gmina Cisek nie partycypuje w kosztach remontu drogi na 

odcinku Landzmierz-Roszowice , średnia partycypacja gmin to 20% kosztu.  Zarząd Dróg 

Powiatowych zrobił informację tabelaryczną wraz z porównaniem z latami poprzednimi na 

poszczególne gminy. Gmina Cisek jest na IV miejscu wykonania remontów dróg 

powiatowych, wykonanie tych prac przedstawiono na przełomie kilku lat wstecz. Na terenie 

naszej Gminy wykonuje się tyle prac na ile to jest możliwe. Wymienił zakres remontów  

kwotowo i w km wykonanych prac . Najmniej prac jest wykonanych na terenie Gminy Polska 

Cerekiew a to dlatego, że nie mają swojego radnego powiatowego. Most jest już zrobiony 

obecnie robią się podjazdy. 

Poinformował ,że do końca września br  powinno się zgłosić do budżetu powiatu propozycje 

prac na 2015r. i prosił o  propozycje w tej kwestii. Zachęcił aby kandydować do Sejmiku 

Województwa Opolskiego od sejmiku również dużo zależy . 

Pani Przewodnicząca zachęciła aby głosować na swojego radnego powiatowego 

Adam Roman- z wypowiedzi radnego wynika ,zrobić uchwałę o dofinansowaniu,                              

kto dofinansuje tam się będzie robić, inwestycje na naszym terenie były tylko dlatego, że były 

środki finansowe popowodziowe do których powiat dołożył i należy przyznać, że jednak coś 

się zrobiło. Rada Gminy również tak robi, że jeżeli jest możliwość skorzystania                                      

z dofinansowania  to wybiera takie zadania aby wykorzystać możliwości. Most będzie wtedy 

zrobiony jak będą podjazdy.  

Stania Gerard- chciał zakomunikować, że Gmina Cisek dofinansowała wykonanie ekspertyzy 

budowy mostu, wydział komunikacji został zabrany do Starostwa i środki finansowe z tego 

tytułu zostały w Starostwie, Czy remontu ul. Lipowiny nie dałoby się podciągnąć do remontu 

drogi wojewódzkiej? 

Basista Leonad –zasugerował, że powiat zajmuje się tylko drogami a czy powiat wie co się 

dzieje w szpitalach, jaki tam jest bałagan,  drogi są ważne lecz zdrowie ludzkie jest równie  

ważne i powinno być stawiane na I miejscu. Pacjenci uciekają do innych szpitali do 

Raciborza, Prudnika, kiedy Rada Powiatu zajmie się szpitalem. 
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Radny  Powiatu Rajmund Frischko – jak mówię o drogach to jest pytanie o szpitalu i na 

odwrót, jutro jest Sesja Rady Powiatu na którą jest zaproszony dyrektor szpitala. Jeżeli są 

ucieczki to potwierdził,  że zawsze były emigracje do innych szpitali, jedynie nie potwierdził 

emigracji z Raciborzem –pacjenci nie zamieniają Szpitala z  Kędzierzyna-Koźla na Szpital                

w Raciborzu. Zdrowie jest najważniejsze, jeżeli jest zdrowie, jest praca, są dzieci, są rodziny.  

Radnemu są znani dobrzy lekarze specjaliści i potwierdza, że tam pacjenci emigrują. 

Potwierdził również gdyby nie powódź  to nie mamy nic zrobione.   Rada Powiatu podjęła 

uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, gdzie plan inwestycji jest rozłożony do 

roku 2041.  Innych wniosków nie zgłoszono.  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita 

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

godz.17.45 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann  

                                                                                                 Przewodnicząca  

                                                                                                    Rady Gminy Cisek 

  

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk  
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