
 

                                                     Protokół 

z obrad XXXVI  SESJI RADY GMINY CISEK 

z dnia 11 września   2014r.-godz.8.
00

      

                                                
 

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

otworzyła i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 14 (nieobecni: Radny Kaduk Jan, ) . Obrady 

XXXVI Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne  i zdolne do podejmowania uchwał. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji.  Przewodnicząca Rady Gminy  Rozwita 

Szafarczyk odczytała pismo Wójta Gminy z dnia 05 września 2014r. dotyczące zwołania sesji 

w trybie pilnym. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokółu sesji. 

Przewodnicząca odczytała porządek obrad i zapytała o uwagi do porządku obrad. Zgłosiła 

zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu 4 projektów uchwał w następujących 

sprawach: 

► zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

► zaciągnięcia średnioterminowego kredytu  

► zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska                       

i Gospodarki Wodnej , 

► zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  
Przyjęcie zmian do porządku obrad poddano pod głosowanie: 

  

za przyjęciem                            - 14 głosów, 

przeciw                                      -  0 głosów , 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów, 

Zmiany do porządku obrad zostały jednogłośnie przyjęte. Porządek obrad po zmianach 

przedstawia się następująco. 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/ zmian do budżetu na 2014r. 

b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

            c/  zaciągnięcia średnioterminowego kredytu  

d/  zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska                                     

      i Gospodarki Wodnej 

e/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

       3. Wolne wnioski i zakończenie obrad XXXVI Sesji  

 

Ad. 2. Przystąpiono do podjęcia uchwał . Udzielono głosu Skarbnikowi Gminy Pani Alinie 

Hanisz, która omówiła zmiany do budżetu gminy na 2014r.poszczególnymi działami 

rozdziałami i paragrafami.  Zapewniła, że planowane kredyty nie zakłócą limitu zadłużenia. 

Gmina, w wieloletniej prognozie finansowej, wszystkie wskaźniki i limity wyszły  

pozytywnie .   Środki finansowe na spłatę pożyczki płatniczej na budowę kanalizacji w 

Landzmierzu oraz kredytu  na przebudowę drogi Cisek – Steblów są zagwarantowane 

umowami z PROW-em. Niezwłocznie po ich otrzymaniu zostaną wpłacone na poczet 

zaciągniętych zobowiązań. Jeżeli chodzi o pożyczkę długoterminową  w WFOŚ i GW                          

w Opolu na część stanowiącą wkład własny gminy przy budowie kanalizacji, to jest ona 

proponowana na bardzo korzystnych warunkach (ok. 2%) z możliwością umorzenia jej części. 

  



 

 

Wójt Gminy Alojzy Parys wyjaśnił, zasady realizacji inwestycji z dotacji unijnych, gdzie 

najpierw należy całą inwestycje zapłacić, następnie zgłasza się wykonanie  i można otrzymać 

dofinansowanie Poszczególne uchwały określają cel, kwotę ,zasady spłaty zaciągniętego 

kredytu. Kredyty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  są 

na bardzo korzystnych warunkach i mają na celu wspomóc  gminy w dziedzinie gospodarki 

wodnej  i ochrony środowiska. Podobnie jest przy inwestycji „ przebudowa drogi gminnej 

Cisek –Steblów” . Omawiane kredyty nie mają wpływu na  zakłócenie limitu zadłużenia 

Gminy określonego w przepisach o finansach publicznych. 

Na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego jak 

również z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie można otrzymać środków 

finansowych w formie zaliczki. 

Radny Basista Leonard- zamierzamy zaciągnąć kredyty i zakładamy, że będą spłacone                  

z dotacji unijnych, a co się stanie jeżeli nie otrzymamy dotacji? jakie wtedy będzie zadłużenie 

w porównaniu do dochodów Gminy? stwierdził, że „ polityka państwa  idzie w kierunku aby 

gminy się nie zadłużały”.     

Skarbnik Gminy Pani Alina Hanisz – zawsze istnieje ryzyko przy zaciąganiu kredytów lub  

pożyczek lecz w naszej sytuacji jest to konieczne dla terminowej realizacji tych zadań, gdzie  

faktury zgodnie z umową muszą być płacone na bieżąco. 

Radny Stania Gerard –zapytał o terminy zaciągania kredytów ?  

Skarbnik Gminy Pani Alina Hanisz wyjaśniła- w każdej ofercie kredytowej banki określają 

zasady spłaty: Bank Spółdzielczy określił termin spłaty kredytu średnioterminowego do 2 lat 

czyli do końca 2015r.maksymalnie, lecz  zawierając umowę  zostanie dokonany zapis, 

mówiący o możliwości  wcześniejszej spłaty-czyli z chwilą otrzymania środków  z PROW-u 

po rozliczeniu inwestycji .  Podobna sytuacja była przy budowie kanalizacji   w Kobylicach 

oraz przy remoncie placu przed Urzędem Gminy , gdzie również zaciągaliśmy kredyty, które 

spłaciliśmy  w terminie 3 dni po otrzymaniu środków finansowych z zewnątrz.            

Wyjaśniła, że pożyczka tzw. płatnicza z WFOŚiGW w Opolu jest udzielana ratami tzn. tak 

jak spływają faktury za wykonane roboty budowlane.      

Radna Kazimiera Lewicka – zaproponowała , aby omawiane projekty uchwał podjąć, 

ponieważ są zapewnione środki finansowe unijne, którymi spłacimy zaciągnięte kredyty i 

pożyczkę płatniczą. 

Radny Stania Gerard- również uważa, aby proponowane  uchwały podjąć, cel jest słuszny, 

inwestycje będą zrealizowane, a nasze decyzje będą sprawdzane przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową. 

Zakończono dyskusję.   

Radni nie wnieśli żadnych uwag do omawianego projektu. Projekt uchwały w sprawie zmian 

budżetowych  poddano pod głosowanie :    

za przyjęciem                           -14 głosów, 

przeciw                                      -0 głosów , 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr XXXVI /212/2014 z dnia 11 września 2014r, w sprawie  zmian do budżetu 

gminy została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Projekt uchwały omówiła  Skarbnik Gminy Pani Alina Hanisz. Radni nie wnieśli 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 XXXVI /213/2014 z dnia 11 września 2014r, w sprawie  zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu sesji  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w zaciągnięcia średnioterminowego   kredytu  na realizację 

zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 108212 O Cisek –Steblów” do 

kwoty 675 000,00zł”. Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Pani Alina Hanisz. Radni 

nie wnieśli 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 XXXVI /214/2014 z dnia 11 września 2014r, w sprawie  zaciągnięcia 

średnioterminowego   kredytu została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 5 

do protokółu sesji.  

  

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej                                

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska       i Gospodarki Wodnej w Opolu  do 

kwoty 1 370 000 ,00zł na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania 

pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu”. Projekt uchwały omówiła Skarbnik 

Gminy Pani Alina Hanisz.  Radni nie wnieśli 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 XXXVI/ 215 /2014 z dnia z dnia 11 września 2014r, w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki płatniczej   w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska       i Gospodarki 

Wodnej w Opolu, została jednogłośnie  podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6  do 

protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

inwestycyjnej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska       i Gospodarki 

Wodnej w Opolu  z przeznaczeniem na sfinansowanie  wydatków związanych z realizacją 

zadania inwestycyjnego  pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu” do kwoty 

866 500,00zł.. Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Pani Alina Hanisz.  Radni nie 

wnieśli żadnych uwag do omawianego projektu . 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie :    

za przyjęciem                           -14 głosów, 

przeciw                                      -0 głosów , 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr XXXVI/ 216 /2014 z dnia z dnia 11 września 2014r, w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki długoterminowej, została jednogłośnie  podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7  do 

protokółu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad.3. Radny Alojzy Wurst- zapytał czy będzie ul.Leśna częściowo wyremontowana, 

ponieważ  jest remontowana droga transportu rolnego Steblów –Cisek wszystkie maszyny, 

materiały budowlane są w pobliżu , i możnaby tańszym kosztem uzupełnić   ubytki na ul. 

Leśnej w Steblowie. 

Wójt Gminy Cisek nie potrafił odpowiedzieć w sprawie remontu ul.Leśnej. Odnośnie  

remontu drogi Steblów -Cisek wyjaśnił, że  wykonanie prac monitoruje inspektor nadzoru, 

który nie zgłaszał żadnych uchybień, podjazd pod „górkę” miał być wykonany z kostki 

brukowej natomiast resztę nawierzchni będzie wykonanej z asfaltu. 

Przedyskutowano temat remontów rowów melioracyjnych, prac jest dużo a pieniędzy mało, 

Pani Kazimiera Lewicka zapytała1.  czy na czyszczenie rowów  nie można by skorzystać               

ze środków finansowych zewnętrznych ? 2. Zapytała w sprawie zakupu posesji k/kościoła             

w Cisku, czy właściciel wyraził zgodę na dokonanie transakcji w przyszłym roku? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień –należałoby udokumentować szkody w mieniu komunalnym, 

pyza tym jest problem z wykonywaniem prac na rowach, ponieważ rolnikom zależałoby aby 

wykonywać te prace po zbiorach. Spółka wodna złożyła wniosek o dofinansowanie na 

usuwanie skutków powodzi na kwotę ok.1 360 000,- zł lecz nie otrzymała tych pieniędzy. 

Wójt zapewnił, że ponowi się rozpatrzenie wniosku, jak również rozpocznie się prace 

melioracyjne w Cisku jak tylko warunki pogodowe  pozwolą - obecnie jest ok.1 m wody             

w rowach więc  jest to niemożliwe. Odnośnie zakupu posesji Barysz, Pan Wójt wyjaśnił, że 

wysłano list  intencyjny i jest wyrażona wstępna zgoda obu stron. 

W dyskusji ustalono aby rolników  uczulić, że ziemia będzie składowana  na brzegu rowu                  

i ziemi nie będzie nikt wywoził.        

Zapytano o realizację prac przy budowie mostu w Cisku. Termin realizacji był określony              

do końca września 2014r.                                               
 

Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca   Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk 

słowami „zamykam obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz..10.
00

 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

 

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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