
Protokół 

z obrad XXXVII  SESJI RADY GMINY CISEK 

z dnia 20 października    2014r.-godz.14.00      

                                                 

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

otworzyła i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 14 (nieobecny: Radny Kaduk Jan, dwóch 

radnych : Stania Gerard i Wurst Alojzy spóźniło się  ) . Obrady XXXVII 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. 

Ad.2 Przewodnicząca odczytała porządek obrad i zapytała o uwagi do porządku obrad. 

Zmieniono pkt.8 polegający na zmianie kolejności  podejmowania uchwał  budżetowych .   

Po zmianach porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółów  z obrad XXXV i XXXVI 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 oraz przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych. 

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

    Cisek w okresie od 25 sierpnia 2014 do 20 października 2014r. 

7. Informacja  Wójta Gminy nt. realizacji budżetu gminy za I półrocze 2014r. 

    a/ przedstawienie  Uchwały Regionalnej  Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji  

        dotyczącej przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. 

    b/ przedstawienie opinii komisji stałych rady, 

    c/ dyskusja   

8.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

     a/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ,   
     b/ zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska                        

         i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

     c/  zmian do budżetu gminy na 2014r. 

     d/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na2014.    

     e/ sprawie udzielenia dotacji w roku 2014 na prace konserwatorskie, restauratorskie                       

         i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków 

      f/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   

         Alkoholowych na 2015r, 

       g/przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami  

          pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego                           

          w  2015r”, 

       h/określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek, 

 9.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

10.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 
 

 

 

 

 



Przyjęcie porządku obrad poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                           – 12 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   – 0 głosów, 

Porządek obrad jednogłośnie przyjęto.  

 

Ad.3. Przystąpiono do przyjęcia protokołów .  

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała    o uwagi i wnioski do protokółu z obrad 

XXXV sesji z dnia 25 sierpnia 2014r. Radni nie wnieśli żadnych uwag. Przyjęcie protokołu 

poddano pod głosowanie :  
 

za przyjęciem                           – 12 głosów, 

przeciw                                       - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   – 0 głosów, 

Protokół z obrad XXXV Sesji  jednogłośnie przyjęto. 

 

Przystąpiono do  przyjęcie protokółu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Cisek. 

Przewodnicząca zapytała o uwagi do protokółu z obrad sesji tj. 11 września  2014r.              

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

głosowanie: 

za przyjęciem                          –  12 głosów, 

przeciw                                      -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   - 0 głosów,   

Protokół z obrad z XXXVI  sesji jednogłośnie przyjęto. 

 

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

działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 25 sierpnia   do  2014r. do 20 października  

2014r. 

► poinformował o zebraniach wiejskich w sprawie wytypowania zadań do realizacji                        

z funduszu sołeckiego. 

► poinformował o uroczystościach dożynkowych, które odbywały się w sołectwach, były 

wspaniale zorganizowane, podziękował organizatorom za wkład pracy. 

► nasza orkiestra dęta wystąpiła w Opolu w konkursie pn.  „ opolskie szmaragdy”, 

► w sołectwie Landzmierz odbyło się zebranie w sprawie realizacji budowy kanalizacji , 

► odbyło się szereg spotkań WZIR-u z mieszkańcami w sprawie podtopień powstałych                     

w wyniku obfitych opadów, 

► poinformował, o ukończeniu budowy mostu na Odrze, most zostanie oddany do użytku 

dnia 17 października 2014r. 

► poinformował o podpisaniu umowy na dowóz uczniów do szkół,  

► poinformował o przetargach: na remont budynku świetlicy w Dzielnicy, na dostawę oleju 

opałowego oraz na dostawę węgla, wymienił firmy, które startowały do przetargu oraz 

wymienił które wygrały. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

 

14.20 dołączył radny Stania Gerard  
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Ad.5. Przewodniczącej Rady Gminy Cisek przedstawiła informacje i komunikaty                   

o działaniach w  okresie międzysesyjnym tj. od 25 sierpnia 2014r. do 20.10.2014r. Informacja 

przewodniczącej stanowi załącznik nr 4 do protokołu  sesji. Przedstawiła analizę oświadczeń 

majątkowych . 

Radny Gerard Stania zapytał czy wymienione uwagi  należy sprostować w Urzędzie 

Skarbowym Kędzierzyn-Koźle ? 

Pani Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk wyjaśniła, że nie ma takiej potrzeby, tylko nie 

popełniać tych samych błędów w następnych oświadczeniach. Innych pytań nie zgłoszono.  

 

Ad 6. Udzielono głosu przewodniczącym komisji stałych rady , którzy przedstawili  

informację  z działalności za  okres od 25 sierpnia  2014 do 20 października  2014r. 

Informacje przedstawiano na podstawie protokółów komisji, które mieszczą się                            

w dokumentach komisji:.  

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

przedstawiła informację z działalności tej komisji, komisja oprócz omówienia  wykonania 

budżetu za I półrocze 2014 odbyła jeszcze dwa posiedzenia 01 września 2014r oraz                       

14 października 2014r.  

Pozostałe komisje uczestniczyły we wspólnych posiedzeniach w sprawach : omówienia 

wykonania budżetu za I półrocze 2014r. oraz omówienia stawek podatkowych na 2015r. 

 

Ad 7.  Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014r, została 

omawiana przez komisje stałe Rady Gminy Cisek: gospodarczo –budżetowa dnia 26 września 

2014r. natomiast pozostałe komisje omawiały wspólnie dnia 29 września 2014r. Komisje nie 

wniosły żadnych zastrzeżeń do omawianej informacji . Ustalono, że nie ma potrzeby 

ponownego przedstawiania informacji z realizacji budżetu.   

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała Uchwałę Nr  370/2014                     

z  8 września 2014r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii               

o informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014roku., która stanowi załącznik nr 4 do 

protokółu sesji. Protokół komisji stałych  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.  

Komisja gospodarczo - budżetowa również nie wniosła żadnych zastrzeżeń do omawianej 

informacji . 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.  

 

Ad.8. Podjęcia uchwał . 

 

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            

1.256.500,00 zł.. Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Pani Alina Hanisz. 

Przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej Leonard Basista poinformował, że komisja 

omawiała projekt i pozytywnie go  zaopiniowała.   Radni nie wnieśli żadnych uwag do 

omawianego projektu. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie :    

za przyjęciem                           -13 głosów, 
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przeciw                                      -0 głosów , 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała Nr XXXVII/ 217 /2014 z dnia z dnia 20 października  2014r, w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, została jednogłośnie  podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 6  do  protokółu sesji. 
 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej                                

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska       i Gospodarki Wodnej w Opolu  do 

kwoty 1 987 0000,00zł na wyprzedzające finansowania  zadania pn. Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Landzmierzu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013., działanie 321  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.  Projekt 

uchwały omówiła Skarbnik Gminy Pani Alina Hanisz. Komisja gospodarczo-budżetowa  

również omawiała projekt i pozytywnie go  zaopiniowała  Radni nie wnieśli żadnych uwag do 

omawianego projektu . Projekt uchwały poddano pod głosowanie :    

za przyjęciem                            -13 głosów, 

przeciw                                       -0 głosów , 

wstrzymało się od głosowania    -0 głosów, 

Uchwała Nr XXXVII/ 218 /2014 z dnia z dnia 20 października  2014r, w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki płatniczej   w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska                         

i Gospodarki Wodnej w Opolu, została jednogłośnie  podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 

do protokółu sesji. 

 

Przyszedł  radny Alojzy Wurst godz.14.50.. 

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. 

dyskusja : 

Radny Basista Leonard przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej przedstawił opinię,  

komisja wnosi zastrzeżenia do zaplanowanych  środków finansowych na renowację figur 

znajdujących się w kościele w Łanach. Podanie w tym temacie zostało złożone przez parafię 

bez kosztorysu „ brak kosztorysu, brak określenia wydatku, należałoby chociaż                          

w przybliżeniu określić koszt renowacji” dlatego komisja jest przeciwna udzielenia dotacji . 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- kosztorys renowacji na kwotę 70 000zł  został złożony 

do urzędu, rachunek zostanie przedłożony po odnowieniu figur i wtedy okaże się jaki jest 

faktyczny koszt,  wyjaśnił, że renowacji będzie podlegało 7 figur. Ustalenia o udzieleniu 

dotacji na konserwacje zabytków były omawiane i kościoły które się o to ubiegały otrzymały 

kwotę: 20 000,-zł.,  dotację otrzymała Parafia Cisek, otrzymała również Parafia Sławików na 

remont kościoła w Przewozie, gdzie dotacja była nawet wyższa z racji, że kościół jest 

zabytkowy-drewniany.  

Radna Anna Ryborz- dodała do wypowiedzi Wójta, że renowacja zabytków jest bardzo 

kosztowna. 

Radny Basista Leonard-dlaczego nie złożono podania do czasu kiedy opracowywano budżet 

na 2014r.? 
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Radny Roman Adam- poinformował, ze komisja ma pretensje, dlatego, że Pani Skarbnik 

omawiając zmiany nie poinformowała komisji o przedłożeniu kosztorysu renowacji figur. 

Wójt Gminy Cisek wyszedł z obrad sesji po kosztorys, poinformował ,że kosztorys jest 

wystawiony przez pracownię konserwatorską , figury które mają być odrestaurowane  nie są 

małe, mają ok. 2 m wysokości .  Przedłożył Radzie kosztorys renowacji figur mieszczących 

się w Kościele Parafialnym w Łanach.,  wyjaśnił, że niektóre dochody przy konstrukcji 

budżetu  są określane zaliczkowo, o wszystkich zmianach komisja jest informowana, nie 

podjecie proponowanej zmiany nie pozwoli na uruchomienie środków, parafia musi wpłacić 

zaliczkę wtedy zostanie rozpoczęta renowacja. 

Pani Skarbnik Alina Hanisz wyjaśniła, że podanie Parafii w sprawie dotacji wpłynęło                      

w kwietniu 2014r. tylko nie dołączono kosztorysu. 

Radny Adam Roman – przypomniał swoje pytanie które zadał na komisji przed sesją  „czy 

jest kosztorys”? Pani skarbnik odpowiedziała, że kosztorysu nie ma. Teraz się okazuje,                 

ze kosztorys jest w urzędzie.   

Radny Basista Leonard- poinformował, że komisja się nie sprzeciwia tylko komisji chodzi              

o zachowanie procedur urzędowych, nie składa się podania o dofinansowanie takiej kwoty 

pod koniec roku, przy uchwalaniu budżetu podania nie było dlatego zaplanowano tylko 

10 000,-zł, obecnie radni mają podjąć uchwałę o dotacji w kwocie 20 000zł bez żadnego 

kosztorysu, żądał zapewnienia, że wszystkie podania będą tak załatwiane jak podanie                     

z Kościoła Parafialnego z Łan.  

Radna Anna Ryborz-   nie dajemy dotacji w kwocie 70 000,-zł tylko wyrażamy zgodę na 

kwotę 20 000,-zł tak jak otrzymały wcześniej pozostałe kościoły. 

Radny Adam Roman –proponuje aby projekt uchwały w sprawie  udzielenia dotacji w roku 

2014 na prace konserwatorskie, restauratorskie   i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru  zabytków dla kościoła w Łanach podjąć na następnej sesji „księdzu się nie 

spieszyło, a nam się ma speszyć, o wniosku nikt nie wiedział, wstępna wycena mogła być 

wcześniej, gdyby ta wycena była chociażby we wrześniu br. Nikt nie zamierza dotacji 

zmniejszać”. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  –w kwestii dotacji na remont 

naszych kościołów było jedno ustne porozumienie radnych które funkcjonowało, kościoły               

są dziedzictwem naszym , naszych dziadków, o które dbają nasi księża, radni i mieszkańcy. 

Wójt Gminy Cisek- przypomniał radnym, że na etapie uchwalania  budżetu gminy w grudniu 

2013r był problem aby go „dopiąć”, ponieważ nie wszystkie środki finansowe zewnętrzne 

spłynęły, ponieważ dochody prognozuje się zaliczkowo. Podjęcie uchwały o dotacji 

upoważnia Wójta do spisania umowy , proboszcz parafii musi się z tej dotacji w terminie 

rozliczyć. 

Radny Basista Leonard- jeżeli decyzja zapadnie dzisiaj , to proboszcz podziękuje Wójtowi na 

kazaniu.         

Radna Lewicka Kazimiera-na koniec kadencji radni zaczynają się dzielić na obozy, przez           

4 lata zawsze dochodziło się do porozumienia, dlaczego na koniec kadencji ma pozostać 

„niesmak”, komisji gospodarczo-budżetowej zapewne chodzi o to dlaczego „niektóre decyzje 

podejmuje się za pięć dwunasta”. 

Zakończono dyskusję   
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Innych uwag nie zgłoszono . Projekt uchwały poddano po głosowanie: 

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów 

Uchwała Nr XXXVII/219/2014 Rady  Gminy Cisek z dnia  20 października 2014r.                    
w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 8 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 XXXVII/220/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 20 października  2014r.                    

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2014 na prace 

konserwatorskie, restauratorskie    i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  

zabytków. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, poinformowała ,że 

dotacja jest przeznaczona  na odnowienie 7 figur w Kościele Parafialnym w Łanach.  Radni  

nie wnieśli  żadnych pytań . Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 10 głosów, 

przeciw                                    – 3 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -1 głosów 

Uchwała Nr XXXVII/221/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 20 października  2014r.                    

w sprawie  udzielenia dotacji w roku 2014 na prace konserwatorskie, restauratorskie                       

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków większością głosów 

została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10  do protokółu sesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015. Projekt uchwały omówiła Małgorzata 

Siegmann -Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Przewodnicząca komisji oświaty Donata Proksza poinformowała, że projekt był omawiany i 

opinia komisji jest pozytywna. Radni nie wnieśli żadnych pytań . Projekt uchwały poddano 

pod głosowanie;  

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -0 głosy 

Uchwała Nr  XXXVII /222/ 2014 Rady Gminy Cisek z dnia 20 października  2014r.                       

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2015  jednogłośnie  została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Cisek z organizacjami    pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego  w 2015r.” Udzielono głosu Wójtowi Gminy który omówił projekt 

uchwały . Przewodnicząca komisji oświaty Donata Proksza poinformowała, że projekt był 

omawiany i opinia komisji jest pozytywna. Żadnych pytań nie zgłoszono. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za  przyjęciem                            - 14 głosów, 

przeciw                                        – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania    –  0 głosów  

Uchwała Nr XXXVII/223/2012  Rady Gminy Cisek z 20 października 2014 r. w sprawie    

przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami    

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego                   

w 2015r.” została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokółu sesji.  

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości 

na terenie gminy na 2015r . Stawki podatków od nieruchomości omawiano na wspólnym 

posiedzeniu komisji dnia 14 października2014r.  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  XXXVII/224/ 2014 Rady Gminy Cisek z dnia 20 października  2014r.                     

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek . 

została jednogłośnie podjęta . Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokółu sesji. 
Przedyskutowano stawki podatku od środków transportowych i ustalono, aby pozostawić               

na tym samym poziomie więc obowiązuje dalej uchwała podjęta w 2013r.    

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad.9. Radny Dawid Furman- zapytał w sprawie zarurowania rowu, gdzie miały być wycięte 

drzewa, a okazało się, że może zostać wycięte tylko jedno drzewo. 

Wójt Gminy Cisek- drzewa nie powinny kolidować a rury można położyć inaczej niż 

planowano. 

Sołtys Kurfeld Alfred- należy się spotkać na miejscu i ustalić. 

 

Radny Adam Roman- zapytał o kwotę 43 000,-zł w dziale- transport i łączność? Zapytał                   

o zmniejszenie wydatków na remont drogi na tzw.Kotliny w Cisku? Zapytał odnośnie 

ogłoszenia przetargu na dzierżawę terenów rekreacyjnych w Kobylicach na użytkowanie 

rolnicze, czy nie zablokujemy sobie możliwości ,gdyby zjawił się inwestor? Zabrudzenia 

zniszczenia dróg przez budowę wałów przeciwpowodziowych? Radny uważa, że powinno się 

zrobić dokumentację stanu dróg przed rozpoczęciem inwestycji. Obecnie zniszczenia dróg 

mogą być zrzucane na firmę budującą most. 

 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- jest to kwota zabezpieczona na remont mostku na drodze 

gminnej, który wykona firma robiąca wały przeciwpowodziowe, z tej kwoty zakupiono 

również kamień z przeznaczeniem uzupełnienie ubytków w drogach gminnych                                 

w miejscowościach :Łany, Błażejowice, Miejsce Odrzańskie, poinformował, że ul. Jama                  

w Przewozie będzie wyremontowana przez firmę budującą wały przeciwpowodziowe. 
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Całkowity koszt remontu drogi na Kotliny wynosi 1 700 000,-zł , planowana inwestycja 

jeszcze się nie rozpoczęła i nie wiadomo czy się rozpocznie, dlatego zdecydowałem, że droga 

ta, zostanie na razie tylko wykorytowana i utwardzona-koszt ok.50 000zł , na czas budowy to 

wystarczy.  

Odnośnie przetargu na dzierżawę działki rekreacyjnej w Kobylicach, wyjaśnił, że na 

dzierżawę zostanie spisana umowa , gdzie ten temat będzie uregulowany mianowicie będzie 

możliwość rozwiązania umowy z rocznym wyprzedzeniem  

Wójt rozmawiał z wykonawcą wałów przeciwpowodziowych, który zapewniał, że 

zabrudzenia będą usuwane  a drogi zniszczone będą remontowane, wszelkie incydenty 

zgłaszać Wójtowi, można nawet zrobić zdjęcie gdzie będzie widoczna   data i godzina  

zajścia, wtedy prościej można będzie udowodnić. 

 

Radna Ryborz Anna- zgłosiła drogę powiatową przez Lipowinę w kierunku Przewozu, jest 

coraz bardziej zniszczona, prosiła o kamień na utwardzenie poboczy przy tej drodze jak 

również o wygospodarowanie środków finansowych na remont mostku. Zgłosiła ul. Polną               

w Przewozie, której remont byłby ważniejszy aniżeli remont ul. Jama. Zapytała w sprawie 

remontu dachu na świetlicy w Przewozie? 

Sołtys Torka Marcin stwierdził, że na Lipowinie nie ma dziur tylko asfalt jest zerwany 

podobnie jest na ul. Krótkiej w Przewozie. 

Wójt Gminy Cisek – na mostku należy zmienić nawierzchnię, ewentualnie zmniejszyć tonaż, 

budowa wału musi być kontynuowana, jeżeli zniszczą drogę, to możemy egzekwować aby 

partycypowali w remoncie . 

Radny Adam Roman-jeżeli „przed” rozpoczęciem inwestycji zrobi się inwentaryzację dróg . 

Wójt Gminy Cisek –nadmienił, że drogi są dla wszystkich, rolnicy też mają duży sprzęt, 

transport buraków również samochodami. 

 Odnośnie ul. Polnej, wyjaśnił, że zostanie sprawdzone jaki remont drogi zadeklarowano, 

zaproponował złożenie interpelacji. Dach na świetlicy będzie się robić. 

Zgłoszono zły stan odcinka drogi od  ul.Bełk w Cisku do Lipowiny , 

Wójt Gminy wyjaśnił- jest ogłoszony przetarg na remont. 

Radny Stania Gerard-w Podlesiu również są zniszczone drogi tzw. grobla jest rozjeżdżona 

przez ciężki transport, zaproponował aby komisja rolnictwa i pracownik urzędu sprawdziła             

w terenie stan zniszczonych dróg w miejscowościach: Podlesie, Przewóz, Roszowicki Las, 

W dalszej dyskusji zgłoszono; 

Radna Kazimiera Lewicka –zgłosiła uprzątnięcie parkingu w Cisku, oraz zaplanowanie 

remontu ul. Wodnej w Cisku. 

 

Ad.9. Zapytania sołtysów. 

Sołtys wsi  Landzmierz Sączawa Elżbieta- zgłosiła: 

a/ wykopanie rowu w kierunku posesji Talhof, ponieważ na ul. Cichej  robi się zastój wody 

opadowej, woda nie ma gdzie odpływać, 

b/ zgłosiła ustawienie lamy w pobliżu Szkoły Podstawowej w Landzmierzu. 

c/ zgłosiła zapotrzebowanie na tłuczeń z przeznaczeniem na poszerzenie drogi k/posesji 

Kowalskiego, 
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d/ wyraziła żal, że przy remoncie drogi powiatowej Cisek-Biadaczów  nie zrobiono 

chodników ani zatoczek przy przystankach autobusowych, teraz pieszy czy rowerzysta nie ma 

się gdzie podziać, aż strach chodzić ta drogą, a na przystankach nie ma gdzie wysiadać. 

Kiedyś drzewa przydrożne chroniły przechodnia. Prosiła aby zrobić chociaż te zatoczki do 

wysiadania z autobusu.   
Sołtys Kazimiera Lewicka zaproponowała ustawienie znaku „uwaga pieszy”, bezpieczeństwo 

zależy od kultury kierowców, niektórzy pędzą i nie zwracają uwagi na pieszych. 

Sołtys wsi Błażejowice zgłosił, że Błażejowice również było poszkodowane przez powódź, 

ponieważ przez nadmierna ilość wody rozerwało staw i nadmiar wody rozlał się na wieś. 

Odnośnie ul. Lipowina to poinformował, że kierowcy osobówek wymuszają na samochodach 

ciężarowych aby zjechały na pobocze. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że odnośnie remontu dróg powiatowych należy wysłać 

interpelację. 

Sołtys wsi Podlesie  Irena Grygiel – podziękowała Wójtowi za pomoc finansową przy 

organizacji dożynek wiejskich.  Podziękowanie złożyła również na piśmie. 

  

Ad.11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 Nie wpłynęła żadna odpowiedź .  Dnia 14.10.2014r. wpłynęła interpelacja Radnej Anny 

Ryborz w sprawie sprawdzenia materiału budowlanego do budowy wału 

przeciwpowodziowego. 

Ad. 12.   Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek 

Rozwita Szafarczyk słowami „zamykam obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła 

obrady- godz.16.45 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann  

                                                                                                 Przewodnicząca  

                                                                                                    Rady Gminy Cisek 

  

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk  
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