
Protokół 

z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 12 listopada    2014r.-godz. 14.00 
 

Ad.1. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Cisek odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury             

w Cisku. Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk  słowami  „Otwieram obrady 

XXXVIII Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła obrady ostatniej sesji VI kadencji..  

Sprawdziła prawomocność obrad na 15 radnych wszyscy obecni . Obrady XXXVIII 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.  

Powitała wszystkich zebranych:  dyrektorów szkół, radnych sołtysów, pracowników urzędu 

 Ad 2. Zapytała o uwagi  lub wnioski do porządku obrad . Zgłosiła zmianę do porządku obrad 

polegająca na wprowadzeniu pkt. 8c -projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na modernizację budynku komunalnego                         

w Dzielnicy.    

Dyskusja:  

Radny Basista Leonard- zapytał kiedy powstał problem finansowy i kiedy zdecydowano                  

o zaciągnięciu kredytu na zadanie wymienione wyżej ? Dlaczego podejmujemy uchwałę „na 

szybko”? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- zaciągnięcie kredytu było zadaniem planowanym                                   

z przeznaczeniem na realizację omawianej inwestycji, którą  rozpoczęto niedawno. 

 

Przyjęcie wniosku poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           -14 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania - 1 głos, 

Zmianę porządku obrad większością głosów przyjęto. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała porządek obrad po dokonanych zmianach .  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Cisek. 

4. Informacja dyrektorów szkół o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok    

    szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów . 

5. Informacja Wójta  Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz podsumowanie  

    swojej działalności za okres VI kadencji. 

6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach  

    podejmowanych w okresie międzysesyjnym, oraz podsumowanie swojej działalności za     

    okres VI kadencji. 

7.Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Cisek z działalności                

    za okres  VI kadencji. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach : 

     a/   zmian do budżetu gminy na 2014r. 

     b/   zmiany wieloletniej prognozy finansowej na2014r. 

     c/  zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

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 po zmianach poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         – 15 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Porządek obrad po dokonanych zmianach jednogłośnie przyjęto. 

Ad. 3 .Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do przyjęcia protokółu z obrad 

XXXVIII Sesji z dnia 20.10.2014r. Przewodnicząca zapytała o uwagi, wnioski do protokółu.. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Przyjęcie protokółu poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         – 15 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Protokół z obrad poprzedniej sesji jednogłośnie przyjęto. 

 

Ad.4. Udzielono głosu dyrektorom szkół, którzy omówili swoje informacje nt stanu realizacji 

zadań oświatowych za poprzedni rok   szkolny tj.  2013/2014, w tym o wynikach 

sprawdzianów i egzaminów. Informacje  zostały złożone w  urzędzie w dniu 31.X.2014r. 

kolejno udzielano głosu:  

-   dyrektorce  Publicznej  Szkoły Podstawowej w Landzmierzu Pani Alicja Gruszka-Bury 

omówiła swoją informację, informacja stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji 

  

- dyrektorce  Publicznej  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie Pani 

Maria Michalczyk, informacja stanowi załącznik nr 4 do protokółu sesji. Na zakończenie 

swojej wypowiedzi przekazała wyrazy podziękowała za współpracę Panu Wójtowi oraz 

Radnym Gminy. Cytuje się słowa Pani dyrektor „ W związku z tym, iż mam tylko jedną 

możliwość w ciągu roku, uczestniczenia w obradach sesji i przekazania swoich uwag  

informuję, iż śledzę bacznie protokoły z obrad. Dzisiaj dyrektorzy szkół składają informację                     

o stanie realizacji zadań oświatowych w placówkach. Rok ten był trudny, ale uwieńczony 

prestiżowa ogólnopolską Nagrodą dla szkoły i ludzi dobrej woli Gminy Cisek”. 

Następnie Pani dyrektor zacytowała wypowiedź sołtysa Roszowickiego Lasu Pana H. Wilka            

z obrad sesji z dnia 17 lutego 2014r. „Czy w Publicznej Szkole Podstawowej w Roszowickim 

Lesie zwolniono dyrektora i nauczyciela do matematyki? czy na czas nieobecności nie może 

być ustalone zastępstwo? To już trwa dwa miesiące jak Państwo Michalczykowie                            

są nieobecni    w pracy itd…” 

Pani dyrektor zadała pytanie „ czy Sesja Rady Gminy jest miejscem do bezpodstawnego 

podważania autorytetu dyrektorów, nauczycieli, czy też rodziców zaangażowanych                       

w wieloletnią pracę na rzecz szkoły i środowiska ?” 

Cytuje się wypowiedź Pani dyrektor. 

„Brak kompetencji, wiedzy Pana sołtysa H. Wilka, na temat funkcjonowania szkoły jest 

bardzo mierna skoro nie wie, że w przypadku nieobecności Dyrektora przebywającego na L-4 

obowiązki  przejmuje społeczny zastępca ,który organizuje prace szkoły. Zapewniła Pana 

sołtysa, iż zastępcą jest nauczyciel z wyższym wykształceniem i przygotowaniem 

pedagogicznym i nie sądzi ażeby Pan sołtys miał lepszą wiedzę  i kompetencje  niż społeczny 

zastępca, wieloletni nauczyciel tej szkoły. Zastępstwa były przydzielane zgodnie                                 

z harmonogramem  zajęć i dyspozycyjnością nauczycieli i księdza katechety. Poinformowała, 

że zwolnienie lekarskie spowodowane tragedią w rodzinie trwało 1 miesiąc i 1 tydzień ( nie 

dwa miesiące jak wprowadził w błąd opinię publiczną Pan sołtys).”  
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Pani dyrektor przeanalizowała nieobecności nauczycieli z kilku ostatnich latach i zdarzyły się 

jeszcze dłuższe zwolnienia lekarskie i w żadnych protokołach z sesji  nie znalazła 

zaniepokojenia sołtysa.  

„ Pozostaje mi tylko życzyć sobie i państwu sołtysa, który w obliczu czyjeś tragedii                

( a przychodzi mi w tej gminie przeżywać ją po raz drugi) nie będzie budował sobie pseudo-

popularności depcząc bezzasadnie drugiego człowieka i będzie wiedział ,że jako sołtys 

pierwszy powinien podać pomocną dłoń nie szukać okazji ażeby pod czyjąś nieobecność 

wbijać przysłowiowy –nóż w plecy. A uwierzcie szanowni Państwo Radni i Sołtysowie                      

to bardzo boli. Sądzę, że nie można przyzwalać na takie praktyki podczas sesji  w wykonaniu 

sołtysa, tym bardziej, że  sytuacja była znana w szerokim środowisku. Niedobrze świadczą              

o gminie wypowiedzi krzywdzące ludzi publikowane w protokołach.  Rzeczą jasną jest, że nie 

ma wymogu, tłumaczenia się u Pana sołtysa ze zwolnień lekarskich oraz przedstawiania 

planowanych zastępstw przez społecznego zastępcę szkoły”. Swoją wypowiedź zakończyłam 

cytatem Jana Pawła II „ Proszę Was wychowawców, którzy jesteście powołani aby wpajać 

młodemu pokoleniu autentyczne wartości życia, uczcie dzieci i młodzież tolerancji, 

zrozumienia i szacunku dla każdego człowieka.” Pani dyrektor nadmieniła, że czuje się 

spełniona jako nauczyciel i bardzo lubi swoją pracę. 

Sołtys wsi Roszowicki Las – zapytał czy chorobowe było dostarczone do Urzędu Gminy                

w Cisku? 

Pani dyrektor M. Michalczyk wyjaśniła, każde chorobowe zarówno dyrektora jak również 

nauczycieli jest dostarczane do urzędu, chorobowego nie dostarcza osoba, która jest chora, 

tylko chorobowe i inne pisma urzędowe raz w tygodniu są zawożone przez sekretarkę. Każdy 

ma prawo korzystać ze zwolnienia lekarskiego i jest przykro jeżeli ktoś kwestionuje 

zwłaszcza na obradach sesji.  

Pan sołtys uważa, że nieporozumienie wynikło z niewiedzy, gdyby taka informacja została 

podana nie byłoby tematu. 

Pani przewodnicząca zakończyła dyskusja.  

- następnie dyrektor Publicznej  Szkoły Podstawowej w Łanach Panu Alfred Kordula, 

przedstawił  informację z działalności placówki,  informacja stanowi załącznik nr 5 do 

protokółu . 

-  następnie dyrektor  Publicznego Gimnazjum w Cisku Pani Małgorzata  Szczygieł – Pander,                

omówiła informację  stanowiąca załącznik nr 6 do protokółu. Przedstawiła temat odchodzenia 

dzieci do Gimnazjum w Szonowicach, poinformowała radnych jako dyrektor robi wszelkie 

starania aby zapobiec temu incydentowi, dzieci powinny uczęszczać do naszych szkół.                

W PSP Łany odbyło się spotkanie dla rodziców  nt „oczekiwania rodziców  wobec 

gimnazjum.” Dla uczniów klas VI i ich rodziców przygotowano zaproszenia na „dzień 

otwarty gimnazjum. Uczniowie gimnazjum uczestniczą przy organizacji  imprez 

środowiskowych lub charytatywnych. Promują swoich uczniów poprzez udział w licznych 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych.    

dyskusja: 

Pani Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk- podziękowała  za przedstawienie informacji, 

potwierdziła, że szkoły chętnie biorą udział w imprezach wiejskich zapewniając występy 

artystyczne, miejscowość Kobylice zawsze może polegać na PSP Landzmierz, pełniąc 

funkcję przewodniczącej zaobserwowała podobną sytuację w innych miejscowościach, gdzie 

wiejskie imprezy były uświetniane przez PSP Łany, PSP Roszowicki Las oraz uczniów 

Gimnazjum Cisek, szkoły chętnie pokazują swoje osiągnięcia, młodzież mamy bardzo zdolną. 
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Zapytała czy szkoła organizuje kursy na uzyskanie  „karty rowerowej ”, ponieważ widać, że 

dzieci w okresie  letnim jeżdżą do szkoły rowerami. 

Wyjaśnień udzieliła Pani dyrektor Alicja Gruszka –Bury- uczniowie kl. IV szkół 

podstawowych mają organizowany kurs na „kartę rowerową”, wtedy zaprasza się Policję, 

która przeprowadza egzamin z przepisów ruchu drogowego. 

Radny Basista Leonard- podziękował dyrektorom za całokształt pracy „ są instytucja 

wychowująca nasze dzieci drugą po rodzicach” , nadmienił, że obecnie w szkołach robi się 

dużo, kiedyś tak nie było. Jako radny często spotykał się z dyrektorami, rozliczał z godzin 

nadliczbowych. Słuchając informacji przedstawionych przez dyrektorów przeliczył:  ilość 

etatów  podzielił przez ilość uczniów  i stwierdził, że  pod względem nauczania nie ma 

przesilenia. W  gimnazjum przypada 5,5 ucznia na 1 nauczyciela, w PSP Łany 6,4 ucznia             

na  1 nauczyciela, w szkołach podstawowych w Roszowickim Lesie i Landzmierzu 3,2   ten 

przelicznik jest jeszcze mniejszy. 

Wyjaśnień udzieliła Pani Alicja Gruszka Bury- obecnie wiele się zmieniło w szkolnictwie , 

nauczyciel musi mieć odpowiednie wykształcenie, te czasy, że „anglista” mógł uczyć plastyki 

lub  innego przedmiotu już dawno minęły, bywa tak, że dyrektor musi na cześć etatu 

zatrudnić  i stąd się bierze statystyka. Natomiast na wyuczenie specjalisty szkoły nie stać 

finansowo. Nauczycieli zatrudnionych na cały etat jest bardzo mało.    

Innych pytań nie zgłoszono.  

Dyrektorzy przekazali podziękowania za współpracę, złożyli  powodzenia w nadchodzących 

wyborach. 

 Ad. 5. Informacja Wójta  Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz 

podsumowanie  ,  swojej działalności za okres VI kadencji. 

- poinformował , o spotkaniach wiejskich. 

- poinformował o zimowym utrzymaniu dróg , odśnieżać będą –przedsiębiorstwo Magiera               

z Cisku oraz firma „AGROMA” Ficoń.   

- przedstawił informację z przeprowadzonych przetargów inwestycyjnych i na dzierżawę   

  nieruchomości,  

- przedstawił informację z działalności za okres kadencji, wymienił wszystkie wykonane  

  inwestycje oraz wymienił poniesione koszty inwestycji w rozdzieleniu na otrzymane dotacje  

  i na środki finansowe własne- informacja ta stanowi załącznik nr 7 do protokółu sesji. 

Podsumowanie kadencji 2010-2014 jest również na stronie internetowej gminy.  

Podziękował radnym za dobrą pracę, nasza gmina dobrze wygląda: mamy ładne drogi, 

rolnictwo dobrze się rozwija, baza oświatowa sportowa wspaniale urządzona, powstają trasy 

rowerowe ,konne, a kajakowe spływy Odrą czy pływałem czy motorówką wpisały się na stałe 

w cykl sympatycznych atrakcji gminy. Inwestycje realizowane są na miarę możliwości 

finansowych natomiast remonty lub modernizacje realizowane są na bieżąco. Można 

stwierdzić, że gmina Cisek jest przykładem dobrze funkcjonującego organizmu, gdzie zgoda 

pomiędzy władzami gminy a radnymi oraz wspólne dążenie do celu dają rezultaty. 

Odczytał  komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r.                   

w sprawach :  

► ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 

rok podatkowy 2015r., która wynosi 61,37zł/1dt - poinformował iż jest stawka niższa                       

o ok.11% w porównaniu z rokiem poprzednim..  

► średniej ceny sprzedaży drewna , obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez 

nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r., która wynosi 188,85zł/1m3 
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Zaproponował dyskusję nad odczytanymi komunikatami. Nikt z radnych nie zabrał głosu               

w dyskusji. 

Opłaty podatku rolnego utrzymano zgodnie z w/w ceną  i  przedstawiają się następująco:  

Podatek dla gruntów gospodarstw rolnych , czyli płacony przez rolników  wynosi 153,425zł  

z 1 ha przeliczeniowego (61,37 zł x 2,5q).               

Podatek rolny płacony przez podatników podatku od nieruchomości posiadających do 1 ha 

użytków rolnych  wynosi 306,85zł z 1 ha użytków rolnych (5 q żyta x 61,37 zł ).  

W zakresie podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna 188,85 zł/za 1 m3 zgodnie                                       

z w/w komunikatem. Do celów podatkowych stawkę oblicza się mnożąc przez wskaźnik 

0,220 x  188,85/1m3 = 41,547zł/ha 

Radna Anna Ryborz – zapytała o termin remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Przewozie. 

Wójt Gminy wyjaśnił, przed zima dach musi być zrobiony, został przeprowadzony konkurs 

ofert i wszystkie firmy zaoferowały koszt wyższy niż określał   kosztorys, co jest 

równoznaczne, że przewyższają środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy, dlatego 

zostaną przeprowadzone negocjacje. 

  

Ad. 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach  

podejmowanych w okresie międzysesyjnym, oraz podsumowanie swojej działalności za    

okres VI kadencji. Okres 4 lat bardzo szybko minął. W tym okresie odbyło się 38 sesji.  

Przedstawiła informację o podjętych uchwałach, których w tej kadencji podjęto 227. 

Podziękowała wszystkim za wszelakie zaproszenia do swoich sołectw, przeprosiła jeżeli nie 

skorzystała z zaproszenia, lecz jedynym powodem nieobecności była „rodzina”, którą zawsze 

stawia na pierwszym miejscu. Poinformowała, o wysłaniu  do Urzędu Skarbowego ostatnich 

oświadczeń majątkowych tej kadencji. Odczytała pisma: 

►  Wojewody Opolskiego z dnia 21.X.2014r dotyczące podziękowania Radzie i Radnym za 

konstruktywną współpracę   w minionych czterech latach. Pismo stanowi załącznik nr 7. 

► Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Opolu nr MR 

2213/Kr/5798/14 w sprawie  odpowiedzi na interpelację radnej .Pismo stanowi załącznik nr 8 

do protokołu sesji. 

►  Zarządu Dróg Wojewódzkich O/Terenowy  Głubczyce nr SDM 4021.10.2014 oraz 

Zarządu Dróg Wojewódzkich Opole nr 4021.45.2014.JS  w sprawie negatywnej  odpowiedzi 

na interpelację radnego Ditra Hałasa.  Pisma stanowią załącznik nr 9 i 10 d protokółu sesji. 

► Parafii Rzymsko-Katolickiej Łany  w sprawie podziękowania za podjętą uchwałę 

dotyczącą dotacji na odnowienie figur. pismo stanowi załącznik nr 11 do protokółu sesji. 

Pani Przewodnicząca   przypomniała radnym, którzy kandydują i których mieszkańcy 

wybiorą aby na jednej z pierwszej sesji podjąć uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta 

Gminy, ponieważ tak zaleciła kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Obecna VI 

kadencja rady nie podjęła takiej uchwały i było to błędem, a przewodnicząca musiała złożyć 

wyjaśnienie na piśmie, dlaczego nie dopilnowała podjęcia takiej uchwały. W dyskusji radni 

stwierdzili dla radnych również na rozpoczęcie kadencji podwyżka diety.  

 

Ad.7.Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Cisek z działalności                

za okres  VI kadencji. Przewodniczący stałych komisji rady przedstawili sprawozdania z prac 

w okresie kadencji.  
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W swoich sprawozdaniach wymienili ilość spotkań, frekwencję członków oraz zakres 

omawianych tematów. Sprawozdania stanowią załączniki nr 12,13,14 do protokółu sesji. 

Przewodniczący komisji : Donata Proksza- komisja oświaty, Alojzy Wurst- komisja 

rolnictwa, Kazimiera Lewicka –komisja rewizyjna, Leonard Basista –komisja gospodarczo- 

budżetowa w swoich wypowiedziach  podziękowali Wójtowi za współpracę, podziękowali 

członkom komisji za pracę   w  komisji,  przeprosili za wszystko co było złe.  

 

Ad.8. 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. Przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej 

potwierdził, że zmiany budżetowe omawiano i pozytywnie je zaopiniowano. 

Żadnych  uwag nie zgłoszono . Projekt uchwały poddano po głosowanie: 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                     – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów 

Uchwała Nr XXXVIII/225/2014 Rady  Gminy Cisek z dnia 12 listopada 2014r.                    
w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 15 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 uwag .Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 15 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów 

Uchwała Nr XXXVIII/226/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 12 listopada 2014r.                    

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr 16 do protokołu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w zaciągnięcia długoterminowego kredytu    na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania  

inwestycyjnego pn.   „ Modernizację budynku komunalnego  w Dzielnicy do kwoty 

215 000,00zł”.  Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy . Komisja 

gospodarczo-budżetowa pozytywnie zaopiniowała omawiany  projekt uchwały  Radni nie 

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

za przyjęciem                           -15 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów , 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Uchwała Nr XXXVIII /227/2014 z dnia 12 listopada 2014r, w sprawie  zaciągnięcia 

długoterminowego  kredytu została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do 

protokółu sesji.  

Zakończono podejmowanie uchwał. 

Ad.9.Radny Basista Leonard- odnośnie Związku Międzygminnego  „Czysty Region” 

przedstawił incydent przedsiębiorcy z Nieznaszyna, prowadzącego działalność gospodarczą      

w swoich zabudowaniach, gdzie również zamieszkuje z rodziną. 
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Przedsiębiorca ten, złożył deklarację pierwszą  na odbiór nieczystości nie informując, że na 

posesji jest prowadzona działalność. Po analizie deklaracji  „Czysty Region”   naliczył 

przedsiębiorcy zaległość 6 miesięcy wstecz  z tytułu prowadzenia działalności, którą 

przedsiębiorca zapłacił. Obecnie  przedsiębiorca , oczekuje od 2 miesięcy na pojemniki do 

segregacji . Radni w dyskusji stwierdzili, dlaczego przedsiębiorca  musiał nadpłacić wstecz 

pół roku jak nie odbierano mu śmieci z tytułu prowadzenia  działalności. 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił,- nie powinien płacić wstecz, jeżeli firma nie zrobiła usługi, 

przedsiębiorcy powinni złożyć deklarację z której będzie wynikało zapotrzebowanie na 

pojemniki, w przypadku przedsiębiorstwa nie ma worków tylko są kubły w kolorze żółtym, 

zielonym i czarnym, zapewnił   że zadzwoni do „Czystego Regionu” i zapyta, natomiast jak 

nie dostarczono pojemników to śmieci można załadować do worków i na pewno zostaną 

zabrane. 

Radny Sączawa Zbigniew- zapytał  kto będzie się zajmował przetwórstwem kruszywa? 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- przetwórstwo będzie polegało na suszeniu piasku                                   

i przekazywaniu do dalszej produkcji , lecz nie potrafił  określić kto się tym będzie zajmował.     

Radny Adam Roman –poinformował, że w Roszowickim Lesie jest przeładunek kamienia             

do budowy wału przeciwpowodziowego, który dużymi samochodami jest przewożony                  

do miejscowości  Przewóz, nadmienił, że przez  tę inwestycję nasze drogi są bardzo 

zniszczone, szczególnie drogi gminne.   

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- komisja rolnictwa dokonała oględzin uszkodzonych dróg, 

które   zinwentaryzowała  łącznie z materiałem zdjęciowym, jedynym wyjściem byłoby 

ustawienie znaków ograniczających tonaż.  

Radna Ryborz Anna – w temacie dróg wystosowała pismo do Zarządu Dróg Powiatowych              

w sprawie oględzin zniszczonej drogi powiatowej przebiegającej przez Przewóz , firma 

robiąca wały przeciwpowodziowe zamierza uzupełnić ubytki w drodze lecz należy mieć 

sprawę na uwadze, ponieważ firma skończy inwestycję i wyjedzie a problem zostanie. 

Ad. 10. Sołtys Sączawa Elżbieta – zgłosiła prośbę mieszkańców dojeżdżających do pracy                            

do Zakładów Azotowych, polegającą na przedłużeniu pasu na środku drogi z nowego mostu 

w kierunku Cisku.  

Radny Adam Roman potwierdził, że kończą się pasy, jest ostry zakręt i przez moment nie                          

są widoczne  światła oświetlenia ulicznego i nie jest widoczna ulica.    

Sołtys Kurfeld Alfred- zapytał , kto będzie czyścił przystanki autobusowe po kampanii 

wyborczej? 

Sączawa  Elżbieta przygotowała kilka sloganów wyborczych, zachęcających do  wzięcia 

udziału w wyborach-„ idź na wybory jak chcesz, żeby się wieś rozwijała jak do tej pory” 

„wybierz swojego kandydata, żeby rządził przez 4 lata.” „Powinniście dążyć do tego aby 

nasza gmina się rozwijała a mieszkańcom zadowolenie dawała”. 

Ad.11.Odpowiedzi na interpelacje radnych, zostały odczytane przez Panią Przewodniczącą                    

w pkt. 5. 

Ad. 12. Żadnych wniosków nie zgłoszono. Radnym i sołtysom wręczono dyplomy                            

z podziękowaniami za pracę w okresie VI kadencji, wręczono również upominek – filiżankę    

z herbem gminy .Przewodnicząca   Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami 

„zamykam obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz..18.45. 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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