
 

                                                                       Protokół 

                              z obrad XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 11 czerwca 2018-godz.16.00, 

                                      która odbyła  się w świetlicy wiejskiej Roszowickim Lesie 

  

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, wszyscy obecni  . 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. 

Ad. 2.Przewodnicząca Rady Gminy Cisek  powitała radnych, sołtysów , radcę prawnego  

i pracowników urzędu. Odczytała niżej wymieniony porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu 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. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 

a/ przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego, 

b/ przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.  

c/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu n/t   opinii           

  o  sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy za rok 2017, 

 d/  dyskusja, 

 e/  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz  

    ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

7.  Procedura absolutoryjna: 

a/  przedstawienie protokółu i uchwały  komisji rewizyjnej, 

b/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii 

  Komisji Rewizyjnej 

c/ dyskusja, 

d/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

8.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/ zmian w budżecie gminy na rok 2018 

b/  zmiany wieloletniej prognozy finansowej    

c/ zmiany uchwały Nr XII/80/2012w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadza ścieków 

d/  nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku 

e/ wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Cisek  w roli Partnera projektu  do  przygotowania  

i realizacji projektu  pn” Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie - 

Koźlu”w ramach Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020   

9.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

10.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji 



 

Przewodnicząca zapytała o uwagi lub wnioski do porządku obrad. Zgłosiła zmianę  polegającą na 

wprowadzeniu do porzadku obrad dwóch projektów uchwał : 

- w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy, 

- w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy 

Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu, 

Poinformowała o zmianie tytułu projektu uchwały, w porządku obrad jest : nadania statutu  

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku, a powinno być: zmiany statutu Gminnego Ośrodka 

Kultury w Cisku. 

Innych zmian nie zgłoszono. 

Wnioski w sprawie zmiany porzadku obrad poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                          – 15 głosów, 

przeciw                                   -    0 głosów, 

wstrzymało sie od głosowania   -0 głosów, 

Proponowane zmiany  porządku obrad jednogłośnie  przyjęto. Po dokonaych zmianach porządek 

obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu 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. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 

a/ przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego, 

b/ przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.  

c/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu n/t   opinii           

  o  sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy za rok 2017, 

 d/  dyskusja, 

 e/  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz  

    ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

7.  Procedura absolutoryjna: 

a/  przedstawienie protokółu i uchwały  komisji rewizyjnej, 

b/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii 

  Komisji Rewizyjnej 

c/ dyskusja, 

d/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

8.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

a/ zmian  w budżecie gminy na rok 2018 

b/  zmiany wieloletniej prognozy finansowej    

c/ zmiany uchwały Nr XII/80/2012w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadza ścieków 

d/  zmiany statutu Gminnego Ośrodka  Kultury w Cisku 
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e/ wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Cisek  w roli Partnera projektu  do  przygotowania  

i realizacji projektu  pn” Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie 

– Koźlu” w ramach Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

f/ wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek  

g/ przekazania w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy 

Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu, 

9.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

10.  Informacje oraz zapytania sołtysów, 

11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych, 

12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji 

 

Ad 3. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała o uwagi do protokołu z obrad poprzedniej sesji 

tj z dnia 27 kwietnia 2018r.  Nie zgłoszono żadnych uwag do protokołu.Przyjęcie protokołu z obrad 

poprzedniej sesji 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  Wójtowi  Gminy, który przedstawił sprawozdanie  z działalności w okresie 

międzysesyjnym tj od 27 kwietnia 2018r do 11 czerwca 2018r. 

- dnia 6 maja 2018 r odbył się dzień strażaka w Cisku, 

- dnia 7 maja 2018r.  odbyła się  "Gala Samorządowa OSP" w Opolu, 

-poinformował o walnych  zebraniach w Euregionie Pradziad, Śląskim Stowarzyszeniu oraz 

 w Związku Gmin Śląska Opolskiego.   

- poinformował o impezie gminnej "Festyn przy fontannie",który zorganizowano  z okazji 200-lecia 

istnienia  szkoły w Cisku ,70-lecia Gminnej Biblioteki  i 40 lecia Gminnego Ośrodka Kultury  

równiez w Cisku, 

- dnia 3.06. 2018r.odbyły się zawody pożarnicze   , 

- poinformował o konferencji historycznej , która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku 

-poinformował o spotkaniu z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, którego tematem było   

remont odcinka drogi w Kobylicach, odwodnienie tego odcinka jest w gestii  gminy, 

- poinformował o pracach remontowych przy budynku komunalnym w Cisku, koszt wstępny 

adaptacji pomieszczeń na parterze dla  poczty, policji  wynosi 145 000zł, 

-poinformował o rozstrzygnięciu  programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

 o charakterze wielopokoleniowym "Otwarte Strefy Aktywności" , gdzie nasza gmina otrzymała 

dofinansowanie w kwocie 24 900zł, 

-poinformował o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji w Cisku, ustalono kolejny 

przetarg na 15 czerwca 2018r, oferent  Zakład Budownictwa Ogólnego  zaoferował cenę   

4 525 071,21zł, a gmina na ten cel ma przeznaczone 3 446 000,00zł, 
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- poinformował, o piśmie rodziców kl.III  Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lasie  

w sprawie przeniesienia tych uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku, ustalono, że 

rodzice tych dzieci muszą wyrazić indywidualnie na piśmie chęć przeniesienia dziecka do kl.IV  

w Cisku , 

- poinformował o podwyżce opłat za wywóz śmieci, roznoszeniem korespondencji w tym temacie 

zajmą się sołtysi ponieważ wszyscy mieszkańcy muszą być poinformowani, wyjaśnił, że wcześniej 

zapewniano, że nie bedzie podwyżki a teraz planuje się podwyżkę o 2,50zł od osoby, czyli płacono 

12,50 zł od osoby a po podwyżce będzie  15,00zł, na wzrost cen  mają wpływ ceny paliwa, 

segregacja, opłata za wysypisko, mimo informacji dużo odpadów nie jest wysegregowanych, 

poinformował, że jest to pierwsza podwyżka od 5 lat, przedstawił radnym zestawienie dochodów 

 i wydatków w roku 2017z prognozą na 2018-2019 według aktualnych cen, z  przedstawionej 

analizy wynika, że jedynie do Gminy Kędzierzyn-Koźle Czysty Region nie dopłaca natomiast do 

pozostałych 11 gmin "Czysty Region" dopłaca. 

Analiza dochodów i wydatków stanowi załącznik do pkt 4 porządku obrad,  

- poinformował o kontroli finansowej w urzedzie, którą przeprowadza  Regionalna  Izba 

Obrachunkowa z Opola, 

- podziękował organizatorom za przygotowanie sali w Roszowickim Lesie na prowadzenie obrad 

sesji, 

dyskusja; 

Radna Głombik Ewa  zapytała co ma wpływ na wydatki za wywóz śmieci  w gminach, że gminy są 

na "-",  

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- głównie ceny paliwa, porównał zwartą zabudowę miasta  

z zabudową wiejską, 

Radna Lewicka Kazimiera- zasugerowała aby do odpadów biodegradowalnych zastosować zniżkę 

w opłatach wtedy  mieszkańcy wsi  gromadziliby te odpady na kompostownikach. Z odbiorem tych 

odpadów jest problem, ponieważ mieszkańcy wrzucają "zielone" do pojemnika , odbiór jest co 2 

tygodnie , w tym czasie trawa  jest rozłożona  nastepnie jest to wrzucone na auto i finał jest taki , 

 że ze śmieciary kapie śmierdząca ciecz , zabrudza drogę i znowu są pretensję,że śmierdzi i jest 

brudno na drodze. Uważa,że gdyby śmieci biodegradowalne mogły być zagospodarowane 

na posesji i gdyby z tego tytułu była mniejsza opłata za wywóz nieczstości to by się sprawdziło na 

wsi a firma zaoszczędziłaby czas i pieniądze. 

W dyskusji  stwierdzeno, że z pewnością odbiór odpadów biodegradowalnych ma wpływ na cenę 

wywozu.  

Zakończono dyskusję.  

Ad.5. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła informację ze swojej działalności  

w  okresie   międzysesyjnym tj. od 27 kwietnia 2018r do 11 czerwca 2018r.Informacja stanowi  

załącznik  do protokołu sesji. 

Ad.6.  Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który  poinformował, że sprawozdanie z wykonania 

budżetu za rok 2017 było omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji,na którym przedstawiono: 

a/  informację nt. sprawozdania finansowego  za rok 2017, 

b/  informację o stanie mienia komunalnego Gminy  na dzień 31.12.2017r. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  zapytała radnych czy jest potrzeba 

omawiania sprawozdania z wykonania budżetu, jak również sprawozdania finansowego Gminy 

przedstawiającego  :  

- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, 

- bilans z wykonania budżetu państwa , jednostki samorządu terytorialnego, 

- zestawienie zmian w funduszu  jednostki, 

- rachunek zysków i strat jednostki, 

Radni stwierdzili jednomyślnie „ nie ma takiej potrzeby”, ponieważ wszystkie komisje rady 

omawiały w/w tematy na posiedzeniach  :  

-   rewizyjna  dnia 17 i 28 maja 2018r.  

-  wspólne posiedzenie komisji  dnia 17 maja 2018r. 

W posiedzeniach komisji uczestniczył Wójt Gminy Alojzy Parys i Pani Alina Hanisz-Skarbnik 

Gminy, którzy  omówili sprawozdania oraz udzielali wyjaśnień  do omawianych zagadnień. 

Protokół ze wspólnego  posiedzenia komisji stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała Uchwałę Nr 133 /2018 z dnia                    

16  kwietnia 2017r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej  opinii                           

o  sprawozdaniu  Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2017r.  Opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu. 

Dyskusja :  

Radny Golasz Tomasz i Radna Ryborz Anna – w swoich wypowiedziach potwierdzili, że temat 

wykonania budżetu za 2017rok szczegółowo omówiono na wspólnym posiedzeniu  komisji   

 

Przystąpiono do  podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy 

wraz ze   sprawozdaniem z wykonania budżetu . Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita 

Szafarczyk odczytała projekt uchwały.  Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu uchwały. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           - 15 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -  0 głosów, 

Uchwała  XXXV/206/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze   sprawozdaniem z wykonania budżetu 

jednogłośnie została podjęta. Uchwała stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu.    

Ad.7.  Przystąpiono do procedury absolutoryjnej. Udzielono głosu Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej Annie Ryborz, która odczytała: 

a/  protokół nr 0012.2.2018 z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu oraz  analizy informacji                

o stanie mienia komunalnego , 

b/  uchwałę nr 1/2018 komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium. 

Protokół i uchwała komisji stanowią załączniki nr 6,7 do protokółu sesji.   
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Przewodnicząca Rady Gminy odczytała  Uchwałę Nr 273/2018  z dnia 30 maja 2018r. Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii  nt wniosku  Komisji Rewizyjnej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokółu sesji. 

Dyskusja: 

Radny Stania Gerard podziękował komisji rewizyjnej za przeprowadzenie kontroli  wykonania 

budżetu gminy za rok 2017, zapytał  " czy coś ściągnięto?" z   zaległości podatkowych  

skierowanych do egzekucji komorczej na kwotę: 37 123,23zł? 

Skarbnik Gminy Alina Hanisz udzieliła wyjaśnień-wykazana w sprawozdaniu zaległość jest 

sukcesywnie ściągana jeżeli jest to możliwe, a jeżeli były jakieś wpłaty z tego tytułu to dotyczą one 

wpływów roku 2018 i będą wykazane w informacji wykonania budżetu za I półrocze 2018r. Będąc 

przy głosie Pani Skarbnik wyjaśniła jakie podejmuje się czynności jeżeli podatnik nie odbiera 

korespondencji jak również kiedy nie są ustaleni spatkobiercy.      

Radny Stania Gerard zapytał o umorzenia na kwotę: 3 346,00zł? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień, że umorzenia dotyczyły zdarzeń losowych. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej  Tomasz Golasz dodał do dyskusji, bywa tak,że 

dłużnik potrzebuje zaświadczenie o niezaleganiu i wtedy wpłaca całą zaległość , taka sytuacja miała 

miejsce pewnego dłużnika z Błażejowic.  

Zakończono dyskusję.   

 

Przystąpiono do  podjęcia uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.   Radni nie zgłosili żadnych uwag  

do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                     - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania -  0 głosów,      

Uchwała Nr XXXV/207/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik 

 nr 9 do protokółu sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk złożyła Wójtowi gratulacje za udzielone 

absolutorium.  

Wójt Gminy podziękował radnym za konstruktywną i wzorową współpracę , za udzielenie  

absolutorium, „ razem tworzymy coś dobrego " „ stanowicie wspaniałą grupę ludzi, z którymi 

można współpracować”  podziękował za współpracę  -Skarbnik Gminy Pani Alinie Hanisz ,   

Przewodniczącej Rady Gminy Pani Rozwicie Szafarczyk, Panu Sekretarzowi  Jerzemu Groeger, 

pracownikom urzędu  oraz sołtysom.    

 

Przystapiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian  w budżecie gminy na rok 2018. Udzielono 

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

rozdziałami i paragarafami po stronie dochodów i wydatków. 
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Dyskusja : 

Radna Ryborz Anna zapytała w sprawie zakupu radiowozu dla Policji? Remontujemy budynek 

i dofinansowujemy zakup radiowozu czy zachowamy płynność finansową? 

Skarbnik Gminy Pani Alina Hanisz udzieliła wyjaśnień odczytując pismo Policji w tym temacie,  

z którego wynika,że wszystkie gminy ościenne przeznaczają taką samą kwotę tj. 7.400zł, 

potwierdziła, że płynność finansowa jest zapewniona. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- Pani Skarbnik zrobiła kalkujację, takie  zalożenia ustalono , 

środki finansowe na zakup radiowozu będą przekazane  do powiatu. 

Radny Stania Gerard- zapytał w sprawie środków finansowych ( 73 412zł) przeznaczonych dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej?  

Skarbnik Gminy Pani Alina Hanisz udzieliła wyjaśnień – zakup paliwa, utrzymanie 

bojowe,utrzymanie pomieszczeń, część tych środków jest przeznaczona jako dotacja dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej, 

Pani Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk dodała do wypowiedzi - Pan Gerard jest strażakiem to 

powinien wspierać działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, strażacy są zawsze tam, gdzie 

istnieje potrzeba, środki finansowe przeznaczone na działalność straży nie są środkami 

zmarnowanymi, są zawsze wzywani do zdarzeń i ochrony. 

Wójt Gminy dodał do wypowiedzi, że wydatków nie da się przewidzieć do przodu i są planowane 

na wydatkach roku poprzedniego. 

Komisja gospodarczo budżetowa- budżetowa omawiała zmiany i pozytywnie je zaopiniowała. 

Zakończono dyskusję. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjeciem                           - 15 głosów, 

przeciw                                    -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,  

Uchwała Nr  XXXV/208/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian  

 w budżecie gminy na rok 2018 została jednogłosnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu sesji  

 

Przystapiono do podjęcia uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej . Udzielono 

głosu Skarbnik Gminy Pani Alinie Hanisz, która omówiła projekt uchwały. Komisja gospodarczo-

budżetowa omawiała zmiany i pozytywnie je zaopiniowała 

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjeciem                           - 15 głosów, 

przeciw                                    -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,  

Uchwała Nr  XXXV/209/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie  została 

jednogłośnie podjęta zmiany wieloletniej prognozy finansowej.Uchwała stanowi załączik nr 11 do 

protokołu sesji.  
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Przystąpiono do  podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/2012w sprawie 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który 

omówił projekt uchwały oraz odczytał korespondencję z prokuratury K-Koźle. Poinformował, że 

konsekwerncją zapisu jest fakt , że nie trzeba płacić za przyłącz wodociągu do bydynku, kiedyś 

płaciło się 1500,- zł.,usunięcie awarii  przed licznikiem równie nie powinno się płacić.   

dyskusja: 

Radny Wurst Alojzy – poinformował, że miesiąc temu dokonano przyłącza wody w Steblowie 

trzeba było zapłacić, 

Radny Stania Gerard-poinformiwał o fakcie, że zrobiono przyłącz i opłatę za przyłącz pobrano.    

Ustalono, że zaprosimy Presesa Spółdzielni Usług Rolniczych na obrady sesji i wtedy zostaną 

wyjaśnione wszelkie uwagi. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                    -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,  

Uchwała Nr XXXV/210/2018/Rady Gminy Cisek  z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XII/80/2012w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadza ścieków została 

jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Przystąpiono do  podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka  Kultury w Cisku. 

Udzielono glosu dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku, który omówił projekt uchwały. 

Poinformował, że już w 2013 roku podejmowano uchwałę w sprawie zmiany statutu lecz uchwała 

ta została uchylona przez  Nadzór Wojewody Opolskiego. 

Udzielono głosu  radczyni prawnej Pani  J.Kolan, która wyjaśniła, błędy poprzedniej uchwały 

polegające, na tym, że pominięto "nadzór na biblioteką " ten element składowy został 

wprowadzony nową ustawą o bibliotekach. Nie zgłoszono żadnych pytań. Projekt uchwaly poddano 

pod głosowanie:    

za przyjęciem                           - 15 głosów, 

przeciw                                    -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,  

Uchwała Nr XXXV/211/2018/Rady Gminy Cisek  z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany 

statutu Gminnego Ośrodka  Kultury w Cisku została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu.  

 

Przystąpiono do  podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Cisek   

w roli Partnera projektu  do  przygotowania i realizacji projektu  pn” Strefa rekreacji osiedla Stare 

Miasto rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie – Koźlu” w ramach Działania 10.2 Inwestycje 

wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Cisek. 
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Dyskusja: 

Radna Ryborz Anna zapytała o koszty finansowe z tego tytułu?  

Wójt  Gminy udzielił wyjaśnień,że gmina nie ponosi żadnych dodatkwych kosztów, jesteśmy tylko 

partnerami. Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie;    

za przyjęciem                           - 15 głosów, 

przeciw                                    -   0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,  

Uchwała Nr XXXV/212/2018/Rady Gminy Cisek  z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Cisek  w roli Partnera projektu  do  przygotowania  

i realizacji projektu  pn” Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie 

– Koźlu” w ramach Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, została 

jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Przystapiono do podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. Przewodnicząca Rady 

Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała projekt uchwały oraz odczytała pismo Wojewody Opolskiego  

PN.III.4100.66.2018 z dnia 28 maja 2018r. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie obniżenia 

wynagrodzenia Wójta , gdzie min. jest określony  termin podjęcia uchwały : do 30 czerwca 2018r,  

Dyskusja:    

Radny Golasz Tomasz – zapytał, dlaczego Rada Gminy ma podejmować uchwałę o obniżeniu 

wynagrodzenia Wójta Gminy ?  

Udzielono głosu Joannie Kolan radcy prawnej, która wyjaśniła, że 15 maja 2018r. weszło 

 w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, 

które obliguje Radę Gminy do podjęcia uchwały obniżającej o 20 % zasadnicze wynagrodzenie 

wójta i ich zastępców. Proponowane w projekcie uchwały wynagrodzenie jest zgodne 

z w/w rozporządzeniem. 

Przewodnicząca Rady  Rozwita Szafarczyk -udzielono absolutorim za dobre wykonanie budżetu, 

 a teraz mamy obniżyć wynagrodzenie,  

Zakończono dyskusję.  

ogłszono 5 min przerwy 

Po przerwie przystąpiono do głosowania: 

za przyjęciem                           – 0 głosów, 

przeciw                                    - 15 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -0 głosów, 

Uchwała nie została podjęta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu sesji 

Przystapiono do podjęcia uchwały w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na 

Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji 

oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu.  
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Udzielono głosu Wójtowi Gminy ,który omówił projekt uchwały. Wszystkie Gminy Powiatu 

Kędzierzynsko-Kozielskiego przeznaczą na ten cel 7 400zł. Radni nie zgłosili żadnych pytań. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                           –  15 głosów, 

przeciw                                    -     0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania   -  0 głosów, 

Uchwała Nr XXXV/213/2018/Rady Gminy Cisek  z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie  

przekazania w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji  

w Kędzierzynie – Koźlu została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do 

protokołu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał. 

 

Ad 9.  Zapytania i oświadczenia radnych, 

Radna Ryborz Anna – zapytała w sprawie budowy mostu na rzece Odrze w Przewozie w tym 

miejscu, gdzie jest położona kładka w czasie imprezy"spływ pływadeł", uzasadnieniem mogłoby 

być połączenie dwóch miejscowości Dziergowice-Przewóz, łączenie dwóch województw, przy 

remontach dróg łączenie miejscowości jest priorytetem i taki most byłby priorytetem. Zapytała 

również o plac zabaw w Przewozie. 

Sołtys Przewozu Bulik Rajmund- dodał do wypowiedzi most "tak" lecz bez transportu ciężkiego. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- z projektu "22 mosty" będzie robiony most Gierałtowice -Nędza, 

przedyskutowano budowę  mostu strategicznego, podobnie było po wybudowaniu mostu pomiędzy 

Bierawą a Ciskami i ruszył transport ciężki przez wsie, były nawet telefony o ograniczeniu tonażu, 

Wójt potwierdził, że takiej opcji nie ma most"tak" transport "nie", odnośnie placu zabaw wyjaśnił, 

że  w "Euro Country" nie  ma naborów wniosków, nabór wniosków jest zawieszony. 

Radna Sączawa Elżbieta zapytała o budowę ścieżek rowerowych? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- prace już zostały rozpoczęte, udzielił wyjaśnień odnośnie  tematu 

remontu dróg, do tematu wrócimy później, ponieważ aktualnie jest w remoncie budynek po 

przeciwnej stronie urzędu, następnie będzie  realizacja programu OSA,(Otwarte Strefy 

Aktywności ) te inwestycje są dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych i muszą być zrealizowane 

zgodnie z projektem aby to dofinansowanie otrzymać. Na razie zakupiono kamień na remonty 

cząstkowe dróg, 15 czerwca  jest zaplanowany przetarg na kanalizację w Cisku  , kolejną sprawą 

jest wyliczenie kosztów adaptacji pomieszczeń dla policji  i poczty na parterze remontowanego 

budynku, wstępnie jest wyliczone na kwotę :145 000zł. 

Radna Szczuka Agnieszka - co z budową szamba w przedszkolu w Łanach?, oraz zapytała 

o dofinansowanie "zielonej szkoły" ? 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- inwestycja będzie zrealizowana przez wakacje, odnośnie 

dofinansowania" zielonej szkoły"wyjaśniono, że w budżecie gminy nie ma takiego funduszu, 

natomiast dodatkowo rada rodziców może dofinansować wyjazd, gmina nie dofinasowuje 

wszystkich wyjazdów szkolnych. 
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Omówiono temat odbioru śmieci oraz zaśmiecanie rowów i innych miejsc. 

Radny Ignacy Rudolf-zgłosił, że w miejscowości Roszowice nie odebrano z jednej posesji śmieci 

wilogabarytowych, w dyskusji stwierdzono, że sterta z wielogabarytowymi odpadami była 

usytuowana pod posesesją niezamieszkałą, gdzie nie było umowy na odbiór śmieci dlatego fima 

pominęła  posesję. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że incydenty związane z odbiorem nieczystości zgłasza się od razu. 

W dyskusji zaproponowano aby worki do segregacji były ogólno dostępne wtedy nie byłoby 

problemu z gośćmi  z zagranicy przebywającymi na urlopie w swoich zabudowaniach na terenie 

naszej gminy. Sołtysi stwierdzili, że najpierw trzeba udostępnić a nastepnie można żądać. 

Wójt Gminy wyjaśnił- czy w Niemczech również wyrzycają śmieci gdzie się chce? Trzeba "chcieć" 

"być wporządku" z prawem i można  podjechać do siedziby  "Czystego Regionu" w celu 

uzgodnienia  odbioru nieczystości.  

Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk-dodała do wypowiedzi, jeżeli jest budynek to są opłaty 

energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne i taką opłatą jest opłata za wywóz śmieci.  

Radna Ryborz Anna dodała do dyskusji, że w Przewozie jest rodzina, która również przebywa za 

granicą , w Przewozie mają swój dom, do którego przyjeżdżają często, to złożyli deklarację na 

odbiór nieczystości, uiszczaja opłatę przez cały rok i z odbiorem  śmieci nie ma żadnych 

problemów.    

Radny Nawrat Fryderyk -zgłosił uwagę do oświetlenia ulicznego w Roszowickim Lesie, 

mianowicie lampy świecą 2 godziny po godz.22.00 natomiast rano - świecą w dzień a mogłyby 

gasnąć o 4.00 rano, prosił o regulację.    

Ad 10. Sołtys Fielhauer Elżbieta zgosiła wykoszenie poboczy przy drogach wojewódzkich . 

Sołtys Machulak Mariusz -zgłosił uwagi do firmy mającej swoją siedzibę w Cisku  ul.Brzozowa, 

która prawdopodobnie transportuje odpady szkodliwe, samochody jeżdżą przeładowane niszczą 

nasze drogi, sołtys proponuje ograniczenie tonażu. W dyskusji stwierdzono, że w tym rejonie ma 

być wydobywany żwir . 

Wójt Gminy wyjaśnił- gmina nie prawa wydać decyzji zabraniającej prowadzenia działalności 

gospodarczej, jeżeli chodzi o wydobywanie żwiru to przedsiębiorca musi posiadać stosowne 

zezwolenia, poza tym przesiębiorcy płacą podatek od środków transportowych. Należy się 

zastanowić do czego prowdzą zakazy.   

Udzielono głosu dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, który podziękował za podjęcie uchwały 

w sprawie zmiany statutu oraz pochwalił się osiągnięciami mażonetek. Mażonetki "RYTM IV 

Cisek"zajęły II miejsce w Polsce i zaklasyfikowały się na zawody międzynarodowe, które odbędą 

się w Pradze. Koszt takiego wyjazdu to kwota ok.3 000,-4 000,-zł, zwrócił się do radnych z prośbą 

o dofinansowanie wyjazdu. Poinformował o bieżącej działalności ośrodka kultury  jak również 

 o najbliższych planach.   

Ad 11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych- nie wpłynęły żadne interpelacje  

Ad. 12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji-podziękowano  za zorganizowanie obrad sesji 

 w świetlicy w Roszowickim Lesie . 

Udzielono głosu Radnemu Tomaszowi Golasz, ktory przedstawił osiągnięcia Młodzieżowej 

Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Odrzańskim, poraz drugi pojechali po odbiór 

"Floriana "do Warszawy.  
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Jako straż otrzymali również nagrodę pienieżną, z przeznaczeniem na określony cel. Gala 

wręczenia nagrody była bardzo uroczysta " jak przy wręczaniu OSKARÓW". Młodzież jest bardzo 

zorganizowana i działają już od 5 lat. Poinformował, że na przełomie czerwca-lipca w Miejscu 

Odrzańskim odbędzie sie obóz strażacki z podziałem na grupy wiekowe -z wyżywieniem, 

noclegami, z zajęciami. 

Wstępnie zaplanowano kolejne obrady sesji w świetlicy wiejskiej w Miejscu Odrzańskim. 

Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami 

„zamykam obrady XXXV Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.19.45 

 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann                                                                                       

      

                                                                                                         Przewodnicząca  Rady Gminy  

                                                                                                                             Cisek 

 

                                                                                                               /-/Rozwita Szafarczyk 
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