
 

 Protokół  

z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 01 października 2018r.-godz. 1600  

 

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

otworzyła    i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  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 protokółu sesji. 

Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała niżej wymieniony porządek obrad; 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych 

     w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja  Wójta Gminy nt. realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018r. 

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

 dotyczącej przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. 

 b/ przedstawienie opinii komisji stałych rady, 

 c/ dyskusja , 

7. Podjęcie uchwał: 

a/ zmian do budżetu gminy, 

b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

c/  zmiany Statutu Gminy Cisek 

d/ zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy, 

e/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Cisek,  

f/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek. 

g/ rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Cisek, 

h/ trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jej funkcjonowania, 

i/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Cisek na lata 2018-2020, 

j/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania na terenie gminy Cisek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

k/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek  

8.Zapytania i oświadczenia radnych, 

9.Informacje oraz zapytania sołtysów 

10.Odpowiedzi na interpelacje radnych 

11.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji 

 

 

 



Zapytała o uwagi i wnioski do porządku obrad poprzedniej sesji. Przewodnicząca  zgłosiła zmianę 

porządku obrad sesji  polegającego na wykreśleniu  projektu uchwały w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na 

terenie gminy Cisek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

wniosek przewodniczącej poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                          - 15 głosów, 

przeciw                                    -  0 głosów, 

wstrzymalo sie od głosowania – 0 głosów,   

wniosek  Przewodniczącej  Rady Gminy Cisek  Rozwity Szafarczyk jednogłośnie przyjęto. 

Przewodnicząca  Rady Gminy Cisek  Rozwita Szafarczyk odczytała wniosek mieszkanki Łan  

w sprawie zmiany porządku obrad i wprowadzenie punktu   dotyczącego przeprowadzenia 

konsultacji z mieszakanczmi Łan w sprawie zamiany działek. 

Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który kolejno przedstawił bieg sprawy od wydania Zarządzenia 

Wójta do dnia sesji, poinformował radnych,że głównym celem jest uporządkowanie spraw 

własnościowych  ul.Słonecznej w Łanach. Obecnie wykonanie Zarządzenia Wójta  zostanie 

zawieszone.  

Radny Gerard Stania zaproponował aby rozpatrzyć temat na sesji następnej.  

Ustalono :  wniosek zostanie przekazany do rozpatrzenia  komisji rewizyjnej i komisji rolnictwa , 

ochrony środowiska i porządku publicznego. 

Wniosek  dotyczący przeprowadzenia konsultacji we wsi Łany  i czy  wprowadzić  do porządku 

obrad  dzisiejszej sesji poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 0 głosów, 

przeciw                                   - 15 głosów,  

wstrzymalo sie od głosowania - 0 głosów, 

Wniosek nie został przyjęty. 

Porządek obrad po dokonanych zmianach przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.  

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5.  Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych  

 w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja  Wójta Gminy nt. realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018r. 

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

 dotyczącej przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. 

 b/ przedstawienie opinii komisji stałych rady, 

 c/ dyskusja , 

7. Podjęcie uchwał: 

a/ zmian do budżetu gminy, 

b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

c/  zmiany Statutu Gminy Cisek 

d/ zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy, 
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e/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Cisek,  

f/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek. 

g/ rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Cisek, 

h/ trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jej funkcjonowania, 

i/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Cisek na lata 2018-2020, 

j/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek  

8. Zapytania i oświadczenia radnych, 

9. Informacje oraz zapytania sołtysów 

10.Odpowiedzi na interpelacje radnych 

11.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 zmianach jednogłośnie przyjeto i przystąpiono do jego realizacji. 

Ad.3.  Przewodnicząca  Rady Gminy Cisek  Rozwiata Szafarczyk zapytała o uwagi do protokołu 

 z obrad poprzedniej XXXVII sesji z dnia 08.08.2018r. Nie zgłoszono żadnych uwag.  Przyjęcie 

protokołu poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 15 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  - 0  głosów, 

Protokół z obrad XXXVII sesji jednogłośnie przyjęto. 

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

działalności w okresie międzysesyjnym tj od 8.VIII do 1.X.2018r. Sprawozdanie stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu sesji. 

Ad 5.  Przewodniczącej Rady Gminy Cisek przedstawiła o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym tj od 8.VIII do 1.X.2018r.  Poinformowała o wysłaniu oświadczeń majątkowych, 

które radni złożyli na koniec kadencji. Poinformowała o pracach komisji oraz poinformowała  

o uczestnictwie we mszy dożynkowej na Górze Św.Anny.Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4  

do protokoły sesji.  

Ad 6. Udzielono głosu   Wójtowi  Gminy, który zapytał radnych czy jest potrzeba omawiania 

informacji  z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018r.? Budżet jest prawidłowo 

realizowany ,nad jego prawidłową realizacją nadzór sprawuje  Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Wszystkie zmiany finansowe były omawiane na posiedzeniach komisji a następnie przyjmiwane 

uchwałą. Ustalono, że nie ma takiej potrzeby,  ponieważ informacja była  omawiana na wspólnym 

posiedzeniu komisji dnia 25 września 2018r.  

 

                       Protokół z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 01 października 2018r. 

                                                                                                                                                             strona 3 

 

 



Przewodnicząca Rady Gminy odczytała  Uchwałę Nr 401/2018 z dnia 17 września 2018r. 

Regionalnej  Izby Obrachunkowej nt. pozytywnej opinii o informacji  dotyczącej przebiegu 

wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r.-uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 25 

września 2017r,- protokół stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji. Nikt nie zabrał głosu 

 w dyskusji. 

Ad.7. Podjęcie uchwał: 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2018. Projekt 

uchwały poszczególnymi działami, rozdziałami omówila Skarbnik Gminy Alina Hanisz. 

Dyskusja : 

Golasz Tomasz zapytał o zakup sprzętu elektronicznego dla obsługi Rady Gminy - 38000zł + 

abonament, czy otrzymamy dofinansowanie z tego tytułu.  

Udzielono głosu Sekretarzowi Gminy , który udzielił wyjaśnień nt. zakupu urządzeń do obsługi 

Rady Gminy: będzie zakupionych 15 tabletów , które będą połączone z serwerem, transmisja będzie 

kamerowana, na sali obrad będzie zamontowanych   7 mikrofonów, obrady będzie wyraźnie 

słychać, musi być zabezpieczenie w razie braku prądu, głosowanie będzie się odbywać tak jak 

w sejmie. Zasady monitorowania obrad sesji są inicjatywą Partii Prawa i Sprawiedliwości 

poinformował sekretarz. Wójt Gminy Cisek dodał do wypowiedzi, że dofinansowania  na ten cel 

nie otrzymamy. 

Radna Sączawa Elżbieta- narzucone "z góry" i nikt nie zapyta sie o pieniądze. 

Radny Wurst Alojzy zapytał czy do obsługi sprzętu będzie zatrudniona dodatkowa osoba? 

Sekretarz Gminy udzielił wyjaśnień, że dodatkowych zatrudnień nie będzie. 

Komisja gospodarczo-budżetowa omawiała zmiany i pozytywnie je zaopiniowała. 

Radny Stania Gerard prosił o udzielenie więcej informacvji nt. sprzedaży działek, 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień – sprzedano 2 działki, które były już użytkowane przez nabywców, 

dokonaną sprzedażą uregulowano stan prawny działek. Poinformował o sprzedaży cześci budynku 

w Steblowie, który Gmina otrzymała w  drodze postępowania spatkowego.Innych pytań nie 

zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                          – 15 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  - 0  głosów, 

Uchwała Nr XXXVIII/223/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia  01 października 2018r. w  sprawie 

zmian do budżetu gminy na rok 2018 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

 nr 7do protokołu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.Projekt 

uchwały był omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez komisję gospodarczo- budżetową.  

Nie zgłoszono żadnych pytań. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 15 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  - 0  głosów, 
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Uchwała Nr XXXVIII/224/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia  01 października 2018r. w  sprawie  

wieloletniej prognozy finansowej,została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8  

do protokołu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Cisek. Projekt uchwały 

omawiano na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 25 września 2018 r. Nie zgłoszono żadnych 

pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                          – 15 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  - 0  głosów, 

Uchwała Nr XXXVIII/225/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia  01 października 2018r. w  sprawie 

sprawie zmiany Statutu Gminy Cisek, została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik  

nr 9 do protokołu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy.Projekt 

uchwały omawiano na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 25 września 2018 r. Udzielono głosu 

Simonowi Harlos, który przedstawił radnym propozycje działalności Młodzieżowej Rady, 

poinformował, że sprawy gminy są mu bardzo znane i jeżeli zostanie młodzieżowym radnym to 

zanierza współpracować z Radą Gminy. Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk  podziekowała 

za przybycie na obrady sesji oraz za  wypowiedź i dodała,że Młodzieżowa Rada na terenie Gminy 

Cisek istnieje od 10 lat, młodzieżowi radni angażują się w sprawach uczniowskich jak również są 

przy organizowaniu imprez wiejskich, z ich działalności jest sporządzona piękna kronika.  

Nie zgłoszono żadnych pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:    

za przyjęciem                          – 15 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  - 0  głosów, 

Uchwała Nr XXXVIII/226/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia  01 października 2018r. w  sprawie 

zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad 

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek. Projekt uchwały 

omawiano na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 25 września 2018 r. Nie zgłoszono żadnych 

uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 15 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  - 0  głosów, 

Uchwała Nr XXXVIII/227/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia  01 października 2018r. w  sprawie 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność Gminy Cisek została jednogłośnie podjęta.Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu 

sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Cisek. Plan pracy komisji stanowi załacznik do uchwały, projekt uchwały również na 

wspólnym posiedzeniu komisji dnia 25 września 2018 r. Nie zgłoszono pytań. Projekt uchwały 

poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 15 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  - 0  głosów, 

Uchwała Nr XXXVIII/228/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia  01 października 2018r. w  sprawie  

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek została jednomyślnie podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu  sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Cisek. 

Odczytano protokół komisji rewizyjnej . Radni zapytali dlaczego w projekcie uchwały nie ma 

imienia i nazwiska osoby, która napisała skargę? 

Radca Prawna udzieliła wyjaśnień, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych 

i w uchwałach jak również  w wyrokach sądu nie wpisuje sie nazwisk. Można skorzystać 

 z informacji publicznej, lecz w informacji również nie będzie imienia  i nazwiska. Innych pytań nie 

zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.  

za przyjęciem                          – 15 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  - 0  głosów, 

Uchwała Nr XXXVIII/229/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia  01 października 2018r. w  sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Cisek.została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr 13 do protokołu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania. Projekt uchwały 

omawiano na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 25 września 2018 r. Nie zgłoszono pytań. Projekt 

uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 15 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  - 0  głosów, 

Uchwała Nr XXXVIII/230/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia  01 października 2018 r.w  sprawie 

trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jej funkcjonowania została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Cisek na lata 2018-2020, 

Projekt uchwały omawiano na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 25 września 2018 r. Nie 

zgłoszono pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 15 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  - 0  głosów, 
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Uchwała Nr XXXVIII/231/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia  01 października 2018 r.w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Cisek na lata 2018-2020,została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

zalącznik nr 15 do protokołu sesji. 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie gminy Cisek .Projekt uchwały omawiano na wspólnym posiedzeniu 

komisji dnia 25 września 2018 r. Nie zgłoszono pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                          – 15 głosów, 

przeciw                                     -  0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  - 0  głosów, 

Uchwała Nr XXXVIII/232/2018 Rady Gminy Cisek  z dnia  01 października 2018 r. w  sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek  została 

jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi zalącznik nr 16 do protokołu sesji. 

Zakończono podejmowanie uchwał  

Ad 8.Zapytania i oświadczenia radnych, 

Radna Ryborz Anna- zgłosiła utwardzenie pobocza na ul.Lipowina ,oraz zapytała o remont szmba 

przy Publicznym Przedszkolu w Łanach?zapytała o zaśmiecony "punkt buraczany" w Dzielnicy. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- odnośnie szamba, planowana jest budowa  szamba ekologicznego, 

sprawa jest w toku załatwienia,min. jest problem z firmami budowlanymi. Odnośnie "punktu 

buraczanego" Wójt wyjaśnił,że są tam zanieczyszczenia z Przewozu, wtedy była to umowa  na 

tymczasowe składowanie śmieci  a jest to już ok 2 lat, jak jest tzw.szpermil to śmieci się nie 

wystawia, jak na tzw.punkcie jest trochę śmieci to w niedługim  czasie są następne stery, były już 

tablice informujące o zakazie składowania lecz zniknęły łącznie ze słupkiem. W dyskusji 

stwierdzono  o postawieniu ogrodzenia lub o przeznaczeniu terenu pod inwestycje, jako przykład 

podano budowę dużego sklepu. 

Radna Głombik Ewa- zaproponowała aby na zebraniach wiejskich informować mieszkańców  

o zakazie wywozu śmieci na "punkt buraczany,, zacząć od edukacji społeczeństwa.  

Radny Stania Gerard dodał do wypowiedzi, że na omawiane miejsce są przywożone nawet śmieci 

z innych gmin, jeżeli tam są widoczne jakieś śmieci to są dowożone nastęne,  proponuje z jednej 

strony "placu buraczanego" wykopać rów a z jednej strony zrobić ogrodzenie. 

Wójt Gminy wyjaśnił,że segreguje śmieci to jest zorientowany kiedy i jakie śmieci sa odbierane, 

najlepszym wyjściem byłaby sprzedaż działki. 

Radny Wurst Alojzy- zapytał, czy jest zaplanowany przegląd dróg powiatowych? Zgłosił oględziny 

drogi w kierunku Sukowic, obecnie jeździ tam transport ciężki- średnio 40 ciężarwek/h  

 i nawierzchnia drogi jest bardzo zdewastowana , zagraża bezpieczeństwu użytkowników.  

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- drogi krajowe ze względu na remont są pozamykane, 

transport ciężki musi gdzieś jeździć.  

W dyskusji stwierdzono po remoncie transport ciężki wyjedzie na nowe drogi a nam zostaną 

zniszczone drogi. 
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Radna Lewicka Kazimiera- zgłaszała do Zarządu Dróg Powiatowych zrobienie przejścia dla 

pieszych w pobliżu kościoła w Cisku, przez ten objazd  zrobiło się bardzo niebezpiecznie w na 

drogach w Cisku, powinno być ograniczenie szybkości dla samochodów ciężarowych, niektórzy 

kierowcy to jeszcze grożą pieszym lub rowerzystom, ogólnie zrobiło sie niebezpiecznie na drogach 

w Cisku. 

Radna Ryborz Anna – zapytała w imieniu rolników z Przewozu, chodzi o okamieniowanie działek, 

gdzie część powierzchni odstąpiono pod budowę wału, 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień, informując,że należy złożyć zbiorowy wniosek do "Wód 

Polskich",wniosek w sprawie osadzenia kamieni granicznych powinien zawierać  nr działki, dane 

właściciela,  

Radny Mikliss Norbert 1.zgłosił zły stan drogi wojewódzkiej przy wylocie z Łan w kierunku drogi 

krajowej  45 na tzw"ansznicie", nawierzchnia drogi jest bardzo zniszczona.2. zgłosił wykoszenie 

potoku Dzielniczka. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- odnośnie pytania pierwszego:korespondencja w tym temacie 

została wysłana, jednakże  zarzadcy tych dróg ustalili sobie negocjacje w kosztach remontu w 50%. 

Rząd Polski uruchomił program remontów dróg, może z tego  tytułu będzie więcej środków 

finansowych do pozyskania. Odnośnie pytania drugiego wyjaśnił, że potok Dzielniczka należy 

napisać pismo do "Wód Polskich". 

Radna Głombik Ewa- droga powiatowa przebiegająca przez Sukowice nie jest zrobiona,  

 w opłakanym stanie jest również ul.Zwyciestwa  w Sukowicach prowadząca do posesji 2a,2b, 

radna mówi o odcinku  tej drogi prowadzący do rzeki, w trakcie tej kadencji radna czyniła starania 

o remont, lecz otrzymała odpowiedź o braku środkow finansowych na ten cel, w trakcie załatwiania 

ustalono,że ten odcinek drogi w połwie należy do Gminy Cisek a w połowie do Gminy Polska 

Cerekiew, droga ta nigdy nie miała nawierzchni asfaltowej, tam są widoczne koleiny, pani Ewa 

zaproponowała aby Wójtowie sie dogadali. 

Sołtys Pan Machulak zaproponował przejęcie  części drogi od Gminy Polska Cerekiew. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień informując,że rozmowy były, lecz Polskiej Cerekwi ten 

odcinek drogi nie jest potrzebny, remontować część drogi zapytał Wójt? ponieważ dalszy odcinek 

drogi jest własnością prywatną, 

Radni skrytykowali,że w Łanach ul.Słoneczna jest własnością również prywatną a jest 

wyasfaltowana. 

Wójt Gminy wyjaśnił,że ul.Słoneczna w Łanach  była wyasfaltowana w latach 70. Odnośnie ul. 

Zwycięstwa 2a,2b, zaproponował,że możnaby porozmawiać z Gminą Polska Cerekiew nt. 

nieodpłatnego przekazania części drogi dojazdowej do posesji 2a,2b. 

Radna Głombik Ewa – zapytała w sprawie remontu drogi prowadzącej do ścieżki rowerowej? która 

również jest w złym stanie technicznym, 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- zgodnie z projektem środki finansowe były na budowę 

"ścieżki rowerowej" a nie na remont dróg dojazdowych.  
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Radna Kazimiera Lewicka zapytała w sprawie placu zabaw w Cisku, 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- jest wykonawca i plac zabaw zostanie dokończony. 

Radna Sączawa Elżbieta- zapytała o wydatki poniesione na organizację dożynek ? 

Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnień- w budżecie zaplanowano 45 000zł, sponsor zapłacił wynajem 

namiotu. 

 Ad 9.Informacje oraz zapytania sołtysów, nikt z sołtysów nie zabrał głosu. 

Ad.10.Odpowiedzi na interpelacje radnych. Wpłynely odpowiedzi na interpwlacje które stanowią 

załącznik do niniejszego protokołu. 

  

Ad.11.Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. W związku z dyskusją w temacie dróg Wójt Gminy 

jeszcze raz przypomniał,że jeżeli  chcemy jakiekolwiek remonty na drogach wojewódzkich czy 

powiatowych to musimy partycypować  w kosztach w 50%. Poinformował,że obecnie pracujemy na 

projektem budżetu na rok przyszły.  

Pani Przewodniczaca Rady odczyatła opinię "Wód Polskich" w sprawie projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiazującego na terenie Gminy Cisek. Radny 

Cichoń Łukasz zapytał w sprawie Spółdzielni Usług Rolniczych, czy to jest prawda,że jest na 

sprzedaż i czy jest wiadomo kto zamierza kupić? 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień, że to jest prawda i kupujący ma wziąść Spółdzielnię z całym 

wyposażeniem oraz pracownikami.  

Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk 

słowami"zamykam obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy "zamknęła obrady- godz. 18.45. 

Protokółowała:Małgorzata Siegmann 

 

                                                                                                     Przewodnicząca  

                                                                                                     Rady Gminy Cisek 

                                                                                                     Rozwita Szafarczyk 
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