Protokół
z obrad XIII Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 03 grudnia 2007r-14.00
Obrady XIII Sesji Rady Gminy Cisek słowami „Otwieram obrady XIII Sesji Rady Gminy
Cisek” otworzyła
i prowadziła Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła
prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 15 radnych . Obrady XIII Sesji Rady Gminy
Cisek są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Lista Obecności stanowi załącznik
nr 1 do protokółu sesji.
Na wstępie powitała Wójta Gminy, Sekretarza Urzędu, Panią Skarbnik, pracownika biura
rady, redaktorów „Gazety Lokalnej” i „Echa Gmin” oraz radnych , sołtysów i gości
zaproszonych – pracowników infrastruktury drogowej Starostwa Powiatowego K-Koźle.
Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała porządek obrad,
który otrzymali wszyscy radni, a który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Starostwa Powiatowego Kędzierzyn- Koźle n/t stanu dróg powiatowych na
terenie Gminy Cisek.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmian w budżecie gminy Cisek na 2007r.
b/ górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych na terenie Gminy Cisek .
c/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń
z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Cisek
d/ regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagradzania oraz
nagród w roku 2008
e/ ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek
f/ ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8. Informacja z działalności komisji problemowych rady i komisji rewizyjnej w okresie
międzysesyjnym.
9. Zapytania i oświadczenia radnych.
10.Informacje oraz zapytania sołtysów.
11.Odpowiedzi na interpelacje radnych..
12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca zgłosiła wniosek do zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie projektu
uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Kędzierzyńsko-kozielskim w zakresie
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Cisek. Przyjęcie wniosku
poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania –0 głosów,
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
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uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Kędzierzyńsko-kozielskim w zakresie
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Cisek. większością głosów
przyjęto.
Radca Prawny zgłosił wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Cisek o obowiązku przedłożenia
Radzie Gminy Cisek oświadczenia lustracyjnego . Wniosek Radcy Prawnego Macieja Pająka
poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 15 głosów ,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad pkt 7 h -projektu uchwały w sprawie
powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Cisek o obowiązku przedłożenia Radzie
Gminy Cisek oświadczenia lustracyjnego przyjęto jednomyślnie.
Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Cisek po dokonanych zmianach przedstawia się
następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Starostwa Powiatowego Kędzierzyn- Koźle n/t stanu dróg powiatowych na
terenie Gminy Cisek.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmian w budżecie gminy Cisek na 2007r.
b/ górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych na terenie Gminy Cisek .
c/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń
z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Cisek
d/ regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagradzania oraz
nagród w roku 2008
e/ ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek
f/ ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
g/ współdziałania z Powiatem Kędzierzyńsko –kozielskim w zakresie zimowego
utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Cisek,
h/ powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Cisek o obowiązku przedłożenia
Radzie Gminy Cisek oświadczenia lustracyjnego.
7. Informacja z działalności komisji problemowych rady i komisji rewizyjnej w okresie
międzysesyjnym.
8. Zapytania i oświadczenia radnych.
10.Informacje oraz zapytania sołtysów.
11.Odpowiedzi na interpelacje radnych..
12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
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Przyjęcie porządku obrad po zmianach poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 15 głosów ,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy po zmianach przyjęto jednomyślnie.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad:
Ad 3. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi i wnioski do
protokółu z obrad poprzedniej sesji. Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokółu obrad
poprzedniej sesji, w związku z czym jego przyjęcie poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 15 głosów ,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Protokół z obrad XII Sesji przyjęto jednomyślnie.
Ad 4 Udzielono głosu Pracownikom Starostwa Powiatowego Kędzierzyn Koźle, którzy
przedstawili informację na temat staniu dróg powiatowych na terenie gminy Cisek.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokółu sesji.
Wymieniono zakres prac, które są planowane do realizacji w 2008r na terenie Gminy Cisek
- remont wszystkich chodników polegający na ponownym ułożeniu przebiegających przez
cały Cisek / Zarząd Powiatu podejmie decyzję/
- odwodnienie chodnika na odcinku od Gimnazjum do ul.Zakole, Gmina zrobi kanalizację
a starostwo wykona prace rozbiórkowe i ponowne ułożenie kostki oraz wykona studzienki
na tym odcinku,
- nowa nawierzchnia asfaltowa w Miejscu Odrzańskim k/tartaku ,potwierdził, ze na tym
odcinku droga jest bardzo zniszczona , zarząd powiatu podejmie ostateczną decyzję ,
Pan Pałys –potwierdził, że prace związane z przekładką chodnika to zarząd jest jednogłośnie
„za” należy w lutym ogłosić przetarg, poszukać solidnego wykonawcy po to aby po
Wielkanocy jak zejdą mrozy rozpocząć roboty i aby nie wykonywać prac w miesiącu
listopadzie. Kwota wykonania przekładki chodnika bez odwodnienia wynosi ok.
200.000zł-220.000,-zł więc wspólnie musimy się przyłożyć do wykonania prac, zrobić
solidną kalkulację aby w trakcie robót nie zabrakło pieniędzy, pilnować tych prac. Bardzo
prosił aby Rada Gminy zatwierdziła uchwałę w sprawie zimowego utrzymania dróg bo wtedy
można na ten cel przekazać pieniądze.
Droga Miejsce Odrzańskie, wielokrotnie o remoncie tej drogi przypominał Radny Frischko
wpływ na zakres robót będzie miała zima ponieważ jeżeli będzie łagodna to pieniędzy
zostanie, które będzie można wykorzystać na remont tej drogi, wtedy zostanie zrobiona droga
od Dzielnicy do Miejsca Odrzańskiego.
Nadmienił, że zamierzeniem zarządu jest w 2008r wykonanie więcej prac wykonać na
terenie gmin a mniej w mieście. W centrum miasta jest planowana przebudowa placu
wolności lecz z innych pieniędzy.
Radny Proksza Hubert – potwierdził, że bardzo dobrze, że będzie się poprawiać istniejące
chodniki, zaproponował aby przy okazji tych robót dobrze było by przedłużyć o ok.
200-250m chodnik przy ul.Mickiewicza do ul.Nowej w kierunku Zakrzowa na tym odcinku
jest bardzo trudno przejść pieszo ponieważ pobocze jest uszkodzone.
Pan Pałys potwierdził, że ten odcinek jest planowany do zrobienia chodnika.
Wójt Gminy Cisek-usystematyzował dyskusję, Wójt z Panem radnym powiatowym wystąpili
z wnioskiem do starostwa w sprawie przekładki chodników tych istniejących, wniosek jest
poszerzony o dobudowę chodnika wzdłuż ul Mickiewicza od ul.Kosmonautów
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tej części muszą być położone rury kanalizacyjne, żeby nie popełnić tego samego błędu jaki
popełniono przy chodniku na ul.Planetorza., drogi muszą mieć odwodnienie, I etap
przekładka chodników ponad 1200m i dobudowa chodnika wzdłuż ul.Mickiewicza od
ul.Kosmonautów do
ul. Nowej k/krzyża. Jeżeli chodzi o chodnik nowy wzdłuż od
Gimnazjum w kierunku cmentarza w Cisku, gdzie chodzi o odwodnienie doszliśmy do
wniosku, że trzeba chodnik rozebrać, położyć rury kanalizacyjne i ten odcinek odwodnić,
odwodnienie tej części przewiertami jest niemożliwe ze względów prawnych ponieważ nie
można odprowadzić wody z drogi na posesje prywatne, odprowadzenie wód jest możliwe do
rowu i jest to koncepcja najlepsza do załatwienia. Gmina będzie współfinansowała
przedsięwzięcia tzn. zakupi rury kanalizacyjne aby na tych odcinkach je założyć i odwodnić.
Jest to plan założeń na 2008r, wszystko zależy od zimy i od środków finansowych Wydziału
Infrastruktury Starostwa . Są planowane imprezy kulturalne i w/w roboty wpłynęły by
pozytywnie na wizerunek wsi. Mówiąc o chodnikach rozważano zrobienie chodnika od
Urzędu do ul. Kwiatowej lecz rosną jeszcze drzewa na tym odcinku i jest to trochę
skomplikowane, to jest etap późniejszy, uważa, że gdyby chociaż zrealizowano te zagadnienia
omawiane wcześniej to byłoby dobrze.
P. Pałys – o rurach kanalizacyjnych, na odwodnieniu dróg nie ma co oszczędzać i przedstawił
przykład odwodnienia drogi w Cisowej na ul.Brzechwy oszczędnościowo zrobiono studzienki
chłonne, nie grunt sobie pracuje, przyrody nie da się zmienić , w tej chwili etapami chodniki
trzeba rozbierać wszystko się zapadło nie ma sensu czasami robić oszczędnie, studzienki
chłonne sprawdzają się w mniej ruchliwych miejscach np. na podwórkach przydomowych, a
nie przy ruchliwej drodze.
Radny Oleks Walter- z zaciekawieniem słuchał, uważa, że to jest za pięknie w odniesieniu do
realiów życia, chodnik, który był wybudowany / od Gimnazjum../ był wykonywany przez
powiat i prosił aby nie mówić, że popełniono błąd, bo kto popełnił błąd? „ja go nie
popełniłem”. Rada Sołecka przy udziale gminy finansowała część materiałów- kostki,
inicjatorem był świętej pamięci inż. Kerner, i miało to wszystko funkcjonować a my po 6
latach snujemy plany jak my to pięknie zrobimy, ile było spotkań w sprawie tego
odwodnienia, ile było wycinków prasowych „ma na sesji”, i jesteśmy w tym samym miejscu
jak 6 laty temu, dlatego znając życie i „obiecanki cacanki” , nie bardzo w to wierzy i chciałby
się mylić, że tym razem będzie inaczej i to co powiedziano przez pracowników starostwa
będzie wykonane do końca I półrocza 2008r, nie wierzy, bo ile było obietnic, ciągle jakieś
obietnice, koncepcje zamienne po to aby uciec od tematu, rozumie, że aby uciec od tematu
powiat częściowo sprawę przekaże do gminy coś nie wyjdzie to zawsze można powiedzieć ,
że gmina się zobowiązała ,że będzie współfinansować i współrealizować zadanie. rozumie,
że jest to „wybieg ze strony Starostwa” , odpowiedzialnością chcą się podzielić: na Gminę i
na Powiat.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- że jedynym wyjściem jest położenie na tym odcinku rur
kanalizacyjnych. Jest problem, który trzeba rozwiązać, jeżeli my zakupimy rury, których
koszt będzie wynosił ok.14.000zł , temat będzie załatwiony. Studzienki chłonne , przewierty,
byłoby wyrzuceniem pieniędzy.
P. Pałys-„ to nie jest obiecanka cacanka” kwestie odwodnień są zawsze w gestii gminy
a kwestie robót drogowych Powiatu, nie chce mówić że jest nowa kadencja i „nowa miotła
zawsze dobrze zamiata” mamy przewodniczącą komisji infrastruktury P.Pokorską, która jest
dosyć aktywna i towarzyszy jej przy wyjazdach w teren i gdyby się nie pojechało w trakcie
robót i nie przyłapano by robotników na „fuchach” to pod kostkę można dużo mniej podkładu
a faktura normalnie tak samo i przypadku chodnika w Cisku, ten nadzór nad robotami musi
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żadnego obioru dróg bez udziału przedstawicieli Rady Gminy i Sołectwa. Wspólnie musimy
pilnować jakości tych robót.
Radny Stania Gerard- odtworzenie rowu Dzielnica –Miejsce Odrzańskie ok. 1 km zrobiono, II
ścinka poboczy w takich miejscowościach : Steblów, Podlesie, Miejsce Odrzańskie, pobocze
ok. 30 cm wysokie, woda stoi na drogach , tak drogi się niszczą i czy to jest aż tak wysoki
koszt ścinki poboczy?
Pan Kryś udzielił wyjaśnień- nie wszystko udaje się zrobić naraz, część ścinki zrobiono w Gm
Cisek i ościennych gminach, są uwzględnione ścinki poboczy w miejscowościach, które
radny wymienił, powiat będzie się starał aby pozostałe ścinki dokonać i zgłosił apel do
sołtysów aby zapewnić transport i zagospodarowanie ziemi po ścince poboczy. Remont rowu
Dzielnica –Miejsce Odrzańskie jest ujęty w planie budżetu na 2008r-ok.150.000zł tylko
jeszcze przez komisję musi przejść, jest szansa na zrobienie rowu.
Wójt Gminy zapewnił, że ze strony gminy transport i rozdysponowanie ziemi ze ścinki
poboczy będzie załatwiony tylko aby prace te nie odbywały się w okresie spiętrzenia prac
polowych.
Radny Piegza Adalbert-o dziurach w Sukowicach na ul.Zwycięstwa na całej długości i to
dziury potężne 20cm głębokie ,40 cm szerokie. Zagrażają bezpieczeństwu , oraz odwodnienie
tej drogi, rury ściekowe, nie ma balustrad gdzie rury przebiegają przez drogę Zakrzów –
Cisek.Rury są „zapieczone”.
P. Kryś- musi sprawdzić, wykonawca miał zrobić, zima pokrzyżowała plany.
Kirchniawy Robert- w Przewozie też klejono dziury, których nie dokończono, bo spadł śnieg.
Pan Kryś potwierdził, że jeżeli jest temperatura poniżej zera to wtedy nie ma co łatać dziur bo
i tak zaprawa asfaltowa nie będzie trzymać, emulsja musi mieć temperaturę dodatnią .
Radny Wurst Alojzy- prześwietlanie drzew, w Steblowie pod górką w kierunku Byczynic
zrobiono tylko 3 drzewa, a pozostałe? duże konary spadają z drzew, uważa że do kwietnia
powinno się usuwać skutki po zimie, łatanie dziur , ścinka poboczy. jeżeli się przyjeżdża
w listopadzie ? coś jest nie tak ,albo mieszkańcy są źle zorientowani, między
miejscowościami Roszowice a Byczynice dziury były klejone a za dwa dni powstały te same
dziury lecz to się nazywa, że dziury były klejone. Pan Kryś dodał, że te roboty nie są jeszcze
odebrane. Jeżeli o tej porze roku dziury się kleją, gdzie wcześniej podkład dziury został
wybity to nie ma sensu dziury kleić. Ścinka poboczy 33 km a 2.700m zrobiono, to co 11 lat
wróci się na to samo miejsce?
Pan Kryś poinformował, że nie wszystkie ścinki poboczy będzie robić Starostwo, roboty ty
można też zlecić innej firmie, jeżeli od 30 lat niewiele się zrobiło i jest dużo do zrobienia w
tym zakresie , jeżeli będziemy teraz systematycznie , należy też brać pod uwagę, że ścinkę
poboczy wykonywano na terenie gmin: Pawłowiczki i Reńska Wieś i łącznie zrobiono ok.
20km .
Radny Wurst Alojzy- w tym roku najwięcej zrobiono w gminach ościennych, a gmina Cisek
jest traktowana po macoszemu, dlatego jeszcze osobiście zapraszał parę razy Pana Starostę
który jakoś do Cisek nie może trafić ,a może więcej mógłby w tym temacie powiedzieć ,
zawsze posyłał swoich zastępców, czy wybranych ludzi, nie wie czy „ nie chce świecić
oczami” przed radnymi z Gminy. Cisek? „Musimy trochę ubrać z miasta i dać do wsi”- zadał
pytanie co zrobiono dla wsi żeby ubrać z miasta, w tamtej kadencji mieliśmy zaproszonego
radnego powiatowego, który miał problem co miasto zrobi z 7miln, które miały być
wykorzystane na remonty dróg, gdzie są te pieniądze? Odbiera się takie wrażenie, że drogi
powiatowe kończą się na terenie miasta, tam można zrobić chodnik, tam można zrobić drogi,
a wieś jest do terminowego płacenia podatków, i najlepiej nic nie żądać, jest trochę oburzony
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wystarczy wyjechać w inny powiat, województwo np. w kierunku Sławikowa jest inne
państwo? Tak samo droga powiatowa a jak ona wygląda? Co to jest 200.000,-zł na takie
zaniedbania jakie są na wszystkich drogach?
Pan Kryś- pieniędzy jest zawsze za mało do aktualnych potrzeb, o podziale pieniędzy
decyduje Rada i komisja Powiatu, . Drogi faktycznie są zaniedbane są to zaniedbanie
wieloletnie . Ostatnio nie robiono kalkulacji na remonty dróg w poszczególnych gminach,
takie dane możnaby przygotować a następnie do nich się ustosunkować
Pan Pałys – na przyszły rok jest 4,5 miliona zł. i plus zaangażowanie RPO ale to
z przeznaczeniem na dwie drogi: Pawłowiczki –Polska Cerekiew droga buraczana, która
musi być dokończona, resztę środków finansowych , jeżeli otrzymamy tyle na ile zrobiono
zapotrzebowanie zostanie przeznaczonych na obniżenie drogi spacerowej pomiędzy
Sławięcicami a Starą Kuźnią po to żebyśmy dla powiatu ściągnęli inwestorów na planowaną
podstrefę ekonomiczną na terenie byłej petrochemii za dworcem kolejowym w Sławięcicach.
Te prace muszą być zrobione w przyszłym roku z funduszy RPO i te fundusze są nietykalne.
Te planowane fundusze 4,5 miliona zł na drogi powiatowe w przyszłym roku to jest za mało
o co najmniej 1,5 mln. zł. Pan Kryś i Pan Radny Frischko temat znają i mogą potwierdzić, że
protestowano w tej sprawie. Jeżeli chodzi o Pana Starostę to stwierdził , że nie należy go
winić za to że wysłał członków Zarządu Powiatu, ponieważ w temacie dróg to my się
będziemy spotykać, Pan Pałys będzie przez 4 lata zajmował się stanem dróg, jeżeli chodzi
o podział środków finansowych na Gminy uważa, że najwięcej zrobiono na terenie Gm.
Pawłowiczki, nic nie robiono na terenie Gm.Reńska Wieś, odrzucono wniosek w sprawie
remontu drogi na Bytków i być może te pieniądze zostaną przekazane na wzmocnienie
remontów na terenie Gmin.Cisek, Bierawa i Polska Cerekiew. Jest to mało lecz od czegoś
trzeba zacząć aby pewne sprawy uregulować. Uważa, że pretensjami nic się nie załatwi,
będziemy rozmawiać, będziemy szukać środków finansowych aby te sprawy pozałatwiać.
Zgłoszone na dzisiejszej sesji uwagi zostały zanotowane i przed sesją powiatową Pan Pałys
wszystkie te miejsca poobjeżdża, po to aby na sesji powiatu tę sprawę zreferować i obiecuje,
że będzie wzmocniony nadzór nad wykonywanymi pracami drogowymi oczywiście przy
współpracy z samorządem gminy.
Nie może tak być tak żeby przez 4 lata ani
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Starostwa ani członek Zarządu Starostwa nie był na
odbiorze robót, a taka jest prawda. Pan Kierownik trochę narzeka na pracę Pana Pałysa bo
przez ten rok trochę zatruwał mu życie, ale powoli zaczyna się przyzwyczajać, że musimy
być wszędzie tam gdzie są roboty . Jeżeli się podpisuje pod dokumentami finansowymi, to
wcześniej musi wykonywanie prac widzieć i prosił o wszelkie uwagi dotyczące wykonywania
prac drogowych.
Radny Stania Gerard członek komisji rolnictwa, zaproponował współpracę, tylko
telefonicznie wcześniej powiadomić.
Radny Adam Roman- droga powiatowa Biadaczów –Roszowicki Las, remont częściowy
nawierzchni w Roszowickim Lesie, ale w jaki sposób wykonano remont to prosił aby
zobaczyć , remont wykonano na podbudowie kostki brukowej , w jednym miejscu zalano
asfaldem, kostka się obsunęła i stanęła kantem, przepust pod drogą k/przystanku
autobusowego w R.Lesie ul.Kochanowskiego obok OSP, od 1997r sprawa się ciągnie,
prawdopodobnie rura pękła zrobił się lej i co roku zarząd dróg zakleja dziurę sypiąc kamień
trochę asfaltu , w tej wsi nie było żadnego remontu dróg, podsumowując padło stwierdzenie,
że jak będzie odpowiednia pogoda to ruszą remonty dróg, która droga jest skończona?, co
będziecie robić 33 km dróg?, chciałby usłyszeć która konkretna droga będzie robiona, jak
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Odrzańskie, uważa, że 1/10 część obiecanych robót nie będzie wykonana.
Pan Kryś – zapewnił, że przepust pod drogą w Roszowickim Lesie planuje się zrobić w
przyszłym 2008 roku bo faktycznie w tym miejscu droga się zapada, są przewidziane środki
finansowe na naprawę przepustów, planuje się wyremontować trzy drogi wymienione w
dyskusji dokończyć z Cisku do Roszowic, Sukowice i Przewóz, a pozostałe w zależności od
pogody.
Radny Wurst Alojzy-nic nie słyszał o transporcie buraków cukrowych, gdzie całkowity
transport odbywa się drogami, czy te nasze drogi są przystosowane do tak ciężkiego
transportu? Te drogi buraczane jak teraz się mówi, po zakończonej akcji „ buraki zwiezione a
drogi nie ma” cukrownia umywa ręce, niech remont najlepiej wykona gmina i najlepiej aby
rolnicy nie siali buraków cukrowych wtedy problem sam by się rozwiązał, droga Roszowice –
Steblów , Sukowice-Długomiłowice, jeżeli samochody z załadunkiem buraków na tę drogę
wjadą , wjeżdżają na pobocze, pobocze się obniża.
Pan Pałys wytłumaczył- ostatnio w prasie ukazywały się artykuły na temat drogi buraczanej
lecz prasa czasami „ robi wodę z mózgu” zapewnił, że ta droga musi być zrobiona w ciągu
dwóch lat. Procedury unijne są tak długie i tak skomplikowane. W przyszłym roku będzie
nabór wniosków i tylko na jedno zadanie, powiat jeden wniosek na jedno zadanie, a ludziom
się opowiada, że to są duże pieniądze kładzione na drogi w Polsce i jest to nieprawdą, co to
jest 8,5mln na tyle powiatów Opolszczyzny, a chciałoby się czegoś więcej, na przykładzie
służby zdrowia przedstawił sprawę dofinansowania , miało być 1.100.000,-zł na sprzęt do
szpitala K-Koźle, z przeznaczeniem na Wydział Chorób Nerwowych nie otrzymano ani
grosza a na „otarcie łez” odchodzący Wojewoda dał karetkę pogotowia do której dołożono 33
tysiące, po to żeby była w pełni wyposażona, karetka będzie garażowana w Polskiej Cerekwi
aby z tego regionu dowozić pacjentów. Obiecuje się 1.100.000zł a otrzymuje się 300.000,tysięcy i podobnie jest z drogami. Powiat dysponuje pieniędzmi z rozliczeń –PIT, jeżeli ruszą
prace drogowe w Sławięcicach to pieniądze zostaną w powiecie , musimy patrzeć aby
wykonawcy byli z naszego terenu aby podatki wracały do powiatu. Musimy systematycznie
podchodzić do sprawy, musimy współpracować, zapewnił, że współpraca z Radnym Frischko
układa się dobrze, 14 nowych radnych powiatowych wnosi nową myśl i zaczynamy inaczej
patrzeć na sprawy. Po pierwszym roku działalności są pewne żale lecz są i doświadczenia
stwierdził Pan Pałys.
Sołtys Kazimiera Lewicka- stary chodnik w Cisku będzie ponownie układany czy będzie inna
kostka położona? Zaproponowała aby zamiast chodnika do ul. Kwiatowej zrobić chodnik do
Starej Wsi, ponieważ do ul. Kwiatowej po jednej stronie chodnik jest, natomiast do Starej Wsi
nie ma chodnika, a jest to odcinek dość ruchliwy i chodnik zwiększyłby bezpieczeństwo, tędy
dzieci chodzą do szkoły i ludzie do kościoła. Cieszy, że Starostwo wreszcie doszło do
wniosku, że wszelkie roboty należy odbierać i mieć nadzór nad wszelkimi pracami, bo do tej
wszelkie uwagi sołtysów, mieszkańców nie były brane pod uwagę.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień-na razie z nowymi chodnikami nic pewnego nie ustalono a
odcinek wymieniony przez Panią sołtys jest gorzej do zrobienia, ponieważ na tym odcinku
również należy położyć rury jak również należy wyciąć drzewa. Gdy będzie nadmiar kasy to
wtedy będzie ten odcinek zrobiony, na pewno nie będzie to priorytet.
Radny Oleks Walter- skrzyżowanie Bełk w Cisku w kierunku mostu, w kierunku Bierawy,
za mostem to jest inny świat inna droga, proponuje aby Panowie wracali tę drogą i aby sobie
zobaczyli, jakość robót przy robotach cząstkowych ostatnio w Cisku była akcja łatanie dziur
sypanie grysu, przyjechał pracownik Starostwa i stwierdził ,że tak mają być wykonywane
roboty, zaproponował aby dzisiaj przejechać przez centrum Cisek, Pan Oleks może pojechać
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pieniądze, nie może być tak, że jedzie maszyna, jedzie dwóch pracowników i ile im się udaje
wysypać grysu to sypią, uważa że prace te powinny być bardziej zorganizowane, na
samochodzie powinni mieć jakąś dwukołówkę, nadmiar grysu zbierać łopatą, i ma to
zawieszone na tym samochodzie i tam, gdzie nie mógł dosypać to uzupełnia .
Pan Kryś poinformował, że droga za mostem w kierunku Bierawy była robiona po powodzi,
została położona nowa nawierzchnia 9 lat temu i ta droga jest w bardzo dobrym stanie, gdyby
była odpowiednia ilość środków finansowych, chciałby w ten sposób zrobić wszystkie drogi
a nie tak jak obecnie łatać dziury.
Pan Pałys zapytał czy pracownicy łatający dziury mieli walec wibracyjny ze sobą, bo w tym
roku taki walec zakupiono?
Radny Oleks Walter – potwierdził ,że nie mieli żadnego walca, stwierdził, że nie dało się
patrzeć na wykonywanie tych prac „nie dało się patrzeć co robiono za hałturę”, po uwagach
pojawiła się zamiatarka, nadmiar grysu zaczęto usuwać bo Cisek był zasypany grysem, grys
z tym mleczkiem zamiast dobrze spożytkować to został wywieziony na wysypisko, jest to
rabunkowa gospodarka, ścinka poboczy „chwała, że te prace zaczęto robić ” nie może być
połączona z likwidacją przydrożnych rowów, bo tak na odcinku Biadaczów do Landzmierza
tak częściowo zrobiono, do takiej roboty trzeba mieć odpowiedni sprzęt, który będzie zgarniał
i ładował, rozumie, że męczył się z maszyną jaka jest w posiadaniu Starostwa i częściowo
zaczął kopać zasypywał rów przydrożny, który trzeba udrożnić bo za niedługo rowów nie
będzie,
co ze ścinką drzew na odcinku Landzmierz – Roszowicki Las i należałoby
frezować pniaki po ściętych drzewach, to jest niebezpieczne, drogi nie są przygotowane do
transportu wielogabarytowego bo mamy na terenie gminy firmy mające wysokotonażowe i
szerokie samochody, i żeby ten ruch normalnie się odbywał.
Pan Pałys – „te pniaki” są ogromne koszty frezowania, firma, która tym się zajmuje, liczy
sobie ogromne koszty i teraz trzeba się zastanowić czy zostawić te pieniądze na frezowanie
czy naprawę dróg. Poinformował o stanie mostu na rzece Odrze, Gminy ani Starostwa nie
stać na budowę nowego mostu, prowadzono rozmowy z Marszałkiem Województwa, no i
mamy nowego Wojewodę, Pan Starosta będzie pilotował sprawę, po nowym roku będzie
informacja dotycząca ustaleń dotyczących budowy mostu, łatanie tego mostu w
nieskończoność nie ma sensu, gwarancja się kończy, lecz bez pomocy marszałka nie damy
rady aby zrobić nowy most, starosta osobiście pilotuje sprawę.
Pan Kryś- remonty cząstkowe , Starostwo też miało uwagi do wykonawcy, przy odbiorach
będzie się zwracało uwagę na lepsze wykonanie robót, część remontów dróg nie zostało
odebranych, w ramach gwarancji usterki były i będą usuwane.
Sołtys Sączawa Elżbieta- zapytała o chodnik w Landzmierzu/ zaproponowała aby chociaż z
jednej strony jezdni był zrobiony, ponieważ w Landzmierzu jest bardzo niebezpiecznie aby
przejść, drogi są wąskie, pobocza z licznymi dziurami, drzewa przydrożne i jak jedzie
ciężarowy samochód to przechodnie nie mają się gdzie odsunąć, dzieci uczęszczają tę drogą
do szkoły i może dojść do nieszczęścia. / drzewa, skarpa/. Mieszkańcy co chwilę zgłaszają,
jak np. jedzie auto ciężarowe i za nim autobus i idzie się pieszo to nie ma gdzie uciec.
Pan Pałys udzielił wyjaśnień informując, że chodnik można byłoby zrobić z „ funduszy
bezpieczna droga do szkoły na terenach wiejskich ” jest wtedy ok. 50% dofinansowania , lecz
są niezbędne opinie miejscowe: opinia policji, opinia Rady Gminy, w tej kwestii prosił
o złożenie wniosku.
Wójt Gminy Cisek potwierdził potrzebę zrobienia chodnika w Landzmierzu, w niektórych
miejscach jest droga faktycznie bardzo wąska i należałoby wykupić część działki na
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części działki.
Sołtys Saczawa Elżbieta- rowy przydrożne, jesteśmy gminą powodziową i corocznie gmina
jest zagrożona, jeden przy sklepie rów, co był odnowiony ,od baru” 4 PORY ROKU” do
kapliczki, drzewa- lipy, na których część gałęzi jest suchych. . Na polach od Kobylic do
Landzmierza na części postawiono siatkę dlaczego wzdłuż całej tej drogi nie ustawiono
siatki? Jeżeli jest prześwietlanie drzew, posprzątanie gałęzi, jak się pyta to pracownik
odpowiada, że gałęzie posprzątają, a okazuje się, że nie posprzątano, a gdyby powiedziano, że
nie posprzątają gałęzi to wtedy mieszkańcy pozbieraliby obcięte konary
Pan Pałys- potwierdził swoją wypowiedź wcześniejszą, chodnik w Landzmierzu z funduszy
„bezpieczna droga do szkoły”, porozmawiać z właścicielem czy nie udostępnił by części
gruntu na poszerzenie drogi, pismo lokalnej społeczności np.”Rady Sołeckiej” potwierdzony
opiniami, do kwietnia 2008r wniosek powinien wpłynąć- projekt do realizacji w 2009r, a
siatka została ułożona wzdłuż drogi wojewódzkiej
Radny Kosian Rudolf- Roszowice-Dzielnica, jest duża dziura, jest chwytak wody i rury ,które
nadmiar wody odprowadzają do rowu, jednakże nie zdaje to egzaminu bo nadmiar wody się
przelewa i woda wydostaje się na ulicę. W pobliżu są zabudowania.
Pan Kryś- jest to droga wojewódzka i należy kwestionować do ZDW, sprawdzi w terenie jak
sprawa wygląda i uzgodnić z ZDW.
Radny Wurst Alojzy- kontrola sołtysa lub rady sołeckiej, dlaczego Starostwo nie sprawdza
w trakcie wykonywania prac, dlaczego sołtysi mają kontrolować chociaż nie mają uprawnień,
dlaczego powiat nie ma fachowców do kontroli wyrywkowej, uważa, że w trakcie realizacji
zarząd powiatu powinien kontrolować.
Pan Kryś – jeżeli prace są zlecone, czasami wykonawca wchodzi nie informując, wprawdzie
umowy są spisywane lecz są tam jakieś „widełki terminowe” i sygnał, że ekipa coś na
drogach robi byłby bardzo wskazany.
Sołtys Zemelka Jan- zgłosił propozycję aby zakończyć dyskusję w temacie dróg i podanie nr
telefonu, gdzie sołtysi mogą dzwonić. Pan Pałys podał nr telefonu: 0502057270 na który
można dzwonić w sprawie dróg powiatowych.
Sołtys Moskwa Rita – w 2003 roku rozpoczęto prace w Nieznaszynie związane z
czyszczeniem rowu , remont studzienki miał jeszcze być wykonany, rów zanieczyszczony ,
corocznie pisze pismo do zarządu, była w tej sprawie osobiście, od 4 lat sprawa się ciągnie i
nic w tym temacie nie zrobiono?
Pan Kryś postara się jeszcze w tym roku dokonać oględzin i dokończyć prace,
Poruszono temat dokładniejszego wykaszania traw przy drogach , dokładniejszej ścinki
poboczy, ścieżek rowerowych.
Radny Kurfeld Alfred- uważa ,że prace remontowe polegające na sypaniu grysu są
bezsensowene, ponieważ jeździmy po Europie i takiej technologii nie stosuje się w całej
Europie, pozbywamy się dróg asfaltowych a stosujemy technologie „jakby piekarz sypał
mąką”.
Pan Pałys- przedstawił technologię jaką zobaczył w Niemczech, solidniej te drogi się
remontuje, używa się do tego celu ciekawszej mieszanki i z czasem Polacy też będą musieli
na ten system przejść, kto buduje tanio buduje często, natomiast kto buduje drogo eksplatacja
jest wydłużona, stosuje się podobną technologię , tylko warunkiem jest, że nie może to być po
deszczu, w tym urządzeniu musi być odpowiednio nagrzana emulsja , otwór w nawierzchni
drogi musi być dobrze spryskany emulsją, daje się kilka rodzajów grysu i walcem
wibracyjnym zaklejona dziura jest wywalcowana , nadmiar grysu zebrany. Nakłady
finansowe na utrzymanie dróg powinny być dużo większe. Odnośnie ścieżek rowerowych
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nie mniejszą niż 3,5miliona EURO, jeżeli w tej kwestii, połączymy się wspólnie z powiatem
to możemy wniosek złożyć na takie zadanie.
Zakończono dyskusję w temacie dróg.
Ad.5 Udzielono głosu Wójtowi Gminy Cisek ,który przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalności w okresie międzysesyjnym :
-Poinformował o spotkaniu gospodarstw agroturystycznych, naszą Gminę reprezentowali:
P.Szyszko i P.Proksza
-poinformował o pracach związanych z modernizacja oświetlenia ulicznego,
- poinformował o warsztatach z Odnowy Wsi
-przedstawił ofertę na otrzymanie samochodu strażackiego ,
- poinformował o odbiorze prac w zakresie łatania dziur na drogach,
-poinformował o festynie „Św..Marcina” w Łanach,
-poinformował o wydanych decyzjach, pismach, które wpłynęły i które wysłano z urzędu oraz
o wydanych zarządzeniach Wójta Gminy.
Dyskusja:
Radny Oleks Walter- na ul.Harcerskiej w Cisku nie poklejono wszystkich dziur, dużo ludzi
jeździ do apteki do Ośrodka Zdrowia i co mamy ludziom powiedzieć?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- jest propozycja , aby w przyszłym roku dokończyć klejenie
dziur ponieważ nie warunki pogodowe są nieodpowiednie.
Radny Kirchniawy Robert zapytał o postępowanie, o konsekwencje Wójta w stosunku
pracownika urzędu, który był zamieszany w przetarg nieruchomości rolnych ?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- upomnienie do akt osobowych oraz kara finansowa,
Radny Robert Kirchniawy zapytał-dlaczego kara jest taka niska?
Wójt Gminy- w stosunku do pracowników Wójt podejmuje decyzje i taka decyzje podjął,
Radny Stania Gerard- wyraził niezadowolenie z decyzji podjętej przez Wójta, ponieważ
pracownik, jest osobą o krótkim stażu pracy, poprzez zachowanie tego pracownika rolnicy z
terenu gminy Cisek zostali oszukani, pracownik ten wykorzystał Urząd do swoich
prywatnych spraw, wpływając na niekorzystny wizerunek Gminy, ta Pani nawet nie wyraziła
skruchy za swój czyn, nie padło słowo „przepraszam”.. Przetarg był ustawiony, jest
bulwersujące, że pracownik został potraktowany „z przymrużeniem oka”.
Wójt Gminy- przetarg ten został unieważniony, ponowny będzie zorganizowany, proszę mnie
nie rozliczać za działalność Izb Rolniczych oraz za organizację przetargów sprzedaży
nieruchomości.
Innych pytań nie zgłoszono.
Ad.6 Przewodnicząca rady Gminy Cisek przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie
miedzysesyjnym sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokółu sesji
Ad.7 Przystąpiono do podjęcia uchwał:
Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który zapytał w sprawie „ utrzymania dróg w okresie
zimowym”, czy najpierw należy podjąć uchwałę w sprawie zmian do budżetu gminy a
następnie uchwałę w sprawie współdziałania z Powiatem Kędzierzyńsko –kozielskim ? czy
kolejność powinna być odwrotna?
Radca prawny Maciej Pająk udzielił wyjaśnień, kolejność podejmowania uchwał jest dobra ,
najpierw zmiany do budżetu gminy „ pierwotność budżetu” a następnie w sprawie
współdziałania z Powiatem Kędzierzyńsko –kozielskim w zakresie zimowego utrzymania
dróg powiatowych.
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2007r poszczególnymi działami, rozdziałami i paragrafami. Poinfoprmowała, że komisja
gospodarczo-budżetowa omawiała zmiany, które zostały pozytywnie zaopiniowane.
D y s k u s j a:
Radny Alojzy Wurst zapytał „ co to jest za zwiększenie w dziale kultura fizyczna o kwotę
2.000,-zł” i dodał czy ta kwota jest przeznaczona na ogrzewanie płyty boiska, wyraził
niezadowolenie ponieważ na każdej sesji dodajemy pieniędzy do kultury fizycznej a boiska
jak również zaplecza są w bardzo dobrym stanie.
Pani skarbnik Alina Hanisz udzieliła wyjaśnień- że przyznano pieniądze na zrobienie
zadaszenia na garażu w „Victorii” Cisek.
Radny Piegza Adalbert- zapytał o poz.10?
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- w poz.10 ujęty jest remont szatni dla klubu LZS w
Steblowie, na dzień dzisiejszy są dwie oferty: na cenę 10.000zł i 12.000,-zł.
Radny Kurfeld Alfred- zapytał o środki finansowe otrzymane na zimowe utrzymanie dróg, w
budżecie ujęto kwotę: 12 451,00zł, a planowana dać więcej? I co będzie jeżeli zima będzie
łagodna i tych środków nie wykorzystamy?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- Starostwo Powiatowe będzie nam pieniądze przekazywać
miesięcznie, jeżeli nie zostaną wykorzystane na zimowe utrzymanie dróg to wtedy musimy je
oddać, a odnośnie wydatków na klub „Victoria” Cisek, prosił o wytłumaczenie prezesa klubu
Waltra Oleksa.
Walter Oleks- wyjaśnił, że jest potrzeba zrobienia zadaszenia na budynku garażu „Victorii”
Cisek, zakup blachy trapezowej jest na ten cel, konstrukcję do zadaszenia klub otrzymał od
sponsora, prace związane z montażem będą wykonane w czynie społecznym. Koszt montażu
całego zadaszenia ( 60m2) wynosi 4.900zł.
Radny Wurst Alojzy- wypowiedź radnego W.Oleksa nie satysfakcjonuje go, ponieważ na
łatanie dziur na drogach zabrakło środków finansowych a na kulturę fizyczną i sport zawsze
te pieniądze są, tylko dokładamy a „pieniądze uciekają, zadał pytanie czy przygotowujemy się
do Euro 2012”
Innych uwag nie zgłoszono. Zakończono dyskusję.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 13 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania- 1 głos,
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr XIII/ 57/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 03 grudnia 2007r w sprawie zmian do
budżetu gminy na 2007r większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 5
do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek.
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek odczytała projekt uchwały, oraz poinformowała, że
Dyrektor firmy „REMONDIOS” wszelkich wyjaśnień udzielił na posiedzeniu wspólnym
komisji dn.26.11.2007r. Zgodnie z ustaleniami naszych komisji dyr. REMONDISA
dostarczył kalkulację w sprawie podwyżki cen za wywóz nieczystości. Radni otrzymali
kserokopię kalkulacji.
Radny Walter Oleks- przeanalizował kalkulację, w której naliczono opłatę : za wysypisko
śmieci-5,47zł, za nowy kubeł- 0,99zł,a mieszkańcy mają zakupione kubły, koszty paliwa 70
l/100km firma na pewno takimi samochodami nie jeździ stwierdził, 4,83zł- 18,29zł,na
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10,29zł by wystarczyło i proponuje aby na dzisiejszej sesji uchwały nie podejmować i jeszcze
raz przeanalizować temat kosztu wywozu śmieci z firmą REMONDIS.
Do cen jeszcze będzie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień-podrożała opłata środowiskowa za wysypisko śmieci.
Wójtowie ościennych gmin kalkulację REMONDISA szczegółowo omawiali. Do końca
bieżącego roku musimy podjąć uchwałę. Dotychczas płaciliśmy dodatkowo za wywóz
przedmiotów wielogabarytowych, w 2007r za taki wywóz zapłaciliśmy ok. 18.000zł z
budżetu gminy, w tej kalkulacji ten wywóz jest ujęty, nie będziemy musieli płacić dodatkowo
za tzw. „Szpermil”. Większość mieszkańców ma pojemniki własne, bo na takich zasadach
początkowo wywóz nieczystości funkcjonował, urząd gminy prowadził całą ewidencję
związaną wywozem śmieci. Obecnie firma Remondis zajmuje wywozem nieczystości z
terenu gminy i mieszkańcy spisujący umowę na wywóz śmieci otrzymują pojemnik bez
dodatkowej opłaty, wymiana uszkodzonych pojemników też będzie bez opłaty dodatkowej,
dlatego w kalkulacji jest ujęta opłata za pojemnik.
Sołtys Kazimiera Lewicka – dodała, że pojemniki do wywozu śmieci są niszczone przez
pracowników tej firmy, pojemniki w czasie opróżniania są rzucane.
Przewodniczące Rady Gminy Cisek -radny Walter Oleks zgłosił wniosek aby uchwały nie
podejmować?
Radca Prawny udzielił wyjaśnień- radny Waltyer Oleks powinien swój wniosek określić:
Czy odrzucić projekt uchwały,
Czy zmienić fragment zapisu projektu uchwały,
Radny Walter Oleks- określił, odrzucenie projektu uchwały, ponieważ projekt uchwały
należy dopracować, stawki opłat będą jeszcze dopracowane z firmą REMONDIS.
Przewodniczące Rady Gminy Cisek wniosek radnego Waltra Oleksa poddała pod
głosowanie:
za przyjęciem
- 10 głosów,
przeciw
- 1 głos,
wstrzymało się od głosowania - 3 głosy,
Wniosek radnego Waltra Oleksa większością głosów został przyjęty i w związku z tym
projekt uchwały odrzucono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju i
sposobu przyznawania świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek
Projekt uchwały był omawiany przez komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
która wydała pozytywną opinię Radni nie wnieśli żadnych uwag , projekt uchwały poddano
pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr XIII/58/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 03 grudnia 2007r zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń z funduszu zdrowotnego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek
została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokółu sesji.
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wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagradzania oraz nagród w roku 2008r
Wójt Gminy omówił projekt uchwały, w którym zostały ujęte propozycje jednostek
opiniujących tj. Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Międzyzakładową Organizacją
Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania .
Radny Proksza Hubert- zapytał czy omawiany projekt uchwały wpływa na zwiększenie
wydatków z budżetu gminy?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- tak, ponieważ planowane są podwyżki wypłat dla
nauczycieli.
Innych pyta nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie;
za przyjęciem
- 15 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
Uchwała Nr XIII/59/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 03 grudnia 2007r w sprawie
regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagradzania oraz nagród
w roku 2008r została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu
sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Cisek. Propozycje stawek podatkowych były tematem
wspólnego posiedzenia komisji stałych rady dnia 26.11.2007r, propozycje stawek
podatkowych ujęto w projekcie uchwały. Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu
uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr XIII/60/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 03 grudnia 2007r w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek została jednomyślnie
podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokółu sesji.
Omówiono stawki podatku rolnego, który jest ustalany według ceny żyta i na 2007r wynosi145,725/ z 1 ha przeliczeniowego.
Omówiono stawki podatku rolnego opłacanego przez podatników podatku od nieruchomości,
który na 2007r wynosi- 291,45zł /z 1ha użytków rolnych.
Omówiono stawkę podatkową za grunty niesklasyfikowane, która wynosi 0,35zł /1m2
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych. Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały w związku z czym
projekt poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania- 0 głosów,
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr XIII/ 61/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 03 grudnia 2007r w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych została jednomyślnie podjęta.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu sesji.
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kozielskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Cisek.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały w związku z czym projekt uchwały
poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr XIII/ 62/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 03 grudnia 2007r w sprawie
współdziałania z Powiatem Kędzierzyńsko –kozielskim w zakresie zimowego utrzymania
dróg powiatowych na terenie Gminy Cisek została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi
załącznik nr 10 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy
Cisek o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Cisek oświadczenia lustracyjnego.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały w związku z czym projekt uchwały
poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
- 14 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania - 0 głosów,
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr XIII/ 63/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 03 grudnia 2007r w sprawie
powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Cisek o obowiązku przedłożenia Radzie
Gminy Cisek oświadczenia lustracyjnego. została jednomyślnie podjęta. Uchwała stanowi
załącznik nr 11 do protokółu sesji.
Zakończono podejmowanie uchwał.
Ad.8.Informacja z działalności komisji problemowych rady i komisji rewizyjnej w okresie
międzysesyjnym. Przewodniczący stałych komisji rady przedstawili działalność komisji w
okresie międzysesyjnym. Protokóły z posiedzeń znajdują się w dokumentach komisji.
Wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej Kurfeld Alfred przedstawił sprawozdanie komisji
rewizyjnej.
Komisja oświaty- skierowała wniosek aby zatrudnić osobę do sporządzania wniosków
unijnych .
Radny Piegza Adalbert poinformował, że komisja gospodarczo-budżetowa analizowała
zakresy czynności pracowników urzędu i pracownik Rajmund Frischko w swoim zakresie
czynności ma wpisany punkt „ pozyskiwanie środków finansowych z funduszy
strukturalnych.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- jedna osoba nie da rady opracować wszystkich wniosków
strukturalnych, media nagłaśniają problem lecz nie nagłaśniają całej prawdy, kolejność jest
taka, że najpierw trzeba pieniądze wyłożyć z budżetu gminy a następnie otrzymuje się
refundację. Drobne kwoty są do zdobycia i takie wnioski się sporządza.. Dyrektorzy szkół
mają swoje szkolenia branżowe i są poinformowani o zadaniach finansowych. Urząd Gminy
udziela wszelkiej pomocy przy sporządzaniu wniosków strukturalnych.
Radny Ketzler Alojzy – również poinformował, że w poprzednich latach otrzymało
zatrudnienie 3 menadżerów do pozyskiwania środków finansowych : P.Frischko, P. Kuczera i
P. Janyk, ci pracownicy do tego celu zostali przyjęci, poinformował, że Kędzierzyn – Koźle
pozyskało pieniądze na kanalizację.
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wniosków o dofinansowanie: liczy się liczba mieszkańców na 1 m2, gminy wiejskie mają
możliwości trudniejsze, mają trudności z osiągnięciem efektu ekologicznego. W przypadku
naszej gminy zaważył czynnik typowo finansowy, warunków trzeba spełnić dużo aby
pozyskać środki finansowe- km sieci i liczba mieszkańców koliduje nam z pozyskaniem
funduszy na kanalizację ściekową. Do 2015 roku powinniśmy te kanalizację mieć.
Ad.9 i 10Radny Kirchniawy Robert- zapytał dlaczego nie został nikt poinformowany o
szkoleniu z programu „Odnowa Wsi” które odbyło się w dniach 7-8 grudnia 2007r na Górze
Świętej Anny . Informacja gdzieś utknęła, dlaczego nie poszła w teren?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień- informacja o szkoleniu nie wpłynęła do tut. urzędu.
Radny Walter Oleks – o szkoleniu informowała prasa.
Rajmund Frischko-prosił o kontakty za pomocą „E-meili”, sołectwa nie mają swoich
komputerów lecz na prywatne „meile” również można korespondencje przesyłać.
Przedyskutowano sprawy bieżące takie jak: przeniesienie poczty polskiej do innego budynku,
dalsza budowa wałów przeciwpowodziowych, budowa oczyszczalni przydomowych,
Ad.11. Żadne interpelacje nie wpłynęły.
Ad,12. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Gerard Stania złożył na rece PRG pisemną
rezygnację z przewodniczenia komisji.
Przedyskutowano sprawę spotkania z przedsiębiorcami naszej gminy.
Wyczerpano porządek obrad i Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła obrady XIII sesjigodz.19.45
Protokółowała Małgorzata Siegmann
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk

