
                                                                                                      
                                                             Protokół nr XII/2004   
                                      z obrad sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  
                                                        w dniu 09.02.2004r 
 
 
                                                 
Obrady sesji rozpoczęto o godz.1400.  
Obecni na obradach sesji zgodnie z listą obecności tj.13 radnych, 2 radnych  Pan Kołeczko 
Jerzy i Komorek Rajmund było nieobecnych. 
 
Porządek obrad sesji : 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
2. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych na ostatniej sesji.  
3. Podjęcie uchwały w sprawie budŜetu gminy na 2004 rok.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1m3 wody dla 

odbiorców z wodociągu gminnego.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy ceny za 1m3  ścieków sanitarnych 

odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego 

Funduszu Ochrony Środowiska na 2004 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki  Komunalnej.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia przez Województwo Opolskie  

zadań publicznych Gminy Polska Cerekiew w zakresie promocji.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich 
pobierania.  

11. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.  
12. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady na 2004 rok.  
13. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.  
14. Wolne wnioski , interpelacje i zapytania radnych.  

         
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przywitał wszystkich gości, radnych i sołtysów 
obecnych na sesji. Następnie otworzył obrady sesji stwierdzając prawomocność  co do 
podejmowania uchwał. Na sekretarza obrad wybrano panią Lucję Kuehnhardt. Następnie 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad  i zawnioskował o wprowadzenie do 
porządku obrad punktów : ocena bezpieczeństwa na terenie gminy, oraz prezentacja ośrodka 
przygotowań olimpijskich w Zakrzowie. Obecni jednogłośnie przyjęli zaproponowane punkty 
porządku obrad. Następnie Przewodniczący Rady zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad 
punktu podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości i poddał pod głosowanie, gdzie 
radni jednogłośnie podjęli wniosek o zniesienie w/w punktu z porządku obrad. Następnie 
przedstawił projekt porządku obrad po przegłosowanych zmianach i poddał go pod 
głosowanie, gdzie obecni jednogłośnie przyjęli przedstawiony projekt porządku obrad.  
 
Ad.1 Protokół obrad z poprzedniej sesji został wyłoŜony na sali obrad. Nikt z obecnych nie 
wniósł Ŝadnych uwag i zastrzeŜeń co do protokołu. Wobec braku uwag  Przewodniczący 
Rady Pan Kasper Leonard stwierdził, Ŝe protokół  z poprzedniej sesji został przyjęty przez 
radnych.      
Ad.2 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym informację z realizacji uchwał 
i wniosków  podjętych na ostatniej sesji. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawioną 
informację.  
 



Ad.3 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym uchwałę nr 
493/2003/2004 z dnia 13.01.2004r  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o pozytywnej 
opinii o przedłoŜonym projekcie budŜetu gminy na 2004 rok. Następnie Pani Wawrzynek 
Maria Przewodnicząca komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu oraz Pani Kochoń 
Urszula Przewodnicząca  Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu  przedstawiły pozytywne 
opinie komisji odnośnie projektu budŜetu gminy na 2004 rok. Przewodniczący Rady Pan 
Kasper Leonard uwaŜam, Ŝe budŜet gminy został opracowany prawidłowo, przejrzyście , 
ujęto w nim omawiane na komisjach zadania inwestycyjne dlatego proponuję, aby na 
dzisiejszej sesji uchwalić budŜet gminy na 2004 rok. PoniewaŜ nikt nie wniósł Ŝadnych 
poprawek i uwag Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił projekt uchwały w 
sprawie budŜetu gminy na 2004 rok i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. Uchwała nr XII/91/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.4 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard  przedstawił obecnym cenę za 1m3 wody na 
2004 rok. Następnie Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu Pani 
Maria Wawrzynek oraz Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiły 
pozytywne opinie  komisji dot. ceny wody na 2004r. PoniewaŜ nikt nie wniósł Ŝadnych uwag 
i zastrzeŜeń Przewodniczący Rady pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1m3 wody dla odbiorców z wodociągu 
gminnego i poddał go pod głosowanie gdzie głosowano następująco 1 głos „wstrzymujący” 
natomiast 12 głosów „za” podjęciem uchwały. Uchwała nr XII/92/2004 jest załącznikiem do 
protokołu.  
 
Ad.5 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym cenę 1m3 ścieków na 
2004 rok. Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu oraz 
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiły pozytywne opinie 
komisji dot. ceny  ścieków na 2004 rok. Obecni nie wnieśli uwag co do przedstawionej ceny 
ścieków. Następnie Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1m3 ścieków sanitarnych 
odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi i poddał go pod głosowanie 
gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XII/93/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.6 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym plan przychodów i 
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Następnie Przewodniczące Komisji ds. 
Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu oraz Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiły pozytywne opinie komisji .PoniewaŜ nikt nie wniósł Ŝadnych zmian i uwag 
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 
2004 rok i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr 
XII/94/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.7 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin wyjaśniła obecnym, Ŝe powstanie Zakładu 
Gospodarki Komunalnej podyktowane jest tym, Ŝe wszystkie sprawy związane z usługami 
mieszkańców chcemy wyodrębnić z budŜetu gminy. Praktycznie nic się nie zmieni jedynie 
sprawy komunalne zostaną wyłączone z budŜetu. Pan Friedrich Krystian uwaŜam, Ŝe jest to 
bardzo dobry pomysł i dlatego powinien powstać taki Zakład Gospodarki Komunalnej. 
Następnie Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu pani Maria 
Wawrzynek oraz Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu  pani Kochoń 
Urszula przedstawiły pozytywne opnie komisji dotyczące utworzenia Zakładu Gospodarki 
Komunalnej. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych zmian i uwag Przewodniczący 
Rady Pan Kasper Leonard przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia zakładu 
budŜetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych i poddał go pod głosowanie gdzie 
uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XII/95/2004 jest załącznikiem do protokołu.  



 
Ad.8 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard  wyjaśnił obecnym, Ŝe  podjęcie tej uchwały 
dotyczy partycypowania w kosztach utrzymania biura w Brukseli. Następnie Przewodniczące 
komisji przedstawiły pozytywne opinie dotyczące podejmowanej uchwały. PoniewaŜ nikt nie 
zabrał głosu Przewodniczący Rady pan Kasper Leonard przedstawił projekt uchwały w 
sprawie powierzenia prowadzenia przez Województwo Opolskie zadań publicznych Gminy 
Polska Cerekiew w zakresie promocji gminy i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. Uchwała nr XII/96/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.9  Sekretarz Gminy Pani Golisz Urszula przedstawiła obecnym wysokości opłaty za 
niektóre czynności administracyjne i udzieliła wyjaśnień. Następnie Przewodnicząca Komisji 
ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu Pani Maria Wawrzynek oraz Przewodnicząca 
Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Pani Urszula Kochoń przedstawiły pozytywne opinie 
komisji. PoniewaŜ nikt nie wniósł Ŝadnych zmian i uwag Przewodniczący Rady Pan Kasper 
Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej za niektóre 
czynności urzędowe i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała nr XII/97/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.10 Pani Golisz Urszula Sekretarz Gminy udzieliła szerokich wyjaśnień dotyczących 
odpłatności za usługi opiekuńcze. Obecni nie wnieśli Ŝadnych uwag  i zastrzeŜeń. Następnie 
Przewodniczące komisji przedstawiły w tej sprawie pozytywne opinie komisji. PoniewaŜ nikt 
więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard  Przewodniczący Rady 
przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz 
trybu ich pobierania i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała 
nr XII/98/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.11 Pan Andrejczuk Mirosław Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Polskiej Cerekwi 
przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w naszej gminie. Następnie Pan Zbigniew 
Kulej przedstawił krótką statystykę na temat pracy policji w powiecie naszej gminie oraz na 
tle województwa. Podkreślił, Ŝe praca dzielnicowych to szeroki temat to nie tylko szukanie 
przestępców, ale równieŜ współpraca ze społeczeństwem. Od trzech lat spada przestępczość 
na terenie gminy. Wynika to z właściwej pracy dzielnicowych i właściwego podejścia 
społeczeństwa lokalnego. NaleŜałoby sobie Ŝyczyć, aby przyszły rok był taki sam, albo i 
lepszy. Bezpieczeństwo w tej gminie moŜna ocenić pozytywnie. Pan AmbroŜy Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu  potwierdza się, Ŝe Rewir 
Dzielnicowych  w duŜym stopniu przyczynia się do strategii Komendanta Powiatowego, która 
idzie ku lepszemu. Wykrywalność przestępstw w województwie wzrasta, natomiast w 
powiecie zmniejszyła się o 11,1% i tutaj chciałbym podkreślić, Ŝe do najlepszych naleŜy 
Rewir Dzielnicowych w Polskiej Cerekwi. Chylę czoła przed  panią Wójt i Radą Gminy za 
wspólną realizację programu Bezpieczna Gmina a to dlatego, Ŝe ościenne gminy nie realizują 
tego programu. Następnie Zastępca Komendanta Powiatowego Policji przedstawił krótką 
statystykę wypadków i kolizji drogowych. Podkreślił, Ŝe mimo to jest droga krajowa to i tak 
gmina jest bezpieczna bez tragicznych wypadków drogowych. Najwięcej pracy jest w okresie 
kampanii i dlatego w tym roku chcemy na stałe postawić na terenie gminy patrol drogowy. 
Jest inicjatywa, aby policjanci mieli uprawnienia na radary /2 osoby/ na które w tej chwili 
oczekujemy. Następnie Zastępca Komendanta Policji podziękował za otrzymany samochód. 
Współpracę z władzami gminy Komendant Powiatowy Policji ocenia bardzo dobrze i Ŝyczy, 
aby ta współpraca układała się dalej jak najlepiej. W dyskusji głos zabrali : Pan Friedrich 
Krystian zapytał czy w statystyce jest ujęta sprawa przestępstw grup zorganizowanych z 
terenu powiatu  i województwa oraz grup z innego województwa, jak wygląda sprawa 
powiadamiania z telefonów komórkowych na nr 112 oraz czy tzw. drogówka ma wpływ na 
Zarządy Dróg bo gro wypadków to przez zły stan dróg. Zastępca Komendanta Powiatowego 



Policji wyjaśnił, Ŝe w statystyce ujęto mieszkańców  gminy oraz z innych terenów. JeŜeli 
chodzi o grupy zorganizowane to nie mamy takich grup na  naszym  terenie natomiast mamy 
najazd grup śląskich i podejmujemy wszelkie działania, aby ograniczyć przestępczość. JeŜeli 
chodzi o telefon komórkowy 112  to nie zaleŜy od nas my nie jesteśmy operatorami, ale jest 
obowiązek policji przekazywanie informacji z danych jednostek  tam gdzie podlega rejon a 
zdarzył się jakiś wypadek lub kolizja. Natomiast jeŜeli chodzi  o zarządy dróg nie jesteśmy w 
stanie zmusić, my jedynie moŜemy wskazać zarządcom nieprawidłowości. Robimy notatki i 
uchybienia wysyłamy administratorowi drogi celem usunięcia ich. Pani Kochoń Urszula  
chwała, Ŝe na naszej gminie jest tak dobrze. Mam na co dzień kontakty z policją i za ich pracę 
chcę im podziękować. Pan Kasper Leonard Przewodniczący Rady w zadaniach własnych 
gminy mamy zaplanowane środki na pomoc dla policji. Czy zastanawiacie się nad 
zabezpieczeniem ludzi przez straŜ wiejską , ona funkcjonuje w miastach, czy gmina mogła by 
czy powinna przejąć zadania straŜy miejskiej. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 
wyjaśnił, Ŝe pełne pole do popisu ma policja wszystkie uchwały przelewa się na 
dzielnicowych. Mają w swoich planach  porządek na terenie gminy i powinni bardziej 
zwiększyć uwagę na czynności administracyjno-porządkowe. Kierownik Rewiru 
Dzielnicowych jest radnym to wie jakie są podejmowane uchwały dlatego razem z 
dzielnicowymi powinni je realizować i egzekwować. Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin 
chciałam podziękować za pozytywną opinię, uwaŜam Ŝe jest to wspólna praca policji, 
radnych, sołtysów i społeczeństwa. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji uwaŜam, Ŝe 
dzięki państwa zaangaŜowaniu  oraz gminy jest tak dobrze i myślę, Ŝe będzie jeszcze lepiej. 
Pani Wawrzynek Maria zwróciła się o zwiększenie patroli policji  na tzw. stanach. Zastępca 
Komendanta wyjaśnił, Ŝe jeŜeli będą większe moŜliwości to zwiększą liczbę patroli na terenie 
naszej gminy.  
 
Ad.12  Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin oraz Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard 
dokonali prezentacji stanu obecnego w przygotowaniu inwestycji budowy ośrodka sportu i 
rekreacji w Zakrzowie i udzielili dogłębnych wyjaśnień na ten temat. Przewodniczący Rady 
poinformował, Ŝe dokonano prezentacji na zebraniach wiejskich gdzie była akceptacja 
mieszkańców poszczególnych wsi. Wójt Gminy poinformowała obecnych, Ŝe projekt nasz 
popiera Urząd Marszałkowski, jest to długa i cięŜka praca, będziemy musieli to wszyscy 
wspierać i pracować nad zrealizowaniem tej inwestycji. Ponadto chciałam poinformować o 
10% udziale naszej gminy w budowie tej inwestycji. Pani Woszczyna Eleonora uwaŜam, Ŝe 
dobrze się stało, Ŝe pokazano to mieszkańcom gminy i wszyscy poparli ten wniosek, teraz nie 
musimy się obawiać skoro mieszkańcy to poparli i zaakceptowali. Ja równieŜ popieram ten 
wniosek i uwaŜam, Ŝe naleŜy czynić wszelkie starania aby jak najszybciej zrealizować tą 
inwestycję. Ponadto chciałam poinformować, Ŝe w rozmowach z mieszkańcami razi ich 
tabliczka „ teren prywatny wstęp wzbroniony”. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe ta tabliczka nie 
dotyczy naszych mieszkańców, chodzi o ludzi z innych terenów  poniewaŜ niszczyli, robili w 
parku ogniska były rozróby. Pan Andrejczuk Mirosław potwierdzam to co powiedziała pani 
Wójt dodam, Ŝe nawet były robione rajdy motocyklowe wokół zamku dlatego wspólnie 
zdecydowaliśmy, aby postawić taką tabliczkę , chroni to obiekt przed intruzami. Pan Cieślak 
Jan ja miałem obawy bo to powaŜne przedsięwzięcie, ale skoro Zakrzów ma się zmienić i jest 
akceptacja mieszkańców to uwaŜam, Ŝe powinniśmy dofinansować tą inwestycję. Pani 
przygotowała nam zachodnie ośrodki, czy pani moŜe pokazać nam ośrodki z Polski. Jest to 
bardzo potrzebne, ale mam obawy, Ŝe pochłonie to cięŜkie miliony i będzie strata miejsc 
pracy na fermie. Wójt Gminy wyjaśnił, czy będzie ośrodek czy nie to i tak nie będzie tam 
hodowli świń. Obawa jest ogromna, ale szanse równieŜ ogromne. Po dokonaniu prezentacji 
stanu obecnego w przygotowaniu inwestycji „Budowa Ośrodka Sportu i Rekreacji” w 
Zakrzowie Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie pytając kto jest za tym by 
kontynuować prace w celu realizacji powyŜszej inwestycji. Wszyscy obecni radni głosowali 
za kontynuacją tego przedsięwzięcia.  
 



Ad.13 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard poinformował radnych, Ŝe otrzymany plan 
pracy rady i komisji jest otwarty i moŜna wprowadzać nowe tematy. PoniewaŜ nikt nie zabrał 
głosu Przewodniczący Rady poddał plan pracy pod głosowanie gdzie przyjęto go 
jednogłośnie.  
 
Ad.14 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła  informację z pracy między sesjami:  
Ogłoszenie  przetargów i specyfikacji, przeprowadzono zebrania wiejskie, uczestnictwo w 
zebraniach straŜackich oraz mniejszości niemieckiej, rozliczono się z Fundacją Rozwoju 
Śląska  z dofinansowania remontu świetlicy w Grzędzinie, uczestnictwo w spotkaniu w 
Urzędzie Marszałkowskim gdzie pozytywnie oceniono nasz wniosek o budowę ośrodka, 
kolejne spotkanie w tej sprawie odbyło się w Zakrzowie, uczestniczyłam w spotkaniu chórów 
Polskiej Cerekwi i Grzędzina, koncert w Cisku gdzie chóry promują naszą gminę, 
podsumowanie wizytacji w gimnazjum które uzyskało ocenę bardzo dobrą, kilkakrotne 
spotkania z firmą WODPOL odnośnie analizy kalkulacji kosztów wody, spotkania w ZGSO, 
spotkanie Cukrowni ze Starostą odnośnie rozwoju Cukrowni, oraz spotkanie w 
Zdzieszowicach odnośnie koksu dla Cukrowni, uczestnictwo w szkoleniu radnych, 
posiedzenie plenarne ZW OSP, uczestnictwo w sesji powiatu. Obecni nie wnieśli Ŝadnych 
uwag i przyjęli przedstawioną informację.  
 
Ad.15 W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy :  
Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy podziękowała sołtysom za zorganizowanie zebrań 
wiejskich. Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard poinformował radnych, Ŝe do końca 
kwietnia naleŜy złoŜyć oświadczenia majątkowe, natomiast do 28 lutego moŜna składać 
wnioski na Floriana. Pani Kochoń Urszula i Pan Andrejczuk Mirosław poruszyli sprawę 
ukazującej się gazety Laufer. Ustalono, aby wysyłać radnym powiatowym zaproszenia  na 
sesje Rady Gminy. Pan Rojek Janusz zaproponował wyłoŜenie brukiem parkingu przed 
sklepem w Witosławicach, aŜ do świetlicy wiejskiej, aby to estetycznie wyglądało, 
nasadzenie drzewek przy ul. Ciepłodolskiej, gdzie Wójt Gminy wyjaśniła, aby kontaktować 
się w tej sprawie z panem Pieczonką. Ponadto Pan Rojek Janusz zaproponował budowę 
ubikacji przy kiosku w Ligocie Małej. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe jest to do przemyślenia przy 
budowie kanalizacji. Pani Sobota Małgorzata zaproponowała zainstalowanie lamp przy 
blokach w CięŜkowicach. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe nie jest to teren gminny więc my jako 
gmina nie moŜemy tego zrobić to muszą zrobić sami mieszkańcy. Pani Wawrzynek Maria 
zapytała kiedy będzie zamontowane lustro oraz znak na skrzyŜowaniu ul. Raciborskiej z ul. 
Polną  w Łańcach. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe Będziemy w tej sprawie monitować do Zarządu 
Dróg Powiatowych, poniewaŜ juŜ wcześniej było pismo, Ŝe zostanie tam postawione lustro 
drogowe. PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu na tym protokół zakończono i podpisano. 
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