
                                                              PROTOKOŁ nr XIII/2004  
                                             z obrad sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  
                                                                 w dniu 29.04.2004r  
 
 
 
Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1400.  
Obecni na obradach sesji zgodnie z listą obecności tj. 13 radnych  2 radnych Pan Komorek 
Rajmund i Pani Eleonora Woszczyna było nieobecnych.  
 
Porządek obrad sesji :  

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
2. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych na ostatniej sesji.  
3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2003 rok.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Polskiej 

Cerekwi.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie honorowego wyróŜnienia Gminy Polska Cerekiew „Złoty 

Florian”.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polska 

Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego w 2004 roku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian  budŜecie gminy na 2004 rok.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2004 rok.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej o 

dokonanie kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z pismem 
Przewodniczącego Rady z dnia 30.03.2004r.   

13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny za korzystanie z siłowni.  
14. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.  
15. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

  
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przywitał wszystkich  obecnych na sesji. 
Następnie otworzył  
obrady sesji stwierdzając prawomocność co do podejmowania uchwał. Na sekretarza obrad 
wybrano panią Lucję Kuehnhardt. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt 
porządku obrad i na wniosek Wójta Gminy  zaproponował zdjęcie z porządku pkt 11 ze 
względu na to, Ŝe nie ma potrzeby podejmowania takiej uchwały. Obecni jednogłośnie podjęli 
wniosek o zniesienie w/w punktu z porządku obrad. Następnie przedstawił projekt porządku 
obrad po przegłosowanej zmianie 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 poprzedniej sesji. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawioną 
informację.   



 
Ad.3 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym sprawozdanie z wykonania 
budŜetu gminy za 2003 rok Obecni nie wnieśli Ŝadnych uwag i zastrzeŜeń co do 
przedstawionego sprawozdania. Następnie Przewodniczące Komisji przedstawiły pozytywną 
opinię co do przedstawionego sprawozdania. Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard 
przedstawił uchwałę nr 154/2004 z dnia 14 kwietnia 2004r Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy za 2003 
rok /uchwała jest załącznikiem do protokołu/.  
Wobec braku uwag i zastrzeŜeń Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie 
gdzie przyjęto go jednogłośnie.  
 
Ad.4 Przewodniczące Komisji  Rewizyjnej Pan Kołeczko Jerzy przedstawił uchwałę w 
sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy w Polskiej Cerekwi z wykonania 
budŜetu gminy za 2003r /uchwała jest załącznikiem do protokołu/. Następnie Przewodniczący 
Rady Pan Kasper  Leonard przedstawił obecnym  uchwałę nr 215/2004 z dnia 26 kwietnia 
2004r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2003 rok /uchwała jest załącznikiem do 
protokołu/. Następnie zapytał obecnych czy ktoś chce zgłosić jakieś uwagi i zastrzeŜenia co 
do przedstawionych uchwał. Wobec braku uwag i zastrzeŜeń Przewodniczący Rady 
przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy w Polskiej 
Cerekwi absolutorium i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. / 
Uchwała nr XIII/99/2004 jest załącznikiem do protokołu/.  
 
Ad.5 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym pismo Kapituły o 
wyborze laureatów do wyróŜnienia honorowego Gminy Polska Cerekiew ”Złoty Florian”. 
Radni nie wnieśli uwag  
co do przedstawionych laureatów. Następnie Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard 
przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie przyznania honorowego wyróŜnienia Gminy 
Polska Cerekiew „Złoty Florian” i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. Uchwała                     nr XIII/100/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.6 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zbycia nieruchomości. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł uwag Przewodniczący Rady 
poddał projekt uchwały pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie./Uchwała nr 
XIII/101/2004 jest załącznikiem do protokołu/.   
 
Ad.7 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w 
sprawie nabycia nieruchomości. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł uwag i zastrzeŜeń 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. /Uchwała nr XIII/102/2004  
jest załącznikiem do protokołu/.  
 
Ad.8 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w 
sprawie sprzedaŜy nieruchomości. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych uwag  
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie./Uchwała nr XIII/103/2004  
jest załącznikiem do protokołu/.  
 
Ad.9 Pani Golisz Urszula Sekretarz Gminy przedstawiła obecnym   program współpracy 
gminy Polska Cerekiew z  organizacjami pozarządowymi i wyjaśniła, Ŝe zgodnie z ustawą  



która niedawno weszła w Ŝycie  rada corocznie będzie musiała uchwalać taki program. 
Następnie przedstawiła obecnym organizacje poŜytku publicznego na terenie naszej gminy. 
Pani Wawrzynek Maria zaproponowała, aby program  opublikować w internecie. PoniewaŜ 
nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych uwag co do przedstawionego sprawozdania 
Przewodniczący Rady Pan  Kasper  Leonard przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi 
organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2004 roku i poddał pod 
głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. /Uchwała nr XIII/104/2004 jest załącznikiem 
do protokołu/.  
 
Ad.10 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym propozycje zmian w 
budŜecie gminy na 2004 rok. Pani Wawrzynek Maria zapytała czy planuje się zwiększenie 
etatów w GOPS-ie w związku z zasiłkami rodzinnymi, które będą wypłacane od 1 maja. Wójt 
Gminy wyjaśniła, Ŝe nie planuje się zwiększenia etatów w GOPS-ie. Pani Wawrzynek Maria 
zawnioskowała aby wyremontować dziury na ul.Łącznej w Łańcach oraz wymalować pasy na 
parkingu obok urzędu gminy. PoniewaŜ nikt więcej nie zgłosił Ŝadnych uwag co do 
przedstawionych propozycji zmian budŜetu Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard 
przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2004 
rok i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. /Uchwała nr 
XIII/105/2004  
jest załącznikiem do protokołu/.  
 
Ad.11 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym  pismo Komisji 
Rewizyjnej  
dotyczące rozszerzenia planu pracy Komisji na rok 2004r o następujące zagadnienie : 
dokonanie w dniu 05.05.2004r kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie 
tematyki poruszonej w skardze i poddał pod głosowanie gdzie pismo podjęto jednogłośnie.  
 
Ad.12 Sekretarz Gminy Pani Golisz Urszula wyjaśniła obecnym, Ŝe nie moŜemy pobierać 
Ŝadnych opłat za siłownię, która mieści się w szkole.  
 
Ad.13 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin złoŜyła obecnym informację z pracy między 
sesjami.  
Uczestniczyłam w spotkaniu z Cukrownią na którym omawiano dalszy rozwój cukrowni, 
przygotowywano wnioski do SAPARDU, uczestniczyłam w spotkaniach odnośnie budowy 
Ośrodka Olimpijskiego w Zakrzowie, uczestniczyłam w  spotkaniu ZGŚO.  
  
Ad. 14 W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy : 
Przewodniczący Rady poinformował obecnych o terminie składania oświadczeń 
majątkowych, ponadto poinformowała obecnych o wyjeździe delegacji do gminy partnerskiej 
w Rieste, o seminarium samorządowym, które odbędzie się w połowie czerwca oraz 
poinformował obecnych, Ŝe w dniu   05.05.2004r w naszej gminie będzie Radio Opole. Pani 
Kochoń Urszula czy będzie zbiórka wielogabarytowa. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe zostanie to 
przekazane pracownikowi, który  zorganizuje takazbiórkę, a o terminie powiadomimy 
sołtysów. Pani Wawrzynek Maria jak wygląda sprawa łapacza na ul, Polnej w Łańcach. Na 
tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokołowała                                                                           Przewodniczący Rady Gminy 
Kuehnhardt Lucja                                                                               Leonard Kasper 



                        
 


