
                                                        PROTOKOŁ nr XIV/2004  
                                           z obrad sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  
                                                            w dniu 30.06.2004r  
 
 
Obrady sesji rozpoczęto o godz.1700.  
Obecni na obradach sesji zgodnie z listą obecności tj. 13 radnych . Dwóch radnych  Pani 
Urszula Kochoń i 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. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2004 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2004 rok.  
5. Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XII/94/2004 Rady Gminy 

w polskiej Cerekwi z dnia 09 lutego 2004r w sprawie zatwierdzenia planu 
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004 rok.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki na realizację zadania : 
Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Polskiej Cerekwi z 
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki na realizację zadania : 
Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej we Wroninie z zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu gminy.  

     10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej.     
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wartości jednego punktu w złotych w celu sporządzenia stawek wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Lachowicz na Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa  drogowego.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Polska Cerekiew do Projektu  

„ e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/2004 Rady Gminy w Polskiej  

Cerekwi z dnia 09 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budŜetowego pod 
nazwą Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.       

16. Informacja Wójta Gminy o realizacji inwestycji w 2004 roku.  
17. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.  
18. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.  

 
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przywitał wszystkich 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 zdjęcie z porządku 
dwóch punktów : 1 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości, 2. Podjęcie 
uchwały w sprawie nabycia nieruchomości i poddał pod głosowanie gdzie przegłosowano 
jednogłośnie zdjęcie dwóch  punktów. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt 



porządku  obrad pod zdjęciu dwóch punktów i poddał go pod głosowanie gdzie porządek 
obrad przyjęto jednogłośnie.  
 
Ad.1 Protokół obrad z poprzedniej sesji został wyłoŜony na sali obrad. Nikt z obecnych nie 
wniósł Ŝadnych uwag i zastrzeŜeń. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Pan Kasper 
Leonard stwierdził, Ŝe protokół z poprzedniej sesji został przyjęty.  
  
Ad.2 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym informację o realizacji uchwał 
i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. Przedstawiona informacja została przyjęta bez 
uwag.  
 
Ad.3 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska  przedstawiła obecnym propozycje zmian w 
budŜecie gminy na 2004r. Następnie Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji 
i BudŜetu Pani Maria Wawrzynek przedstawiła pozytywną  opinię stałych komisji rady. 
PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag co do przedstawionych propozycji zmian Przewodniczący 
Rady Pan Kasper Leonard przedstawił projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w 
budŜecie gminy na 2004r i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała nr XIV/106/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
  
Ad.4 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym propozycje zmian 
budŜetu gminy na 2004r. Następnie Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i 
BudŜetu  Pani Wawrzynek Maria  przedstawiła pozytywną opinię stałych komisji rady. 
PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag co do przedstawionych propozycji zmian 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 XIV/107/2004 jest załącznikiem do protokołu. 
  
Ad.5 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym propozycje zmian w 
planie przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2004r. Obecni nie wnieśli Ŝadnych uwag co do 
przedstawionych propozycji zmian. Następnie Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard 
przedstawił projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XII/94/2004 Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 9 lutego 2004 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i 
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004 rok i poddał pod głosowanie 
gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XIV/108/2004 jest załącznikiem do 
protokołu.  
  
Ad.6 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard zapoznał obecnych z projektem uchwały w 
sprawie zaciągnięcia poŜyczki na realizację zadania : Modernizacja kotłowni w Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Polskiej Cerekwi z zastosowaniem odnawialnych źródeł 
energii. Następnie Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych Inwestycji i BudŜetu  Pani  
Wawrzynek Maria przedstawiła pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia stałych komisji 
rady. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych uwag Przewodniczący rady przedstawił 
projekt uchwały i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała   
nr XIV/109/2004  jest załącznikiem do protokołu.  
  
  
Ad.7 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard zapoznał obecnych z projektem uchwały w 
sprawie zaciągnięcia poŜyczki na realizację zadania : Modernizacja kotłowni w Szkole 
Podstawowej we Wroninie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Następnie 
Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu  Pani Wawrzynek Maria 



przedstawiła obecnym pozytywną opinię  ze wspólnego posiedzenia stałych komisji rady. 
PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych uwag Przewodniczący Rady przedstawił 
projekt uchwały i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała  
nr  XIV/110/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.8 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin zapoznała obecnych ze zmianami wieloletniego 
programu inwestycyjnego. Pan Cieślak Jan mieliśmy nadzieję na kanalizację w Zakrzowie 
dlatego proszę o wyjaśnienie dlaczego nie otrzymaliśmy dotacji. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe 
pieniędzy było mniej, a wniosków więcej niŜ się spodziewano. Brano równieŜ pod uwagę 
dochód na osobę, który w naszej gminie jest duŜy dlatego środki przyznawano gminom 
biedniejszym. Te wnioski składamy równieŜ do funduszy strukturalnych gdzie moŜna 
uzyskać 75% dotacji. Pan Kasper Leonard Przewodniczący Rady chciałbym dopowiedzieć, Ŝe 
jesteśmy bogatą gminą  tak wygląda to ze statystyk dlatego potwierdzam to co powiedziała 
pani wójt. Następnie Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu 
przedstawiła pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia stałych komisji rady. PoniewaŜ nikt 
więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym 
projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego dla gminy Polska 
Cerekiew i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr 
XIV/111/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.9 Sekretarz Gminy Pani Urszula Golisz przedstawiła obecnym zmiany do statutu  i 
udzieliła wyjaśnień. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag co do przedstawionych zmian 
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie 
zmiany statutu gminy i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała nr XIV/112/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.10 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin wyjaśniła, Ŝe w projekcie uchwale o udzielenie 
dotacji przedmiotowej chodzi o rozliczenie w związku z powstaniem Zakładu Usług 
Komunalnych. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard 
przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej i poddał 
go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XIV/113/2004 jest 
załącznikiem do protokołu.           
 
Ad.11 Sekretarz Gminy Pani Golisz Urszula udzieliła wyjaśnień odnośnie stawek 
wynagrodzenia dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych. Następnie Przewodnicząca 
Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu Pani Wawrzynek Maria przedstawiła 
obecnym pozytywną opinię stałych komisji rady. PoniewaŜ nikt  nie wniósł Ŝadnych uwag  
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 
najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych  w celu 
sporządzenia stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zakładu Usług 
Komunalnych w Polskiej Cerekwi i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. Uchwała nr XIV/114/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.12  Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym program rozwoju lokalnego 
gminy. Ponadto podkreśliła, Ŝe taki program jest obowiązkowym załącznikiem przy składaniu 
wniosków do funduszy strukturalnych. Program ten został opracowany na podstawie strategii 
rozwoju gminy. Pan Cieślak Jan zapytał czy ruszy budowa Ośrodka w Zakrzowie oraz 
dlaczego nie ma mowy o ścieŜkach rowerowych. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe ścieŜki rowerowe 
są wspomniane w przedstawionym programie, natomiast jeŜeli chodzi o ośrodek to na razie 
nie ma naboru na te wnioski. Następnie Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, 



Inwestycji i BudŜetu Pani Wawrzynek Maria przedstawiła obecnym pozytywną opinię z 
wspólnego posiedzenia stałych komisji rady. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych 
uwag Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminny Polska Cerekiew i poddał go pod głosowanie 
gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XIV/115/2004 jest załącznikiem do 
protokołu.  
 
Ad. 13 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Kołeczko  Jerzy przedstawił obecnym 
protokół z przeprowadzonej kontroli działalności GOPS w Polskiej Cerekwi  w związku ze 
skargą która wpłynęła do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Ani jeden punkt nie znalazł 
potwierdzenia podczas przeprowadzonej kontroli dlatego teŜ komisja nie wnosi Ŝadnych 
uwag i wniosków pokontrolnych. Protokół jest załącznikiem  do protokołu. Następnie 
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pani Marii Lachowicz na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Polskiej Cerekwi. W trakcie dyskusji radni byli oburzeni dlaczego w treści 
uchwały zostało uŜyte nazwisko Pani Lachowicz Marii dlatego teŜ zobowiązali Wójta Gminy 
o opinię radcy prawnego w powyŜszej sprawie. PoniewaŜ nikt więcej nie wniósł uwag  
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard poddał projekt uchwały pod głosowanie gdzie 
radni głosowali następująco 2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący, a 9 głosów za podjęciem 
uchwały. Uchwała Nr XIV/116/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad. 14 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard zapoznał obecnych z projektem uchwały w 
sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego. Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, 
Inwestycji i BudŜetu Pani Wawrzynek Maria przedstawiła pozytywną opinię stałych komisji 
rady. Radni postanowili, aby  w tej sprawie poinformować mieszkańców gminy poprzez 
sołtysów. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych uwag Przewodniczący Rady Pan 
Kasper Leonard przedstawił projekt uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego  i 
poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XIV/ 117/2004  
jest załącznikiem do protokołu.  
   
Ad. 15 Sekretarz Gminy Pani Urszula Golisz omówiła projekt e-urząd dla mieszkańca 
Opolszczyzny. Gmina nasza będzie wyposaŜona  w 22 stanowiska komputerowe, czytnik oraz 
kiosk. Następnie Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu Pani 
Wawrzynek Maria przedstawiła obecnym pozytywną opinię stałych komisji rady. PoniewaŜ  
nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych uwag  Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard 
przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Polska Cerekiew do Projektu -
„e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. Uchwała nr XIV/118/2004 jest załącznikiem do protokołu.            
 
Ad.16 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym zmiany do uchwały w 
sprawie utworzenia ZUK w Polskiej Cerekwi. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych 
uwag Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie gdzie 
uchwałę podjęto jednogłośnie.    
 
Ad.17 Wójt Gminy przedstawiła obecnym krótką informację z pracy między sesjami : 
Odbyła się kontrola RIO, kontrola UKS oraz Urzędu Wojewódzkiego, opracowywaliśmy 
wnioski do SAPARD-u oraz wiele spraw buieŜących. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli 
przedstawioną informację.  
 



Ad.18 W wolnych wnioskach poruszono sprawy :Przewodniczący Rady podziękował radnym 
którzy brali udział w Forum Samorządowym. Pan Friedrich Krystian naprawić nawierzchnie 
dróg na terenie gminy. Wójt Gminy będzie robiona akcja naprawy dróg na naszych gminach. 
Pani Wawrzynek Maria udroŜnić rów w miejscowości Łaniec.Pan Tworek Janusz Wyczyścić 
mostek w miejscowości Jaborowice. Pan Mydla Zygfryd zwrócić uwagę firmie Rethman, aby 
odstawiali kubły na miejsca a nie kilkadziesiąt metrów dalej. PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał 
głosu na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
Protokołowała                                                                                      Przewodniczył 
Lucja Kuehnhardt                                                                                 Leonard Kasper 


