
                                                                      PROTOKÓŁ nr XVI/2004  
                                                          z obrad sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  
                                                                           w dniu 26.11.2004r 
 
 
 
Obrady sesji rozpoczęto o godz.1400. 
Obecni na obradach sesji zgodnie z lista obecności tj.12 radnych . Trzech radnych Pani Urszula Kochoń i 
Eleonora Woszczyna oraz Pan Rojek Janusz 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 stawek podatku od nieruchomości.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 
5. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy, informacji oraz deklaracji dla celów 

podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska 

Cerekiew. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Polska 

Cerekiew. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/86/96 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 

28.06.1996r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli 
publicznych.  

9. Pierwsze czytanie projektu budŜetu na 2005 rok.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2004 rok.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2004 rok.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy na Członka Rady Społecznej Zakładu 

Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Zasad opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz warunków 

wyłapywania ich na terenie Gminy Polska Cerekiew”. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Polska Cerekiew pełnomocnictwa do zawarcia 

z Wojewodą Opolskim  umów o dofinansowanie projektów w ramach działań Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 
pozarządowymi innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2005 roku”. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego dla gminy Polska 
Cerekiew. 

17. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 
18. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przywitał wszystkich obecnych na sesji radnych i sołtysów. 
Następnie otworzył obrady sesji stwierdzając prawomocność co do podejmowania uchwał. Na sekretarza sesji 
wybrano panią  Lucję  Kuehnhardt.  
Ad.1 Protokół obrad poprzedniej sesji został wyłoŜony na sali obrad. Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard 
zapytał, czy ktoś ma uwagi co do protokołu. PoniewaŜ nikt nie wniósł Ŝadnych uwag Przewodniczący Rady 
poddał protokół pod głosowanie gdzie głosowano następująco 11 głosów „za” , 1 głos „wstrzymujący. Protokół 
obrad został przyjęty większością głosów.  
 
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 propozycje stawek podatku od nieruchomości. 
Następnie Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu Pani Maria Wawrzynek 
przedstawiła pozytywną opinię  podjętą na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. PoniewaŜ nikt nie 
wniósł uwag Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości i 
poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XVI/129/2004 jest załącznikiem do 
protokołu.    
 



Ad.4 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła propozycje stawek podatku od środków transportowych. 
Następnie Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych,. Inwestycji i BudŜetu Pani Maria Wawrzynek 
przedstawiła pozytywna opinię podjęta na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. PoniewaŜ nikt nie wniósł 
uwag  Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper przedstawił projekt uchwały w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr 
XVI/130/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.5 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym projekty wzorów formularzy, informacji oraz 
deklaracji. Następnie Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu Pani Maria Wawrzynek 
przedstawiła pozytywną opinię podjętą na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. PoniewaŜ nikt z 
obecnych nie wniósł uwag Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów 
formularz, informacji oraz deklaracji dla celów podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego i 
poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XVI/131/2004 jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.6 Wójt Gminy  Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym projekt cen posiłków w przedszkolach. 
Następnie Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu Pani Maria Wawrzynek 
przedstawiła pozytywną opinię podjętą na  wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. PoniewaŜ nikt z 
obecnych nie wniósł uwag Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie cen posiłków w 
przedszkolach prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew i poddał pod głosowanie, gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. Uchwała nr XVI/132/2004 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym propozycję ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli na terenie gminy wyjaśniając, Ŝe jest to wymóg ustawowy. Następnie Pani Maria Wawrzynek 
Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu  przedstawiła pozytywną opinię stałych 
komisji rady podjętą na wspólnym posiedzeniu .PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady 
przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez 
gminę Polska Cerekiew i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr 
XVI/133/2004 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.8 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym propozycje stawek miesięcznych opłat za 
świadczenia przedszkoli. Następnie Przewodnicząca Komisji Pani Maria Wawrzynek przedstawiła pozytywną 
opinię stałych komisji rady. Ponadto uwaŜa, aby nie podwyŜszać opłat za tzw. czesne. Pan Leonard Kasper 
Przewodniczący Rady  zapytał czy Pani Maria Wawrzynek zgłasza wniosek formalny o obniŜenie proponowanej 
stawki i pozostawienie starych. Pani Wawrzynek Maria tak zgłaszam wniosek formalny. Pan Cieślak Jan było to 
omawiane na komisji i dlatego nie powinno być Ŝadnego wniosku. Następnie Przewodniczący Rady poddał 
zgłoszony wniosek pod głosowanie, gdzie radni jednogłośnie przegłosowali o nie przyjęciu zgłoszonego 
wniosku. PoniewaŜ nikt więcej nie wniósł Ŝadnych uwag Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w 
sprawie zmiany uchwały nr XIV/86/96 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28.06.1996r w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i poddał pod głosowanie gdzie 
głosowano następująco 9 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” oraz 1 głos „przeciw.  Uchwała została przyjęta 
większością głosów. Uchwała nr XVI/134/2004 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.9 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin oraz Pani Halina Słupczyńska Skarbnik Gminy przedstawiły projekt 
budŜetu na 2005 rok. W dyskusji głos zabrali. Pan Cieślak Jan  uwaŜam, aby zwiększyć środki na sport. Pani 
Wójt odpowiedziała, Ŝe poszukamy środków, aby zwiększyć ten dział. Pan Andrejczuk Mirosław zapytał co to 
są za środki na dokształcanie. Wyjaśnień udzieliła Wójt Gminy i Skarbnik Gminy. Pani Wawrzynek Maria 
proponuję by przy ustalaniu regulaminów wziąć pod uwagę dopłaty do nauczania. Pan Kasper Leonard 
Przewodniczący Rady byłem w przedszkolu na dniu europejskim i była dyskusja z nauczycielami , Ŝe moŜna by 
było wprowadzić naukę języka niemieckiego jeŜeli znalazło by się 200zł na opłacenie nauczyciela. Wójt Gminy 
wyjaśniła, Ŝe musi wypłynąć inicjatywa od nauczycieli i rodziców  Pani Wawrzynek Maria poruszyła sprawę 
etatów na daną ilość dzieci jak równieŜ sprawę etatów  i czy stać nas na takie luksusy. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe 
jest to wymagane przez PIP, BHP i kartę nauczyciela zatwierdzona przez kuratora takie są przepisy i musimy 
tego przestrzegać. Pan Kasper Leonard Przewodniczący rady czy pracownik odpowiedzialny za oświaty moŜe 
rozeznać i  przygotować na ten temat informację. Wójt Gminy uwaŜam, Ŝe  część nauczycieli w 2006 roku 
przejdzie na emeryturę  będzie koniec konkursów wtedy sprawa się wyjaśni.  Pan Kołeczko Jerzy ja dalej 
uwaŜam, aby doprowadzić do utworzenia zespołu szkolno przedszkolnego wtedy będzie sprawa wyjaśniona. 
Przewodniczący Rady uwaŜam, Ŝe pracownik powinien opracować informację i wskazać nam gdzie mogą być 
oszczędności.  Pani Wawrzynek Maria uwaŜam, aby poczynić starania o oszczędności. Pan Kasper Leonard  
zgłaszam wniosek, aby  pracownik poszukał gdzie mogą wystąpić oszczędności. Temat przedszkoli wstawię do 



planu pracy na przyszły rok. Pan Komorek Rajmund zapytał dlaczego wydatki w administracji są tak wysokie , a 
dodatkowo powstała  Zakładu Usług Komunalnych i tam przeszli pracownicy, czy etaty się zmniejszyły. 
Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy Pani Golisz Urszula  w budŜecie jest planowana podwyŜka 3%.Pani 
Wawrzynek Maria który to zakład ma co roku podwyŜkę. Wójt Gminy  wyjaśniła, Ŝe płacimy pracownikom za 
pracę, wielokrotnie siedzą po godzinach pracy przy opracowywaniu wniosków. Pani Wawrzynek Maria czy 
pracownicy są zatrudniani w drodze konkursu czy po znajomości. Wójt Gminy staramy się zatrudniać przede 
wszystkim pracowników z terenu naszej gminy odpowiednim wykształceniem. Są najpierw na staŜu, a wtedy 
decydujemy czy przyjąć danego pracownika czy teŜ nie. Pan Komorek Rajmund poruszył sprawę tzw. Liszówki 
. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe nie podzielono Ŝadnych środków bo buduje się zbiornik retencyjny, ale na drugi rok 
prawdopodobnie dostaniemy 70% dofinansowania. Pan Friedrich Krystian wnioskuję, aby w przyszłym roku 
przewodniczący komisji usiedli z dyrektorami placówek przed opracowywaniem budŜetu i tam wyjaśnić 
wszystkie szczegóły. Pan Majnusz Waldemar zaproponował, aby odśnieŜać drogi polne Wójt Gminy wyjaśnił, 
Ŝe brak jest środków na odśnieŜanie dróg gminnych, a co dopiero na polne. Pan Komorek Rajmund zaplanować 
środki na remont dróg polnych. Pan Kasper Leonard Przewodniczący Rady wniosek, aby pracownik 
przygotował wykaz dróg polnych i wspólnie z rolnikami ustalić kolejność remontów dróg polnych. PoniewaŜ 
nikt więcej nie wniósł uwag Przewodniczący zamknął dyskusję.  
 
Ad. 10 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła propozycje zmian budŜetu gminy na 2004 rok. 
Pani Wawrzynek Maria zapytała czy nie ma ksera w podstawówce i czy tam nie moŜna korzystać. Pani Golisz 
Urszula Sekretarz Gminy wyjaśniła, Ŝe mają , ale jest bardzo stare i wyeksploatowane. PoniewaŜ nikt więcej nie 
zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 
2004ri poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.11 Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian w budŜecie gminy  i udzieliła wyjaśnień. PoniewaŜ nikt 
nie wniósł Ŝadnych uwag Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w 
budŜecie gminy na 2004 rok i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwal a jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.12 Pan Kasper Leonard Przewodniczący Rady na członka rady ZOZ zaproponował Pana Jana Cieślaka, który 
został jednogłośnie wybrany na wspólnym posiedzeniu komisji. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag do 
przedstawionego kandydata Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 
przedstawiciela Gminy na Członka Rady Społecznej Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej i 
poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.13 Sekretarz Gminy Pani Urszula Golisz przedstawiła propozycję o postępowaniu wobec błąkających się 
psów na terenie gminy. Następnie Przewodnicząca Komisji Pani Wawrzynek Maria przedstawiła pozytywna 
opinię stałych komisji rady. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard 
przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała jest 
załącznikiem do protokołu.             
 
Ad.14  Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięć pod nazwa „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi 
cięŜkowice. Ligota Mała, Jaborowice, Polska Cerekiew – ul.Kościuszki” i „ Modernizacja drogi gminnej w 
Polskiej Cerekwi – ul.Konarskiego” oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego udzielając wyjaśnień. 
PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag  Przewodniczący ady poddał projekt uchwały pod głosowanie gdzie uchwałę 
przyjęto jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.15 Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego w 2005r” i udzielił w tej sprawie wyjaśnień. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady 
poddał uchwałę pod głosowanie gdzie przyjęto ja jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.16 Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu 
inwestycyjnego dla Gminy Polska Cerekiew i udzielił wyjaśnień. Obecni nie wnieśli Ŝadnych uwag. Następnie 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie gdzie przyjęto go jednogłośnie. Uchwała jest 
załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.17 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła krótką informacje o pracy między sesjami : odbyło się 
szkolenie OC gdzie uczestniczyły słuŜby rządowe i samorządowe, odbiór nagrody Fer Play, cały październik 
praca nad wnioskami do funduszy strukturalnych i opracowanie protestów, odbiór kotłowni i rozliczenie z 



SAPARDEM , posiedzenie ZG ŚO, Stowarzyszenie Śląskie, 10-lecie Caritasu, przygotowanie projektu budŜetu, 
opracowanie wniosku na boiska sportowe, odbyły się dwa przetargi na docieplanie i stolarkę okienna , audyt z 
ministerstwa „Bezpieczna Gmina”, a 06.12.2004r rozstrzygnięcie edycji, posiedzenie komisji antyalkoholowej 
oraz sprawy bieŜące. Obecni nie wnieśli uwag co do przedstawionej informacji.  
 
Ad.18 W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy : Pan Kasper Leonard  poinformował o 
oświadczeniach majątkowych na koniec roku. Pani Wawrzynek Maria podziękowała za postawienie lustra w 
Łańcach. Pan Harz Krystian zgłosił, Ŝe na ul. Polnej i Kościelnej w Grzędzinie nie świecą lampy. PoniewaŜ nikt 
więcej nie zabrał głosu na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
 
Protokołowała                                                                                                            Przewodniczy                           
Lucja Kuehnhardt                                                                                                      Leonard Kasper 


