
                                                                        PROTOKÓŁ nr XVII/2004 
                                                         z obrad sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  
                                                                             z dnia 29.12.2004r  
 
 
 
Obrady sesji rozpoczęto o godz.1400. 
Obecni na obradach sesji zgodnie z listą obecności tj. 12 radych. Trzech radnych Pan Friedrych Krystian, Harz 
Krystian oraz Pani Woszczyna Eleonora 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 zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie budŜetu gminy na 2005 rok. 
5. Podjecie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2004 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 
8. Podjecie uchwały w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla 

nauczycieli w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach dla których 

organem prowadzącym jest gmina, ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
niektórych innych składników wynagradzania. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew na 2005 rok. 

11. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew-CięŜkowice. 

12. Podjecie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięć 
pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach CięŜkowice, Ligota Mała, Jaborowice  - 
zadania II” o „Realizacja modernizacji drogi gminnej – ul.Konarskiego w miejscowości Polska 
Cerekiew” oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. 

13. Informacja Wójta Gminy o działalności w 2004 roku. 
14. Informacja Rady o działalności w 2004 roku. 
15. 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 obecnym projekt porządku 
obrad i poddał pod głosowanie gdzie porządek 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 z realizacji uchwał i wniosków 
podjętych na poprzedniej sesji. Przedstawiona informacja została przyjęta bez uwag. 
 
Ad.3 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym propozycje planu przychodów i 
wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005r. PoniewaŜ obecni nie wnieśli uwag 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr XVII/ 142/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.4 Skarbnki Gminy Pani Halina Słupczyńska oraz Wójt Gminy Pani Helbin Krystyna omówiły pokrótce 
projekt budŜetu gminy na 2005 rok. Pan Kasper Leonard Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszystkie 
procedury dotyczące uchwalania budŜetu są zachowane i przestrzegany. Ponadto Pan Przewodniczący 



poinformował, Ŝe projekt budŜetu był omawiany na zebraniach wiejskich w kaŜdej wsi gdzie mieszkańcy 
zgłaszali swoje potrzeby i będą one rozpatrywane w przyszłym roku. Następnie Przewodnicząca Komisji ds. 
Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu Pani Wawrzynek Maria przedstawiła pozytywną opinię ze wspólnego 
posiedzenia stałych komisji. Przewodniczący Rady zapoznał obecnych z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu. PoniewaŜ nikt nie wniósł Ŝadnych uwag  Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard 
przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie budŜetu gminy na 2005 rok i poddał pod głosowanie gdzie 
uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XVII/143/2004 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.5 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym przedstawiła obecnym zasady przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienia oraz tryb ich pobierania. Następnie Przewodnicząca Komisji ds. 
Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu Pani Maria Wawrzynek przedstawiła obecnym pozytywna opinię stałych 
komisji rady. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym 
projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. Uchwała Nr XVII/144/2004 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.6 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym propozycje zmian w budŜecie gminy na 
2004 rok. Następnie Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu Pani Wawrzynek Maria 
przedstawiła pozytywną opinię stałych komisji rady. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych uwag co do 
przedstawionych propozycji zmian Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2004 rok. Uchwała nr XVII/145/2004 jest 
załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.7 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym z regulamin przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady Pan Kasper 
Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i poddał pod głosowanie  gdzie 
głosowano następująco : jeden głos wstrzymujący reszta za podjęciem uchwały. Uchwała nr XVII/146/2004 jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.8 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin zapoznała obecnych z regulaminem określającym kryteria i tryb 
przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie gminy. W dyskusji głos zabrali : Pan Kochoń 
Urszula zapytała czy ktoś w tym roku miał potrąconą nagrodę. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe wszyscy dyrektorzy 
placówek w tym roku otrzymali nagrody , natomiast nauczycielom  nagrody przyznaje dyrektor placówki. Pan 
Andrejczuk Mirosław poruszył sprawę zgłoszonego wniosku na nauczyciela i co w tej sprawie zrobiono. Wójt 
Gminy wyjaśniła, Ŝe wniosek ten przekazano dyrektorowi szkoły, który jest odpowiedzialny za swoich 
pracowników. PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady  Pan Kasper Leonard przedstawił 
projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w 
szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina i poddał pod głosowanie gdzie 
głosowano następująco : 3 głosy wstrzymujące reszta za podjęciem uchwały. Uchwała nr XVII/147/2004 jest 
załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.9 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i 
przedszkolach oraz przedstawiła warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i 
za warunki pracy. Pan Rojek Janusz poruszył sprawę dlaczego nauczycieli nie obowiązuje 40 godzinny tydzień 
pracy. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe czekamy na rozstrzygnięcie NSA (chodzi o sprawę Olesna). Pan Rojek Janusz  
zapytał, kto kontroluje zastępstwa doraźne, czy zastępstwo prowadzi nauczyciel z danej dzieciny czy teŜ nie. 
Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe za zastępstwa odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, a przede wszystkim mówi o tym 
karta nauczyciela. Pani Wawrzynek Maria uwaŜam, Ŝe my nic nie zmienimy w tej materii nauczycieli chroni 
karta nauczyciela, którą nie myśmy ustalili i nie moŜemy jej zmienić. Ponadto Pan Rojek Janusz poruszył 
sprawę, aby dyrektorzy szkól wygospodarowali po 2 godziny na prowadzenie róŜnego rodzaju kółek szkolnych. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt 
uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest gmina, ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagradzania i poddał go pod głosowanie gdzie głosowano następująco : swa głosy wstrzymujące 
reszta głosów za podjęciem uchwały. Uchwała nr XVII148/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.10 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła pokrótce Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2005 rok. Pan Cieślak Jan  za duŜo środków na wynagrodzenie pracownika. Pan 



Rojek Janusz  zaproponował, aby te środki przeznaczyć na ogródki jordanowskie bo tak naprawdę nie mamy w 
gminie takiego z prawdziwego zdarzenia. Ponadto uwaŜam, aby zatrudnić na tym stanowisku emerytowanego 
nauczyciela wtedy będą oszczędności. Pan Andrejczuk Mirosław, jaki zakres czynności ma ten pracownik. Pani 
Wójt wyjaśniła, Ŝe pracownik ten pracuje na pełnym etacie, jak równieŜ posiada zakres obowiązków. Opłacany 
jest pól etatu z urzędu oraz z alkoholowego. Pan Cieślak Jan uwaŜam, Ŝe ten pracownik jest za mało 
wykorzystany. Pan Przewodniczący Rady zaproponował, aby temat ten ująć w planie pracy na przyszły rok. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Polska 
Cerekiew na 2005 rok i poddał pod głosowanie gdzie głosowano następująco : jeden głos wstrzymujący reszta za 
podjęciem uchwały. Uchwała nr XVII/149/2004 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.11 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin wyjaśniła obecnym, Ŝe zmiana planu zagospodarowania 
przestrzennego to chodzi o centrum w Polskiej Cerekwi. W planie jest tylko 60% zabudowy, są uwagi 
inwestorów dlatego chcemy zmienić, aby było 90%zabudowy. Po drugie mamy ograniczenia wysokości, dlatego 
na obszarach o oznaczeniu PS chcemy zejść z ograniczenia wysokości, Ŝeby nie utrudniać inwestorom. Zmiana 
planu robiona jest dla dobra rozwoju gminy. Pan Rojek Janusz poruszył sprawę terenu zabytkowego obok 
zamku. PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu 
wsi Polska Cerekiew – CięŜkowice i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr 
XVII/150/2004 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.12  Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin udzieliła wyjaśnień odnośnie upowaŜnienia Wójta na zawarcie 
umowy na dofinansowanie kanalizacji i remont ul.Konarskiego. PoniewaŜ nikt nie wniósł Ŝadnych uwag 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy na 
dofinansowanie przedsięwzięć pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości CięŜkowice, Ligota 
Mała, Jaborowice – zadanie II” o „Realizacja modernizacji drogi gminnej ul.Konarskiego w miejscowości 
Polska Cerekiew” oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowegp i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjeto 
jednogłośnie. Uchwała nr XVII/151/2004 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.13 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym informację o działalności w 2004 roku. Obecni 
nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawioną informację. 
 
Ad.14 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym informację o działalności rady w 2004 
roku. Obecni przyjeli informacje bez uwag. 
 
Ad. 15 W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy : Przewodniczący rady poinformował obecnych, Ŝe 
do dnia 28 lutego 2005r moŜna składać wnioski kandydatów o przyznanie wyróŜnienia Złoty Florian. Następnie 
podziękował Wójtowi Gminy za dobrą współpracę i złoŜył  obecnym Ŝyczenia noworoczne. Pani Kochoń 
Urszula w imieniu sołtysów i własnym złoŜyła podziękowanie Wójtowi Gminy i radzie za dobrą współpracę w 
roku bieŜącym. PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
 
Protokołowała                                                                                                     Przewodniczył:   
Lucja Kuehnhardt                                                                                              Leonard Kasper                              


