
                                                                         PROTOKÓŁ nr XVIII/2005  
                                                          z obrad sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  
                                                                             w dniu 01.03.2005r 
 
 
 
 
Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 1400. 
Obecni na obradach sesji zgodnie z listą obecności: . Radne Wawrzynek Maria i Eleonora Woszczyna oraz radny 
Rojek Janusz byli nieobecni. 
 
Porządek obrad sesji : 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
3. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Polska Cerekiew. 
4. Przyjęcie planu pracy Rady na 2005 rok. 
5. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1m3 wody dla odbiorców z 

wodociągu gminnego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1m3 ścieków sanitarnych 

odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi. 
7. Przyjęcie Sprawozdania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności za 2004 

rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w 

Polskiej Cerekwi na lata 2005 – 2015. 
9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na lata 2005-2008. 
10. Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2005 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 
14. Informacja Wójta Gminy o postępie realizacji inwestycji zaplanowanych na 2005 rok w tym odpłatność 

za przyłącz kanalizacyjne. 
15. Informacja Wójta z realizacji uchwały Rady Gminy nr XII/96/2004 z dnia 09.02.2004r w sprawie 

powierzenia prowadzenia przez Województwo Opolskie zadań publicznych Gminy Polska Cerekiew w 
zakresie promocji. 

16. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. 
17. Informacja Wójta z pracy między sesjami.  
18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XVII/142/2004 Rady Gminy w Polskiej 

Cerekwi z dnia 29.12.2004r w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. 

19. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
 
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przywitał przybyłych gości, radych i sołtysów i otworzył obrady 
sesji stwierdzając prawomocność co do podejmowania uchwał. Na sekretarza obrad wybrano panią Lucję 
Kuehnhardt. Następnie Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił projekt porządku obrad i poddał 
go pod głosowanie gdzie porządek przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad.1 Protokół  z poprzedniej sesji został wyłoŜony na sali obrad. PoniewaŜ nikt nie wniósł Ŝadnych uwag 
Przewodniczący rady stwierdził, iŜ protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. 
 
Ad. 2 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym informacje z realizacji uchwał i wniosków 
podjętych na  poprzedniej sesji. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych uwag Przewodniczący Rady Pan 
Kasper Leonard  poddał informację pod głosowanie gdzie przyjęto ją jednogłośnie. Informacja jest załącznikiem 
do protokołu.  
 
Ad.3 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym zasady utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy. Następnie Przewodnicząca komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu  Pani Kochoń Urszula 
przedstawiła pozytywna opinię stałych komisji rady co do przedstawionych zasad. Przewodniczący Rady 
zaproponował, aby po podjęciu uchwały przesłać ja mieszkańcom gminy.  PoniewaŜ nikt nie wniósł Ŝadnych 
uwag Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 



szczegółowych zasad  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polska Cerekiew i poddał go pod 
głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XVIII/152/2005 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.4  Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym plan pracy rady na 2005 rok. PoniewaŜ 
nikt nie wniósł Ŝadnych zmian i uwag Przewodniczący Rady poddał plan pracy rady i komisji pod głosowanie 
gdzie przyjęto go jednogłośnie. Plan pracy jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.5 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin poinformowała obecnych, Ŝe w roku obecnym nie będzie podwyŜszona 
stawka ceny za metr sześcienny wody. Następnie Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Pani 
Kochoń Urszula przedstawiła pozytywną opinię stałych komisji rady. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag 
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy 
określającej cenę 1m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę 
podjęto  jednogłośnie. Uchwała nr XVIII/153/2005 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.6 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin poinformowała obecnych, cena jednego metra sześciennego ścieków w 
roku obecnym nie będzie podwyŜszona. Następnie Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Pani 
Kochoń Urszula przedstawiła pozytywną opinię stałych komisji rady. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł uwag 
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 pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XVIII/154/2005 jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym sprawozdanie Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych z działalności za 2004 rok PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych uwag 
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard poddał sprawozdanie pod głosowanie gdzie przyjęto go 
jednogłośnie. 
 
Ad.8 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym Gminna Strategię Rozwiązywanie 
Problemów Społecznych w naszej gminie na lata 2005-2015. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych 
zmian i uwag Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Polskiej Cerekwi na lata 2005-2015 i 
poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XVIII/155/2005 jest załącznikiem do 
protokołu.  
 
Ad.9 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym program inwestycyjny na lata 2005-2008. 
Obecni poruszyli sprawę, aby budowę ośrodka w Zakrzowie nagłośnić czy to w mediach lub internecie. Ponadto 
Wójt Gminy poinformowała, Ŝe inwestycje które są w budŜecie nie zostały ujęte w planie.Pan Friedrich Krystian 
w gazecie ukazał się artykuł, Ŝe jest prywatny inwestor. Wójt Gminy oczywiście, Ŝe jest inwestor prywatny, ale 
po wybudowaniu ośrodka. Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe jak nie dostaniemy środków unijnych to 
rozwaŜymy moŜliwość, aby ten ośrodek budował inwestor prywatny. Ponadto Przewodniczący Rady 
poinformował, Ŝe jest inwestor z Niemiec, który chce wybudować zakład w którym była by hodowla gęsi było 
by około 20 miejsc pracy. Pan Napiórkowski Prezes Gospodarstwa Rolne w CięŜkowicach jest otwarty, aby 
wejść w spółkę. Pan Komorek Rajmund zaproponował, aby ustawić tablice, które promowały by naszą gminę.  
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał ją pod 
głosowanie gdzie uchwałę podjeto jednogłośnie. 
 
Ad.10    Pani Skarbnik przedstawiła obecnym propozycje zmian w budŜecie gminy. Obecni nie wnieśli uwag co 
do przedstawionych zmian.Następnie Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwału w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie gminy na 2005 rok i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Ad11 Wójt gminy przedstawił obecnym propozycję  zamiany nieruchomości . PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Ad.12 Wójt Gminy przedstawiła obecnym propozycję nabycia nieruchomości. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie.  
 
Ad.13 Wójt Gminy przedstawiła obecnym propozycję zwolnień z podatku od nieruchomości, chodzi o Zakład 
Usług Komunalnych. PoniewaŜ nikt z obecnych niw wniósł uwag Przewodniczący rady przedstawił projekt 
uchwały i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 



Ad.14 Wójt Gminy przedstawiła informację o postępie realizacji inwestycji na 2005 rok informująć, Ŝe 
planowane inwestycje dopiero będą rozpoczęte po rozstrzygnięciu przetargów. JeŜeli chodzi o odpłatność za 
przyłącza to mamy taką uchwałę, ale przy tej budowie nie moŜemy brać odpłatności od mieszkańców bo 
zabraniają to przepisy. Przyłącz od studzienki do domu robi właściciel. Przedstawiona informacja została 
przyjęta przez obecnych.  
 
Ad.15Wójt Gminy przedstawiła informację z realizacji uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia przez 
Województwo zadań publicznych naszej gminy w zakresie promocji. Obecni nie wnięśli uwag i przyjęli 
przedstawioną informację. 
  
Ad.17 Wójt Gminy przedstawiła informacje z pracy między sesjami. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli 
przedstawioną informację. 
 
Ad.18 Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 
2005. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący rady przedstawił  projekt uchwały i poddał go pod 
głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Ad.19 W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy : Pan Friedrich Krystian zabezpieczyć studzienki i 
wyrwy na fermie w Zakrzowie, połatać dziury po zimie.  W Dzielawach obok posesji Wawrzynek brak kratki 
ściekowej . PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu na tym protokół zakończono i podpisano.. 
  
                
 
  Protokołowała :                                                                                                      Przewodniczył: 
Lucja Kuehnhardt                                                                                                      Leonard Kasper       
 


