
                                                                     PROTOKÓŁ nr XX/2005  
                                                   z obrad sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
                                                                      w dniu 25.04.2005r 
 
 
Obecni na obradach sesji zgodnie z listą obecności. 
 
Porządek obrad sesji : 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja Wójt Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
3. Informacja Wójta Gminy o wprowadzeniu w Urzędzie Gminy systemu zarządzania ISO 9001:2000. 
4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2004 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Polskiej Cerekwi. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian  budŜetu gminy na 2005 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2005 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania honorowego wyróŜnienia Gminy Polska Cerekiew  „Złoty 

Florian”. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Polska Cerekiew. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu badań profilaktycznych. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rozwoju wsi Zakrzów. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 

udzielone pod warunkiem zwrotu. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przy rozliczaniu podróŜy słuŜbowych 

radnych pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie 

zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację 
zadania publicznego nie określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności poŜytku i 
wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873) sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania 
zleconego zadania. 

15. Informacja Wójta o pracy między sesjami.  
16. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
 
Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper przywitał wszystkich obecnych radnych i sołtysów. Następnie 
otworzył obrady sesji  stwierdzając prawomocność co do podejmowania uchwał. Na sekretarza obrad 
wybrano panią Lucję Kuehnhardt. Następnie przedstawił projekt porządku obrad i poddał pod głosowanie 
gdzie podjęto go jednogłośnie. 
 
Ad.1 Protokół obrad z poprzedniej sesji został wyłoŜony na sali obrad. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag i  
zmian co do protokołu Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe protokół obrad z poprzedniej sesji został 
przyjęty przez radnych. 
 
Ad.2 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym informację z realizacji uchwał i wniosków 
podjętych na ostatniej sesji. Obecni nie wnieśli Ŝadnych uwag i przyjęli przedstawioną informację. 
 
Ad.3 Pani Kamila Janowska inspektor urzędu przedstawiła obecnym informację o wprowadzeniu w 
urzędzie systemu zarządzania ISO 9001:2000. 
 
Ad.4 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym sprawozdanie z wykonania budŜetu 
gminy za 2004 rok. Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard uwaŜam, Ŝe budŜet wykonany został dobrze. 
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jerzy Kołeczko przedstawił obecnych pozytywną 
opinię komisji w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu za 2004r. Następnie Przewodniczący 
Rady Pan Leonard Kasper przedstawił obecnym Uchwałę nr 95/2005 z dnia 22.04.2005r  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu 
gminy za 2004 rok. /Uchwała jest załącznikiem do protokołu/. Obecni nie wnieśli Ŝadnych uwag i przyjęli 
przedstawione sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2004 rok.  
 
Ad.5 Pan Kołeczko Jerzy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił obecnym uchwałę w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy w Polskiej Cerekwi z wykonania budŜetu za 2004 
rok./uchwała jest załącznikiem do protokołu/.Następnie Pan Leonard Kasper Przewodniczący Rady Gminy 
przedstawił obecnym uchwałę nr 195/2005 z dnia 22.04.2005r Składu Orzekającego Regionalnej Izby 



Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2004 rok 
/uchwała jest załącznikiem do protokołu/. Następnie zapytała obecnych czy ktoś chce wnieść uwagi i 
zastrzeŜenia co do przedstawionych uchwał. Wobec braku uwag i zastrzeŜeń  Przewodniczący Rady Pan 
Leonard Kasper przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy w Polskiej Cerekwi 
absolutorium i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. /Uchwała nr XX/168/2005 jest 
załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.6 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym propozycje zmian budŜetu gminy na 
2005 rok. Pani Kochoń Urszula zwróciła uwagę, Ŝe nie moŜna dofinansowywać do Spółki. Następnie 
Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper przedstawił projekt uchwały w sprawie dokonania zmian 
budŜetu gminy na 2005 rok i poddał pod głosowanie gdzie głosowano następująco 2 głosy wstrzymujące 
reszta za podjęciem uchwały. /Uchwała nr XX/169/2005 jest załącznikiem do protokołu/.                                  
 
Ad.7 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym propozycje zmian w budŜecie gminy 
na 2005 rok. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych uwag i zmian co do przedstawionych propozycji 
Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper przedstawił projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w 
budŜecie gminy na 2005 rok i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie./ Uchwała nr 
XX/170/2005 jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.8 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym pismo Kapituły do rozpatrzenia 
wniosków o wyróŜnienie  honorowe gminy  „Złoty Florian” która dokonała wyboru laureatów.  PoniewaŜ 
nikt nie wniósł Ŝadnych uwag  Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper przedstawił obecnym projekt 
uchwały w sprawie przyznania honorowego wyróŜnienia Gminy Polska Cerekiew „Złoty Florian” i poddał 
pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto następująco 1 głos przeciw 2 wstrzymujące reszta głosów „za”. 
/Uchwała nr XX/171/2005 jest załącznikiem do protokołu/.   
 
Ad.9 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym propozycję nieodpłatnego nabycia przez 
gminę terenu wraz z zabudowaniami po byłym ZBR, lokali mieszkalnych oraz stawu obok ruin zamku 
udzielając wyjaśnień. Pan Kołeczko Jerzy uwaŜam, Ŝe naleŜy to przejąć, ale powinniśmy się zastanowić czy 
dalej będziemy tam robić mieszkania lub przeznaczyć na coś innego bo jest to w centrum Polskiej Cerekwi. 
PoniewaŜ nikt nie wniósł Ŝadnych uwag Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym 
projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. /Uchwała nr XX/172/2005 jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.10 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym projekt wieloletniego programu badań 
profilaktycznych na lata 2005-2007 udzielając wyjaśnień. Obecni nie wnieśli Ŝadnych uwag i zastrzeŜeń co 
do przedstawionego projektu badań profilaktycznych. Następnie Przewodniczący rady Pan Leonard Kasper 
przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu badań profilaktycznych i poddał 
go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. /Uchwała nr XX/173/2005 jest załącznikiem do 
protokołu/.    
 
Ad.11 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin wyjaśniła obecnym, Ŝe plan rozwoju wsi Zakrzów, który zostanie 
dzisiaj podjęty jest potrzebny do wniosku o dofinansowanie zamku w Zakrzowie. Pan Cieślak Jan, uwaŜam 
Ŝe plan naleŜy przyjąć gdyŜ był on szeroko omawiany na zebraniu rady sołeckiej gdzie tam został ;przyjęty 
uchwałą rady sołeckiej. PoniewaŜ  nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper 
przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu rozwoju wsi Zakrzów i poddał go pod 
głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. /Uchwała nr XX/174/2005 jest  załącznikiem do 
protokołu/. 
 
Ad.12 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym sprawę zwrotu za udzielone 
świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecni nie wnieśli uwag co do przedstawionych 
propozycji przyznanych świadczeń i ich zwrotu. Następnie Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard 
przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z 
pomocy społecznej udzielone pod warunkiem zwrotu i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. /Uchwała nr XX/175/2005 jest załącznikiem do protokołu/        
 
Ad.13 Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper  przedstawił obecnym propozycje stawek za jeden 
kilometr przy rozliczaniu podróŜy słuŜbowych radnych wyjaśniając, Ŝe podjęcie tej uchwały podyktowane 
jest zmianą przepisów. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady przedstawił obecnym projekt 
uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przy rozliczaniu podróŜy słuŜbowych radnych 



pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. /Uchwała nr XX/175/2005 jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.14 Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper przedstawił i udzielił wyjaśnień odnośnie udzielania 
dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag 
Przewodniczący Rady  Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie określenia 
trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i 
niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadania publicznego nie określonego w ustawie z 
dnia 24 kwietnia 2003r o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) sposobu 
jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę 
podjęto jednogłośnie. /Uchwała nr XX/176/2005 jest załącznikiem do protokołu/.  
 
Ad.15 Wójt Gminy przedstawiła informację o pracy między sesjami : uczestniczyłam w zebraniach 
straŜackich na terenie gminy, odbyło się posiedzenie ZGŚO w Opolu jak równieŜ posiedzenie komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odbyło się równieŜ spotkanie za dyrektorami szkół i 
przedszkoli, uczestniczyłam w zebraniu wiejskim w Zakrzowie , jak równieŜ na obchodach 100 leciu 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uczestniczyłam w pracach komisji przetargowej i na bieŜąco 
rozwiązywałam problemu społeczne na terenie gminy. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawioną 
informację.    
 
Ad.16 W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy : Pani Wójt poinformowała obecnych, Ŝe 
07.05.2005r odbędzie się benefis z okazji jubileuszu  Adama Hanuszkiewicza, natomiast 12.06.2005r 
odbędzie się Koncert Floriański. Ponadto radni poruszyli sprawę łatania dziur na naszych drogach. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                     Leonard Kasper   


