
PROTOKOŁ Nr XXIII/2005 
z obrad sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 

w dniu 25 października 2005 roku. 
 

 
Obecni na obradach zgodnie z listą obecności. 
 
Porządek obrad sesji : 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych  na ostatniej sesji. 
3. Przedstawienie projektu przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu w spółkę. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Międzygminnego  „Czysty Region”. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region”  
6. Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Polska Cerekiew na lata 2000-2015 i „Planu Rozwoju Lokalnego 

Gminy Polska Cerekiew”. 
7. Przedstawienie projektu zadań rzeczowych do realizacji w 2006 roku. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2005 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2005 rok. 
10. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 
11. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
 

Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przywitał wszystkich obecnych  gości, radnych i sołtysów.                                              
                                                                
Ad.1 Protokół obrad z poprzedniej sesji został wyłoŜony na sali obrad. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag i 
zastrzeŜeń co do protokołu, Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe protokół z poprzedniej sesji został przyjęty 
przez radnych. 
 
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./Informacja jest 
załącznikiem do protokołu/.  
 
Ad 3 Pan Anatol Majcher, Dyrektor ZOZ-u w Kędzierzynie - KoŜlu  przedstawił obecnym propozycję 
własnościowych zmian strukturalnych w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Kędzierzynie-Koźlu. W dyskusji głos zabrał Pan Kasper Leonard czy to przekształcenie jest dobre jeŜeli 
Po wyborach będzie reforma. Pan Anatol Majcher pod względem ilościowym 2/3 zakładów jest prywatnych, 
ponadto jest mowa o centralnym płaceniu spółek w województwie. Pani Sarnecka Beata zapytała jak to 
przekształcenie wpłynie na dostępność do lekarzy specjalistów. Pan Anatol Majcher wyjaśnił, Ŝe nastąpi wzrost 
zatrudnienia lekarzy specjalistów, jak równieŜ większe zyski wpłyną korzystnie dla ludzi poniewaŜ wzrośnie 
moŜliwośc przeprowadzenia róŜnorodnych badań specjalistycznych. Pan Napiórkowski Kazimierz błąd w 
spojrzeniu niektórych osób je jestem zwolennikiem prywatyzacji, są lekarze fachowcy, ale nie potrafią rządzić 
dlatego prywatyzacja jest potrzebna. PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący przedstawił 
stanowisko Rady i poddał pod głosowanie, gdzie przyjęto go jednogłośnie.   
 
 
Ad.4 Pani Brygida Kolenda Łabuś V-ce Prezydent Mista Kędzierzyna - KoŜla przedstawiła obecnym cele, 
zadania i korzyści przystąpienia Gminy do Związku Międzygminnego „Czysty Region” .Wójt Gminy Pani 
Krystyna Helbin wyjaśniła obecnym, Ŝe mimo przystąpienia do tego związku nasze wysypisko będzie dalej 
funkcjonować i będzie dalej eksploatowane, na co mamy zgodę do 2014 roku. Przystąpienie do związku jest to 
myślenie perspektywiczne idące w przyszłość. Pan Cieślak Jan: ile nas to będzie kosztowało. Pani Prezydent 
odpowiedziała, Ŝe będzie plan finansowy proporcjonalnie do ilości mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy 
poszczególnych gmin będą płacić jednakowo. Pani Wójt wyjaśniła, Ŝe kaŜde przedsięwzięcie, aby nie 
zbankrutowało musi być poparte rachunkiem ekonomicznym. PoniewaŜ nikt więcej nie wniósł uwag 
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
Związku Międzygminnego ,,Czysty Region” i poddał pod głosowanie, gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił obecnym drugi projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu 
Związku Międzygminnego ,,Czysty Region” i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwały nr XXIII/195/2005 i XXIII/196/2005 są załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.6  Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym informację z realizacji  Strategii Rozwoju 
Gminy Polska Cerekiew na lata 2000-20015 i „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Polska Cerekiew” dodając iŜ 



w ramach grantu Szkoła Podstawowa w Polskiej Cerekwi złoŜyła wniosek na szkołę marzeń i otrzymała środki 
finansowe. Następnie Wójt Gminy zapytała czy idziemy w dobrym kierunku w strategii, czy ma ktoś jakieś 
pomysły, nowe kierunki to zapraszamy do współpracy lub teŜ ktoś chce wnieść uwagi. Mamy wielkie ambicje w 
szkole jak i w urzędzie aby napisać jak najwięcej wniosków. Pan Napiórkowski Kazimierz uwaŜam, Ŝe plan 
został prawidłowo wytyczony szczególnie w kierunku ochrony środowiska, duŜe rzeczy były weryfikowane. 
Czas nam pokazał, ze o odniesieniu sukcesu  świadczy codzienna praca zorganizowana, planowana i spokojna. 
Zarządzanie na gminie ja nie mogę narzekać cieszy mnie, Ŝe tyle zadań zostało wykonanych. Ja naszą gminę 
promuję tam gdzie tylko mogę. Czy dawać nowe propozycje, uwaŜam, Ŝe one z czasem same wypłyną i zostaną 
zrealizowane. Pan Sałacki Andrzej ten program był kiedyś bardzo odległy ale widzimy, Ŝe zaskakująco dobrze 
jest realizowany. Jestem dumny, Ŝe jestem w tej gminie , sam promuję gdzie się da. JeŜeli chodzi o Laufra to 
uwaŜam Ŝe Rada Gminy powinna się odciąć od radnego powiatowego, który wydaje tą gazetkę. Pan Jan Cieślak 
chcę dorzucić małą cegiełkę, ja teŜ promuję poprzez tenis stołowy. Nie przypuszczałem, Ŝe plan ten będzie tak 
dobrze i szybko realizowany, ale mam równieŜ wielki ból. Chciałbym się doczekać w Zakrzowie pięknej 
świetlicy wiejskiej. Będę zawsze walczył, aby ta świetlica powstała. Pan Kasper Leonard nie porównujmy się z  
gminami o takiej samej wielkości. To co Ŝeśmy zrobili do tej pory to wielki sukces a juŜ niewiele zostało do 
zrobienia z tego co Ŝeśmy sobie zaplanowali. UwaŜam Ŝe jest to nasz wielki sukces. Mamy wszystko co nam 
potrzeba: nowo wyremontowane szkoły, ośrodki zdrowia, Caritas, drogi i z tego jestem bardzo dumny. WaŜną 
rzeczą jest wielki projekt Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakrzowie, jest to rzecz ciągle w toku 
załatwiania i myślę, Ŝe równieŜ to uda nam się zrealizować. Pan Andrejczuk Mirosław chciałem się odnieść do 
dróg aby jako liderzy zmusić radnych powiatowych, aby walczyli o remonty dróg powiatowych na naszej 
gminie. JeŜeli chodzi o bezpieczeństwo to dalej będziemy robić wszystko aby nasi mieszkańcy byli i czuli się 
bezpiecznie i nikt nam w tym nie przeszkodzi. Dobrze nam się pracuje z naszą społecznością i dalej będziemy 
czynić starania aby tak było. Pani Kochoń Urszula w dniach 22 i 23 września br odbyło się w Zakrzowie 
podsumowanie lata.  Impreza ta była tak piękna, Ŝe na ręce Pana Sałackiego wielkie ukłony i podziękowania za 
tak piękną imprezę, przecieŜ byli tam ludzie z terenu całej Polski i tu znowu promocja naszej gminy. Pan Sałacki 
Andrzej podziękował Pani Wójt za moŜliwość zorganizowania tej imprezy. Pan Jurkowski Jarosław zapytał ile 
wyniósł koszt remontu kapitalnego szkoły. Pani Wójt nie pamiętam dokładnej kwoty ale około 3 mln. zł. 
Następnie zapytał ile kosztował remont ul. Konarskiego i dlaczego taka technika. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe 
droga ta została wykonana ze środków unijnych,  połoŜona kostka jest pogrubiona na co jest certyfikat, droga ta 
jest szeroka i prawidłowo wykonana, 19 października jest odbiór ostateczny tej drogi. Pan Jurkowski Jarosław  
zapytał o świetlicę w Jaborowicach. Wójt Gminy wyjaśniła Ŝe gmina złoŜyła wniosek do Fundacji Rozwoju 
Śląska i otrzymaliśmy środki na remont tej świetlicy w wysokości 50 tys. zł i do tego nie moŜna dołoŜyć 
środków z budŜetu gminy.  Remont świetlicy będzie przeprowadzony w starej szkole. Pan Jurkowski Jarosław, a 
co ze starą świetlicą. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe robi się inwentaryzację murów i prawdopodobnie będzie 
wyburzona. Pan Jurkowski Jarosław a co z terenem za sala. Pan Kasper Leonard wyjaśnił, Ŝe chcemy ten teren 
zagospodarować. Pan Jurkowski Jarosław ile kosztuje remont urzędu. Wójt Gminy odpowiedziała, Ŝe około 300 
tys. zł. Pan Jurkowski Jarosław czy ośrodek jeździecki idzie dwutorowo. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe 
wynegocjowaliśmy z Urzędem Marszałkowskim, Ŝe będzie budowany etapowo. Zaznaczyła, Ŝe kilkakrotnie 
wniosek by zmieniany aby pozyskać środki na budowę tego ośrodka. Pan Jurkowski Jarosław od zeszłego 
czwartku nie świecą lampy na ul. Cichej i Topolowej w Zakrzowie. JeŜeli chodzi o promocję to w internecie 
skończyła się na doŜynkach, brak protokołu i zawiadomień o sesji. Pani Golisz wyjaśniła, Ŝe zamieścimy nowe 
materiały na naszych stronach, a protokoły zamieszcza się po przyjęciu na sesji.   
 
Ad.7 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym propozycję zadań inwestycyjnych w 2006 roku 
informując, iŜ na część przedstawionych zadań zostały juŜ złoŜone wnioski. Pani Wawrzynek Maria zapytała, 
dlaczego w informacji nie ujęto remontu śabnika. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe zapiszemy to w propozycjach, ale 
kapitalny remont przeprowadzimy jak otrzymamy na to zadanie środki finansowe a w tej chwili musimy 
realizować zadania na które dostajemy dotacje. Pan Kasper Leonard uwaŜam, Ŝe Pani Wójt ma rację, ale 
proponuję, aby zlecić wycenę remontu śabnika. PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady 
zaproponował, aby do budŜetu na 2006 rok Wójt Gminy wprowadziła te zadania, na które dostaniemy dotacje  
jak równieŜ te, na które zostały złoŜone wnioski. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawioną propozycję. 
   
Ad.8 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym propozycje zmian budŜetu gminy na 
2005 rok udzielając wyjaśnień. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych uwag co do przedstawionych 
propozycji zmian, Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie 
dokonania zmian budŜetu gminy na 2005 rok i poddał uchwałę pod głosowanie gdzie przyjęto ją jednogłośnie. 
/Uchwała nr XXIII/193/2005 jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.9 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym propozycje zmian w budŜecie gminy na 
2005 rok i udzieliła wyjaśnień. PoniewaŜ obecni nie wnieśli Ŝadnych uwag i zastrzeŜeń  Przewodniczący Rady 



Pan Leonard Kasper przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 
2005 rok i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie./Uchwała nr XXIII/194/2005 jest 
załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.10 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym informację z pracy między sesjami : byłam na 
uroczystości wręczenia certyfikatu Fair Play który to otrzymaliśmy po raz trzeci, brałam udział w posiedzeniu 
ZGŚO, , byłam na spotkaniu w Agencji Nieruchomości, która to przyznała nam 50 tys. zł. na remont baszt na 
rynku, , uczestniczyłam w odbiorze ul. Konarskiego, uczestniczyłam w spotkaniu Fundacji Rozwoju Śląska, 
brałam udział w akcji kurierskiej oraz załatwiałam bieŜące sprawy. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli 
przedstawioną informację 
 
Ad. 11 W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy : Pan Harz Krystian zapytał od kiedy będą 
przeprowadzone bezpłatne badania lekarskie. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe od przyszłego tygodnia rozpoczną się 
ostateczne ustalenia od których badań rozpoczniemy a wtedy powiadomimy wszystkich mieszkańców naszej 
gminy od kiedy, jakie roczniki i jakie badania. Poruszono sprawę, aby rolnicy przy pracach rolnych zwracali 
uwagę na kamienie graniczne. PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokołowała:                                                                                                   Przewodniczył: 
Lucja Kuehnhardt                                                                                              Leonard Kasper 


