
Protokół nr XXVIII/2010 
 

z obrad XXVIII Sesji rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
w dniu 22 kwietnia 2010 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 22 kwietnia 2010 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej ósmej Sesji 
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi”, który równieŜ przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli : radni, sołtysi , Wójt Gminy – Krystyna Helbin, Sekretarz 
Gminy – Urszula Golisz, Skarbnik Gminy – Maria Wieczorek – Juzwiszyn , Mirosław 
Andrejczuk – radny powiatowy, Andrzej Kocha – Komendant Gminny OSP 
Listy obecności są załącznikiem do protokołu. 
 
W  sesji Rady Gminy udział wzięło 14 radnych, na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Nieobecny był radny Franciszek Bochenek.  
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych 
oraz przedstawicieli prasy lokalnej i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 
 
Zaproponował by na sekretarza obrad wybrać Urszulę Golisz, której kandydatura została 
przyjęta jednogłośnie.   
                                                                                                                                           
 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę 
porządku. 
  
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji 
                                                                                                                                                                                                                                               
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności OSP w latach 2008 - 2009  
a/ przedstawienie sprawozdania przez Komendanta Gminnego OSP 
b/ dyskusja 
c/ przyjęcie sprawozdania 
 
5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2009 rok. 
a/przedstawienie opinii RIO w Opolu 
b/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej 
c/dyskusja 
d/ przyjęcie sprawozdania 
 
6. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok. 
a/przedstawienie opinii RIO w Opolu 
b/ przedstawienie opinii Komisji rewizyjnej 
c/ dyskusja 
d/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2010 r. 



    a/ przedstawienie opinii komisji 
    b/ dyskusja 
    c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
 
8. Podjecie uchwały w sprawie przyznania honorowego wyróŜnienia Gminy Polska Cerekiew 
„Złoty Florian” 
    a/ przedstawienie pisma Kapituły 
    b/ dyskusja 
    c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XVIII/126/2008 z dnia 27.11.2008 r. w 
sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 
roku 2009. 
    a/ przedstawienie opinii komisji 
    b/ dyskusja 
    c/ przyjęcie sprawozdania 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia okresu obowiązywania taryfy określającej cenę 
1m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego. 
    a/ przedstawienie opinii komisji 
    b/ dyskusja 
    c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia okresu obowiązywania taryfy określającej cenę 
1m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków.  
    a/ przedstawienie opinii komisji 
    b/ dyskusja 
    c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Polska 
Cerekiew na lata 2010 -2013.  
    a/ przedstawienie opinii komisji 
    b/ dyskusja 
    c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego 
w Opolu 
    a/ przedstawienie opinii komisji 
    b/ dyskusja 
    c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
14. Przyjęcie oświadczeń majątkowych radnych. 
 
15. Informacja radnego powiatowego z prac Rady Powiatu 
 
16. Wolne wnioski. 
 
17. Zakończenie obrad.  



 
   
Po przedstawieniu porządku Przewodniczący zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę 
porządku obrad. 
Wójt Gminy Krystyna Helbin zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie :  zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do 
porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem wniosku było 11 radnych, przeciw -0, wstrzymało się 
od głosu -3 
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady zaproponował, aby punkt  ten rozpatrywać jako 
punkt 14,  a punkty 14, 15 , 16 i 17 będą rozpatrywane odpowiednio jako 15, 16 ,17 i 18 
 
PoniewaŜ nikt więcej nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady 
przystąpił do jego realizacji. 
 
Radny Edward Kurzela zgłosił wniosek formalny o wycofanie środków przeznaczonych w 
budŜecie gminy na budowę rowu w Witosławicach . 
Przewodniczący Rady – wniosek ten proponuje rozpatrzyć w punkcie 17. 
 
Ad.2 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu z sesji, 
która odbyła się 18 lutego 2010 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści. PoniewaŜ nikt 
nie wniósł uwag Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, przeciw – 0. 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych 
 
Ad.3  
Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał i wniosków 
przyjętych na ostatniej sesji. /informacja jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi do przedstawionej informacji. 
PoniewaŜ nikt nie miał pytań i nie wniósł Ŝadnych uwag Przewodniczący stwierdził, Ŝe 
informacja została przyjęta. 
 
Ad.4 
Komendant Gminny OSP Andrzej Kocha przedstawił informacje z działalności OSP za lata 
2008 – 2009. 
/informacja jest załącznikiem do protokołu/ 
W dyskusji głos zabrali: 
Radna Beata Artuna – narzeka Pan na brak środków finansowych ,a w zeszłym roku zostało 
20 tyś .zł. niewykorzystanych środków. 
Wójt Gminy Krystyna Helbin – niewykorzystane środki wzięły się z stąd ,Ŝe  straŜacy starają 
się o zakupy sprzętu ze zwolnieniami i upustami w ZW OSP. Długo się na to czeka i czasami 
jest tak ,Ŝe niestety zamówionego sprzętu juŜ nie ma i tym samym nie zdąŜy się wykorzystać 
wszystkich środków. 
Komendant Andrzej Kocha – P. Wójt ma całkowita rację, niestety współpraca z ZW OSP nie 
zawsze nam wychodzi na dobre. 
Radna Maria Wawrzynek -    
 



 Ad. 5  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił radnym opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu rocznym z wykonania budŜetu Gminy Polska 
Cerekiew za 2009 rok  
/opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Pani Urszula Kochoń  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła radnym opinię 
Komisji o wykonaniu budŜetu za 2009 rok / opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy ktoś chce zabrać głos w sprawie wykonania 
budŜetu gminy za 2009 rok.   
Radna Maria Wawrzynek – w opinii jest  mowa o  kontrolach z tego,  co wiem to była tylko 
jedna kontrola , druga miała być wczoraj w Witosławicach ale została odwołana ,nie wiem z 
jakiego powodu.. 
Wójt Gminy Krystyna Helbin –  RIO chodzi o kontrole dotyczące wykonania budŜetu gminy 
jako całości . 
Radna Maria Wawrzynek – tak wiem kwoty, tylko kwoty , procenty a nie działania w terenie 
miała być wczoraj kontrola ale ją odwołano, nie wiem dlaczego. 
Wójt Gminy Krystyna Helbin -  realizacja budŜetu, a sposób wykonania   drogi to są dwie 
róŜne sprawy . 
Sekretarz Gminy Urszula Golisz – nie odwołano tylko zaproponowaliśmy  jej przełoŜenie na 
inny termin z powodów , o których kaŜdemu członkowi komisji mówiłam w rozmowie 
telefonicznej. Wszyscy członkowie wyrazili na to zgodę. Komisja Rewizyjna opracowując 
opinię o wykonaniu budŜetu powinna w ciągu roku prowadzić kontrole jego wykonania. 
Kontrole te powinny między innymi polegać na kontroli dokumentów księgowych . 
Radna Maria Wawrzynek – my nie sprawdzaliśmy  dokumentów księgowych tylko 
wysłuchaliśmy opinii .p. Skarbnik. 
Wójt Gminy Krystyna Helbin – Komisja Rewizyjna powinna wiedzieć jak ma prowadzić 
kontrole by  móc później wydać opinię o wykonaniu budŜetu gminy. 
PoniewaŜ widzę, Ŝe są wątpliwości  co do wczorajszego posiedzenia Komisji  to moŜe ja 
wyjaśnię. Komisja wczoraj miała skontrolować  sposób wykonania drogi polnej w 
Witosławiach. Na poprzedniej Komisji ustaliliśmy ,Ŝe będą pobierane na tej drodze próbki. 
Rzeczoznawca, który ma te próbki pobierać ma do tego odpowiednie procedury. Próbki na 
popiołobetonie  z którego ta droga jest  wykonana moŜna pobierać dopiero w miesiącu maju. 
Do 30 marca jest tzw. okres zimowy  i temperatura nie jest odpowiednia do  wiązania tej 
masy. Od 30 marca liczymy miesiąc na wiązanie i dlatego dopiero  w maju będzie moŜna te 
próbki pobrać. Po drugie jak będą pobierane próbki zostanie o tym powiadomieni. JeŜeli 
okaŜe się ,Ŝe wyniki są złe to na to teŜ są odpowiednie procedury , które pozwolą nam 
wyegzekwować od wykonawcy poprawę wykonania tej drogi. Nie moŜna z góry powiedzieć 
,Ŝe cos jest źle zrobione jak się nie ma na to Ŝadnych dowodów. MoŜna chodzić z łopatką, 
moŜna kopać .Wykonawca juŜ nam zarzucił, Ŝe jeszcze jest okres gwarancyjny ,a my 
próbujemy cos tam kopać. 
Radna Beata Artuna -  do kiedy jest okres gwarancyjny  
Wójt Gminy Krystyna Helbin – trzy lata . Po pobraniu i wykonaniu próbek będziemy mogli 
wyciągnąć odpowiednie wnioski. Do tego czasu bardzo proszę o wstrzymanie się ze swoimi 
opiniami. Byliśmy z wykonawca na tej drodze ,dokonaliśmy pewnych ustaleń i przy 
pobieraniu próbek ocenimy co i jak zostało wykonane.  
Radna Beata Artuna – czy szerokość tej drogi pozwoli na przejazd tirów. 
Wójt Gminy Krystyna Helbin – tak pozwoli. 
Radna Beata Artuna – czy koszt budowy tej drogi tak jak pierwotnie zakładano aŜ do drogi 
krajowej faktycznie byłby taki duŜy   



Wójt Gminy - tak , wymagania dróg krajowych przy włączaniu się z drogi bocznej do 
głównej są ogromne ,przykładem tego jest wyjazd z ulicy Nowa Kolonia na krajówkę. 
Radny Waldemar Majnusz – wydaje mi się ,Ŝe na zakręcie na wysokości lipy nie tylko tir się 
nie zmieści ale równieŜ ciągnik siodłowy nie da rady przejechać.  
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie 
sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2009 rok. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem głosowało – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 
od głosu - 0  
Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2009 rok jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.6  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Polskiej Cerekwi o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Polska cerekiew z wykonania budŜetu gminy za 2009 rok..        
/ opinia jest załącznikiem do protokołu/. Przewodniczący podkreślił ,Ŝe jest to opinia o 
kontrolach prowadzonych przez Komisje Rewizyjną .Co roku proszę aby w planie pracy 
Komisji przyjąć takie działania by RIO ich nie kwestionowała. Muszą to być działania 
związane z kontrolą wykonania budŜetu gminy. Mam obawy czy kontrola ZUK jest przez 
RIO pozytywnie postrzegana jako kontrola wykonania budŜetu gminy.  
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o 
przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania budŜetu gminy za 2009 r. 
Wójtowi Gminy  
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Urszula Kochoń przedstawiła uchwałę w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budŜetu za 2009 rok. 
/uchwała nr 1/2010 z 29.03.2010 jest załącznikiem do protokołu/. 
Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś pytania , co do przedstawionych opinii. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący zapytał kto jest za udzieleniem absolutorium 
Wójtowi Gminy. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, 
wstrzymało się od głosu - 2  radnych. 
Uchwała nr XXVIII/ 188/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska 
Cerekiew za 2009 rok jest załącznikiem do protokołu 
Przewodniczący Rady serdecznie pogratulował Pani Wójt otrzymania absolutorium.         
Wójt Gminy – dziękuję, chcę powiedzieć, Ŝe na  wykonanie tego budŜetu  cięŜko pracowało 
wielu pracowników. Nie wiem czy państwo wiecie i czy was to w ogóle interesuje ale mamy 
juŜ podpisane umowy na 12 mln. zł dofinansowania ze środków unijnych, do wykorzystania 
w tym roku. Jest to między innymi efekt ubiegłorocznej pracy moich współpracowników. 
Pieniądze te trafią do naszej gminy i przyczynią się do jej rozwoju, a korzystać z tego 
będziemy my wszyscy. 
 
Ad.7 
Skarbnik Gminy Pani Maria Wieczorek przedstawiła  projekt uchwały w sprawie dokonania 
zmian budŜetu gminy na 2010 rok  /projekt jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady – czy są pytania lub uwagi, co do przedstawionego projektu uchwały 
Radny Majnusz Waldemar – co będzie robione w szkole. 
Wójt Gminy Krystyna Helbin – zostanie dokończony plac przed wejściem do szkoły. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał 
go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, 
wstrzymało się od głosu – 0 



Uchwała nr XXVIII / 189 / 2010 w sprawie dokonania zmian w budŜecie  jest załącznikiem 
do protokołu. 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przestawił wniosek Kapituły o przyznanie honorowego 
wyróŜnienia Gminy Polska Cerekiew „Złoty Florian”  
/ wniosek Kapituły jest załącznikiem do protokołu / 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę o przedstawienie opinii. 
Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych , Inwestycji i BudŜetu Maria Wawrzynek – 
wspólna opinia komisji jest pozytywna. 
Przewodniczący Rady – czy są uwagi lub pytania co do przedstawionych laureatów. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 1radny. 
Uchwała Nr XXVIII /190 /2010 w sprawie przyznania honorowego wyróŜnienia Gminy 
Polska Cerekiew „Złoty Florian” jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – sprawozdanie z realizacji  uchwały nr 
XXVIII/126/2008 z dnia 27.11.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego w roku 2009 omawiane było na wspólnym posiedzeniu 
stałych komisji rady. Proszę o przedstawienie opinii.  
Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu Maria Wawrzynek 
poinformowała, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma uwagi lub pytania. PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu 
Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało – 14radnych, przeciw – 0 
radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych 
/ Sprawozdanie  z realizacji  uchwały nr XVIII/126/2008 z dnia 27.11.2008 r. w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i 
innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 2009   jest 
załącznikiem  do protokołu./ 
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłuŜenia 
okresu obowiązywania taryfy określającej cenę1m3 wody dla odbiorców z wodociągu 
gminnego. 
/projekt jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę o przedstawienie opinii. 
Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu Maria Wawrzynek 
poinformowała, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna 
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu 
Przewodniczący poddał projekt uchwały  pod głosowanie. 
Głosowało14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych.  



Uchwała Nr  XXVIII / 191 / 2010 sprawie przedłuŜenia okresu obowiązywania taryfy 
określającej cenę1m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.11 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłuŜenia 
okresu obowiązywania taryfy określającej cenę1m3  ścieków sanitarnych odprowadzanych na 
oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi . 
/projekt jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę o przedstawienie opinii. 
Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu Maria Wawrzynek 
poinformowała, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna 
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu 
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Głosowało14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych 
Uchwała Nr  XXVIII / 192 / 2010 sprawie przedłuŜenia okresu obowiązywania taryfy 
określającej cenę1m3  ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w 
Polskiej Cerekwi jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.12   
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Polska Cerekiew na lata 2010 – 2013. 
/projekt jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady – program jest bardzo ambitny, gdyby nam się udało to wszystko 
zrealizować to by było bardzo Następnie poprosił o  przedstawienie opinii. 
Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu Maria Wawrzynek 
poinformowała, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna 
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu 
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Głosowało14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych 
Uchwała Nr  XXVIII / 193 / 2010 sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 
Polska Cerekiew na lata 2010 – 2013  jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.13 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.. 
/projekt jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę o przedstawienie opinii. 
Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu Maria Wawrzynek 
poinformowała, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna 
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu 
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Głosowało14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 radnych 
Uchwała Nr  XXVIII / 194 / 2010 sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu.. 



 
Ad.14 
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek – Juzwiszyn przedstawiła  projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego./ projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu/ 
Pani Skarbnik przypomniała ,Ŝe kredyt ten był juŜ zaplanowany w uchwale budŜetowej na 
2010r. a ta uchwała jest potrzebna do rozpoczęcia procedury przetargowej na udzielenie tego 
kredytu poniewaŜ inwestycja została juŜ rozpoczęta i powoli zaczną się płatności. Ponadto 
zaznaczyła ,Ŝe będziemy się starali tak gospodarować własnymi środkami aby zaciągać jak 
najmniejsze kwoty kredytu 
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. 
Radna Beata Artuna – jak rozliczane są płatności z firmą czy ktoś to sprawdza. 
Wójt Gminy Krystyna Helbin – oczywiście ,Ŝe jest ściśle kontrolowane. 
Rada Beata Artuna – co to za firma wygrała przetarg 
Wójt Gminy Krystyna Helbin – firma ta wygrała jeden z przetargów. Będą ogłoszone jeszcze 
4 gdyŜ mamy to zadanie podzielone na etapy. Do tego przetargu zgłosiło się 21 firm. W tej 
chwili na budowie trwa rozbiórka azbestu i z uwagi na szkodliwość mogą tam pracować tylko 
pracownicy zaangaŜowani w tę rozbiórkę. Po usunięciu azbestu  na plac budowy wejdą 
pozostali pracownicy. 
Radna Beata Artuna – jaka to firma 
Wójt Gminy Krystyna Helbin – jest to firma z naszego powiatu, budowała juŜ duŜe obiekty 
handlowe, maja świetne referencje. Prezes tej firmy jest codziennym kontakcie z nami i na 
bieŜąco uzgadnia wszystkie sprawy. 
Radna Maria wawrzynek – firma ma na budowie 30 ludzi ,a na stronach  internetowych 
wykazuje ,Ŝe ma 15 -20 ludzi, skąd ta reszta. 
Wójt Gminy Krystyna Helbin – wykonawca ma prawo wprowadzać podwykonawców 
oczywiście tylko i wyłącznie za nasza zgodą 
Radna Beata Artuna – my niepokoimy się czy wszystko będzie dobrze Ŝeby nie było tak jak z 
tą drogą w Witosławicach. 
Wójt Gminy Krystyna Helbin – jak coś będzie nie tak to przecieŜ są odpowiednie procedury  
byśmy mogli wyegzekwować swoje. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Głosowało13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 1 radny 
Uchwała Nr  XXVIII / 195 / 2010 sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.15 
Przewodniczący Rady -  przypominam o kończącym się 30 kwietnia 2010 r. terminie 
składania oświadczeń majątkowych. Zostało jeszcze tylko 8 dni ,bardzo proszę o dotrzymanie 
terminu, gdyŜ skutki nie złoŜenia oświadczenia  to utrata mandatu radnego. Jak co roku są 
róŜne interpretacje na temat wykazywania w oświadczeniach dochodów współmałŜonka, ja w 
swoim oświadczeniu wykazałem dochody mojej zony Ŝeby nie było później nieporozumień. 
Na dzień dzisiejszy mam złoŜonych 6 oświadczeń majątkowych dlatego jeszcze raz proszę o 
dotrzymanie terminu 
 
 
 
 
 
 



Ad.16 
 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez radnego powiatowego Mirosława 
Andrejczuka.  
Radny Powiatowy Mirosław Andrejczuk – drodzy państwo to co mówiłem na poprzedniej 
sesji to prawda. Jutro ma przyjechać do mnie dyrektor Kryś i będziemy jechać w teren na 
objazd dróg powiatowych. Bardzo proszę p. Wójt o pomoc by urząd napisał pismo do 
powiatu o remont w Łańcach  gdzie zapadł się mostek oraz o uskok na drodze głównej w 
Jaborowicach.. Kończy się remont poboczy z OstroŜnicy do Polskiej Cerekwi. Mam 
zgłoszenie od mieszkańców z ulicy Ligonia by coś zrobić z dwoma budynkami na tej ulicy, 
które są w bardzo złym stanie i groŜą zawaleniem. Dewastacja przystanku w Połowie. 
Sprawcy są juŜ ustaleni, Wczoraj znowu został on uszkodzony. Od 2 marca przystanek ten 
stał w opłakanym stanie, rozbite szkło ,którego nikt nie sprzątał. Jak się dowiedziałem ,nie 
moŜna było tego sprzątać gdyŜ czekano na przedstawiciela z ubezpieczalni. Tak nie moŜe 
być. Pracownicy gminy powinni po niego pojechać i jak najszybciej załatwić sprawę. 
Odnowienie rowów w Grzędzinie ,mam obiecane środki na to od p. Kowalczyk. Na następnej 
sesji powiem co dalej z ul. Ciepłodolską i dalszą budową chodnika w Grzedzinie. Bardzo 
duzo środków pochłonęło zimowe utrzymanie dróg i na remonty dróg po zimie jest tylko 1,5 
mln.zł. Liczę na to ,Ŝe to zostanie zrobione 
Radny Jan Cieslak – wybudowany w ubiegłym roku   chodnik w Zakrzowie w pewnym 
miejscu się zapadł. 
Radny Mirosław Andrejczuk – wiem o co chodzi ,dyrektor Kryś teŜ wie o tym i ma to być 
wykonane w ramach naprawy pogwarancyjnej. 
Radna Maria Wawrzynek – chodzi mi o łapacze w poprzek ulicy Polnej , konieczne byłyby 
do zrobienia. 
Wójt Gminy – przejadę się tam i zobaczę o co to chodzi. 
  
 
Ad.18 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Caritas Diecezji Opolskiej  /pismo jest 
załącznikiem do protokołu/ 
Radny Edward Kurzela – w budŜecie jest przeznaczonych 60 tyś. zł na budowę rowu obok p. 
Orlika w Witosławicach. Proponuje to zadanie zdjąć z budŜetu , a pieniądze  przeznaczyć na 
coś innego. 
Wójt Gminy – jest to do zrobienia ale dopiero na kolejnej sesji. Proszę o przemyślenie jeszcze 
raz tej sprawy , przedyskutujemy jak będziemy na tej drodze , a  na kolejnej sesji jeŜeli taka 
będzie wola radnych jest to do zrobienia. 
Radny Mirosław Andrejczuk – korzystając z okazji ,Ŝe jest na sesji redaktor z Gazety 
Lokalnej chciałbym powiedzieć, Ŝe czytałem artykuł o kamerach w szkole, ale mam uwagę 
dlaczego nic się nie pisze o monitoringu w Polskiej Cerekwi , który jest bardzo uŜyteczny i 
przynosi efekty. Polska Cerekiew była pierwsza, która miała kamery. Dzięki nim udało się 
ustalić sprawców 
Redaktor Karina Grytz-Jurkowska – bo to był artykuł tylko i wyłącznie o monitoringu w 
szkołach ,nie pisaliśmy o monitoringu w całej gminie.  
Radna Beata Artuna – chodzi mi o „ Lamikowca” dlaczego tam nie moŜe być przeniesiona 
biblioteka. W pierwszej wersji była mowa o jej przeniesieniu. 
Wójt Gminy – na etapie opracowywania wniosku pojawił się problem ze stropami. Biblioteka 
mogła być usytuowana na piętrze. Nie widzę jednak Ŝadnych  przeszkód by po wykonaniu 
remontu o ile będzie to moŜliwe przenieść tam bibliotekę. Myślimy nawet o wielofunkcyjnym 
wykorzystaniu sal. 



Radna Beata Artuna – chodzi mi o to by potem nie było juŜ za późno. 
Wójt Gminy – teraz nie da się juŜ niczego zmienić wniosek jest złoŜony i nie moŜna w nim 
niczego poprawiać. Mogę jednak powiedzieć, Ŝe jeŜeli tylko będzie taka moŜliwość to 
przeniesiemy tam bibliotekę. Musimy poczekać aŜ remont się zakończy.  
Radny Jan Cieślak – chodzi mi o posprzątanie lasku przy zjeździe do Lewady. Kto to ma 
zrobić. Co z nasza bramą , która wjeŜdŜamy z węglem ,gdy zostanie tam wybudowany Orlik, 
co dalej z remontem przepustu obok bloków. 
Wójt Gminy – gmina sprząta juŜ wszystko więc ten lasek teŜ posprzątany, co do bramy to 
poczynimy takie uzgodnienia Ŝebyście mogli spokojnie wjeŜdŜać z węglem, sprawa remontu 
przepustu jest juŜ zlecona. 
Radna Beata Artuna – kiedy będzie wywóz wielkogabarytowych 
Sekretarz Gminy – o ile dobrze pamiętam to w lipcu 
Radna Beata Artuna – czy to nie jest za późno. 
Radny Waldemar Majnusz – podnosi się kostka na Liszówce ,trzeba by było ten odcinek 
wyremontować. 
Sołtys Józef Szynol – kiedy rozpocznie się budowa kanalizacja na „Stanach” 
Wójt Gminy – rozpoczniemy w tym roku ,umowa jest podpisana ,dofinansowanie mamy , 
tranzyt na pewno zrobimy a czy pójdziemy na Dzielawy czy Witosławice to jeszcze 
zobaczymy. 
Radny Edward Kurzela –co będzie robione z płytami betonowym na budowie w Zakrzowie. 
Wójt Gminy – będzie to mielone i wykorzystywane do remontów dróg., jeŜeli będziecie 
zainteresowani to proszę to zgłosić. 
 
Ad.19 
Przewodniczący Rady zamknął dwudziestą ósmą  sesję Rady Gminy w Polskiej Cerekwi.       
 
 
 
Protokołowała :                Przewodniczył: 
Lucja Kuehnhardt                Jerzy Kołeczko 


