
Protokół 
obrad V Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 25.03.2011 r. 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 25 marca 2011 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady piątej Sesji Rady Gminy w Polskiej 
Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli: radni, sołtysi, Wójt Gminy – Krystyna Helbin, Skarbnik 
Gminy Maria Wieczorek – Juzwiszyn. 
 
W sesji Rady Gminy udział wzięło 14 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych i 
przedstawiciela prasy lokalnej i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 
 
Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Lucję Kuehnhardt, której kandydatura została 
przyjęta jednogłośnie.    
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę 
porządku. 

  
 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Polska Cerekiew.  
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym 
wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 



6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Praca – Szansą Na Lepsze 
Życie” w ramach priorytetu VII, działania 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej 
Integracji w poddziałaniu 7.1.1 rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej  programu operacyjnego kapitał ludzki, współfinansowanego ze środków 
europejskiego funduszu społecznego. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2010. 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2011-2014  
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Polska 
Cerekiew na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na 
2011 r. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
 
 



13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew.   
 - przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
                                                                                                                                                   
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia gminy Polska Cerekiew  
„Złoty Florian”. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
15. Podjecie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
  
17. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości. 
 - przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
                                                                                                                                                    
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty 
Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty 
Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
20. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 04.02.2011 r. na działalność Wójta 
Gminy w Polskiej Cerekwi 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 



- podjęcie uchwały 
 
21. Wolne wnioski. 
 
 
Ad.1 
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę 
porządku obrad. 
Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady 
przystąpił do jego realizacji. 
 
Ad.2  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołów z 
poprzednich sesji pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści. Ponieważ nikt nie wniósł uwag 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 14 radnych, przeciw – 0 
radnych, wstrzymało się – 0 radnych  
 
Ad.3                                                                                                                          
Przewodniczący Rady –projekt  uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska i Planu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Polska Cerekiew omawiany był na komisji.                
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/. 
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi co do projektu uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.4  
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie  opłat za świadczenia udzielane w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew omawiany był na komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/                                                                                                                    
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi co do projektu uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.5                                                                                                                                      
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i 
odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 



funkcjonowania omawiany był na komisji.                                                                         
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi co do projektu uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
 
 
Ad.6                                                                                                                               
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Praca 
– Szansą Na Lepsze Życie” w ramach priorytetu VII, działania 7.1 Rozwój i 
Upowszechnianie Aktywnej Integracji w poddziałaniu 7.1.1 rozwój i upowszechnianie 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej  programu operacyjnego kapitał ludzki, 
współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu komisji.. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi co do projektu uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady – projekt sprawozdania z działalności Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za rok 2010 omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/ 
W dyskusji głos zabrali. 
Radny Bronisław Piróg – chodzi mi o wykonanie 56 tyś. czy któraś z placówek zrezygnowała 
ze sprzedaży alkoholu. 
Wójt Gminy – to nie tak, dochodów zaplanowano na 63 tyś, a wpłynęło 63.680 zł i została 
nadwyżka , która przechodzi na ten rok. Natomiast, jeżeli chodzi o wykonanie to komisja 
wydała w 2010 roku 56 tyś zł. i jest to w sprawozdaniu wykazane na ,co komisja te pieniądze 
wydała. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi, co do sprawozdania. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod 
głosowanie. 



Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi co do projektu uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.9 
 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014  omawiany był na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi, co do projektu uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie  rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w 
budżecie Gminy Polska Cerekiew na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki 
omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu                                                                                                                          
Przewodniczący otworzył dyskusję 
Sołtysi poruszyli sprawę, aby we wniosku można było w ciągu roku dokonywać zmiany. 
Pani Urszula Kochoń – byliśmy na takim spotkaniu gdzie poruszyli tę sprawę, i 
zaproponowali nam, aby  najlepiej zrobić jedno zadanie, a nie kilka. 
Wójt Gminy – fundusz sołecki jest realizowany po raz pierwszy i wszyscy się go uczymy, a 
ustawa nie wszystko precyzuje. N przyszły rok będziemy wiedzieć jak to robić., Wniosek jest 
wnioskiem  i nie można nić zmieniać. 



Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.11 
Skarbnik gminy Pani Maria Wieczorek Juzwiszyn przedstawiła obecnym projekt uchwały w 
sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2011 rok. /projekt jest załącznikiem do 
protokołu/ 
Przewodniczący rady otworzył dyskusję: 
Wójt Gminy – jeżeli chodzi o zakup samochodu strażackiego to przetarg został już 
rozstrzygnięty. Do końca maja lub w połowie czerwca będzie zakup tego samochodu i w 
związku z tym będziemy musieli dobudować garaż do remizy strażackiej. Będzie on albo z 
elementów, lub murowany nad tym projektant pracuje. Nie wiem, kiedy będzie następna 
sesja, dlatego prosiła bym przyjąć te 40 tyś. 
Samochód będzie wyposażony w sprzęt ratownictwa drogowego największej klasy, że w 
kilka minut strażacy będą mogli rozciąć samochód i uratować ludzkie życie. 
Radny Piróg Bronisław – czy w kwocie 40 tyś mieszczą się też koszty ogrzewania garażu. 
Wójt Gminy – garaż będzie tak zaprojektowany, aby nie trzeba było go ogrzewać. 
Radny Tadeusz Smykała – przecież ten samochód nie ma wody to po, co ogrzewać. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 2 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.12 
 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi, co do projektu uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.13 
 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie  zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew   
omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/ 



Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi, co do projektu uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.14 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia 
gminy Polska Cerekiew  „Złoty Florian” omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/                                                                                                                          
Przewodniczący Rady przedstawił obecnym wniosek Kapituły wraz z uzasadnieniami na 
poszczególnych kandydatów: 
1. Gospodarstwo Rolne w Ciężkowicach zgłosili mieszkańcy Ciężkowic 
2. Aneta Piela zgłosiła Fundacja Euro Country 
3. Paweł Dżezdzon zgłosił Klub Jeździecki Lewada w Zakrzowie 
Radny Tadeusz Smykała – wnioskuję, aby na poszczególnych kandydatów głosować osobno. 
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie wniosek Pana Smykały pod głosowanie. 
za głosowało,  - 2 radych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 12 radnych. Następnie 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie, aby głosować całą uchwałę. Za głosowało – 12 
radnych, przeciw, 0 radnych, wstrzymało się – 2 radnych  
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś jeszcze ma pytania lub uwagi co do projektu uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.15 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w  sprawie sprzedaży nieruchomości omawiany był 
na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/ 
Wójt Gminy – tę działkę dzierżawi Pan Majnusz i jest chętny, aby ją kupić w drodze 
przetargu. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.16 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w  sprawie sprzedaży nieruchomości omawiany był 
na wspólnym posiedzeniu komisji.  



Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/. 
Wójt Gminy – ta działka to po byłej oczyszczalni w Ciężkowicach i chce ja kupić Pani 
Wójcicka.  
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.17 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w  sprawie dzierżawy nieruchomości omawiany był 
na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/ 
Wójt Gminy – w tej chwili te działki dzierżawi Pan Wawrzynek, oraz Pan Bochenek i mają je 
zamiar dalej dzierżawić. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.18 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w  sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku 
Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu komisji.  
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.19 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w  sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku 
Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu komisji.  
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 



Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.20 
Przewodniczący Rady -   wpłynęła skarga na działalność Wójta Gminy, na podstawie pisma 
NIKU z Warszawy zwołałem Komisje Rewizyjną, która odbyła swoje posiedzenie  w pełnym 
składzie. Komisja wysłuchała wyjaśnień Wójta, następnie sprawdziła sprzęt, który został 
przechowany w magazynie po byłym ZBR i pojechała na rewizję w teren. Komisja 
jednogłośnie uznała skargę za niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu. Następnie 
Przewodniczący Rady przedstawił radzie uzasadnienie Komisji Rewizyjnej, które jest 
załącznikiem do projektu uchwały. 
Wójt Gminy – odnośnie placu zabaw w Zakrzowie to w tej sprawie złożono skargi do kilku 
instytucji. Może popełniliśmy błąd, że nie od razu reagowaliśmy na artykuły w NTO. 
Wyobraźcie sobie sytuację, że coś stało by się bawiącemu tam dziecku wtedy dopiero winny 
by był wójt. Zaraz był by prokurator, a wtedy NTO czy Lokalna miała by co pisać.   
Ktoś zarzuca nam, że można było zaplanować. Owszem, ale wtedy stawiając ten plac zabaw 
nie wiedzieliśmy, że dostaniemy środki na Orlika. Moim zdaniem postąpiliśmy po 
gospodarsku, plac zabaw został rozebrany w listopadzie, sprzęt przechowany był bardzo 
dobrze jest w dobrym stanie.  Przecież wtedy był tam jeden wielki plac budowy po którym 
jeździł ciężki sprzęt, i dlatego tak  zdecydowaliśmy. W tej chwili trwają jeszcze prace przy 
budowie Orlika, ale do końca maja zostaną zakończone. Myślę, że każdy z nas postąpił by tak 
samo. 
Radny Tadeusz Smykała – abstrahując do skargi powiem tak, że plac zabaw został słusznie  
rozebrany i nie widzę wielkich kosztów montażu tego placu po raz drugi. 
Te artykuły były pisane nierzetelnie, a co ma Polska Cerekiew do Mikolina . Ja uważam, że 
nie ma sensu nad tym dłużej dyskutować, bo decyzja Wójta była słuszna a skarga jest 
niezasadna. 
Pan Krzysztof Kudela sołtys wsi Zakrzów – mieszkańcy wsi zgłosili mi, aby to gmina 
rozebrała i zadzwoniłem z tą sprawą do urzędu . Wtedy urząd to rozebrał. Jakby tego nie 
rozebrali to by nie zostało z tego placu nic, bo tam jeździły ciężarowe samochody. 
Radny Edward Kurzela – bardzo słusznie, że to zostało zdemontowane, przecież tam jeździł 
ciężki sprzęt i zniszczył by te huśtawki. O rok dłużej będzie służył ten plac zabaw, bo sami 
wiecie jaka była zima. 
Przewodniczący Rady – krytyka jest dobra, ale jak jest pisana rzetelnie, a nie tylko pisze się 
nieprawdę i oszczerstwa. 
 Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała w sprawie załatwienia skargi z dnia 04.02.2011 r. na działalność Wójta Gminy w 
Polskiej Cerekwi jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.21 



W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:                                                        
Radna Maria Wawrzynek i Sabina Chłapek poruszyły sprawę złego stanu drogi do Pana 
Freitaga oraz ul. Leśnej za Panem Wrambą 
Radny Piróg Bronisław – na Laszówce są rozebrane mijanki i 5 studzienek 
niezabezpieczonych droga wygląda jakby wyniszczona, od 27.12.2011 ruszyły fundusze 
ekologiczne chodzi o ogrzewanie, czy my będziemy coś robić w tym kierunku. Czy gmina 
będzie robić badania lekarskie. Jeżeli chodzi o wypalanie traw na torowisku w Ciężkowicach, 
może należało by dojść do tych, kto to zrobił i ten problem załatwić, młodzież mi zgłaszała, 
że ponoć nie będzie można robić spotkań w szatni na boisku, Jeżeli chodzi o studzienki na ul. 
Ligonia i Konarskiego, czy ZUK będzie je czyścił czy powiat. Była awaria wody na ul. 
Konarskiego i ludzie do mnie dzwonili, że nie było beczki z wodą. 
Wójt Gminy – jako pierwsi robiliśmy przez trzy lata badania lekarskie i nie było za dużo 
chętnych, teraz był mamobus gdzie zapisało się 60 osób a było 55 pań. Jeżeli chodzi o 
Laszówkę to będzie w takim stanie jak była, bo jak sami wiecie w tej chwili robiona jest tam 
kanalizacja. Odnośnie ogrzewania ekologicznego dla osób prywatnych to można się starać o 
dotacje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. Szatnia na boisku jest 
teraz w remoncie, remontowana tam sala będzie mniejsza, ale młodzież będzie mogła tam 
robić sobie spotkania. Jeżeli chodzi o awarię wody to spowodowana była pęknięciem rury 
przy budowie kanalizacji, ale szybko została usunięta. Czy na ten jeden dzień trzeba postawić 
beczkę z wodą przecież my informowaliśmy mieszkańców i nikt nie zgłaszał uwag.                                                                                                                  
Pani Kochoń Urszula sołtys wsi Polska Cerekiew – przecież tylko pół dnia nie było wody a 
mi jako sołtysowi nikt nie zgłaszał potrzeby postawienia beczki z wodą po przecież ludzie to 
rozumieją. 
Wójt Gminy – jeżeli chodzi o ul. Ciepłodolską wiele lat prowadzimy rozmowy o przejęciu tej 
drogi ale tylko w tym przypadku jak ją powiat wyremontuje 
Rany Tadeusz Smykała – na ul. Konarskiego przesunąć lampę. 
Wójt Gminy – tak będzie to zrobione. 
Radna Urszula Leżała – dlaczego był taki przedział osób podczas ostatnich badań w 
mamobusie. 
Wójt Gminy – to była akcja NFZ to są ich zasady i my, jako gmina nie mamy na to wpływu. 
Chciałam Was poinformować, że prawdopodobnie Polska Cerekiew zostanie wybrana na 
całodobową obsługę medyczną , są dwa wyjścia, albo w gabinecie u Pani doktor, albo obok 
pogotowia. Chcę również poinformować, że mieliśmy w Zakrzowie wizytę Ministra Pana 
Marka Sawickiego, który zaprosił dwóch radnych Pana Edwarda Kurzelę i Joachima Zemełkę 
gdzie wręczył im statuetki i dyplomy z gratulacjami. 
 
Ad.22 
Przewodniczący Rady zamknął obrady piątej Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 
 
Protokołowała                                                                                    Przewodniczący Rady 
Lucja Kuehnhardt                                                                                  Jerzy Kołeczko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


