
.                                                                  Protokół 
obrad VII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 29.06.2011 r. 
 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 29 czerwca 2011 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady siódmej Sesji Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli, radni, sołtysi, Wójt Gminy Krystyna Helbin i Sekretarz 
Gminy – Urszula Golisz. 
 
W sesji Rady Gminy udział wzięło 15 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, 
przedstawiciela prasy 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 protokołu z poprzedniej sesji. 
 
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 
a/ przedstawienie opinii RIO w Opolu 
b/ przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 
c/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego 
d/ rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 
e/ rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego 
f/ dyskusja 
g/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
5. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 
2010 rok. 
a/ przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 
b/ przedstawienie opinii RIO w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej 
c/ dyskusja 
d/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
6. Podjecie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na 
ławników 
a/ dyskusja 
b/ głosowanie i podjęcie uchwały 



 
          7. 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 protokołu z 
poprzedniej sesji pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści.  
Radny Bronisław Piróg – byłem o godz. 14.00 przeczytać protokół i nie ma tam zapisu  
Komendanta Policji, który przedstawiał dane z naszej Gminy i porównywał do Reńskiej Wsi  
jest tylko ogólny zapis. To co na sesji było mówione powinno być w protokole 
Przewodniczący Rady – wystąpimy do Pana Komendanta o dostarczenie przedstawionej 
przez niego informacji 
Radny Tadeusz Smykała – jest to okrężna droga przecież można to spisać z dyktafonu 
Radny Bronisław Piróg – to co było na sesji powinno być w protokole, sesja nie jest tajna i 
powinno to być zapisane w protokole. 
Przewodniczący Rady – tak jak wcześniej mówiłem wystąpimy do Komendanta Policji o 
dostarczenie informacji, którą przedstawiał na poprzedniej sesji 
Radny Włodzimierz Karliński – chcę zgłosić wniosek, aby nie głosować przyjęcia protokołu 
na dzisiejszej sesji. 
Przewodniczący Rady – Panie radny dzisiaj na sesji nie będziemy głosowali nad przyjęciem 
protokołu, a zostanie on przegłosowany na następnej sesji. 
 
Ad.3 
Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał i wniosków 
przyjętych na ostatniej sesji. /informacja jest załącznikiem do protokołu/.  
Przewodniczący zapytał czy ktoś  ma pytania lub wnosi uwagi do przedstawionej informacji. 
Ponieważ nikt nie miał pytań ani wniósł żadnych uwag Przewodniczący stwierdził, że 
informacja została przyjęta. 
 
Ad.4 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił uchwałę nr 200/2011 z dnia 29 kwietnia 
2011r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2010 r. /uchwała jest 
załącznikiem do protokołu/. Następnie przedstawił uchwałę Nr 1/2011 Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27.05.2011r w sprawie wykonania budżetu Gminy 
Polska Cerekiew za 2010 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska 
Cerekiew /opinia jest załącznikiem do protokołu/. 
Wójt Gminy przedstawiła obecnym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok 
wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdanie finansowe za 2010 rok / 
sprawozdania oraz informacja o stanie mienia Gminy są załącznikami do protokołu / 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję: 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok oraz sprawozdania 
finansowego za 2010 i poddał pod głosowanie pod głosowanie 



Głosowało 15 radnych. Za głosowało 11 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 
głosów 
/ uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz 
sprawozdania finansowego za 2010 jest załącznikiem do protokołu./ 
 
Ad.5 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym uchwałę Nr 351/2011 z dnia 15 
czerwca 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Polskiej Cerekwi o udzielenie absolutorium 
Wójtowi z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. / uchwała jest załącznikiem do protokołu/ 
Następnie przedstawił uchwałę Nr 1/2011 Komisji Rewizyjnej z dnia 27.05 2011 r w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 
/ uchwała jest załącznikiem do protokołu /  
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję: 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 i poddał go pod głosowanie.  
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 głosów 
/Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2010 rok 
jest załącznikiem do protokołu/  
Wójt Gminy Krystyna Helbin podziękowała Radzie za tak pozytywną opinię 
 
Ad.6 
Sekretarz Gminy Urszula Golisz poinformowała, że w tym roku kończy się kadencja 
ławników. Prezes Sądu Okręgowego zwrócił się do nas z pismem, że na tą kadencję na naszą 
gminę przypada dwóch ławników. Do chwili obecnej zgłosiło się dwóch kandydatów. Do 30 
czerwca mogą się zgłaszać kandydaci na ławników, jak również do 30 czerwca musi zostać 
powołany zespół, który będzie opiniował kandydatów na ławników. Natomiast do 30 
października musimy wybrać ławników. 
Radny Bronisław Piróg – czy do sądu pracy też mogą się zgłaszać  
Sekretarz Gminy – kandydaci w zgłoszeniu podają w jakim sądzie chcą pracować.                 
Przewodniczący Rady – Kto z państwa chce brać udział w takiej komisji proszę zgłaszać 
kandydatów. 
Radny Harz Krystian zgłosił kandydaturę Pani Sabiny Chłapek oraz Marii Wawrzynek, które 
wyraziły zgodę 
Radny Włodzimierz Karliński zgłosił kandydaturę Pana Bronisława Piróga, który wyraził 
zgodę 
Radny Tadeusz Smykała zgłosił kandydaturę Pani Aleksandry Nierychło Werner, która 
wyraziła zgodę 
Zgłoszono również kandydaturę Pana Daniela Teister, który wyraził zgodę. 
Zgłoszeni kandydaci na Przewodniczącą komisji wybrali Panią Sabinę Chłapek. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w 
sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników i poddał pod 
głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 głosów 
/Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników jest 
załącznikiem do protokołu/  
 
Ad.7 



W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Radna Aleksandra Nierychło Werner – chciałam powrócić do tematu, który przedstawiłam na 
komisji. Jest to problem, który zgłaszają rolnicy, a chodzi o utylizację worków po nawozach i 
kiszonce 
Mam potwierdzenie, że jest taka firma, która to robi i jest taki przepis prawa, który mówi że 
rolnik ma obowiązek zwrotu zużytych opakowań. 
Kontroler nawet może sprawdzić gdzie rolnik wyrzuca szmaty do których wyciera ręce. 
Udało mi się dotrzeć do firmy, która to przyjmuje bezpłatnie. Jest to kwestia, że Remondis 
odbiera, ale za odpłatnością  
Pani Urszula Kochoń – gdzie jest taka firma 
Radna Aleksandra Nierychło Werner – ta firma mieści się w Opolu 
Pani Urszula Kochoń – Chempest także odbiera 
Radna Aleksandra Nierychło Werner – nie nie odbierze i jestem tego pewna 
Pani Urszula Kochoń – ale to wcale nie za darmo bo rolnicy muszą to odwieść a czym tam 
dojechać 
Radna – da się bo mi mówił rolnik, że zawiózł dwie przyczepy. 
Sekretarz Gminy – Pani Olu niech Pani zgłosi się do Pani Patrycji gdzie omówicie ten temat. 
W zeszłym roku urząd przeprowadził już taką akcję, ale nie było zbyt wielu chętnych 
Radny Kudela Hubert – takie zbiórki muszą być propagowane każdego roku 
Sekretarz Gminy – wy rolnicy musicie nam to zgłaszać, wy wiecie co do Was należy 
Radna Aleksandra Nierychło Werner – powinny być kontenery na plastiki 
Przewodniczący Rady – ale nie mamy gwarancji co tam wyląduje. 
Radny Harz Krystian – rozwiesić taką informację w Agencji bo tam przychodzi najwięcej 
rolników. 
Wójt Gminy – ja bardzo dziękuje Pani Aleksandrze bo uzbierała bardzo wiele informacji, 
które mogą nam się przydać i na tej podstawie przygotujemy informację z którą rolnicy będą 
mogli się zapoznać 
Radna Maria Wawrzynek – zacznę od worków plastikowych, czy Remondis to rejestruje, kto 
oddaje plastiki, bo tych worków jest bardzo mało. 
Przewodniczący Rady – myślę, że rozmowa sąsiedzka dużo pomoże. My przecież wiemy czy 
sąsiad wystawia czy nie, a straży gminnej nie mamy. 
Pani Ilona Dapa – a potem powiedzą, że kapuś 
Radna Aleksandra Nierychło Werner – mam propozycję mamy Floriana i czy nie można by 
było ogłosić jak wygląda sprawa zatrudnienia po wybudowaniu Ośrodka Olimpijskiego w 
Zakrzowie i zdementować plotki, jakie krążą, a mianowicie, że tylko jedna pani będzie 
decydować o zatrudnieniu. 
Wójt Gminy – przecież jeszcze ośrodek jest w budowie i nikogo na razie nie zatrudniamy. Jak 
przyjdzie taki moment to my tych ludzi osobiście poinformujemy, a na razie przygotujemy 
taką informację i zamieścimy w najbliższym wydaniu Floriana. 
Radna Aleksandra Nierychło Werner –  wtedy to uspokoi mieszkańców 
Wójt Gminy – na razie nie ma przyjęć, jak będą przyjęcia wtedy będzie nabór i będzie to 
ogłoszone, a priorytetem będą nasi mieszkańcy 
Radny Bronisław Piróg – ja też w sprawie zatrudnienia chodzi mi o zootechnika. Ja mówiłem 
mu żeby zgłosić się do urzędu gminy, bo gmina buduje ten ośrodek. Nawiązując do 
wypowiedzi Pani Oli my na komisji mówiliśmy o takim punkcie ochrona środowiska i 
ekologia, żeby zrobić spotkanie i Pan Oczoś opowiedział by o stanie rolnictwa w gminie. To 
taki punkt pracy w radzie. Po drugie w maju na drodze w okolicach Zakrzowa zginęła kobieta 
i ją pochowano na naszym cmentarzu na koszt gminy. Ludzie pytają dlaczego została 
pochowana u nas ? Dlaczego ponieśliśmy koszty pochówku ? 



Wójt Gminy –myśmy się też oburzali, ale otrzymaliśmy nakaz prokuratora do pochowania, 
ponieważ to się zdarzyło na terenie naszej gminy. Była to osoba bezdomna, ostatnio 
mieszkała w Opolu i my staramy się od miasta Opola te pieniądze odzyskać bo jest taki 
przepis prawa. 3. Gdy budowano wodociąg ktoś odszedł od projektu i wszedł komuś na 
działkę. Ten ktoś wybudował sobie dom zgodnie ze swoim projektem, ale musiał ten dom o 
metr przesunąć bo tam idą rury wodociągu. Czy takich przypadków jest więcej ? Czy mamy 
plan czy jest taki projekt, który jest zgodny z rzeczywistością, czy szkody finansowe, które ta 
osoba poniosła, ktoś to zadośćuczynił? 
Wójt Gminy – to jest opinia jednej strony. Wodociąg był budowany wiele lat temu i po tym 
wodociągu był budowany dom i nikt w trakcie budowy ani razu nie zwrócił się, że jest coś nie 
tak tylko sobie wybudował na tym miejscu gdzie uważał. Uzgodnienia były z poprzednim 
właścicielem i tak to zostało wykonane. Teraz po ośmiu latach od budowy przypomniało się, 
że nie jest tak jak powinno i zwraca się o odszkodowanie. Oczywiście można płacić różne 
odszkodowania, ale przecież przez większość działek idą jakieś rury. Jak każdy z nas zażąda 
odszkodowanie, bo rura jest w jego działce no to pomyślcie ile będzie kosztowała woda, bo to 
są koszty, które się będzie płaciło komuś, co roku.   
Przewodniczący Rady – ta działka przecież została wykupiona po wybudowaniu wodociągu.  
Radny Bronisław Piróg – tz. pokazali mi plany jak było, a jak poszedł wodociąg 
Radna Maria Wawrzynek – przecież był inspektor nadzoru, który to sprawdza                                                                                                            
Wójt Gminy – ta sprawa jest w sądzie i jak trzeba będzie płacić to zapłacimy 
Radny Bronisław Piróg – czy był list do rady odnośnie przykrego zapachu z Cukrowni 
Przewodniczący Rady – do rady nie wpłynął żaden list, jest mi wiadomo, że taki list wpłynął 
do urzędu  
Wójt Gminy – tak pewna osoba zwróciła się z tym do urzędu, ale otrzymała już w tej sprawie 
odpowiedź. Cukrowni leży na sercu, aby nie było smrodu. Było w tej sprawie spotkanie z 
dyrekcją cukrowni. To śmierdziało bo była druga kampania 
Radny Bronisław Piróg – to śmierdziało jak opróżniali odstojniki i wywozili na pole obok 
posesji państwa Elbinów 
Wójt Gminy – mam nadzieję, że się cukrownia z tym upora bo jak nie to będą mieli kłopoty z 
ochroną środowiska 
Pan Bernard Pawlik – kiedy będzie przebudowa drogi do Maciowakrza 
Wójt Gminy – nie wiem czy Pan sołtys wie jaki mamy budżet 
Pan Bernard Pawlik – były obiecane frezowany a zostały wywiezione na bagna 
Radna Maria Wawrzynek – na Łańcach została sprzedana działka i jest tam dzikie wysypisko, 
a kiedyś była tam dróżka i można było tam jeździć. Należałoby coś z tym zrobić 
Wójt Gminy – była to działka Agencji, ale oni nas nie pytali i sprzedali rolnikowi. Wyjaśnimy 
tą sprawę 
Radny Daniel Teister – przed „Orlikiem” postawić znak ograniczenia szybkości 
Wójt Gminy – muszę podziękować Panu Teistrowi i sołtysowi za wykonanie prac przy 
„Orliku” wło żyli dużo robocizny i takie postawy są godne podziękowania i naśladowania 
Radny Daniel Teister – na „Orliku” potrzebny jest kosz i stojak na rowery 
Wójt Gminy – będzie to załatwione Pan Piotrek już robi rozeznanie w tej sprawie 
Radny Krystian Harz – poruszył sprawę zniszczonego i zarośniętego boiska przy szkole we 
Wroninie     
Wójt Gminy – z tego co wiem to skuterami jeździli po tym boisku i je zniszczyli, a jeżeli 
chodzi o trawę to faktycznie powinna być skoszona  
Radny Tadeusz Smykała – ja nie siedzę w temacie, tam było boisko trawiaste. Ile kosztowała 
budowa tego boiska 
Radna Maria Wawrzynek  - budowa tego boiska kosztowała 40 tyś. zł. 



Radny Tadeusz Smykała -  mój kolega zrobił takie boisko i kosztowało 2 tyś. zł .Zastanawiam 
się, czy jest sens, żeby pochopnie wydawać takie duże pieniądze.                                 
Przewodniczący Rady – to boisko się nie nadaje do użytku, bo jak sama Pani Dyrektor 
powiedziała, że ktoś na tym boisku zrobił sobie rajd skuterami.  
 
Ad.8  
Przewodniczący Rady zamknął obrady siódmej sesji Rady Gminy 
 
Protokołowała                                                                               Przewodniczący Rady 
 
Lucja Kuehnhardt                                                                              Jerzy Kołeczko 


