
                                                                  Protokół 
obrad XV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 28.06.2012 r. 
 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 28 czerwca 2012 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady piętnastej Sesji Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli radni, sołtysi zgodnie z załączonymi listami obecności Wójt 
Gminy Krystyna Helbin oraz 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. 
Nieobecny był radny Joachim Zemełka 
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych  
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 2011 rok. 
a/ przedstawienie opinii RIO w Opolu 
b/ przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 
c/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego 
d/ rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 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 
2011 rok. 
a/ przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 
b/ przedstawienie opinii RIO w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej 
c/ dyskusja 
d/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 r. 
- dyskusja 



- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Polska Cerekiew. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
8.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.    
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
  
10. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 

            11. 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 sesji z 
dnia 17.05.2012 r. 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 głosów  
 
Ad.3 
Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał i wniosków 
przyjętych na sesji w dniu 17.05.2012 r.                              
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub wnosi uwagi do przedstawionej 
informacji. Ponieważ nikt nie miał pytań i nie wniósł żadnych uwag Przewodniczący 
stwierdził, że informacja została przyjęta. / informacja jest załącznikiem do protokołu /. 
Ad.4  



Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym pozytywną uchwałę nr 190/2012 
z dnia 13 kwietnia 2012 r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 
sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2011  r. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sabina Chłapek przedstawiła uchwałę Nr 1/2012 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  w Polskiej Cerekwi z dnia 23.05.2012r w sprawie 
zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2011 rok oraz wniosku o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.                                                  
Następnie Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił uchwałę nr 302/2012 z dnia 
01.06.2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie 
opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2011 rok/uchwały są 
załącznikami do protokołu/. 
Wójt Gminy przedstawiła obecnym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 
wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdanie finansowe za 2011 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 2011 rok oraz sprawozdania 
finansowego za 2011 i poddał pod głosowanie pod głosowanie 
Głosowało 14 radnych. Za głosowało -14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 
głosów 
/ uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz 
sprawozdania finansowego za 2011 jest załącznikiem do protokołu./ 
 
Ad.5 
Przewodniczący Komisji Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym uchwałę nr 302/2012 z dnia 
01.06.2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie 
opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. / uchwała jest 
załącznikiem do protokołu /. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sabina Chłapek 
przedstawiła pozytywną uchwałę Nr 1/2012  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: 
Radny Bronisław Piróg – jak wygląda sprawa kanalizacji na tzw. „stanach” podobno nie 
działa 
Wójt Gminy – kanalizacja została zakończona, ale na razie nie działa, bo czekamy aż Tauron 
podpisze umowy na przyłączenie 
Radny Bronisław Piróg – jaką datę podpisania może nam pani podać 
Wójt Gminy -  jest to kwestia jednego podpisu 
Radny Bronisław Piróg – na tzw. „Laszówce”w studzience jest woda 
Wójt Gminy – inwestycja ta jest już zakończona, ale sprawdzimy to 
Radny Bronisław Piróg – byłem na ul. Leśnej w Witosławiach i dalej nawierzchnia nie jest 
związana, ale chciałem zapytać czy są jakieś sprawy karne za zaorywanie nawierzchni drogi 
Wójt Gminy – nie było żadnych zgłoszeń o zaorywaniu drogi. My jako urząd nie 
uczestniczyliśmy w żadnych rozprawach sądowych związanych z zaorywaniem drogi 
Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze pytania lub uwagi, co do tego punktu 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w 
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok i poddał go pod głosowanie.  



Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 2 głosów 
/Uchwała nr XV/80/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska 
Cerekiew za 2011 rok jest załącznikiem do protokołu/  
 
 
Ad.6 
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn przedstawiła i omówiła zmiany w  projekcie 
uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012 rok informując, że po komisji doszły 
jeszcze dwie zmiany. 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polska 
Cerekiew na 2012 rok omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, 
więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu /  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do 
projektu uchwały. 
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 
i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 2 radnych 
Uchwała Nr XV/81/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Polska Cerekiew 
omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o przedstawienie 
opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu /  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do 
projektu uchwały. 
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 
i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 radnych 
Uchwała Nr XV/82/2012 w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie określenia rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  
opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego 



obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli 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 międzyczasie odbył się konkurs na dyrektorów placówek oświatowych i nie 
było kontrkandydatów  
Radny Tadeusz Smykała – skoro odbył się konkurs i nie było kontrkandydatów to świadczy o 
dobrej pracy dyrektorów. Mówiłem to na komisji i jeszcze raz apeluję, aby z tego projektu 
uchwały obniżki pensum dyrektorów placówek, a jak już nie to dyrektora w Polskiej Cerekwi. 
O ile uznacie moją rację to proszę, aby mój wniosek przegłosować. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego. 
Głosowało – 13 radnych, za wnioskiem głosowało – 4 radnych, przeciw – 7 radnych, 
wstrzymało się – 2 radnych 
Ponieważ wniosek złożony przez Radnego Tadeusza Smykałę nie został przegłosowany 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś jeszcze ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 
i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 8 radnych, przeciw - 3 radnych, 
wstrzymało się – 2 radnych 
Uchwała Nr XV/83/2012 w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez gmine Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.9 
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 / 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi, co do projektu 
uchwały. 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała Nr XV/84/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.10 
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 / 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi, co do projektu 
uchwały. 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 



Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała Nr XV/85/2012 w sprawie dzierżawy nieruchomości jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.11 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Radny Tadeusz Smykała – niedawno na „stanach” był groźny wypadek ucznia gimnazjum i to 
nie powinno mieć miejsca. Uczniowie brali udział w imprezie i potrafili si ę znaleźć 
zatamowali krwotok i uratowali kolegę. Mamy stację pogotowia na miejscu i to nie jest do 
końca tak, bo przyjechało pogotowie z Koźla. 
Przewodniczący Rady – ponoć często się spotykają i był tam 1 promil alkoholu 
Radny Tadeusz Smykała – parę razy zwracałem uwagę, że nasi projektanci budują zasadzki. 
My też mamy takie miejsca, które mogą w przyszłości do tego doprowadzić. Proponuję, aby 
komisja edukacji i strażnik przejechali się i sprawdzimy gdzie dzieciom grozi 
niebezpieczeństwo. Chodzi o to, aby to wyłapać i naprawić  
Wójt Gminy. – nie da się wszystkiego przewidzieć, żeby wszystkiemu zapobiec 
Radny Włodzimierz Karliński – chodzi mi o remont garaży. Czy jest już zakończony 
Wójt Gminy – na tyle ile było pieniędzy jest skończone 
Radny Daniel Taister –co z Orlikiem, panele płotu są zepsute 
Wójt Gminy – Pan Kanzy się tym zajmuje i my to przekażemy 
Radna Maria Wawrzynek -  chciałam podziękować za rozplantowanie ziemi w Łańcach. Czy 
rolnicy to utrzymają w takim stanie jaki jest teraz. Czy nie można by było przejąć tej działki 
od Agencji jest to około o.25 ha. 
Radna Sabina Chłapek – naprawić poręcz na mostku w Dzielawach 
Radna Maria Wawrzynek – co z lustrem w Łańcach 
Radny Tadeusz Smykała – teren szkoły robi się niebezpieczny. Teren za szkołą jest miejscem 
spotkań młodzieży.  To się powtarza cyklicznie. Zmierzam do jednego są kamery, ale dopóki 
teren nie będzie oświetlony to nie będzie tam porządku. Czy ten teren będzie oświetlony przy 
okazji modernizacji oświetlenia ul. Konarskiego? 
Wójt Gminy – są rozbieżności, bo miałam spotkanie z dyrektorem i mówił zupełnie, co 
innego 
Radna Urszula Leżała – co z naszą policją nie zgłaszają się i musiałem jechać do Koźla 
Wójt Gminy – ja poinformuję Komendanta bo tak nie może być, że się nikt nie zgłasza 
Radny Bronisław Piróg – wczoraj jak jechałem po godz. 19.00 to paliło się wysypisko 
Wójt Gminy – nic mi nie wiadomo 
Radny Tadeusz Smykałą – jaka jest szansa zrobienia oświetlenia na ul. Konarskiego 
Wójt Gminy  - to zależy od kasy. Jak będzie to na pierwszym miejscu do realizacji w 2013 
roku 
 
 
Ad.12 
Przewodniczący Rady zamknął obrady piętnastej sesji Rady Gminy. 
 
 
 
Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 
 
Lucja Kuehnhardt                                                                      Jerzy Kołeczko 
 
         



 


