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                                                                  Protokół 

obrad XVII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 
w dniu 20.09.2012 r. 

 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 20 września 2012 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady siedemnastej Sesji Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli radni zgodnie z załączoną listą obecności, Wójt Gminy 
Krystyna Helbin , Sekretarz Gminy Urszula Golisz oraz Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-
Juzwiszyn 
 
W sesji Rady Gminy udział wzięło 12 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Nieobecny był radny Włodzimierz Karliński, Edward Kurzela, 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. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku. 
 a/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej 
b/ przedstawienie opinii RIO w Opolu 
c/ dyskusja 
d/głosowanie i przyjęcie sprawozdania 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 
roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz 



rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe 
zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew.    
 - dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały                                                                                                                      
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na okręgi wyborcze. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
9. Podjecie uchwały w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody głosowania i 
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.  
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Droga do lepszej przyszłości”. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii 
drogi gminnej. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr X/57/2011 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za I półrocze 2012 rok. 
 
13. Informacja PUP w K-Koźlu o stanie bezrobocia na terenie Gminy Polska Cerekiew. 
 
14. Informacja Wójta Gminy o realizacji inwestycji w I półroczu 2012 roku. 
 
15. Informacja o zasadach utrzymywania obiektów sportowych będących własnością gminy. 
 
16. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
 
17. Zakończenie obrad. 
 
 
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 sesji z 
dnia 28.06.2012 r. oraz 14.08.2012 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do ich treści.  Ponieważ 
nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 



Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 12 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 28.06.2012 r. oraz 14.08.2012 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 – jak wiecie sprawozdanie z wykonania budżetu za I 
półrocze 2012 roku było analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady jak 
również na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji 
Rewizyjnej. 
Pani Sabina Chłapek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła obecnym pozytywną 
opinię Komisji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 r. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu / 
Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Nr 461/2012 z dnia 13.09.2012 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt pozytywnej opinii o informacji o 
przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu / 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś pytania bądź uwagi, co do 
informacji z wykonania budżetu za I półrocze. 
Ponieważ nikt z obecnych nie wniósł żadnych pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 
Głosowało 12 radnych.  Za przyjęciem informacji głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 
głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 
/informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad.5 
Skarbnik Gminy  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2012 rok. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /  
Radna Maria Wawrzynek – co za firma sprząta przystanek w Łańcach 
Skarbnik Gminy – jest to firma Komis Lombard z Raciborza                                                                                             
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 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 9 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 3 radnych. 
Uchwała nr XVII/89/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na 
rok 2012 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.6 
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn – zmiana wieloletniej prognozy finansowej na 
2012 rok dotyczy zmian, które omawiałam na komisji.  
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował 
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 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 8 radnych, przeciw -0 głosów, 
wstrzymało się – 4 radnych 
Uchwała Nr XVII/ 90 / 2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu 
 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/225/2010 z dnia 
10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i 
pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie 
wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował 
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 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 radnych 
Uchwała Nr XVII/91/2012 w sprawie j zmiany uchwały nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 
listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i 
pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie 
wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na 
okręgi wyborcze omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę więc o 
przedstawienie opinii 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do protokołu/.  
Sekretarz Gminy Urszula Golisz wyjaśniła radnym i sołtysom zasady podziału gminy na 
okręgi wyborcze. Zmiany te były konsultowane w Biurze Wyborczym w Opolu. 
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 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 radnych                                                                                                
Uchwały nr XVII/ 92 /2012 w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na okręgi wyborcze 
jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe 
obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę więc o przedstawienie 
opinii 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do protokołu/.  
Sekretarz Gminy Urszula Golisz – będąc w Biurze Wyborczym w Opolu zasugerowano nam 
zwiększenie obwodów. W związku z tym zaproponowaliśmy na komisji radnym, że na 
„Stanach” były by dwa obwody. Pierwszy w Grzędzinie do, którego należały by sołectwa 



Grzędzin, Witosławice i Dzielawy i drugi we Wroninie do którego należały by sołectwa 
Wronin, Łaniec, Koza i Mierzęcin oraz w Polskiej Cerekwi również dwa obwody. Pierwszy w 
Urzędzie w Polskiej Cerekwi gdzie było by tylko sołectwo Polska Cerekiew oraz drugi w 
również w Urzędzie i należałyby do tego obwodu sołectwa Ciężkowice, Ligota Mała, Połowa 
i Jaborowice. Pierwsze wybory były by do europarlamentu. 
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 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 radnych 
Uchwała nr XVII93 /2012 w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody 
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych jest 
załącznikiem do protokołu 
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  pn. „Droga do lepszej przyszłości” 
omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę więc o przedstawienie opinii 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna 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 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 radnych 
Uchwała nr XVII/94/2012 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  pn. „Droga do lepszej przyszłości” jest załącznikiem do 
protokołu.  
 
Ad.11 
 Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi 
powiatowej do kategorii drogi gminnej omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę więc o przedstawienie opinii 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do protokołu/.  
Wójt Gminy – chodzi o krótki odcinek drogi do byłej stacji kolejowej w Grzędzinie. Była 
umowa, że jeżeli starostwo drogę wyremontuje to my ją przejmiemy. Starostwo 
wyremontowało tą drogę i my musimy to teraz zrealizować. Musimy dotrzymać umowy i 
przejąć tą drogę 
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 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 radnych 
Uchwała nr XVII/95/2012 w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do 
kategorii drogi gminnej jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.12 
Przewodniczący Rady - sprawozdanie z realizacji uchwały nr X/57/2011 z dnia 30.11.2011 r. w 
sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 



pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za I półrocze 
2012 roku .omawiane było na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę, więc o przedstawienie 
opinii komisji. 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że 
wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu/. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do sprawozdania. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie 
sprawozdanie z realizacji uchwały nr X/57/2011 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za I półrocze 2012 r. 
Głosowało 12 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 
radnych, wstrzymało się – 0 radnych. 
Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.13 
Przewodniczący Rady – informację Powiatowego Biura Pracy o stanie bezrobocia na terenie 
naszej gminy państwo otrzymaliście. W związku z tym czy są jakieś uwagi lub pytania. Ja 
powiem tylko, że dużo bezrobotnych jest z własnego wyboru. 
Radna Maria Wawrzynek – Urząd Pracy ani razu nie zadzwonił do firmy, ze potrzebują ludzi 
Sekretarz Gminy – to nie tak pracodawcy sami muszą składać oferty do Urzędu Pracy  
Przewodniczący Rady – czy są uwagi lub pytania, co do informacji. 
Ponieważ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady stwierdził, ze informacja została 
przyjęta. / informacja jest załącznikiem do protokołu / 
 
 Ad.14                                                                                                                                              
Wójt Gminy Krystyna Helbin przedstawiła informację o realizacji inwestycji w I półroczu 
2012. / informacja jest załącznikiem do protokołu /. 
Przewodniczący Rady – czy są uwagi lub pytania, co do informacji 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał informację pod głosowanie 
Głosowało 12 radnych za przyjęciem – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 
głosów. 
 
Ad.15  
Wójt Gminy przedstawiła informację o zasadach utrzymywania obiektów sportowych będących 
własnością gminy. 
Przewodniczący Rady – czy są uwagi lub pytania, co do informacji 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja została 
przyjęta. 
 
Ad.16 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Wójt Gminy podziękowała radnym i sołtysom ze wsi Wronin i Jaborowice za zorganizowanie 
dożynek w tych sołectwach 
Pani Maria Kachel sołtys wsi Witosławice – kiedy będzie podłączenie do kanalizacji na 
„Stanach” 
Wójt Gminy – na jedną przepompownię musi być zgoda Turonu. Jak już ta zgoda będzie to 
będzie obchód z sołtysami i radnymi, aby zobaczyć gdzie, co jeszcze jest do poprawienia 
Radny Tadeusz Smykała – jakie są koszty przyłączenie 
Wójt Gminy – jak budowaliśmy kanalizację w Polskiej Cerekwi było to 600 zł od każdej 
posesji, a na „Stanach” nie płacą. Płacą za przyłącz indywidualnie od długości przyłącza 
Radna Maria Wawrzynek – czy gmina nie mogłaby wywłaszczyć drogi obok „Żabnika” w 
Łańcach 



Wójt Gminy – jest to teren prywatny. Rozmawiałam z Panem Paskrem, który pozwala tam 
jeździć 
Radny Tadeusz Smykała – kukurydza za szkołą to miejsce schadzek, jest tam pełno petów i 
może być pożar. Uważam, że należy coś z tym zrobić, aby było bezpiecznie 
Pani Ilona Dapa sołtys Ligoty Małej – czy jest już coś wiadomo sprawie wiatraków 
Wójt Gminy – Polskie Sieci Elektroenergetyczne na razie nie wyraziły zgody. Może w 
przyszłym roku coś zaczną a jak będzie to zobaczymy 
Pani Małgorzata Sobota – w Ciężkowicach na ul. Polnej załatać dziury. namalować przejście 
dla pieszych lu zrobić sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Polnej i Szkolnej w 
Ciężkowicach chodzi o drogę krajową, naprawić chodnik przy drodze krajowej w 
Ciężkowicach aż do państwa Wieczorek w Polskiej Cerekwi oraz zrobić chodnik na ul. 
Szkolnej w Ciężkowicach 
Wójt Gminy – jeżeli chodzi o chodnik wzdłuż drogi krajowej to dyrektor mówił, że w tym 
roku część chodnika zostanie zrobiona, a reszta w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o 
sygnalizacje to jest tam wiele problemów technicznych  
Radna Sabina Chłapek – chodzi mi o tiry jeżdżące przez „Stany”. Jak jest uzgodnione z 
władzami Cukrowni czy maja jeździć puste czy pełne, bo nasze drogi są w bardzo złym 
stanie. Należałoby je wyremontować 
Przewodniczący Rady – na następnej komisji będą zaproszeni przedstawiciele dróg 
wojewódzkich i powiatowych i tam będzie o tym mowa 
Radna Urszula Leżała – co musimy mieć jak będziemy robić chodnik 
Wójt Gminy – uzgodnić to z Panem Smalem 
Radny Adam Zygfryd – na ul. Ligonia w Polskiej Cerekwi znak 30 km/h zmienić na 4o km/h 
Wójt Gminy – ten znak był postawiony na prośbę mieszkańców. 
 
Ad.17                                                                                                                           
Przewodniczący Rady zamknął obrady siedemnastej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 
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