
 
                                                                  Protokół 

obrad XX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 
w dniu 27.12.2012 r. 

 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 27 grudnia 2012 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady dwudziestej Sesji Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli Wójt Gminy Krystyna Helbin, Sekretarz Gminy Urszula 
Golisz , Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn 
 
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  
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 przyjęcia budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2013. 
- przedstawienie opinii komisji 
- przedstawienie opinii RIO  
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały     
 

      5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
- przedstawienie opinii komisji 
- przedstawienie opinii RIO  
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r. 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
7. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
 



8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 – 2017 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr 
XXI/182/2001 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących małe i średnie 
przedsiębiorstwa na terenie gminy Polska Cerekiew. 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez Powiat 
Kędzierzyńsko-Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu. 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
11. Informacja Wójta Gminy o działalności w 2012 roku. 
 
12. Informacja Przewodniczącego o działalności Rady Gminy w 2012 roku. 
 
13. Wolne wnioski. 
 
14. 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 protokołu z 
poprzedniej sesji pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści.  Ponieważ nikt nie wniósł uwag 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało - 15 radnych, przeciw – 0 
radnych, wstrzymało się – 0 radnych  
 
Ad.3 
Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał i wniosków 
podjętych na poprzedniej sesji /informacja jest załącznikiem do protokołu/.                              
Przewodniczący 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. 
 
Ad.4 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił uchwałę nr 627/2012 z dnia 05.12.2012r 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o 
przedłożonym projekcie budżetu na 2013 rok / opinia jest załącznikiem do protokołu/. 
Następnie Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych 
komisji rady. 



Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu Pani Maria Wawrzynek 
poinformowała radnych, że wspólna opinia komisji o przedstawionym projekcie budżetu na 
2013 rok jest pozytywna.   /opinia jest załącznikiem do protokołu/. 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko otworzył dyskusję.  
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia budżetu gminy na 2013 rok i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw –  1 radny, 
wstrzymało się od głosu – 2 radnych . 
Uchwała Nr XX/110/2012 w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew  na 2013 
rok jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.5 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił uchwałę nr 628/2012 z dnia 05.12.2012 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o 
przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej/ opinia jest 
załącznikiem do protokołu/. 
Następnie Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych 
komisji rady. 
Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu Pani Maria Wawrzynek 
poinformowała radnych, że wspólna opinia komisji o przedstawionym projekcie budżetu na 
2013 rok jest pozytywna.   /opinia jest załącznikiem do protokołu/. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 2 radnych. 
Uchwała nr XX/111/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej jest 
załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.6 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.  
omawiany był na wspólnej komisji.                                                                                                    
Skarbnik Gminy – poinformowała, że od ostatniej komisji nie doszły żadne zmiany                                                                                                      
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 nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała nr XX/112/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na 
rok 2012 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy omawiany był na wspólnej 
komisji Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała radnych, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest 
załącznikiem do protokołu/ 
Sekretarz Gminy – chodzi o działkę za szkołą. Obecny dzierżawca dalej chce tą działkę 
dzierżawić. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 



Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała nr XX/113/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/104/2012 Rady 
Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 – 
2017 omawiany był na wspólnej komisji.                                                                          
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała radnych, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest 
załącznikiem do protokołu/ 
Wójt Gminy – chodzi o to, że nadzór Wojewody kazał dopisać w Załączniku do uchwały w 
rozdziale I punkt 7 „ Prognoza stanu technicznego gminnego zasobu mieszkaniowego w 
kontekście poszczególnych lat objętych programem z podziałem na liczbę lokali 
mieszkalnych socjalnych”  oraz w rozdziale IV punkt 4 termin i miejsce płacenia czynszu za 
lokale.  
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała nr XX/114/2012 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/104/2012 Rady 
Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 – 
2017 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.9  
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 
XVIII/99/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchylenia 
uchwały własnej Nr XXI/182/2001 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 listopada 2001 
r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących małe i 
średnie przedsiębiorstwa na terenie 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 ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała nr XX/115/2012 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr 
XXI/182/2001 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących małe i średnie 
przedsiębiorstwa na terenie gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu. 
  
Ad.10 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie i 
prowadzenie przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w 
Kędzierzynie-Koźlu omawiany był na wspólnej 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 - jak było mówione na komisji my, jako gmina nie będziemy 
partycypować w kosztach. 
Radny Bronisław Piróg – to nie jest nasza kompetencja, aby podejmować taką uchwałę. 
Sekretarz Gminy – my, co prawda też mamy wątpliwości, co do tej uchwały i radca również, 
ale Starostwo zwróciło się do wszystkich gmin o podjęcie takiej uchwały. Jeżeli te uchwały 
podjęte przez gminy będą niezgodne z prawem to Wojewoda każe je uchylić.                                                   
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś jeszcze ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 2 radnych. 
Uchwała nr XX/114/2012 w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez 
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.11 
Wójt Gminy przedstawiła obecnym informację z działalności w 2012 roku. / informacja jest 
załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.12 
Przewodniczący Rady przedstawił obecnym informację z działalności rady za 2012 rok. 
Podziękował radnym za liczny udział w sesjach i życzył wszystkim wszystkiego dobrego i 
zrealizowania planów w 2013 roku / informacja jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad.13 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Pani Urszula Kochoń sołtys wsi Polska Cerekiew – czy już jakaś gmina podjęła uchwałę o 
cenie za śmieci 
Wójt Gminy – ustalono, że wszystkie gminy wchodzące w skład Czystego Regionu będą 
płacić po 12.50 zł od osoby. Czysty Region pracuje, aby zmniejszyć opłaty dla rodzin 
wielodzietnych. Jest rozważana propozycja, że za 4 osoby po 12,50 zł, a za pozostałe połowę 
lub mniej. Nad tym Związek cały czas pracuje.  
Pani Urszula Kochoń – to skąd taka fama, że w Reńskiej Wsi będą płacić 10 zł od osoby 
Wójt Gminy – nie wiem i jeszcze raz powiem, że 16 gmin należące do Związku „Czysty 
Region” mają ustalone po 12,50 zł od osoby. 
Pani Urszula Kochoń – poruszyła sprawę biegających psów po wsi 
Pani Małgorzata Sobota sołtys wsi Ciężkowice – obok Cukrowni jest śmietnik tam kierowcy 
tirów wyrzucają śmieci 
Wójt Gminy – przekażemy to dyrekcji Cukrowni, aby zwrócili uwagę kierowcom tirów. 
 
Ad.14 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zamknął obrady dwudziestej sesji Rady Gminy Polska 
Cerekiew. 
 
 
Protokołowała                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 
Lucja Kuehnhardt                                                                        Jerzy Kołeczko 
 
 
 
 
 
 
 


