
              

Protokół 
obrad XXX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 26.06.2014 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 26 czerwca 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady trzydziestej Sesji Rady Gminy  

Polska Cerekiew”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 

 

W obradach sesji udział wzięli: radni,  sołtysi, Wójt Gminy Krystyna Helbin, Skarbnik Gminy 

Maria Wieczorek-Juzwiszyn  oraz  Sekretarz Gminy Urszula Golisz  

 

Listy obecności są załącznikiem do protokołu. 

 

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 przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 

 

Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Lucję Kuehnhardt, której kandydatura została 

przyjęta jednogłośnie.    

 

 
Otwarcie 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 uchwal i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu 

- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego 

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 

- rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego 

- dyskusja 

- głosowanie i podjęcie uchwały 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 

2013 rok. 

- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej 

- dyskusja 

- głosowanie i podjęcie uchwały  

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2014 r. 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały 



 

 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew. 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „droga do lepszej przyszłości III”. 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Czysty 

Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 

- dyskusja 

- 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  21.05.2014 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do ich treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 

uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem protokołu 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 21.05.2014 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 157/2014 

z dnia 7 kwietnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

pozytywnie opiniującą sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sabina Chłapek przedstawiła uchwałę Nr I/2014 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21.06.2014 r. w sprawie 

 



 

 

 

 zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2013 rok oraz wniosku o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew   

Przewodniczący Rady - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z 

informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok szczegółowo 

były analizowane na wspólnych posiedzeniach stałych komisji rady. / sprawozdania oraz 

informacja o stanie mienia Gminy są załącznikami do protokołu / 

Proszę więc o przedstawienie opinii Komisji. 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 

wspólna opinia komisji jest pozytywna 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję: 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy za 2013 rok i poddał pod głosowanie. 

Głosowało - 14 radnych. Za głosowało -14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 

głosów 

/ uchwała nr XXX/177/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok jest załącznikiem do protokołu./ 

 

Ad.5  

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym uchwałę nr 234/2014 z dnia 4 

czerwca 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie 

opiniującą  wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2013 r. / uchwała jest 

załącznikiem do protokołu / 

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sabina Chłapek przedstawiła uchwałę nr 

I/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2014 r. pozytywnie 

opiniującą wykonanie budżetu Gminy Polska Cerekiew  za 2013 r. oraz wniosku o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew / uchwała jest załącznikiem do protokołu /. 

Przewodniczący Rady otwierając dyskusję  przypomniał radnym, że głosując nad 

absolutorium głosujemy nie nad daną osobą, a na wykonaniu budżetu. Ponieważ nikt z 

obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2013 rok i poddał pod 

głosowanie. 

Głosowało – 14 radnych, Za głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 

głosów 

/uchwała nr XXX/178/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska 

Cerekiew za 2013 rok / 

Przewodniczący Rady serdecznie pogratulował Pani Wójt otrzymania absolutorium.         

Wójt Gminy – dziękuję Radzie za udzielenie absolutorium. Chcę powiedzieć, że nad  

wykonaniem budżetu nie pracuję sama, ale przede wszystkim Pani Skarbnik i pracownicy 

urzędu. Wszyscy razem tu siedzący razem pracowaliśmy nad tym budżetem. Dziękuje bardzo. 

 

Ad.6 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn przedstawiła i omówiła zmiany w  projekcie 

uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 rok informując, że po komisji doszły 

jeszcze dwie zmiany. Pierwsza to dotacja państwa na pomoc w zakresie dożywiania oraz 

zakup pieca co do urzędu. 

Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polska 

Cerekiew na 2014 rok 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. 

Radny Tadeusz Smykała – jaki to będzie kocioł 

Sekretarz Gminy – będzie to kocioł na węgiel, myśmy wcześniej nie planowali tego zakupu, 

ale teraz piec który mamy bardzo cieknie i nie nadaje się do remontu dlatego  musimy 

zakupić nowy   

Radny Włodzimierz Karliński – tam były planowane pompy ciepła 

Przewodniczący Rady – tak, ale wtedy jak by były środki europejskie 

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 głosów 

Uchwała Nr XXX/179/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2014 rok jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dotyczy 1 zmiany a mianowicie dochodzi 

nowe zadanie tj. projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Droga do lepszej 

przyszłości III”. To zadanie w 100% będzie dofinansowane z unii europejskiej.                                                                                                     

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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych. 

Uchwała nr XXX/180/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Polska 

Cerekiew omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o opinię komisji. 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 

wspólna opinia komisji jest pozytywna.   

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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych. 

Uchwala nr XXX/181/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę 

Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „droga do lepszej przyszłości III”. 

omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

 

 



 

Proszę więc o opinię komisji. 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 

wspólna opinia komisji jest pozytywna.   

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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych. 

Uchwala nr XXX/182/2014 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „droga do lepszej przyszłości III” jest 

załącznikiem do protokołu 

 

Ad.10 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku 

Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu omawiany był na 

wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o opinię komisji. 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 

wspólna opinia komisji jest pozytywna.   

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji – czy jest sens podejmowania tej uchwały bo wczoraj ze Związku 

wystąpiła gmina Bierawa 

Wójt Gminy – uważam, ze powinniśmy z wystąpieniem ze związku czekać. Może się okazać, 

że nasze śmieci nie pojadą do Kietrza, a do Kędzierzyna-Koźla. Jeżeli okaże się, ze wszystko 

pójdzie dobrze to nie wystąpimy, ale jeżeli okaże się, że nie to wystąpimy z tego związku   

Ponieważ nikt 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. 

Uchwala nr XXX/183/2014 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Międzygminnego 

„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.11 

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Wójt Gminy poinformowała obecnych, że najprawdopodobniej w miesiącu lipcu odbędzie się 

dodatkowa sesja w sprawie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego. 

Radny Hubert Kudela – poruszył sprawę szkód wyrządzonych przez dziki 

Wójt Gminy – w tej sprawie należy zwrócić się na piśmie do Koła Łowickiego oni wtedy 

szacują i wypłacają odszkodowanie 

Radny Włodzimierz Karliński – Czy będzie robiony chodnik przy ul. Kozielskiej i Zamkowej 

Pani Urszula Kochoń – na ten rok zakończono budowę chodnika przy ul. Zamkowej na tyle 

starczyło środków z funduszu sołeckiego, dalsza część będzie robiona w przyszłym roku 

Wójt Gminy –zakończono budowę 1 km drogi w Witosławicach 

Radny Włodzimierz Karliński – na ul. Ligonia został obrócony znak drogowy 

Wójt Gminy – przekażę to pracownikowi 

Radna Maria Wawrzynek - kto jest w radzie nadzorczej 

Wójt Gminy – w skład rady chodzą Pan Jerzy Zygmunt, Jerzy Woźniak oraz Jerzy Zaskórski 

są to ludzie dociekliwi, skrupulatni 

Radna Rozwita Łopatta –czy jest szansa na kanalizację we Wroninie 

Wójt Gminy – na razie nie będzie robiona, ale czekamy, aż będą dodatkowe środki unijne 

 

 



 

Radna Maria Wawrzynek – na ostatniej sesji było przyznane 10 tyś. zł na czyszczenie rowu w 

Lańcach. Kiedy on będzie czyszczony? 

Sekretarz Gminy – ten rów będzie czyszczony, ale trochę później 

Sekretarz Gminy – w tej chwili będzie przeprowadzona akcja naklejek na kosze, i będą tylko 

odbierać tym co płacą. 

Radna Urszula Leżała – co z myciem luster w Ciężkowicach 

Sekretarz Gminy – zgłaszaliśmy to zarządcy drogi, ale nie wiem oni to chyba raz albo dwa 

razy w roku myją te lustra  

 

Ad.12                                                                                                                                 

Przewodniczący Rady zamknął obrady trzydziestej sesji Rady Gminy. 

 

 

 

Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 

 

Lucja Kuehnhardt                                                                      Jerzy Kołeczko 

 


