
Protokół Nr XIX/2005 
z obrad sesji Rady Gminy w Polskiej 

Cerekwi z dnia 30.03.2005r. 
 

 
Obecni na obradach zgodnie z listą obecności 
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja z realizacji uchwał i wniosków przyjętych na ostatniej sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Polska Cerekiew. 
4. Podjecie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami. 
5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/154?98 Rady Gminy w Polskiej 

Cerekwi z dnia 06 lutego 1998 r. w sprawie przystąpienia gminy Polska Cerekiew do 
programu „Odnowa Wsi” w województwie Opolskim. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XVII/161/2004 Rady Giny w 
Polskiej Cerekwi z dnia 29.12.2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i 
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2005 r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew – CięŜkowice. 
9. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przywitał wszystkich obecnych i przedstawił 
projekt porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie stwierdził 
prawomocność co do podejmowania uchwał. Na sekretarza obrad wybrano Panią Lucję 
Kuehnhardt. 
 
Ad.1 Protokół obrad z poprzedniej sesji został wyłoŜony na sali. Następnie Przewodniczący 
Rady zapytał obecnych, czy ktoś chce wnieść uwagi i poprawki do protokołu. PoniewaŜ nikt 
nie wniósł Ŝadnych uwag Przewodniczący rady stwierdził, Ŝe protokół z poprzedniej sesji 
został przyjęty przez radnych. 
 
Ad.2 Pani Golisz Urszula Sekretarz Gminy przedstawiła obecnym informację z realizacji 
uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli 
przedstawioną informację. 
 
Ad.3 Pani Kamila Janowska inspektor urzędu przedstawiła obecnym projekt regulaminu 
udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy i udzieliła 
wyjaśnień. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper 
przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Polska Cerekiew i poddał pod 
głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.4 Pan Walenty Jurkowski inspektor urzędu przedstawił projekt zasad gospodarowania 
nieruchomościami i udzielił wyjaśnień. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady 
Pan Leonard Kasper przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami i poddał pod głosowanie gdzie głosowano następująco : 1 głos 
wstrzymujący reszta za podjęciem uchwały. Uchwała jest załącznikiem do protokołu.  
 



Ad.5 Przewodniczący rady Pan Leonard Kasper zawnioskował o przedstawienie opinii Rady 
Sołeckiej wsi Zakrzów o przystąpieniu do programu Odnowa Wsi. Następnie Pani Golisz 
Urszula Sekretarz przedstawiła obecnym uchwałę Rady Sołeckiej wsi Zakrzów o 
przystąpieniu wsi Zakrzów do programu „Odnowa Wsi”. Ponadto wyjaśniła, Ŝe podjęcie 
takiej uchwały wymagane jest przy składaniu wniosków o pozyskanie funduszy z unii 
europejskiej. Ponadto poinformowała, Ŝe na następnej sesji będzie podejmowana uchwała o 
przyjęciu planu rozwoju wsi Zakrzów, gdzie równieŜ jest to wymagany przy składaniu 
wniosków. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący rady Pan Leonard Kasper 
przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/154/98 Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi z dnia 06 lutego 1998r w sprawie przystąpienia gminy Polska Cerekiew do 
programu „Odnowa Wsi” w województwie opolskim i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę 
podjęto jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.6 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła propozycje zmian w planie 
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. PoniewaŜ 
obecni nie wnieśli uwag co do przedstawionych propozycji zmian Przewodniczący Rady Pan 
Leonard Kasper przedstawił projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr 
XVII/142/2004 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29.12.2004r w sprawie zatwierdzenia 
planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok i 
poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do 
protokołu.  
 
Ad.8 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym propozycje zmian w 
budŜecie gminy na 2005 rok. Obecni nie wnieśli uwag co do przedstawionych propozycji. 
Następnie Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper przedstawił obecnym projekt uchwały 
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2005 rok i poddał pod głosowanie gdzie 
uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.9 Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper przedstawił obecnym zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Cerekiew – CięŜkowice wyjaśniając, Ŝe mamy 
dwóch inwestorów którzy chcą budować dlatego zachodzi konieczność wprowadzenia zmian 
w planie zagospodarowania przestrzennego. Pani Wawrzynek Maria zapytała, czy gmina 
będzie płacić za wprowadzenie tych zmian. Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe jeŜeli jest to 
uzasadnione to płaci gmina. Pani Wawrzynek Maria poruszyła równieŜ sprawę, Ŝe miała być 
przedstawiona koncepcja zagospodarowania tego terenu. PoniewaŜ nikt więcej nie wniósł 
uwag przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper przedstawił obecnym projekt uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew-CięŜkowice i poddał pod głosowanie gdzie 
uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.9 W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy :Pani Wawrzynek Maria 
poruszyła sprawę, Ŝe odcinek od krzyŜówki do Jastrzębia jest zapomniany podczas 
odśnieŜania. Sekretarz Gminy wyjaśniła, Ŝe odcinek ten jest drogą powiatową, a my jako 
urząd nie moŜemy ponosić odpowiedzialności za utrzymanie przejezdności ich drogach. Pan 
Mydla Zygfryd wyczyścić rowy wzdłuŜ tego odcinka drogi bo jak są roztopy to robi się tam 
bajoro. Pan Kasper Leonard Przewodniczący Rady poruszył sprawę ustawienia tabliczek w 
okresie gdy drogi są zasypane i nieprzejezdne. Pan Friedrich Krystian chodzi o remonty dróg 
od kilku lat nic nie zrobiono. Pani Wawrzynek Maria pisać to tych zarządców, aby 
remontowali swoje drogi. Pani Golisz Urszula Sekretarz Gminy moŜe zaprosić na którąś sesję 
dyrektorów tych dróg i przedstawić im ten problem. Pan Majnusz Waldemar zapytał czy 



próbki badania gleby będą teŜ na azot. Sekretarz Gminy wyjaśniła, sprawdzi jakie to będą 
badania i powiadomi radnego. Pan Komorek Rajmund zapytał, kto będzie robił te badania 
gleby. Sekretarz Gminy wyjaśniła, Ŝe jak wróci pani wójt z urlopu wtedy będzie podjęta 
decyzja kto będzie robił te badania. Pan Kasper Leonard poinformował obecnych, Ŝe 1 
kwietnia odbędzie się wspólne posiedzenie komisji i poprosił radnych, aby kaŜdy przyniósł 
kopie starych oświadczeń majątkowych. Pani Wawrzynek Maria kiedy będą gotowe łapacze 
na ul. Polnej w Łańcach. Pan Kasper Leonard Przewodniczący Rady zaproponował, aby rada 
sołecka wypracowała  stanowisko co i gdzie tam chcą mieć zrobiono. Radni postanowili, aby 
rada sołecka zrobiła zebranie przy udziale pracownika urzędu i podjęła decyzję jak i gdzie to 
ma być zrobione. Pani Kochoń Urszula poruszyła sprawę zamiatania dróg. Sekretarz Gminy 
wyjaśniła, Ŝe Bitunowa zrobiła te ulice gdzie było najwięcej piasku po akcji zimowej. Pan 
Mydla Zygfryd co z oświetleniem na ul.Traugutta we Wroninie. Sekretarz Gminy wyjaśniła, 
Ŝe zadanie to jest na liście rezerwowej. Pani Wawrzynek Maria zapytała czy jest moŜliwość 
nawiezienia ziemi do Łaniec. Sekretarz Gminy wyjaśniła, Ŝe zapyta w Cukrowni i jak będzie 
taka moŜliwość to wtedy wyślemy transport. PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu na tym 
protokół zakończono i podpisano. 
 
                                                                       
Protokołowała:                                                                   Przewodniczący Rady 
Lucja Kuehnhardt                                                                   Leonard Kasper  
 
 
                                                                                          
                                                                                     
 


