
                                                                            PROTOKÓŁ nr XXI/2005 
                                                           z obrad sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
                                                                                w dniu 28.06.2005r 
 
 
Obecni na obradach sesji zgodnie z listą obecności. 
 
Porządek obrad sesji : 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
2. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
3. Dokonanie wizji lokalnej – budowa remont Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Polskiej Cerekwi. 
4. Informacja Wójta – przedstawienie sprawozdania Powiatowego Urzędu  Pracy o stanie bezrobocia na 

terenie gminy. 
5. Informacja Wójta o postępie w realizacji inwestycji gminnych w 2005 roku. 
6. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o realizacji dopłat dla rolników w 

ramach programu IACS. 
7. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwały Rady Gminy nr XX/172/2001 w sprawie przystąpienia do 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółdzielczy Fundusz Poręczeń Kredytowych. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Cerekwi. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Polskiej Cerekwi. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2005 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2005 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej na finansowanie zadania pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w  miejscowościach CięŜkowice, Ligota Mała, Jaborowice – zadanie 
II”. 

13. Podjecie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania poboru i wysokości opłaty targowej. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
15. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
16. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
  
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przywitał wszystkich obecnych gości, radnych i sołtysów. 
Następnie otworzył obrady sesji stwierdzając ich prawomocność co do podejmowania uchwał. Na 
sekretarza obrad wybrano Panią Lucję Kuehnhardt. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt 
porządku  obrad i zawnioskował  o zdjęcie z porządku obrad punktu 14 tj. Podjęcie uchwały w sprawie 
nabycia nieruchomości , a wprowadzenia  pkt. Wręczenie listów pochwalnych dla Panii Marii śurek z 
okazji przejścia na emeryturę,  przedstawicielom KS „Orzeł” Polska Cerekiew z okazji awansu do IV ligi 
oraz  przedstawicielom LKJ „Lewada” w Zakrzowie za awans zawodniczki śanety Skowrońskiej do 
Mistrzostw Europy i poddał pod głosowanie gdzie porządek z proponowanymi zmianami przyjęto 
jednogłośnie. 
 
Ad.1 Protokół obrad z poprzedniej sesji został wyłoŜony na sali obrad. Nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych 
uwag i zastrzeŜeń co do protokołu. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe protokół z 
poprzedniej sesji został przyjęty przez radnych. 
 
Ad.2 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym informację z realizacji uchwał i wniosków 
podjętych na ostatniej sesji. Obecni nie wnieśli Ŝadnych uwag i przyjęli przedstawiona informację. 
 
Ad.3  Obecni na sesji radni dokonali wizji lokalnej remontu szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Polskiej 
Cerekwi. Radni stwierdzili, Ŝe realizacja remontu  przebiega prawidłowo i nie  widzą zagroŜenia. Radni 
podkreślili i Ŝ remont szkoły był potrzebny, poniewaŜ przez tyle lat istnienia szkoły nie przeprowadzono 
Ŝadnego większego remont.  Wyremontowana szkoła, będzie ozdobą  Polskiej Cerekwi jak i całej gminy. 
 
Ad.4 Sekretarz Gminy Pani Urszula Golisz przedstawiła obecnym informację Powiatowego Urzędu Pracy o 
stanie bezrobocia w naszej gminie. Ponadto poinformowała obecnych , Ŝe w 2004 roku  w naszym urzędzie 
mieliśmy zatrudnionych 5 osób przez 5 m-cy na roboty publiczne oraz 5 staŜystów z czego 2 osoby zostały 
zatrudnione w naszym urzędzie. Podkreślając, Ŝe są to osoby z terenu naszej gminy. W roku bieŜącym 
mamy przyjętych 5 osób na prace interwencyjne oraz 4 staŜystów. śadnej osoby w tym roku nie 
zatrudniono. Osoby te płacone są z urzędu pracy. Ponadto w ARiMR równieŜ zatrudniono 5 osób na staŜu 
płatnych przez urząd pracy. JeŜeli chodzi o pozostałe zakłady pracy na terenie gminy nie mam danych. 
Przewodniczący Rady jak wiecie o miejsca pracy jest bardzo trudno i powinniśmy czynić starania o 



zmniejszenie bezrobocia na terenie naszej gminy. Wójt Gminy poinformowała obecnych , Ŝe na terenie 
gminy grunty pod inwestycje są bardzo drogie dlatego brak jest inwestorów. Pan Komorek Rajmund 
uwaŜam Ŝe na terenie gminy powinniśmy wywiesić reklamy  co zachęci inwestorów. Obecni radni poparli 
propozycję  i  uwaŜają, aby przy wjazdach postawić  tablice Gmina Fer Play przyjazna inwestorom. Obecni 
radni stwierdzili, Ŝe naleŜy czynić starania, aby zwiększyć miejsca pracy co spowoduje spadek bezrobocia. 
 
Ad.5  Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym informacje o postępie w realizacji 
inwestycji gminnych w 2005 roku.. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawioną informację. 
 
Ad.7 Wójt Gminy przedstawiła obecnym krótką informacje o realizacji uchwały w sprawie przystąpienia do 
spółki z oo Spółdzielczy Fundusz Poręczeń Kredytowych informując, Ŝe mamy udziału w wysokości 5 
tyś.zł. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawioną informację. 
 
Ad.8  Przewodniczący Rady przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole 
Podstawowej w Polskiej Cerekwi i zwrócił się do obecnych czy ktoś ma uwagi co do projektu uchwały. 
PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały pod głosowanie gdzie 
przyjęto go jednogłośnie. /Uchwała nr XXI/ /2005 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad. 9 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie nadania 
imienia Publicznemu Gimnazjum w Polskiej Cerekwi i zapytał obecnych czy ktoś ma uwagi co do 
przedstawionego projektu uchwały. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag  Przewodniczący Rady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie gdzie przyjęto go jednogłośnie./ Uchwała nr XXI/ /2005 jest załącznikiem do 
protokołu./       
 
Ad.10 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym propozycje zmian w budŜecie 
gminy na 2005 rok i udzieliła wyjaśnień. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady przedstawił 
projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2005 rok i poddał pod głosowanie gdzie 
uchwałę podjęto jednogłośnie. /Uchwała nr XXI/ /2005 jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.11 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym propozycje zmian budŜetu gminy 
na 2005 rok. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł uwag Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 
w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2005 rok i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. /uchwała nr XXI/ /2005 jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.12 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin oraz Skarbnik Gminy Pani Halina Słuoczyńska przedstawiły 
obecnym propozycję zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej na budowę kanalizacji w CięŜkowicach, Ligocie 
Małej i Jaborowicach udzielając szerokich wyjaśnień. Następnie Pani Wawrzynek Maria Przewodnicząca 
Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu oraz Pani Kochoń Urszula Przewodnicząca Komisji ds. 
Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiły pozytywne opinie swoich komisji w powyŜszej sprawie. PoniewaŜ 
nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych uwag i zastrzeŜeń co do przedstawionej propozycji Przewodniczący 
Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki 
inwestycyjnej na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w  miejscowościach CięŜkowice, 
Ligota Mała, Jaborowice – zadanie II” i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. 
/Uchwała nr XXI/182/2005 jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad13 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie 
określenia zasad ustalania poboru i wysokości opłaty targowej. PoniewaŜ obecni nie wnieśli uwag      
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie gdzie głosowano następująco 1 głos przeciw, 
1 głos wstrzymujący reszta za podjęciem uchwały./uchwała nr XXI/ /2005 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.14 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin oraz Przewodniczący Rady w imieniu własny, radnych, sołtysów 
podziękowali Prezesowi oraz trenerowi KS’Orzeł’ Polska Cerekiew za awans do IV ligi województwa 
opolskiego, Prezesowi i zawodniczce LKJ „Lewada” w Zakrzowie za awans zawodniczki do Mistrzostw 
Europy oraz Pani Marii śurek odchodzącej na emeryturę Ŝycząc dalszych sukcesów  
 
Ad.15 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnych o działalności między sesjami : brałam 
udział w szkoleniach i prezentacji bezpieczna gmina w  K-Koźlu, Głubczycach, Kluczborku, Opolu , 
pisaliśmy wnioski do  kontraktu wojewódzkiego, byłam na 2 rozprawach w Urzędzie Zamówień 
Publicznych, byłam w Banku Gospodarki Krajowej jak równieŜ w UM w Opolu odnośnie podpisania 
umów, uczestniczyłam w negocjacjach odnośnie przekazania ośrodków zdrowia, uczestniczyłam w 2 



komisjach alkoholowych, uczestniczyłam w przygotowaniach do koncertu floriańskiego, pisaliśmy wniosek 
do Odnowy Wsi, uczestniczyłam w posiedzeniach ZGŚO, uczestniczyłam w spotkaniu w Konsulacie 
niemieckim, oraz zebraniach OSP jak równieŜ po południu piszemy wnioski o pozyskanie funduszy 
europejskich. Tak pokrótce wyglądała praca między sesjami. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli 
przedstawioną informację.      
  
Ad.16 W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy : Pani Wawrzynek Maria poruszyła sprawę 
przejęcia wodociągu przez ZUK. Pani Wójt poinformowała, Ŝe jeŜeli będą przygotowane wyliczenia wtedy 
moŜemy poruszyć  temat przejęcia wody. Radni poruszyli sprawę utwardzenia dróg polnych. Wójt Gminy 
wyjaśniła, Ŝe będzie spotkanie przedstawicieli cukrowni z rolnikami i tam zostaną podjęte pewne ustalenia. 
Radni ponadto poruszyli sprawę wywozu śmieci ustalono, Ŝe na następna komisję naleŜy zaprosić 
przedstawiciela firmy która na terenie naszej gminy wywozi śmieci. PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu 
na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
 
                                                                                                               Przewodniczący 
                                                                                                                 Rady Gminy 
 
                                                                                                              Leonard Kasper 


