
  
 

Protokół 
obrad XXV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 26.11.2009 r. 
 
        
Otwarcia obrad sesji w dniu 26.11.2009r dokonał o godz. 16.00 Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej piątej sesji Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi”, który równieŜ przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli radni, sołtysi zgodnie z załączonymi listami obecności do 
niniejszego protokołu, Wójt Gminy Krystyna Helbin, Sekretarz Gminy Urszula Golisz, 
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek oraz przedstawiciel prasy lokalnej. 
 
W dwudziestej piątej sesji udział wzięło 13 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co 
stanowi qworum przy, którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 
Nieobecni byli Pan Adam Dziaczko i Joachim Zemełka. 
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich 
zebranych i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 
Zaproponował, aby na sekretarza obrad wybrać Panią Lucję Kuehnhardt, której kandydatura 
został 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 uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
 
4 Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
a/ opinia komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 
a/ opinia komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
6.Pierwsze czytanie projektu budŜetu gminy na 2010 rok. 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Polska Cerekiew wykonywania zadań 
własnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg. 
a/ opinia komisji 
b/ dyskusja 



c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2009 rok. 
a/ opinia komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli w 
zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych na 
terenie gminy Polska Cerekiew. 
a/ opinia komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew na 2010 rok. 
a/ opinia komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 
a/ opinia komisji 
b/ dyskusja  
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przekształcenia Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciborzu pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych 
świadczeń zdrowotnych.  
a/ opinia komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej 
Samodzielnego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana 
w Branicach 
a/ opinia komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
14. Informacja radnego powiatowego z prac Rady Powiatu. 
. 
15. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
 
16. Zakończenie obrad. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Pan Jerzy Kołeczko przedstawił porządek obrad i zapytał czy są jakieś 
wnioski o zmianę porządku obrad. 



PoniewaŜ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący przystąpił do 
jego realizacji. 
 
Ad.2                                                                                                                                         
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu z 
poprzedniej sesji, która odbyła się 24.09.2009 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do treści 
protokołu. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 
głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 
 
Ad.3 
Wójt Gminy Krystyna Helbin przedstawiła informację z realizacji uchwał i wniosków 
podjętych na poprzedniej sesji /informacja jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi, co do przedstawionej 
informacji. PoniewaŜ nikt nie miał pytań i uwag Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe 
informacja został przyjęta. 
 
Ad.4 
Przewodniczący Rady – jak wszyscy wiecie projekt uchwały w sprawie określenie wysokości 
stawek podatku od nieruchomości analizowany był na wspólnym  posiedzeniu komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu 
poinformowała, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna / opinia jest załącznikiem do 
protokołu /. 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy ktoś ma jakieś uwagi bądź pytania, co do projektu 
uchwały. PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
 Głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXV/ 158/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.5 
Przewodniczący Rady –jak wiecie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych był równieŜ analizowany na wspólnym posiedzeniu 
komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu 
poinformowała, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna / opinia jest załącznikiem do 
protokołu /. 
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają uwagi lub pytania, co do projektu uchwały    
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr XXV/159/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.6 



Przewodniczący Rady – mam propozycję budŜet gminy na 2010 rok był przeanalizowany na 
komisji jak równieŜ w domu. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś uwag, oprócz tych które 
zgłoszono na komisji. Proszę więc o pytania. 
Radna Beata Artuna – w dziale 710 planowanie przestrzenne mamy plan 67350 tyś. zł.. Czy 
juŜ wiemy na co to będzie. 
Wójt Gminy – tak są to zmiany na Zakrzowie. PoniewaŜ mamy inwestora, który chce 
wybudować hotel trzeba wydzielić działkę, dlatego teŜ potrzebna jest zmiana planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Radna Beata Artuna – bo niedawno zmienialiśmy plan dla Cukrowni 
Wójt Gminy – zgadza się, ale ze zmianami planu będziemy mieli na co dzień. 
Radna Beata Artuna – w dziale 8514 jest 147 tyś., w dotacjach wcześniej jest 122 tyś. Czy 
Resta to nasze środki 
Wójt Gminy – tak 
Przewodniczący Rady – czy jeszcze ktoś ma pytania. JeŜeli nie to jak powiedziano na komisji 
jest to ambitny budŜet w kierunku inwestycji. JeŜeli by nam wszystkie inwestycje wyszły 
będzie to rekordowy budŜet. Myślę, Ŝe nas unia nie zawiedzie i będziemy mogli to realizować  
 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Polska Cerekiew 
wykonania zadań własnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w zakresie zimowego 
utrzymania dróg powiatowych analizowany był na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę, 
więc o przedstawienie opinii Komisji. 
Pani Maria wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu 
poinformowała, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu /. 
Przewodniczący Rady –zapytał radnych, czy maja uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXV/160/2009 w sprawie przejęcia przez Gminę Polska Cerekiew wykonywania 
zadań własnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 
powiatowych jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.8 
Pani Maria Wieczorek Skarbnik Gminy przedstawiła obecnym projekt uchwały w sprawie 
dokonania zmian budŜetu gminy na 2009 rok.  
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Waldemar Majnusz – jeŜeli chodzi o Ajaks to znaczy, Ŝe Agencja nie chce kupić tego 
budynku 
Wójt Gminy – Agencja chce ten budynek kupić, ale jest to związane z ogłoszeniem w 
ogólnopolskich gazetach, takie są procedury. Nie da się tego sprzedać bez ogłoszeń, a im się 
zawsze przypomni pod koniec roku. Oni juŜ po raz trzeci starają się o kupno tego budynku 
Radny Waldemar Majnusz – jak będą płacone pieniądze za akcyzę 
Skarbnik Gminy – tyle ile dostaliśmy środków tj. 49% kaŜdemu rolnikowi. 
Radny Waldemar Majnusz – czy reszta pieniędzy będzie wypłacona w przyszłym roku? 
Skarbnik Gminy – moŜe i w tym roku, bo ciągle przychodzą wnioski ……. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 



Głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów   
 Uchwała Nr XXV/161/2009w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2009 rok jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady – jak wiecie projekt uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat 
ponoszonych przez właścicieli w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Polska Cerekiew był analizowany na 
posiedzeniu komisji. Proszę wiec o przedstawienie opinii Komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu 
poinformowała, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu /.  
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy, ktoś ma jeszcze jakieś uwagi bądź pytania, co do 
projektu uchwały. PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt 
uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 2 radnych. 
Uchwała nr XXV/162/2009 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych na terenie Gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew na 2010 rok był 
analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu 
poinformowała radnych, Ŝe wspólna opinia Komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem 
do protokołu /. 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy, ktoś ma jeszcze jakieś uwagi lub pytania, co do 
projektu uchwały. 
Radny Jan Cieślak – czy istnieje moŜliwość Ŝebyśmy się zwrócili jako Stowarzyszenie wsi 
Zakrzów o środki na zimowisko 
Wójt Gminy - tak 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych. Za podjęciem głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXV/163/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew na 2010 rok jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.11 
Przewodniczący Rady – jak wiecie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami poŜytku publicznego na 
2010 rok” analizowany był na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę, więc o przedstawienie 
opinii Komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu 
poinformowała radnych, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia komisji jest 
załącznikiem do protokołu /. 



Przewodniczący Rady zapytał radnych czy, ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co projektu 
uchwały. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych. Za podjęciem głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała nr XXV/164/2009 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi organizacjami poŜytku publicznego na 2010 rok” jest załącznikiem 
do protokołu.    
 
Ad.12  
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zaopiniowania przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciborzu pod nazwą Raciborskie 
Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poprzez ograniczenie rodzajów jego 
działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych analizowany był na wspólnym posiedzeniu 
komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu 
poinformowała obecnych, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia komisji jest 
załącznikiem do protokołu /. 
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu 
uchwały. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych. Za podjęciem głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXV/165/2009 w sprawie zaopiniowania przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciborzu pod nazwą Raciborskie Centrum 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i 
udzielanych świadczeń zdrowotnych jest załącznikiem do protokołu.   
  
Ad.13 
Przewodniczący rady – projekt uchwały w sprawie przekształcenia poprzez likwidację 
działalności medycznej Samodzielnego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. 
Biskupa Józefa Nathana w Branicach analizowany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu 
poinformowała, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu /. 
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają jakieś uwagi lub pytania, co do projektu 
uchwały. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXV/166/2009 w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności 
medycznej Samodzielnego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa 
Józefa Nathana w Branicach jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.14 
Punktu 14 nie było, poniewaŜ radny powiatowy Mirosław Andrejczuk nie przybył na sesję. 



 
Ad.15 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Przewodniczący Rady przedstawił obecnym pismo Caritas Diecezji Opolskiej   
Radny Edward Kurzeja – mamy stare worki po nawozach jak by się to przedstawiało. 
Sekretarz Gminy – dowiemy się, ale proszę zgłaszać to do Pani Trefon, a ona wszystko 
wyjaśni 
Sekretarz Gminy – jak wiecie ostatnio dyskutowaliśmy na temat szczepień przeciwko 
wirusowi HPV. Pamiętacie jak Urząd Marszałkowski i jakaś firma miały współfinansować te 
szczepienia. Teraz się okazało, Ŝe Urząd Marszałkowski wycofał się, ta firma równieŜ się 
wycofała i zostaliśmy teraz sami. 
Radna Beata Artuna – a jak do tego podchodzą inne Gminy 
Sekretarz Gminy – jak Urząd Marszałkowski się z tego wycofał nie przystępują do tego 
programu. Był u mnie taki Pan i proponował, Ŝe mamy przystąpić w ramach powiatu 
Przewodniczący Rady – byłem na szkoleniu gdzie powiat pomoŜe zorganizować a nie 
finansować te szczepienia 
Wójt Gminy – z tego co wiem inne Gminy się teŜ z tego programu wycofały 
Radna Urszula Kochoń – kiedyś była mowa, Ŝe w byłym przedszkolu powstanie dom starców 
Wójt Gminy – lekarze do końca się nie określili czy tam przejdą czy nie 
Radna Urszula Kochoń – odbędzie się spotkanie kiermaszowe o godz. 14.00 
Wójt Gminy – przed urzędem odbędzie się sylweter od godz. 10.00 do 1.00 wystąpi Krzysztof 
Bielecki, Ursyn Niemcewicz, Szczęsny z Radia Park, na trąbce zagra pan Groeger 
Pan Bernard Pawlik – chodzi o skrobanie asfaltu we Wroninie są miejsca, Ŝe trzeba to zrobić 
chodzi o drogę koło pana Mikuły i za Wroninem 
Wójt Gminy – według moich informacji nie jest do skończone 
Radna Anetta Sałacka – proponuję aby na ostatnią sesję zaprosić sportowców z naszej Gminy 
i im podziękować za osiągnięcia sportowe 
Przewodniczący Rady – proponuję zaprosić Komendanta komisariatu Policji Pana Romana 
Urbisza dlatego proponuje przygotować sobie pytania i problemy jakie macie. 
Radna Maria Wawrzynek – nie połatane dziury, ani przez powiat ani przez gminę 
Wójt Gminy – był problem ze znalezieniem firmy, która by to zrobiła, ale przejrzymy to 
jeszcze raz i postaramy się załatwić    
 
Ad.16 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu na tym zakończono obrady XXV Sesji Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi 
 
 
Protokołowała                                                                              Przewodniczący Rady                                                                       
Lucja Kuehnhardt                                                                             Jerzy Kołeczko 
 
 
 
  
    
 
   
 
 
  



 
 


