
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                          Protokół Nr XXI 
                                  z obrad  Sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
                                                        w dniu 20.04.2009r 
                                                                                                                                                                                                                                     
Otwarcia obrad sesji w dniu 20.04.2009r dokonał o godz. 16.00 Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej pierwszej 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, Zbigniew Kulej – Komendant Policji w Kędzierzynie-
Koźlu oraz Mirosław Andrejczuk – radny powiatowy 
 
W dwudziestej pierwszej sesji udział wzięło 11 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co 
stanowi qworum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich 
zebranych i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 
 
Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Panią Lucję Kuehnhardt, której kandydatura 
została przyjęta jednogłośnie.  
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę 
porządku obrad. 
 
2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi. 
 
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
 
4. Informacja przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie 
Gminy Polska Cerekiew. 
 
5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2008 rok. 
   a/ przedstawienie opinii RIO w Opolu 
   b/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej 
   c/ dyskusja 
   d/ przyjęcie sprawozdania 
 
6. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok. 
    a/ przedstawienie opinii RIO w Opolu 
    b/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej 
    c/ dyskusja 
   d/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2009r 
    a/ przedstawienie opinii komisji 



    b/ dyskusja 
    c/ głosowanie i podjęcie uchwały,.  
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1m3 wody dla    
odbiorców z wodociągu gminnego. 
   a/ przedstawienie opinii komisji 
   b/dyskusja 
   c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1m3 ścieków 
sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków.  
   a/ przedstawienie opinii komisji 
   b/dyskusja 
   c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XI/81/2007 z dnia 06.12.2007r w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i 
innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 2008. 
   a/ przedstawienie opinii komisji 
   b/ dyskusja 
   c/ przyjęcie sprawozdania 
 
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XXV/212/2005 z dnia 28.12.2005r w 
sprawie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami. 
   a/ przedstawienie opinii komisji 
   b/ dyskusja 
   c/ przyjęcie sprawozdania 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu 
nagród. 
   a/ przedstawienie opinii komisji 
   b/ dyskusja 
   c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
13. Podjecie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
     a/ przedstawienie opinii komisji 
     b/dyskusja 
     c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
14. Podjecie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Polskiej 
Cerekwi.  
    a/ przedstawienie opinii komisji 
    b/ dyskusja 
    c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
15 Informacja radnego powiatowego z prac Rady Powiatu 
 



16. Oświadczenia majątkowe radnych. 
 
17. Wolne wnioski. 
 
18. Zakończenie obrad 
 
 
Ad.1 Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i zawnioskował o wprowadzenie 
punktu wystąpienia pokontrolne RIO w Opolu i poddał wniosek pod głosowanie Głosowało 
11 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało – 11 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. Proponuję, aby punkt ten wprowadzić jako 17, a punkty 17 i 18 
jako punkty 18 i 19   
 
Ad.2 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu z 
poprzedniej sesji, która odbyła się 12 lutego2009r pytając czy radni wnoszą uwagi, co do 
treści protokołu. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
 
Ad.3  
Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy przedstawiła informację z realizacji uchwał i wniosków 
podjętych na poprzedniej sesji. /informacja jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rasy zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi, co do przedstawionej 
informacji. 
PoniewaŜ nikt z radnych nie miał pytań i uwag Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe 
przedstawiona informacja została przyjęta. 
 
Ad.4 
Pan Mirosław Andrejczuk Kierownik Rewiru dzielnicowych w Polskiej Cerekwi przedstawił 
dane statystyczne dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie gminy w 2008 roku. Podkreślił, 
Ŝe dobrze układa się współpraca ze straŜą poŜarną. Dzięki naszym kamerom ustalono 
sprawców kradzieŜy. RównieŜ dobra współpraca jest z psychologami i pracownikami GOPS-
u chodzi o niebieską kartę. Super się układało i nadal układa współpraca z sołtysami i tutaj 
chciałbym im podziękować za tą współpracę. Wy oceniacie naszą pracę i chciałbym by ta 
krytyka była właściwa, krytyka jest jednostronna i to rozbija współpracę. Chciałbym równieŜ 
podziękować pani Wójt i radzie za dobrą współpracę.  
Komendant Komisariatu Policji w K- Koźlu Panu Zbigniew Kulej przedstawił stan 
bezpieczeństwa gminy Polska Cerekiew oraz stan bezpieczeństwa całego powiatu 
kędzierzyńsko – kozielskiego. 
W swojej wypowiedzi przytoczył dane statystyczne dotyczące wszystkich rodzajów 
przestępstw jakie zastały popełnione na terenie powiatu i gminy w 2008 roku .Zwrócił uwagę 
na spadek przestępczości a takŜe na bardzo wysoką wykrywalność przestępstw . Stwierdził 
równieŜ, Ŝe tak duŜa wykrywalność nie była moŜliwa bez pomocy społeczeństwa a zwłaszcza 
na wsiach bez pomocy sołtysów, którym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękował. 
Podziękował równieŜ radzie za dobrą współpracę i za wsparcie finansowe w zeszłym roku. 
Powiedział równieŜ, Ŝe bardzo dobrze współpracuje się Komendzie Powiatowej z panią 
Krystyną Helbin  Wójtem Gminy   oraz z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Panem 
Mirosławem Andrejczukiem  
Radna Beata Artuna – jak policja zapatruje się na bezpieczeństwo w czasie kampanii. 



Komendant Komisariatu Policji – ja mogę obiecać, Ŝe w czasie kampanii będą kierowane 
patrole, ale gospodarka teŜ musi funkcjonować i nie moŜemy zakazać wjazdu na drogi. Na ten 
czas będzie wsparcie z ruchu drogowego. 
Przewodniczący Rady – jak wygląda sprawa ze straszakami. 
Komendant Komisariatu Policji – moŜna by było pomyśleć o tym, ale jak miasta nie stać to 
gminę równieŜ, ale jest moŜliwość postawienia słupów. Ja z Komendantem Powiatowym 
Policji porozmawiam i przedstawię problem słupów.  
Przewodniczący Rady – policjanci powinni uczulać rodziców, aby dzieci nie jeździły na 
motorowerach i na kładach. 
Komendant Komisariatu Policji – jest to problem nie tylko w tej gminie, jedynie jak będzie 
przepis kto moŜe jeździć i jak to będzie rejestrowane wtedy moŜna będzie egzekwować 
Radny Kurzela Edward – jak układa się współpraca policji z drogówką 
Komendant Komisariatu Policji – relacje są dobre , ale jest to działka ruchu drogowego. Jest 
to konsultowane. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu przewodniczący podziękował Komendantowi 
Komisariatu Policji za przybycie i zreferowanie tematu. 
  
Ad.5 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił uchwałę nr 37/2009 z dnia 17 kwietnia 
2009r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o 
sprawozdaniu Wójta z wykonania budŜetu Gminy Polska Cerekiew za 2008 r. /uchwała jest 
załącznikiem do protokołu/.  
Radna Maria Wawrzynek przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Polskiej 
Cerekwi z dnia 24.03.2009r dotyczącą wykonania budŜetu Gminy w Polskiej Cerekwi za 
2008 rok /opinia jest załącznikiem do protokołu/. 
Przewodniczący Rady Gminy zapyta czy, ktoś z radnych ma pytania bądź uwagi, co do 
sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2008 rok 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie 
sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2008 rok. 
Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2008 rok jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.6 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym uchwałę nr 144/2009 z dnia 17 
kwietnia 2009r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Polskiej Cerekwi o udzielenie absolutorium 
Wójtowi z wykonania budŜetu gminy za 2008 rok. / uchwała jest załącznikiem do protokołu/ 
Radna Maria Wawrzynek przedstawiła uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 24 marca 2009r w 
sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budŜetu gminy za 
2008 rok / uchwała jest załącznikiem do protokołu /  
Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś uwagi bądź pytania, co do przedstawionych 
opinii. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie.  
Głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 głosów 
Uchwała Nr XXI/139/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska 
Cerekiew za 2008 rok jest załącznikiem do protokołu  
Wójt Gminy Krystyna Helbin podziękowała Radzie za tak pozytywną opinię 



 
Ad.7 
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek przedstawiła obecnym projekt uchwały w sprawie 
dokonania zmian budŜetu gminy na 2009 rok. 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję: 
Radna Beata Artuna –  w zeszłym roku juŜ były  uchwalone środki na plac zabaw 
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek – tak, ale nie zostało to zrobione ze względu na zimę i nie 
zakupiono tych huśtawek 
Radna Maria Wawrzynek – jeŜeli chodzi o dział „Pozostała działalność” czy to jest 
jednodniowy festyn 
Wójt Gminy Krystyna Helbin – nie, jak sam tytuł projektu mówi „Polsko – Czeskie 
krajobrazy”, będzie to wymiana rozpocznie się to od maja i będzie trwało do listopada. Na 
razie wniosek jest złoŜony i nie wiemy czy dostaniemy 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – grupa ludzi z Zakrzowa w 2008r była w Svetlej 
Horze i deklarowali się, Ŝe dla czechów teŜ zrobimy taki festyn  
Wójt Gminy Krystyna Helbin – Svetla Hora jest zaangaŜowana w połowie powiatu. JuŜ się 
odbył festyn w Cisku i Pawłowiczkach, a teraz będzie u nas. 
Radna Maria Wawrzynek – jeŜeli chodzi o tą drogę co ma być robiona w Zakrzowie, czy w 
gminie tylko Zakrzów istnieje? 
Wójt Gminy Krystyna Helbin – na razie na „Stanach”  nie robimy, bo tam będzie kanalizacja 
Przewodniczący Rady – jak wcześniej było uzgodnione, co roku będzie robiona jedna droga 
Radna Jadwiga Marcinek – Freitag – i jeden plac zabaw  
Przewodniczący Rady – tak się zastanawialiśmy, obok przedszkola w Polskiej Cerekwi jest 
plac zabaw wyremontujemy go i ta wioska, która będzie miała przygotowane miejsce dostanie 
ten plac zabaw 
Wójt Gminy – moŜna składać małe projekty do 30 tyś. i z tego moŜna przeznaczyć na place 
zabaw 
Radna Jadwiga Marcinek – Freitag – ale na odnowę wsi nie moŜna składać 
Wójt Gminy – to naleŜy załoŜyć stowarzyszenie  
Radna Anetta Sałacka – mogą być wnioski na osoby fizyczne, która moŜe zrobić plac zabaw, 
a potem się rozliczyć. 
Radna Jadwiga Marcinek Freitag – ja juŜ pracuję społecznie 15 lat  
Wójt Gminy – dostają Ci, co są elastyczni, co stoi na przeszkodzie, aby załoŜyć, jako 
Stowarzyszenie  
Pan Bernard Pawlik – przez 4 lata był we Wroninie skalnik, a przyjechał pan z koparką i to 
zniszczył 
Wójt Gminy – to trzeba zaraz zgłosić na policję 
Pan Bernard Pawlik – to powiedzą, Ŝe kapuś 
Radna Beata Artuna – czy ze Schetynówki nie ma innych dróg tylko w Zakrzowie 
Wójt Gminy – na razie na „Stanch” nie chcemy robić bo będzie tam kanalizacja 
Radna Beata Artuna – jakie jeszcze drogi pasują do Schetynówki 
Przewodniczący Rady – ul.Łączna tzw. śabnik 
Wójt Gminy – przejrzymy jeszcze raz te drogi, ale nie tam będziemy robić gdzie będzie 
robiona kanalizacja. 
Przewodniczący Rady – prośba do radnych zastanówcie się, jaka kolejna droga będzie 
robiona w przyszłym roku chodzi mi o drogi polne 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił obecnym projekt 
uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 11 radnych Za podjęciem głosowało – 9 radnych, przeciw – 1 głos, 
wstrzymało się – 1 głos  



Uchwała nr XXI/140/2009 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2009r jest 
załącznikiem do protokołu.  
 
Ad. 8 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 
1m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego omawiany był na wspólnym posiedzeniu 
komisji. Proszę więc o przedstawienie opinii. 
Pani Anetta Sałacka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe 
wspólna opinia stałych komisji rady jest pozytywna. / opinia komisji jest załącznikiem do 
protokołu/ 
Radna Maria Wawrzynek – bardzo Ŝałuję bo woda, która przynosi zysk przegłosowaliście, 
aby podwyŜszyć cenę wody. Nie wiem skąd ta kalkulacja. Rachunkowo wszystko pasuje, 
płacicie równieŜ podatek 
Pan Adrian Kasper Kierownik ZUK  - ze wszystkiego się  tłumaczyłem na komisji  
druga część to woda sprzedawana do Cisku. Wszystko jest udokumentowane, koszty są 
przejrzyste. 
Wójt Gminy – ZUK miał kontrolę RIO i nie stwierdzili Ŝadnych nieprawidłowości. 
Przewodniczący Rady – był u nas niedawno z wizytą Wójt Gminy Psary gdzie oni juŜ od 
dawna płacą 3,80 zł za 1m3. UwaŜam, Ŝe ta podwyŜka którą proponujemy na 2,24 zł nie jest 
za duŜa. 
Radna Beata Artuna – wydaje mi się, Ŝe cenę wody ustaliliśmy w tamtym roku dobrze, 
mieliśmy dochód w postaci 120 tyś.zł. Po co więc podnosić cenę wody. 
Pan Adrian Kasper Kierownik ZUK – to jest cena wody wyliczona w wersji minimum, samo 
utrzymanie stacji wodociągowej to wysokość 400m tyś zł. Gmina Cisek płaci nam za wodę 
1,50 zł chcę zwrócić uwagę na to Ŝe nie moŜemy porównywać się do innych gmin. Nasz 
gmina jest najmniejsza, im mniej ludzi to woda droŜsza. Tam gdzie jest większy rozbiór wody 
moŜe być tańsza. Jeszcze raz powtarzam nasze koszty są udokumentowane i są przejrzyste. 
Jest to cena zaproponowana minimum. Nie liczę kosztów zysku. 
Radna Maria Wawrzynek – jaki zysk miał zakład budŜetowy  
Radna Beata Artuna – jakie awarie robimy we własnym zakresie 
Pan Adrian Kasper Kierownik ZUK – to co się da zrobić we własnym zakresie, ale awarie 
które wymagają koparki to wynajmujemy 
Radna Beata Artuna – ile osób jest zatrudnionych 
Pan Adrian Kasper Kierownik ZUK – jedna osoba na oczyszczalni, jedna woda, jedna 
wysypisko a jedna do komunalnych spraw mieszkaniowych 
Radna Beata Artuna – to z moich wyliczeń wynika, Ŝe średnia płaca wynosi 3,5 tyś. zł. 
Pan Adrian Kasper Kierownik ZUK – nie, moi pracownicy tak nie zarabiają, mają 1500 zł 
netto 
Wójt Gminy – proszę znaleźć pracownika za 1500 zł, który będzie wchodził do studni 
kanalizacyjnej. 
Radna Maria Wawrzynek –  po, co się rozdrabniać, a zlecić to komisji rewizyjnej 
Wójt Gminy – wydaje mi się, Ŝe było to omawiane na komisji 
Radna Maria Wawrzynek – czy plan remontów będzie zrobiony 
Pan Adrian Kasper Kierownik ZUK – tak będzie zrobiony                                
Przewodniczący Rady – ZUK działa krótko, ale w miarę dobrze.  
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie 
Głosowało 11 radnych Za podjęciem uchwały głosowało – 6 radnych, przeciw – 2 radnych, 
wstrzymało się – 3 radnych 



Uchwała Nr XXI/141/2009w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1m3 wody dla 
odbiorców z wodociągu gminnego jest załącznikiem do protokołu  
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 
1m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków był omawiany na 
wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Anetta Sałacka Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła 
obecnym pozytywną opinię komisji. /opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Radny Edward Kurzela – co z tymi osobami co nie byli podłączeni, co się zmieniło od 
ostatniej sesji. 
Pan Adrian Kasper Kierownik ZUK – napisaliśmy pisma z terminem do końca maja z 
adnotacją, Ŝe jeŜeli się nie podłączą to ZUK podłączy na koszt właściciela. Na dzień 
dzisiejszy mam plik odpowiedzi. JuŜ 4 budynki się podłączyły, a 5 będzie do końca miesiąca. 
Ale są teŜ bardzo trudne przypadki którymi nie wiadomo co zrobić 
Radny Zygfryd Adam – kto z Ligoty Małej nie jest podłączony  
Wójt Gminy – nie wolno nazwisk podawać do publicznej wiadomości. 
Przewodniczący Rady – to kolejny wniosek do komisji rewizyjnej, aby to skontrolowała. 
Radny  Edward Kurzela –jak jest w Zakrzowie 
Pan Adrian Kasper Kierownik ZUK – w Zakrzowie mamy 83 umowy, 5 jest nie 
podłączonych 3 juŜ wyraziło na to zgodę, a 2 jest problematycznych. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie.  
Głosowało - 11 radnych  Za podjęciem uchwały głosowało – 6 radnych, przeciw – 0 głosów 
wstrzymało się – 5 radnych 
Uchwala Nr XXI/142/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1m3 ścieków 
sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków jest załącznikiem do protokołu 
 
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady – sprawozdanie z realizacji uchwały nr XI/81/2007 w sprawie 
przyjęcia programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i 
innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 2008 
omawiane było na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o przedstawienie 
opinii Komisji. 
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Pani Anetta Sałacka poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna.  
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy ktoś ma pytania bądź uwagi do sprawozdania. 
PoniewaŜ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod 
głosowanie. 
Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XI/81/2007 z dnia 06.12.2007r w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi 
organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 2008 jest załącznikiem 
do protokołu. 
 
Ad.11 
Przewodniczący Rady - sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXV/212/2005 z dnia 
28.12.2005r w sprawie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami 



omawiane było na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o przedstawienie 
opinii Komisji. 
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Pani Anetta Sałacka poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy ktoś ma pytania bądź uwagi do sprawozdania. 
PoniewaŜ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod 
głosowanie. 
Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem głosowało – 11 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXV/212/2005 z dnia 28.12.2005r w sprawie Programu 
Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.12 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego 
funduszu nagród analizowany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, 
więc o przedstawienie opinii Komisji. 
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Pani Anetta Sałacka poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu 
uchwały. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXI/143/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wypłacania wynagrodzeń za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród 
jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.13 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości analizowany 
był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o przedstawienie opinii 
Komisji. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Pani Anetta Sałacka poinformowała, Ŝe 
wspólna opinia komisji jest pozytywna.                                                                
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi lub pytania codo projektu uchwały. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów  
Uchwała Nr XXI/144/2009 w sprawie sprzedaŜy nieruchomości jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.14 
Przewodniczący Komisji – projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Polskiej Cerekwi był omawiany na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 



Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji. 
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Pani Anetta Sałacka poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. 
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają pytania lub uwagi, co do projektu uchwały. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr XXI/145/2009 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Polskiej Cerekwi jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.15 
Przewodniczący Rady , zwrócił się do radnych, aby do dnia 30.04.2009r  złoŜyli 
oświadczenia majątkowe. 
 
Ad.16 
Pan Mirosław Andrejczuk radny powiatowy – w miesiącu marcu byłem na komisji. Nie chcę 
mówić o terminach remontu dróg. Jest pewne, Ŝe będzie remont drogi OstroŜnica - Polska 
Cerekiew pieniądze z unii dostaliśmy. JeŜeli chodzi o chodnik w Zakrzowie to ta inwestycja 
będzie realizowana, środki z remontu drogi w Grzędzinie będą przeniesione do Zakrzowa, 
aby chodnik był zrobiony. Muszę tu powiedzieć Ŝe projekt chodnika był zrobiony przez urząd 
i to urząd a nie starostwo powinien to sprawdzić. Nie moŜna wszystkiego zwalać na powiat. 
Nie powtórzy się sytuacja z budową ul. Ligonia, dlatego proszę, aby pracownicy urzędu 
starali się i sprawdzali jak to będzie przebiegać. Napisałem list otwarty i proszę, aby ukazał 
się we Florianie. Nikt mnie nie poróŜni z panią Harz czy z panią Wójt. Ja się nie wstydzę, Ŝe 
kandydowałem z Mniejszości Niemieckiej i nigdy nie mówiłem, Ŝe pan Harz nie starał się o 
budowę drogi na Radoszowy. Ta osoba, co przekazuje te informacje dalej, niech robi to 
rzetelnie. Skończone są rowy na Jaborowice, boli mnie, Ŝe nie jest to tak doprowadzone do 
końca, chodzi o mostki wzdłuŜ pola pana Sodowskiego, ale myślę, Ŝe wspólnie z panią Wójt 
doprowadzimy to do końca. 
Radny Włodzimierz Karlińki – czy gmina posiada projekt, bo mnie interesuje zakręt na tej 
drodze, czy będą zabezpieczone skarpy i czy będzie robiony chodnik. 
Przewodniczący Rady – myślę Ŝe skarpa będzie musiała być wzmocniona rozmawialiśmy juŜ 
o tym z panią Wójt i będziemy rozmawiać z powiatem, aby tą skarpę wzmocnili. Myślę, Ŝe 
jak ruszy ta inwestycja i będzie pod kontrolą powiatu, gminy jak i mieszkańców to będzie 
dobrze. 
Radny Włodzimierz Karliński – wskazane jest, aby obok posesji pana Dzimiery było lustro i 
przesunięty słup. 
Radny powiatowy Pan Mirosław Andrejczuk – rozmawiałem z panem Dzimierą i wyraził 
zgodę na ustawienie słupa w swojej posesji. 
Radny Włodzimierz Karliński – czy ten projekt w ogóle w gminie jest.  
Wójt Gminy – ten projekt jest w powiecie. 
Radny powiatowy Mirosław Andrejczuk – zakręt w Połowie będzie złagodzony i będzie 
mostek 
Radna Maria Wawrzynek – czy te wszystkie pieniądze kosztem Grzędzina będą na Zakrzów  
Wójt Gminy – kosztorys zrobiony przez projektanta zapłaciła gmina, ale był on uzgodniony w 
powiecie. Chodnik w Zakrzowie jak wiecie trzeba poprawić, a tym samym trzeba na to 
zwiększyć środki. Powiat juŜ ma podzielone środki i dlatego musiałam podjąć decyzję by 
wnioskować do powiatu o przesunięcie środków z Grzędzina na Zakrzów. Mam 



przyrzeczenie Starosty, Ŝe z  Grzędzina weźmie tylko tyle ile będzie  potrzebne i postara się 
zrobić teŜ drogę w Grzędzinie. 
Radny powiatowy Mirosław Andrejczuk – to, co pani Wójt powiedziała to jest prawda, ale są 
prowadzone rozmowy w Starostwie, Ŝeby zrobić chodnik, chociaŜ do ul. Kościelnej. 
Radna Beata Artuna – czy ten pan, który projektował będzie pociągnięty do 
odpowiedzialności. 
Wójt Giny – projektant zrobił dobrze projekt uzgodnił z zarządcą drogi, ale to wykonawca 
poszedł po najmniejszej linii oporu i przesuwał się w stronę asfaltu. 
Przewodniczący Rady – to starostwo zaoszczędziło przy przetargu, a wykonawca robiąc 
chodnik nic się nie pytał i robił po swojemu uciekając w stronę asfaltu.  
Radna Maria Wawrzynek – ale jest przecieŜ inspektor nadzoru 
Wójt Gminy – ale to nie nasza droga i nie odpowiada za to nasz inspektor, powiat ma swojego 
inspektora nadzoru. Z całą odpowiedzialności powiem, Ŝe z nami nic nie uzgadniali. Obok 
bloków jest zrobiony chodnik przez bank i wykonawca zrobił błąd kierując się tym 
chodnikiem 
 
 
Ad.17 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił radnym wystąpienie pokontrolne RIO w 
Opolu. Wyjaśnień udzieliła Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi lub pytania, co do przedstawionego 
wystąpienia pokontrolnego i udzielonych przez Panią Wójt i Panią Skarbnik wyjaśnień. 
Wójt Gminy – wystąpienie pokontrolne nie jest takie złe to tylko drobne uchybienia. Nie ma 
wystąpienia do prokuratora i do rzecznika dyscypliny finansów publicznych  
Radna Maria Wawrzynek  - usterki są bardzo drobne nie widzę Ŝadnych nieprawidłowości i 
przekroczenia dyscypliny finansowej. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe przedstawienie 
pokontrolne zostało przyjęte. / wystąpienie pokontrolne RIO w Opolu jest załącznikiem do 
protokołu/. 
 
Ad.18 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Przewodniczący Rady zapoznał obecnych z pismem pana Jana Serhana. 
Radny Zygfryd Adam wyjaśnił obecnym sprawę z panem Serhanem. Zapytał czy moŜna 
zabrać stare bramki ze szkoły do Ligoty Małej poniewaŜ mieszkańcy wsi są chętni. 
Wójt Gminy – myślę, Ŝe tak, ale to naleŜy uzgodnić z dyrektorem szkoły.   
Przewodniczący Rady przedstawił obecnym pismo Rady Parafialnej w sprawie 
dofinansowania do festynu parafialnego.                                                                                  
Radna Anetta Sałacka – czy to nie powinno być na zasadzie konkursu.                                                                                                                       
Sekretarz Gminy Urszula Golisz wyjaśniła, Ŝe na takie środki nie musi być konkursu. 
Radny Włodzimierz Karliński – to nie moŜe być tak, Ŝe nie wiemy, o jaką kwotę chodzi    
Sekretarz Gminy – chodzi o kwotę 2000 zł. 
Radny Włodzimierz Karliński – uwaŜam, Ŝe jeŜeli dajemy to trzeba z czegoś zabrać 
Sekretarz Gminy – mamy zaplanowane środki na koncerty i z tego przeznaczymy te pieniądze 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek 
czy kwotę 2 tyś. zł przeznaczyć na festyn parafialny. 
Głosowało 11 radnych. Za przyznaniem 2 tyś. zł. głosowało 6 radnych, przeciw – 5 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Przewodniczący Rady – poddał pod dyskusję termin komisji wyjazdowej do Kamienia 
Śląskiego. Ustalono, Ŝe komisja odbędzie się 20.06.2009r 



Radny Włodzimierz Karliński – czy wspólnota Ostoja zarządza podwórkiem 
Wójt Gminy – nie, podwórko jest własnością Gminy. 
Radny Włodzimierz Karliński – coś trzeba zrobić, bo dwaj kierowcy z pogotowia parkują w 
tym samym miejscu gdzie od wielu lat parkują mieszkańcy i coś  
Wójt Gminy – uwaŜam, Ŝe trzeba się w tej sprawie spotkać, wyjaśnić i ustalić pewne sprawy. 
 
Ad.19 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady zamknął obrady XXI sesji Rady 
Gminy. 
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