
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                               Protokół Nr XXII/2009 
                           z obrad Sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
                                                 w dniu 05.05.2009r 
 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 05.05.2009r dokonał o godz.20.00 Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej drugiej Sesji Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi”, który równieŜ przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli radni zgodnie z załączoną listą obecności do niniejszego 
protokołu, Wójt Gminy Krystyna Helbin, Skarbnik Gminy Maria Wieczorek oraz Mirosław 
Andrejczuk – radny powiatowy. 
 
W dwudziestej drugiej sesji udział wzięło 14 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co 
stanowi qworum przy, którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 
Nieobecny był radny Franciszek Bochenek 
 
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich 
zebranych i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 
 
Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Pnią Lucję Kuehnhardt, której kandydatura 
została przyjęta jednogłośnie.                                                                                                                                              
  
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2009 rok 
    a/ dyskusja 
    b/ głosowanie i podjęcie uchwały 
  
2. Wolne wnioski. 
 
3. Zakończenie obrad. 
 
Ad.1 
Wójt Gminy Krystyna Helbin – 27 kwietnia odbył się Zarząd Województwa Opolskiego 
Urzędu Marszałkowskiego gdzie z listy rezerwowej przyznano nam środki na złoŜony 
wniosek, wprawdzie nie otrzymaliśmy całości, a dostaliśmy 4.3 mln.zł, dlatego w trybie 
pilnym musimy zmienić harmonogram i do dnia 06.05.2009r przedstawić Marszałkowi 
Województwa. Wysłaliśmy równieŜ pisma do Ministerstwa Sporty o dofinansowanie tego 
ośrodka. Jest to duŜy sukces, Ŝe otrzymaliśmy te środki. 
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek – przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie gminy na 2009 rok 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję 
Radna Beata Artuna – czy klub Fortuna Witosławice zmieści się w tych 8 tysiącach.  
Wójt Gminy – znaleźli inne kontenery i to wystarczy 
Radna Maria Wawrzynek –  w tym roku poŜyczek nie bierzemy 
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek –  nie nie bierzemy 
Radna Maria Wawrzynek – w jakim procencie jest to dotacja 



Wójt Gminy – jest to 31,5%, na dzień dzisiejszy tylko mówimy o naszych pieniądzach i 
środkach unijnych 
Radna Maria Wawrzynek – Ja mam wątpliwości, bo było mówione, Ŝe dostaniemy 75%, a 
własnych 25% 
Wójt Gminy – zgadza się tak to było wcześniej, a teraz jest zupełnie inaczej. To jest juŜ 
ostatni podział środków w tym działaniu 
Radna Jadwiga Marcinek Freitag – czy będzie robione boisko wielofunkcyjne we Wroninie 
Wójt Gminy – ja na dzień dzisiejszy mówię o innych środkach 
Radna Beata Artuna – co jest przewidziane za milion dziewięćset złotych. 
Wójt Gminy – przedstawiła radnym harmonogram zadań, co będzie po kolei robione / jest to 
załącznik do protokołu/ 
Radna Maria Wawrzynek – na te zadania musi być ogłoszony przetarg 
Wójt Gminy- tak i chcemy ogłosić nie jeden przetarg, ale kilka przetargów branŜowych i 
liczymy, Ŝe w okresie zimowym wykonawcy roboty mają tańsze 
Radna Beata Artuna –  czy to będzie parę etapów 
Wójt Gminy – tak będzie to robione etapami, a ostateczne zakończenie budowy planujemy do 
połowy 2011 roku, aby odzyskać Vat 
Radny Włodzimierz Karliński – te budynki, które stoją to będą zaadaptowane 
Wójt Gminy – tak większość będzie zaadaptowanych, a tylko niektóre rozebrane 
Radna Maria Wawrzynek – to jest pierwszy etap budowy, a była mowa o basenie i korcie 
tenisowym 
Wójt Gminy – tak to jest juŜ w tym etapie, ale najpierw musi być zaplecze, aby ruszyła 
działalność, a później reszta 
Radna Maria Wawrzynek – kto będzie tym administrował  
Wójt Gminy – przez okres pięciu lat gmina i dochody wpłyną do gminy, a później jeszcze nie 
wiemy jak to będzie 
Radna Maria Wawrzynek – przecieŜ juŜ jest klub „Lewada” 
Wójt Gminy –to jest zupełnie, co innego 
Radny Jan Cieślak – ten ośrodek będzie się mieścił w zupełnie innym miejscu 
Radny powiatowy Mirosław Andrejczuk – czy ten projekt będzie taki jak makieta  
Wójt miny – będziemy chcieli zaoszczędzić na materiałach i trochę będzie zmieniony 
Radny powiatowy Mirosław Andrejczuk – czy Ministerstwo podpisuje umowę 
Wójt Gminy  - byliśmy w lutym w Ministerstwie, gdzie Minister obiecał, Ŝe jak dostaniemy 
środki unijne to oni równieŜ dofinansują. Na dzień dzisiejszy nie ma umowy, ale są 
zapewnienia. Moim zdaniem jest to bardzo dobry projekt warty poparci. JuŜ są telefony 
wokół tego ośrodka i na pewno i na pewno damy rady, aby to zadanie zrealizować 
Radna Maria Wawrzynek – czy to są środki od Marszałka 
Wójt Gminy – tak to są środki przyznane przez Zarząd Marszałkowski. Jak dostaliśmy 
odmowę złoŜyliśmy odwołanie, bo audyt energetyczny źle został oceniony przez panel 
ekspertów. Prawdopodobnie, gdybyśmy nie złoŜyli odwołania nie dostali byśmy tych 
środków. 
Radny powiatowy Mirosław Andrejczuk –czy jak będą przetargi to te pieniąŜki, które 
zaoszczędzimy nie przeznaczyć na budowę boisk. 
Wójt Gminy - teraz musicie nam zawierzyć i podjąć uchwałę, są dwa wyjścia wziąć, albo nie 
Radna Anetta Sałacka – dostaliśmy bardzo duŜo, bo Brzeg dostał 13 mln.zł 
Wójt Gminy – Prezes Jeździectwa był u Ministra i jest wielkie poparcie i wiele przesłanek, Ŝe 
nam pomogą. Budowaliśmy oczyszczalnię i teŜ było bardzo cięŜko, ale zostało to 
wybudowane 
Radna Jadwiga Marcinek Freitag – budŜet oświaty został obcięty o 150 tyś zł. 
Wójt Gminy – to jest nieprawdą, Ŝe obcięliśmy 150 tyś.  dodatkowo w budŜecie. 



Radna Maria Wawrzynek – czy będzie robiona jakaś droga na „Stanach” 
Wójt Gminy – tamta strona jest przed kanalizacją . 
Radna Jadwiga Marcinek Freitag – skąd będą środki na kanalizację 
Wójt Gminy – będziemy składać wnioski 
Radna Beata Artuna – a jak nie dostaniemy 
Wójt Gminy – myśle, Ŝe dostaniemy środki na budowę kanalizacji 
Przewodniczący Rady – przecieŜ będzie remontowana ul. Leśna aŜ do drogi krajowej 
Wójt Gminy – nie przekonywała, bym Was gdybym nie była pewna, Ŝe to zrobimy 
Radny Jan Cieślak – ta budowa tego ośrodka to nie jest nowość to juŜ trwa III kadencję. Ile 
nas to kosztowało. Pani Wójt podjęła słuszną decyzję i naleŜy jej za to podziękować i poprzeć 
i jest duŜa szansa na pracę dla ludzi z naszego terenu, a teraz czekajmy na efekty. Pani Wójt 
proszę mi powiedzieć jak będzie dojazd na tą budowę, czy będzie przez wieś 
Wójt Gminy – dojazd na pewno nie będzie przez wieś, ale od strony drogi krajowej. Dzisiaj 
Wam szczegółowo nie powiem. 
Radny Edward Kurzela – czy były policzone pieniądze, jakie będą zyski 
Wójt Gminy – jest policzone całe studium wykonalności 
Radny Majnusz Waldemar – ile będzie za nadzór budowlany 
Wójt Gminy – 1% od zadania i będzie ogłoszony przetarg 
Radny Majnusz Waldemar – czy będzie jeden czy więcej 
Wójt Gminy - na dzień dzisiejszy nie wiem  
Radna Jadwiga Marcinek Freitag – to mnie przeraŜa, co ja mam powiedzieć ludziom 
Wójt Gminy – Ŝe otrzymaliśmy środki i rozpocznie się budowa ośrodka. MoŜna mieć wiele 
wątpliwości, ale co wtedy powiedzą mieszkańcy jak powiemy im, Ŝe dostaliśmy te pieniądze 
a myśmy ich nie wzięli 
Przewodniczący Rady –  to zadanie ma być zakończone do lipca 2011r i nie wierzę, Ŝe oprócz 
tego nic innego nie zrobimy. Poza tym my jako radni musimy uświadamiać naszych 
mieszkańców, mówmy to, co powinniśmy. W przyszłości musimy znaleźć człowieka, który to 
nam poprowadzi. 
Radna Beata Artuna – czy moŜemy sprzedać w trakcie lub po zakończeniu budowy 
Wójt Gminy – dopiero moŜemy sprzedać po 5 latach po zakończeniu budowy 
Radna Beata Artuna -  a jak nie zdąŜą  z terminem  
Wójt Gminy – to wtedy będzie wydłuŜenie terminów, za tym chodzi wiele osób i uwaŜam, Ŝe 
siła jest w grupie 
Radny Majnusz Waldemar – czy te pieniądze z domu kultury będą z powrotem w budŜecie 
Wójt Gminy – jeszcze nie wiemy czy dostaniemy środki na to zadanie 
PoniewaŜ ikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało  -    Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, wstrzymało się  - 1 głos, 
przeciw- 0 głosów 
Uchwała Nr XXII/146/2009 w sprawie dokonania zmian budŜetu na 2009 rok jest 
załącznikiem do protokołu 
 
Ad. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Radna Maria Wawrzynek – w Łańcach koło kaplicy nie świeci lampa 
Radny powiatowy Mirosław Andrejczuk – byliśmy 1 maja z Panem Raubalem i Panem 
Ryniem oglądać te kontenery. One się na nic nie nadają, ale po drodze znaleźliśmy inne, które 
będą się nadawały na szatnie 
Radna Sałacka Anetta – w lipcu, jako Fundacja jest nabór wniosków z odnowy 



Radna Urszula Kochoń – rozbieranie dachu na rynku, konkretnie chodzi o to, Ŝe ta firma, 
która to robiła to się nie zna na tym, a to, dlatego, Ŝe robili to przy wielkim wietrze, gdzie się 
bardzo kurzyło. 
Wójt Gminy – jest to firma, która ma zezwolenie na azbest, dlaczego to nie zgłoszono jak to 
robili, a nie teraz dopiero na sesji 
Radna Kochoń Urszula – obchodziliśmy święto św. Floriana, dlaczego na mszy nie było ani 
sołtysów, ani radnych 
Wójt Gminy – są mieszkańcy, których straŜ ratowała, a teŜ ich nie było 
Radna Maria Wawrzynek – po ostatniej zbiórce przez Remondis nie dawali worków na papier 
Wójt Gminy – rozeznamy to u Pani Treffon 
Radna Artuna Beata – czy te 8 tyś. zł starczy na te kontenery 
Wójt Gminy –  4,5 tyś zł na kontenery, a pozostała kwota to na utwardzenie. 
 
Ad.3  
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący rady zamknął obrady XXII Sesji Rady 
Gminy 
 
 
 
Protokołowała                                                                                 Przewodniczący Rady 
 
Lucja Kuehnhardt                                                                                 Jerzy Kołeczko 
   
    
  


