
                                                                                          
 
                                                     Protokół Nr XXVI/2009 
                                   z obrad Sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
                                                         w dniu 30.12.2009 r. 
                                                           
Otwarcia obrad sesji w dniu 30.12.2009 r dokonał o godz. 14.00 Przewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej szóstej 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 Juzwiszyn, radny powiatowy Mirosław Andrejczuk, 
zaproszeni goście w osobach: 
Pan Roman Urbisz – Komendant Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu 
Pani śaneta Skowrońska 
Pani Zuzanna Widuch 
Pan Piotr DrzeŜdŜon wraz z synem Pawłem 
Pan Dariusz Semak z synem Maciejem 
Pani Urszula Kaleta s córką Nikol 
Pan Damian Ryń z synem Szymonem  
oraz przedstawiciel prasy lokalnej 
 
W dwudziestej szóstej sesji udział wzięło 14 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co 
stanowi qworum przy, którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 
Nieobecni byli: Pan Adam Dziaczko 
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich 
zebranych i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. Poinformował równieŜ, 
Ŝe na dzisiejszą sesję zaproszona została Pani Anna Brodowska – zawodniczka LKJ 
„Lewada” w Zakrzowie oraz Ewelina Dworaczek zawodniczka LUKS Atena Polska 
Cerekiew, które jednak nie mogły przybyć na dzisiejszą sesję. 
 
Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Panią Lucję Kuehnhardt, której kandydatura 
została 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. Wręczenie Panu Janowi Domin wyróŜnienia w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna 
Województwa Opolskiego 2009” dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie Terenu Przed 
Budynkiem Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi”  
 
4. Podziękowania za wybitne osiągnięcia sportowe w 2009 roku dla 
    śanety Skowrońskiej 
    Zuzanny Widuch 



    Anny Brodowskiej 
    Pawła DrzeŜdŜona 
    Macieja Semak 
    Nikoli Kaletka 
    Eweliny Dworaczek 
    Szymona Ryń 
 
5. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. 
 
6. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2009 rok 
    a/ przedstawienie opinii komisji 
    b/ dyskusja 
    c/ głosowanie i podjęcie uchwały  
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budŜetu gminy na 2010 rok. 
    a/ przedstawienie opinii komisji 
    b/ przedstawienie opinii RIO w Opolu 
    c/ dyskusja 
    d/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
9. Informacja Wójta o działalności w 2009 roku. 
 
10. Informacja o działalności rady w 2009 roku.  
 
11. Informacja radnego powiatowego z prac Rady Powiatu. 
 
12. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
 
13. 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 26.11.2009 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do treści 
protokołu. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 
głosów, przeciw – 0 głosów. 
 
 
Ad.3 
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady wręczyli Panu Janowi Domin wyróŜnienie w konkursie 
„Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2009” dla przedsięwzięcia pn. 
„Zagospodarowanie Terenu Przed Budynkiem Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi”  



Wójt Gminy – wyróŜnienie jest dla gminy jak równieŜ dla projektanta Pana Jana Domina. 
śyczymy więcej takich projektów, które będą wyróŜniane. 
 
Ad.4 
Przewodniczący Rady razem z Panią Wójt wręczyli podziękowania młodym sportowcom 
śanecie Skowrońskiej, Zuzannie Widuch,  Pawłowi DrzeŜdŜonowi, Maciejowi Semakowi, 
Nikoli Kaletka oraz Szymonowi Ryń, którzy jako zawodnicy  osiągają sukcesy na zawodach 
w kraju oraz na zawodach międzynarodowych . 
Pani Wójt bardzo serdecznie podziękowała równieŜ rodzicom młodych zawodników za ich 
zaangaŜowanie w rozwój sportowy swoich dzieci . 
 
Ad.5 
Komendant Komisariatu Policji w K- Koźlu Panu Roman Urbisz 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 2009 roku. Zwrócił uwagę 
na spadek przestępczości a takŜe na bardzo wysoką wykrywalność przestępstw.  
Na koniec chciałem podziękować Pani Wójt, Panu Przewodniczącemu, radnym i sołtysom i 
wszystkim Ŝyczyć, aby nowy 2010 rok był lepszy niŜ ten, co był, a na pewno nie był gorszy 
/informacja jest załącznikiem do protokołu/ 
W dyskusji głos zabrali: 
Przewodniczący Rady – przez gminę przebiega droga krajowa i nie da się ukryć, Ŝe ruch jest 
bardzo duŜy, a samochody jeŜdŜą za szybko. Czy była by szansa ustawienia chociaŜby tylko 
makiety czy pustego słupa pod fotoradar. Takie słupy nie wiem czy uzbrojone stoją w 
Sierakowicach i Sośnicowicach i widać, Ŝe kierowcy zaraz zmniejszają prędkość. Tutaj teŜ 
jeśli by to było moŜe na wysepce, albo częściej stała by słuŜba drogowa, wtedy było by lepiej. 
Druga sprawa to chodzi mi o środki pirotechniczne. Dziś i jutro jest taki dzień, Ŝe w 
sprzedaŜy jest to dość powszechne. Zgodnie z przepisami środków tych nie naleŜy 
sprzedawać w ulicznym handlu, ani teŜ dzieciom i młodzieŜy do lat 18. W wielu krajach jest 
zakaz sprzedaŜy w ciągu roku, a u nas jest tak, Ŝe w ciągu roku moŜna kupić. Czy w ciągu 
roku nie moŜna by było handlowców kontrolować, komu sprzedają, bo co się dzieje to wiemy 
Radna Anetta Sałacka – czy mógłby Pan wytłumaczyć, co to za pozostałe przestępstwa. 
Komendant Pan Roman Urbisz – to jest 1 włamanie do samochodu, 1 rozbój, 3 pobicia, 9 
kradzieŜy do mieszkań, 1 znęcanie, 3 kradzieŜe energii, 1 wypadek i sfałszowanie 
dokumentów. JeŜeli chodzi o postawienie atrapy to bardziej w kierunku gminy, aby to 
sfinansowała. Mogę obiecać i dołoŜyć wszelkich starań, aby w przyszłym roku o ile nie 
będzie trudniejsza sytuacja niŜ w tym roku to ten alkosensor, który jest na terenie gminy w 
pełni będzie wykorzystywany przez dzielnicowych, bo jak wiemy jest to najlepszy środek do 
kontroli, ludzie się wtedy boją. 
Radna Maria Wawrzynek – ja często jeŜdŜę na zachód tam w mieście jeŜdŜą 30km/h a jak 
wyjeŜdŜają z miasta to są autostrady. U nas jadąc do Opola nie moŜna wyprzedzić jedzie się 
jak ślimak. Proszę mi powiedzieć jak mamy jeździć 
Komendant Pan Roman Urbisz – lepiej zwolnić niŜ później zastanawiać się nad skutkami, bo 
jak wiemy samochodów jest coraz więcej, a drogi są takie jak były 
Radna Beata Artuna – wracając do tej prędkości Pan mówił, Ŝe na wsi dzielnicowi mają 
stanąć z tym radarem, ale brakuje personalnie, nie są w stanie, aby stanąć z radarem. MoŜe na 
Kozielskiej, od strony CięŜkowic gdzie się zaczyna gmina albo od strony CPN tam moŜe 
naleŜałoby stanąć, bo tam jest niebezpiecznie. My wiemy, Ŝe jest tam niebezpiecznie, ale 



chodzi o przyjezdnych.                                                                                                         
Radna Anetta Sałacka – poruszyła sprawę powołania straŜy gminnej 
Wójt Gminy – nie jest źle, jeŜeli jest tak jak Pan Komisarz czytał 
Komendant Roman Urbisz –  porównując to do gminy Reńska Wieś która ma 3 razy więcej 
przestępstw to nie jest Ŝle 
Przewodniczący Rady – w imieniu rady Ŝyczę duŜo sukcesów i zdrowia, myślę, Ŝe w 
przyszłym roku znowu się spotkamy 
 
Ad.6 
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.7  
Skarbnik Gminy Pani Maria Wieczorek przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania 
zmian budŜetu gmin na 2009 rok. 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Włodzimierz Karliński – skąd się wziął wzrost wydatków na energię elektryczną w 
szkołach stosunku do zaplanowanego 
Wójt Gminy – wzrost cen energii o 30% 
Skarbnik Gminy – od początku roku wzrost cen energii, a szkoły mają planowane wydatki na 
styk 
Przewodniczący Rady – na początku września dyrektorzy szkół juŜ sygnalizowali, Ŝe 
zabraknie im na energię. Dopóki będzie monopol to nic nie zrobimy 
Skarbnik Gminy – na dzisiaj nie wiemy jaka będzie faktura, jak będzie mniej to środki 
przejdą na następny rok. Szkoły nie płacą zaliczkowo tylko według zuŜycia  
Radna Beata Artuna – jeŜeli chodzi o wydatki na pogrzeb to czy dostaniemy te pieniądze z 
ZUS-u 
Wójt Gminy – nie, bo ta osoba nie pracowała i nie była ubezpieczona 
Pani Małgorzata Sobota – czy nie zostały jeszcze środki na świetlice 
Sekretarz Gminy – nie, dopiero będą środki po nowym roku 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowaniu udział wzięło 14 radnych.  Za głosowało -14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwala Nr XXVI/ 167 / 2009 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2009 rok jest 
załącznikiem do protokołu 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił uchwałę nr 566/2009 z dnia 14.12.2009r 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłoŜonym przez Wójta 
Gminy w Polskiej Cerekwi projekcie budŜetu na 2010 rok / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/, uchwałę nr 567/2009 z dnia 14.12.2009r nt. opinii o moŜliwości sfinansowania 
deficytu budŜetowego oraz uchwałę nr 568/2009 z dnia 14.12.2009r nt. opinii o 
prawidłowości prognozy kwoty długu / opinie są załącznikami do protokołu/. 
Następnie Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych 
komisji rady. 



Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu Pani Maria Wawrzynek – 
wspólna opinia komisji o przedstawionym projekcie budŜetu na 2010 rok jest pozytywna.   
/opinia jest załącznikiem do protokołu/. 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko otworzył dyskusję:  
Radny Jan Cieślak  - proszę państwa cofnąłem się do 2008 roku w dziale 926 było 60 tyś, w 
2009 r. w dziale 926 – 60 tyś, a w 2020 r. 68 tyś na sport. UwaŜam, Ŝe to jest za mało. Pani 
Kochoń prze 8 lat nic mi nie pomogła, na Panią Anettę teŜ liczyłem. Niestety Pani Sałacka nic 
nie zrobiła, jako szefowa. Gdzie ja się mam zwrócić?  Ja mam II ligę wojewódzką seniorów. 
II lig ę wojewódzką juniorów, III ligę juniorów. Mam bardzo zdolną młodzieŜ, dodatkowo 
mam jeszcze 3 sekcje równieŜ pomagam Panu Barylii. Jak ja mam się rozwijać? Zwracam się 
do wszystkich radnych, bo to jest kolebka tenisa stołowego Zakrzów gmina Polska Cerekiew. 
Nie wiem? czemu Pan Raubal zrezygnował miał zacięcie i będę musiał wziąć jego dzieci. 
Dlatego teŜ ja jestem przeciwko i nie zgadzam się, Ŝe od tylu lat jest 60 tyś.. Sport, który ja 
robię to sport gminny z naszej gminy, a moje zadanie jest to kontynuować. Czy mi się uda w 
2010 roku nie wiem to leŜy w Waszych rękach. 
Wójt Gminy – Panie Radny te 60 tyś, które rada przeznaczyła na sport nie zostały 
wykorzystane. Więc nie wiem, dlaczego Pan mówi, Ŝe to za mało, 68 tyś na sport to duŜe 
pieniądze. StraŜ ma 100 tyś i musi się w tym mieścić. Kluby przecieŜ jak mają za mało 
pieniędzy równieŜ mogą się starć o dotacje w urzędzie wojewódzkim 
Radna Maria Wawrzynek – czy nie moŜna przeznaczyć z rezerwy budŜetowej. 
Wójt Gminy – Pani Marysiu, ale jak kluby nie wykorzystują tych pieniędzy co im przyznano  
to nie widzę takiej potrzeby. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia budŜetu gminy na 2010 rok i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0 głos, 
wstrzymało się od głosu – 1 głos. 
Uchwała Nr XXVI/168/2009 w sprawie przyjęcia budŜetu gminy na 2010 rok jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.9 
Wójt Gminy przedstawiła obecnym informację z działalności w 2009 roku. / informacja jest 
załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady przedstawił obecnym informację z działalności rady za 2009 rok. 
Podziękował radnym za liczny udział w sesjach i Ŝyczył wszystkim zrealizowania planów w 
roku następnym. / informacja jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad.11 
Pan Andrejczuk Mirosław radny powiatowy przedstawił obecnym informację z prac Rady 
Powiatu w 2009 roku. / informacja jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad.12                                                                                                                                          
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Radny Jan Cieślak – bardzo śliski chodnik w Zakrzowie.                                                       
Pan Józef Szynol – nie odśnieŜone drogi 
Radna Maria Wawrzynek – panie radny powiatowy była komisja a dziury na drodze 
powiatowej w Łańcach, jakie były takie są 
Radny Powiatowy – prosił bym Panią i Panią sołtys o pismo od Was o załatanie dziur jako 
interwencję 



Radny Jan Cieślak – kilka razy prosiłem i monitowałem o remont drogi przy Chopina 56 – 66, 
kiedy to w końcu będzie zrobione. 2 sprawa w świetlicy w Zakrzowie są komputery jak pani 
widzi rozstrzygnięcie remontu od strony placu 
Radna Beata Artuna  - w Grzędzinie obok plebanii jest niebezpieczny zbiornik i trzeba  zrobić  
nową płytę, 
Wójt Gminy – tak będzie tam połoŜona nowa płyta  
Pani Malgorzata Sobota – postawić lampę obok świetlicy i koło schodów w CięŜkowicach 
Pan Kurzela Edward – jak wygląda sprawa przekazania szkoły i boiska do Urzędu Gminy 
Cisek 
Wójt Gminy – chcemy to sprzedać za 70 tyś. 
 
Ad.13 
Przewodniczący Rady zakończył obrady XXVI Sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi. 
 
Protokołowała                                                                               Przewodniczący Rady Gminy 
Lucja Kuehnhardt                                                                                   Jerzy Kołeczko 
  
 
 
 


