
 
Protokół nr XXIX/2010 

z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 
w dniu 24 czerwca.2010 r. 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 24 czerwca 2010 r. dokonał o godz. 14.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady dwudziestej dziewiątej Sesji Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi”, który równieŜ przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli: radni, sołtysi, Wójt Gminy – Krystyna Helbin, Skarbnik 
Gminy Maria Wieczorek – Juzwiszyn. 
 
W sesji Rady Gminy udział wzięło 11 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Nieobecni byli: radny Jan Cieślak, Franciszek Bochenek, Joachim Zemełka i Edward Kurzela. 
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych i 
przedstawiciela prasy lokalnej i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 
 
Zaproponował by na sekretarza obrad wybrać Lucję Kuehnhardt, której kandydatura została 
przyjęta jednogłośnie.    
 
Otwarcie sesji 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Praca szansą na lepsze 
Ŝycie” w ramach priorytetu VII, Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie 
 
5. Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2010r 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ podjecie uchwały 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
budŜetu Gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania 
planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ podjecie uchwały 
 



7. Podjecie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ podjęcie uchwały 
 
8. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub 
akcji. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ podjecie uchwały 
 
9. Podjecie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ podjęcie uchwały 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ podjecie uchwały 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z budŜetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ podjęcie uchwały 
 
12. Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w gminie Polska Cerekiew 
 
13. Informacja radnego powiatowego z prac Rady Powiatu. 
 
14. Wolne wnioski. 
 
15. Zakończenie obrad. 
 
Ad.1 
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę 
porządku obrad. 
PoniewaŜ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady 
przystąpił do jego realizacji. 
 
Ad.2  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu z sesji, 
która odbyła się 22 kwietnia 2010 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści. PoniewaŜ 
nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 9 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych  
 
 



Ad.3  
Wójt Gminy Krystyna Helbin przedstawiła obecnym informację o realizacji uchwał i 
wniosków przyjętych na ostatniej sesji / informacja jest załącznikiem do protokołu /. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi do przedstawionej informacji. 
PoniewaŜ nikt nie miał pytań i nie wniósł Ŝadnych uwag Przewodniczący stwierdził, Ŝe 
informacja została przyjęta. 
 
Ad.4 
 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 
projektu pn. „Praca szansą na lepsze Ŝycie” w ramach priorytetu VII, Działania 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc 
przedstawienie opinii komisji. 
Radna Anetta Sałacka Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna /opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają pytania bądź uwagi, co do projektu uchwały. 
PoniewaŜ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 
i poddał go pod głosowanie.  
Głosowało 9 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXIX/196/2010 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Praca szansą na 
lepsze Ŝycie” w ramach priorytetu VII, Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.5  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w 
budŜecie gminy na 2010r omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Radna Anetta Sałacka Przewodnicząca Komisji d/s. Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, ze wspólna opinia komisji jest pozytywna /opinia jest załącznikiem do 
protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy ktoś ma jakieś pytania lub uwagi, co do projektu 
uchwały. 
PoniewaŜ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 
i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 9 radnych. Za głosowało – 8 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 1 
radny. 
Uchwała Nr XXIX/197/2010 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2010 r. jest 
załącznikiem do protokołu.   
 
Ad.6 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze oraz 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 
omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 



Radna Anetta Sałacka Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna /opinia komisji jest załącznikiem do protokołu/  
Radna Beata Artuna- czy prace na „Lamikowcu” zostaną skończone w terminie 
Wójt Gminy – nie będzie przesunięcia terminu, więc będzie to wykonane, a jak nie to wtedy 
naliczymy kary umowne. 
Radna Beata Artuna – czy na boiska we Wroninie będzie ogłoszony przetarg 
Wójt Gminy – będzie to robione bez przetargu w inny sposób, będą prowadzone negocjacje 
Radna Beata Artuna – a czy zmieścimy się w terminie 
Wójt Gmin – tak boisko będzie gotowego nowego roku szkolnego. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 10radnych. Za podjęciem głosowało – 10 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych 
Uchwała Nr XXIX/198/2010 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budŜetu Gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla 
Policji omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Anetta Sałacka Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest za łącznikiem do protokołu /. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi lub pytania, co do projektu 
uchwały. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 
pod głosowanie. 
Głosowało – 10 radnych. Za podjęciem głosowało – 10 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwala Nr XXIX/199/2010 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i 
zbywania udziałów lub akcji omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Anetta Sałacka Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna / opinia jest załącznikiem do protokołu / 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania lub uwagi do projektu 
uchwały. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało – 10 radnych. Za podjęciem głosowało – 10 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała nr XXIX/200/2010 w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów lub akcji jest załącznikiem do protokołu. 
 
 
 



Ad.9  
Przewodniczący Rady -projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości była omawiana 
na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Anetta Sałacka – Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi do projektu uchwały. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 10 radnych. Za podjęciem glosowało – 10 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych 
Uchwała Nr XXIX/201/2010 w sprawie sprzedaŜy działki jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu omawiany był 
na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Anetta Sałacka Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, 
ze wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu / 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi do projektu uchwały. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 10 radnych. Za podjęciem głosowało – 10 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych 
Uchwała nr XXIX/202/2010 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest załącznikiem do protokołu  
 
Ad.11 
Przewodniczący Rady - uchwała w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z budŜetu państwa na 
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013 omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Anetta Sałacka Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia komisji jest załącznikiem do protokołu /. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało – 11 radnych. Za podjęciem głosowało – 11 radnych, przeciw – 0 radnych 
wstrzymało się – 0 Radnych. 
Uchwała Nr XXIX/203/2010 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z budŜetu państwa na 
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013 jest załącznikiem do protokoły 
 
 
Ad.12.                                                                                                                                              
Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w gminie Polska Cerekiew 
otrzymaliście państwo do domu proszę, więc o dyskusję 
Radna Maria Wawrzynek – urząd pracy ani razu nie dzwoni do zakładu, aby kogoś zatrudnić 
Radny Włodzimierz Karliński – w naszej gminie jest 4,5% bezrobotnych na 12% w skali roku 
i uwaŜam, Ŝe nie jest to duŜo. 



PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe sprawozdanie 
zostało przyjęte. 
 
Ad.13.                                                                                                                                                 
Radna Beata Artuna w imieniu radnego powiatowego Pana Mirosława Andrejczuka 
poinformowała, Ŝe na ul. Konarskiego i Ligonia będą namalowane pasy oraz będzie robiona 
dalsza część chodnika w miejscowości Grzędzinie. 
 
Ad.14.                                                                                                                                                   
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Radny Włodzimierz Karliński – do czego ma słuŜyć plac przed szkołą 
Wójt Gminy – będzie on słuŜył apelom i róŜnym występom dzieci  
Radny Włodzimierz Karliński – ja tam chodzę i widzę, co tam dzieci wyrabiają, to woła o 
pomstę do nieba na przerwie dzieci wychodzą i tam biegają 
Wójt Gminy – ja tutaj nie widzę zagroŜenia, dzieci i młodzieŜ muszą się nauczyć korzystać z 
róŜnych obiektów . W wielu szkołach są podobne place i nikt nie ma Ŝadnych uwag i myślę, 
Ŝe w naszej szkole teŜ tak będzie.  
Radna Maria Wawrzynek – jak dalej wygląda sprawa z garaŜami przy szkole 
Wójt Gminy  - musimy się zastanowić jak ten problem rozwiązać 
Radny Włodzimierz Karliński – chodzi o piasek Pani mówiła, Ŝe jest juŜ dobrze, ale znów 
jechał samochód z piaskiem 
Wójt Gminy –być moŜe wcześniej było juŜ coś zakupione i dlatego teraz jechał 
Sołtys Maria Kachel – ja mogę powiedzieć, Ŝe juŜ nie jeŜdŜą 
Radna Beata Artuna – chodzi mi o zbiornik na ul. Polnej w Grzędzinie pokrywa jest bardzo 
skorodowana i naleŜy to zabezpieczyć, bo jest to niebezpieczne 
Radny Waldemar Majnusz – chodzi mi o tereny pod wiatraki. Czy nie moŜna by było 
zaprojektować w Witosławiach 
Wójt Gminy - to nie moŜna od razu to trzeba duŜo procedur 
Przewodniczący Rady – to jest cała procedura, która trwa bardzo długo 
Pani Ilona Dapa – jak dalej z placami zabaw 
Skarbnik Gminy – są w trakcie zamawiania 
Radna Maria Wawrzynek – było szczepienie psów. Czy jest to weryfikowane 
Wójt Gminy – tak Pani Jahn na bieŜąco to weryfikuje. Powiatowy Lekarz Weterynariami ma 
wszystkie listy psów, które zaszczepiono i na podstawie tych list jest prowadzona 
weryfikacja. 
Radna Anetta Sałacka – we wrześniu będzie komisji. Czy nie naleŜało by zaprosić 
dyrektorów szkół, bo wyniki egzaminu były poniŜej średniej wojewódzkiej 
Przewodniczący Rady – sami tego problemu nie rozwiąŜemy, ale moŜemy zaprosić 
dyrektorów 
 
Ad.15.  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zamknął dwudziestą dziewiątą sesję Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi 
 
Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 
Lucja Kuehnhardt                                                                            Jerzy Kołeczko 
 
 


