
Protokół nr XXXI/2010 
z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 23 sierpnia 2010 r. 
 
 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 23 sierpnia 2010 r. dokonał o godz. 8.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady trzydziestej pierwszej Sesji Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi”, który równieŜ przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli: radni, sołtysi, Wójt Gminy – Krystyna Helbin, Sekretarz 
Gminy – Urszula Golisz, Skarbnik Gminy Maria Wieczorek – Juzwiszyn. 
 
W sesji Rady Gminy udział wzięło 14 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Nieobecni byli: radny Joachim Zemełka. 
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. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2010 rok. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/202/2010 z dnia 24.06.2010 r. w 
sprawie zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nasza szansa na lepszą przyszłość” 
 
6.Wolne wnioski. 
 
 
  
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 5 sierpnia 2010 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści. PoniewaŜ nikt 
nie wniósł uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych 
 
Ad.3 
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 
2010 rok. 
Wójt Gminy – w ogłoszonym przetargu na budowę boiska „Orlik” w Zakrzowie wpłynęły 
cztery oferty. Ceny trzech ofert były niŜsze niŜ zakładaliśmy, ale próbka trawy jaką dołączyli 
jest produkcji chińskiej, natomiast czwarta oferta oferuje trawę jaką mieliśmy w specyfikacji, 
ale jest wyŜsza niŜ zakładaliśmy. Jak wiecie procedury ofertowe trwają bardzo długo, dlatego 
proponuję, aby nie uniewaŜniać przetargu a dołoŜyć pieniędzy firmie, która wygrała ten 
przetarg.  
Radna Maria Wawrzynek – te 100 tyś to po przetargu 
Wójt Gminy – tak. Myśmy zaznaczyli w specyfikacji, ze nie chcemy chińskiej trawy, bo po 
roku ta trawa się rozlatuje, a lepiej dołoŜyć pieniędzy i mieć dobra trawę taka jak chcemy. 
Radna Beata Artuna – a co z tym odrolnieniem tego Orlika 
Wójt Gminy – Zarząd Województwa obniŜył nam o 30%, nie zawsze płaciliśmy za 
odrolnienie, ale tylko wtedy jak robiliśmy za własne pieniądze, natomiast jak robimy ze 
środków unijnych to musimy płacić. Były kilkakrotnie prowadzone rozmowy, bo nam 
praktycznie się nienaleŜny, bo mamy 1 i 2 klasę ziemi. Grunty otrzymaliśmy za darmo, 660 
tyś dostaliśmy dofinansowania. MoŜna by myło uniewaŜnić przetarg, ale procedury 
przetargowe trwają bardzo długo.  
Radny Majnusz Waldemar – ile jest gwarancji na tą trawę 
Wójt Gminy – gwarancja jest na 5 lat 
Radna Beata Artuna – ile będzie kosztował ten Orlik 
Skarbnik Gminy – Orlik będzie kosztował 1366 tyś zł. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś z obecnych ma jeszcze jakieś uwagi lub pytania. PoniewaŜ 
nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 
pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. Za podjęciem głosowało – 10 radnych, przeciw – 1 
radnych, wstrzymało się – 3 radnych 
 
Ad. 4 
Skarbnik Gminy –omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/202/2010 z  
dnia 24.06.2010 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Został zmieniony jeden paragraf, chodzi 
o to, Ŝe ban Ŝąda zabezpieczenia 200%, dlatego zachodzi konieczność zmiany i podjęcia 
uchwały. 
Radna Maria Wawrzynek – bankom się juŜ przewraca 
Skarbnik Gminy – tak bank wymaga, ale mamy poŜyczkę na 2,5% 
Wójt Gminy – prywatnym banki tak szybko dają poŜyczkę, a od gmin Ŝądają tyle 
zabezpieczeń i róŜnych dokumentów.                                                                                                                        
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do przedstawionego 
projektu uchwały. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 



Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 1 radny 
Uchwala jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.5 
Wójt Gminy – Szkoła Polska Cerekiew i Wronin złoŜyły projekt na 403 tyś., który został 
oceniony pozytywnie. Za chwilę będzie podpisywana umowa i wymagana jest uchwala, 
dlatego powinniśmy dzisiaj podjąć taką uchwałę 
Radna Anetta Sałacka – z pieniędzy tego projektu wszystkie dzieci pojadą na zieloną szkołę 
i tym paniom naleŜy pogratulować. Dla większości rodziców było by to niemoŜliwe, aby 
dziecko jechało na zieloną szkołę. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma jakieś pytania lub uwagi,co do przedstawionego projektu 
uchwały. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radych. Za podjęciem głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.6 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Radna Beata Artuna – co z tymi kursami PKS-u 
Wójt Gminy – na dzień dzisiejszy nie mam ile dzieci jeździ do szkoły do Raciborza. Ja bym 
od Was chciała listę dzieci, do jakich szkół chodzą, aby móc rozmawiać z PKS-em 
Przewodniczący Rady – jak będzie lista dzieci to pojadę do starostwa 
Radny Majnusz Waldemar – jak wygląda sprawa wiatraków 
Wójt Gminy – zmieniły się przepisy i do końca września znowu się to przedłuŜy. 
Wójt Gminy – czy pan widział, co zrobiono na nowo zrobionej drodze polnej  
Radny Majnusz Waldemar – nic mi nie wiadomo 
Wójt Gminy – Pan Czerner z Witosławic przy swoim polu odrąbał kilofem czy teŜ przyorał  
kawałek odcinka nowo zrobionej drogi 
Radny Majnusz Waldemar – to nie wolno pobłaŜać 
Wójt Gminy – to będzie sprawa prokuratorska 
Radna Maria Wawrzynek – jak wygląda sprawa przetargu na drogę Wronin – Łaniec 
Wójt Gminy – na dniach będzie podpisana umowa z firmą, która wygrała przetarg i na dniach 
wejdą na budowę. 
Radna Anetta Sałacka – dostaliśmy fundusze na remont zamku w Polskiej Cerekwi jest to 
wielki sukces. Chciałabym się dowiedzieć jak to będzie 
Wójt Gminy – w kwietniu złoŜyliśmy wniosek na dokumentację na dokumentację i 
dostaliśmy 5 mln. zł. Projektowanie będzie trwało około jednego roku. Mieliśmy juŜ 
konserwatorów. Najpóźniej w 2012 roku chcielibyśmy rozpocząć prace remontowe. Cały 
projekt wynosi 6 mln. z czego 5 mln. ze środków unijnych. Jest to wielki sukces, aby 
uratować ten zamek. Myślę, Ŝe za 3 – 4 lata by ten zamek nie przetrwał, bo w kaŜdej chwili 
moŜe się zawalić. 
Przewodniczący Rady – jest to ogromny sukces jak wiecie mamy w tym roku bardzo duŜo 
inwestycji na, które Pani Wójt pozyskała środki z unii i dlatego naprawdę trzeba to docenić. 
JeŜeli ktoś będzie widział czy słyszał, Ŝe coś się dzieje w ruinach zamku proszę to zgłaszać na 
policję. 
Radny Jan Cieślak – kiedy plac zabaw będzie zagrodzony. 
Wójt Gminy – plac zabaw jest częścią duŜego projektu, dlatego na razie nie będzie ogrodzony 



Radna Anetta Sałacka – czy jak powstanie Orlik to czy będzie tam gospodarz. 
Wójt Gminy – tak to będzie wychowawca wychowania fizycznego 
 Radna Anetta Sałacka – jak wygląda sprawa Lamikowca 
Wójt Gminy – wewnątrz budynek jest praktycznie przed malowaniem, lada dzień firma ma 
robić na elewację 
 
      
Ad.7  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zamknął trzydziestą pierwszą sesję Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi 
 
 
Protokołowała 
 
Lucja Kuehnhardt 
 


