
 
Protokół 

obrad III Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 
w dniu 28.12.2010 r. 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 28 grudnia 2010 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady trzeciej Sesji Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi”, który również 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 15 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
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. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIV/222/2010 z dnia 
10.11.2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
4. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/131/2004 z dnia 26 
listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego. 
- przedstawienie opinii komisji  
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały  
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2011. 
- przedstawienie opinii komisji 
- przedstawienie opinii RIO  



- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2015                                                                                    
- przedstawienie opinii komisji 
- przedstawienie opinii RIO  
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
\ 
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010 rok. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/202/2010 z dnia 24 czerwca 2010 
r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/203/2010 z dnia 24.06.2010 r. w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2010 r. działań 
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w 
spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 
Polska Cerekiew i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
 
 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których 
niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 



 
12. Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania przekształcenia poprzez likwidację 
działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-
Reumatologicznych z siedzibą w Kup. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
13. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
 
14. Zakończenie obrad. 
 
Ad.2 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  omawiany był na komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Oświaty, Kultury  i Sportu poinformował, że wspólna 
opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.3                                                                                                                                 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 
XXXIV/222/2010 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości omawiany był na komisji.                                                                                 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
  
Ad.4                                                                                                                                   
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 
XVI/131/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji 
oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego 
omawiany był na komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 



Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
  
Ad.5                                                                                                                             
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Polska Cerekiew 
na rok 2011 omawiany był na komisji.                                                                               
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Tadeusz Smykała – poczułem niedosyt kwota 60 tyś. na promocję jest troszeczkę 
enigmatyczna. Co się na to składa i jakie jeszcze będą środki na promocję. 
Sekretarz Gminy – w tej kwocie mieści się wydawanie Floriana, gazety tj. Lokalna, 
Wrocławianin, Silesia, Radio Park gdzie dajemy tam co jakiś czas różne ogłoszenia oraz 
folder, który będzie nas kosztował 20 tyś. zł. Chcemy wydać folder dwu lub trzy języczny. Do 
tej pory wynosiło nas to około 40 tyś. zł., a teraz dodaliśmy 20 tyś. na folder. 
Radny Tadeusz Smykała – ile kosztuje jeden Florian 
Sekretarz Gminy – miesięcznie Florian kosztuje 1600 zł. 
Przewodniczący Rady – czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi, co do projektu budżetu na 
2011 rok.  
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 9 radnych, przeciw – 2 radnych, 
wstrzymało się – 3 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu.   
 
Ad.6                                                                                                                                              
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2011 – 2015  omawiany był na komisji.                                                                                 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 2 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010 rok.  
omawiany był na komisji.                                                                                                    
Skarbnik Gminy – poinformowała, że od ostatniej komisji niewiele się zmieniło i 
przedstawiła zmiany w  projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2010 rok..                                                                                                      
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 



Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/202/2010 z 
dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu omawiany był na komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/203/2010 z 
dnia 24.06.2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2010 r. 
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej omawiany był 
na komisji.                                                                                                                          
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Polska Cerekiew i jej jednostkom podległym oraz warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną Europejskiej omawiany był na komisji.                                                                                                                          
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 



Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.11 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków 
budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2010.omawiany był na komisji.                                                                                                                          
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.12 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie zaopiniowania przekształcenia poprzez 
likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali 
Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup omawiany był na komisji.                                                                                                                          
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.13 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Wójt Gminy – poinformowała, że z dniem 20.12.2010 r. zarządzeniem Wójta Gminy 
powołała Panią Anettę Sałacką, jako pełnomocnika Wójta Gminy ds. promocji gminy oraz 
współpracy ze środkami masowego przekazu. Funkcje tą będzie pełniła jako wolontariusz. 
Pan Andrzej Sałacki – mam pytanie do Pana Piróga odnośnie nie otrzymania odpowiedzi na 
piśmie na zadane pytania na poprzedniej sesji. 
Radny Bronisław Piróg – podtrzymuję to, co powiedziałem na komisji 
Pana Andrzej Sałacki – przyjmuję tę odpowiedź jako śmieszną. Wydaje mi się, że radny Piróg 
i Redaktor Naczelny Laufra to ta sama osoba. Te rzeczy o które pytamy to sprawy społeczne 
dotyczące naszej gminy i jeżeli ktoś przestawia je nierzetelnie to właśnie tu na sesji jest 
miejsce, aby je oceniać i dementować. Chciałem również powiedzieć, że w Laufrze ukazują 
się nierzetelne artykuły. Mam pytanie do Pana Piróg opisywał Pan w Laufrze „”Tak 
przygotowanego wniosku ja też bym nie podpisał. O jaki wniosek chodziło, albo Pan nie 
zdaje sobie sprawy co pisze, albo pisze inna osoba, a Pan się tylko podpisuje. Chciałem się 
również odnieść do pracy Pana Jarosława Jurkowskiego w komisji wyborczej. Wydawało by 
się, że obecność dziennikarza w komisji oznacza szczególną troskę o etykę postępowania i 
bezstronność. Niestety osoba Pana Jurkowskiego zawiodła w tym punkcie i została podjęta 



uchwała jednogłośnie przez członków komisji wszystkich komitetów wyborczych na 
krytyczne zachowanie Pana Jurkowskiego w trakcie wyborów. Również w Lokalnej Pan 
Jurkowski pisał nierzetelne artykuły. Chcę zgłosić wniosek, aby zwrócić się do Redaktora 
Naczelnego Gazety Lokalnej o zmianę Pana Jurkowskiego jako dziennikarza obsługującego 
naszą gminę ze względu na wątpliwą etykę dziennikarską, nierzetelność, stronniczość  
Radny Włodzimierz Karliński – ja rozumiem, że wystąpienie Pana Sałackiego  było jak 
wystąpienie rzecznika komisji wyborczej 
Przewodniczący Rady – ta informacja GKW wisiała na tablicy  w urzędzie i jest to dyskusja 
na temat tej informacji 
Radny Bronisław Piróg – jeżeli komuś coś się nie podoba to niech nie czyta Laufra. 
Wójt Gminy – daliśmy się po to wybrać, aby pracować dla dobra gminy, a nie pisać wszystko 
co nieprawdziwe. Ani razu nie spotkałam ani jednego pozytywnego artykułu o radzie ani o 
gminie czy to w Laufrze  czy w Lokalnej. Dlaczego my mamy być zawsze najgorszą gminą. 
Mamy piękny budynek Ajaxu, plac przed urzędem, wyremontowaną szkołę. Która gmina robi 
sylwestra. Ja mam odezwę do mediów piszmy prawdę, bo każdy z nas popełnia błędy. 
Obowiązkiem radnego jest praca na rzecz gminy, a tu czarny pijar się gnieździ. Ostatni ptak 
który w swoje gniazdo kole, wręcz pisze Pan kłamstwa. 
Radny Bronisław Piróg – ja odbieram to jak atak, ale uważam, że nie kłamię 
Wójt Gminy – to jest Pana własne zdanie, a prawda jest zupełnie inna. 
Radny Tadeusz Smykała – to jest prawda, święta prawda 
Pan Józef Szynol – Panie Piróg gdzie jest potok Dzielniczka bo u nas takiego nie ma. 
Pani Urszula Kochoń – w imieniu sołtysów życzymy wszystkiego najlepszego na 
nadchodzący nowy rok. Dziękujemy urzędowi za dobrą współpracę 
Wójt Gminy – po chwili prawdy chciała bym, aby nasza praca, wspólna praca układała się 
bardzo dobrze. Życzę Panu Pirogowi sukcesów chociaż jednego. Życzę wszystkim  zdrowia, 
szczęścia w tym nadchodzącym nowym roku. 
 
Ad.14 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zamknął obrady trzeciej sesji Rady Gminy Polska 
Cerekiew. 
 
 
Protokołowała                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 
Lucja Kuehnhardt                                                                        Jerzy Kołeczko 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        


