
Protokół 
obrad III Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 30.12.2014 roku 
 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 30 grudnia  2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy 
Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady trzeciej  Sesji Rady Gminy  Polska Cerekiew”, 
który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli: radni,  sołtysi, Wójt Gminy Krystyna Helbin, Skarbnik Gminy Maria 
Wieczorek-Juzwiszyn   
 
Listy obecności są załącznikiem do protokołu. 
 
W sesji Rady Gminy udział wzięło 14 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 
przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 
 
Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Lucję Kuehnhardt, której kandydatura została przyjęta 
jednogłośnie.    
 
 
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku. 
 
 
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. 
 
    - odczytać treść ślubowania i wywołać radnego 
 
    - wywołany radny wstaje i wypowiada słowo „ślubuję” 
       lub zwrot „ślubuję tak mi dopomóż Bóg” 
 
3. Przyjęcie protokołów  z poprzednich sesji. 
 
4. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2015 rok. 
- przedstawienie opinii komisji 
- przedstawienie opinii RIO w Opolu 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
- przedstawienie opinii komisji 
- przedstawienie opinii RIO w Opolu 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 



8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2015. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały   
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2015.  
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 
lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.  
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 
4.12.2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Polska Cerekiew oraz  ich składów 
osobowych . 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
  
12. Sprawozdanie Wójta Gminy o stanie gminy. 
 
13. Informacja Przewodniczącego o działalności Rady Gminy w 2014 roku. 
 
14. Wolne wnioski. 
 
 
Ad.1 
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę porządku 
obrad. 
Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady przystąpił do 
jego realizacji. 
 
Ad.2     
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko poinformował zebranych, że zgodnie z art. 23a ustawy o 
samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny ma obowiązek złożyć 
ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty, wywołany radny powstaje 

i wypowiada słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż 
Bóg”. 
Następnie zwrócił się do radnego o powstanie i odczytał rotę ślubowania : 
”Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuj ę uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców”.  
Wyczytany radny  Roland Syrzysko złożył ślubowanie – ślubuję, tak mi dopomóż Bóg 
Przewodniczący Rady Jerzy  Kołeczko  stwierdził, że nowo wybrany radny, który złożył 
ślubowanie, objął mandat radnego Rady Gminy Polska Cerekiew.  
 
 
Ad.3  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu z sesji z dnia 
28.11.2014 r. oraz 4.12.2014 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do ich treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 
uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 



Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 głosów  
 
Ad.4 
Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał i wniosków przyjętych 
na sesji w dniu 04.12.2014 r.                             
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub wnosi uwagi co do przedstawionej informacji. 
Ponieważ nikt nie miał pytań i nie wniósł żadnych uwag Przewodniczący stwierdził, że informacja 
została przyjęta. / informacja jest załącznikiem do protokołu /. 
 
Ad.5 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił  uchwałę nr 597z dnia 10 grudnia 2014 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o 
przedłożonym projekcie budżetu na 2015 rok /pozytywna opinia jest załącznikiem do protokołu/. 
Następnie Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych komisji 
rady. 
Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu Pani Maria Wawrzynek 
poinformowała radnych, że wspólna opinia komisji o przedstawionym projekcie budżetu na 2015 rok 
jest pozytywna.   /opinia jest załącznikiem do protokołu/. 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko otworzył dyskusję.  
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
budżetu gminy na 2015 rok i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 
się od głosu – 0 głosów. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 
Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2015 rok 
jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.6                                                                                                                           Przewodniczący 
Rady Jerzy Kołeczko przedstawił uchwałę nr 598 z dnia 10 grudnia 2014 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej/ opinia jest załącznikiem do protokołu/. 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych 
komisji rady. 
Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu Pani Maria Wawrzynek 
poinformowała radnych, że wspólna opinia komisji o przedstawionym projekcie uchwały o 
wieloletniej prognozie finansowej jest pozytywna.   /opinia jest załącznikiem do protokołu/. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod 
głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów.  
Uchwała nr III/13/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej jest załącznikiem do 
protokołu.  
 
 
Ad.7 
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2014 rok. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /.  
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych 
komisji rady.  
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała radnych, że opinia komisji jest 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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 



Uchwała nr III/14/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014 
jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew omawiany był na wspólnym posiedzeniu 
stałych komisji rady. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Radna Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu 
uchwały. 
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało –15 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała nr III/15/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu.   
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady projekt uchwały sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2015 omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o 
przedstawienie opinii komisji. 
Radna Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu 
uchwały. 
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało –15 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała nr III/16/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2015 jest załącznikiem do protokołu.  

 
Ad.10 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
na okres powyżej 3 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
omawiany by na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o przedstawienie opinii 
komisji. 
Radna Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu 
uchwały. 
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało –15 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała nr III/17/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 
3 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy jest załącznikiem do 
protokołu.  
 
Ad.11 
Przewodniczący Rady  – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady 
Gminy Polska Cerekiew z dnia 4.12.2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Polska 
Cerekiew oraz  ich składów osobowych. W związku z tym, że od dzisiejszej sesji mamy nowego 
radnego, który musi brać udział w pracach jednej z komisji, dlatego zachodzi potrzeba zmiany 
uchwały. Rozmawiałem z Panią Anetą Piela która, była w dwóch komisjach i wyraziła zgodę, że 
rezygnuje z pracy w Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu w związku z tym proponuje na 
jej miejsce radnego Rolanda Serzysko który wyraził zgodę.                                                                                                                       



Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu 
uchwały. 
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało –15 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała nr III/18/2014 w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 
4.12.2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Polska Cerekiew oraz  ich składów 
osobowych jest załącznikiem do protokołu jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.12  
Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym sprawozdanie o stanie gminy. Obecni nie 
wnieśli uwag i przyjęli przedstawione sprawozdanie./sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu/. 
  
Ad.13 
Przewodniczący Rady przedstawił obecnym informację z działalności rady za 2014 rok.          / 
informacja jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad.14 
W wolnych wnioskach  poruszono następujące sprawy: 
Radna Maria wawrzynek – chodzi mi o odśnieżanie Dlaczego nie ma ogłoszonego przetargu? 
Wójt Gminy – jest to zadanie z wolnej ręki i naszą gminę obsługuje firma „Ruzik” 
Radna Maria Wawrzynek – czy od nowego roku coś się zmieniła z kubłami 
Wójt Gminy – nic się nie zmieniło bo w tej chwili brązowy kubeł jest na popiół, a od maja będziemy 
dawać do tych kubłów odpady zielone 
 
Ad.15 
Przewodniczący Rady zamknął obrady trzeciej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 
 
 
Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 
Lucja Kuehnhardt 
                                                                                                          Jerzy Kołeczko 
                                                                           
 
 


