
                                                                       PROTOKÓŁ nr XV/2004  
                                                       z obrad sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  
                                                                           w dniu 27.09.2004r  
 
 
Obrady sesji rozpoczęto o godz.1430.  
Obecni na obradach sesji zgodnie z listą obecności tj. 13 radnych. Dwóch radnych Pani Wawrzynek Maria i Pan 
Komorek Rajmund  było nieobecnych.  
 
Porządek sesji :  

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
2. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.  
3. Ocena wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2004r.  
4. Informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.  
5. Informacja Wójta Gminy za I półrocze z wykonania uchwały nr XIII/104/2004 z dnia 29.04.2004r. 
6. Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2004 rok.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy za 2004r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XIV/107/2004 Rady Gminy w Polskiej 

Cerekwi z dnia 30.06.2004r w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2004 rok.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Polska 

Cerekiew. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Polska Cerekiew.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XII/94/2004 Rady Gminy z dnia 

09.02.2004r w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska na 2004 rok.  

16. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy jak równieŜ moŜliwości przeciwdziałania bezrobociu. 
17. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.  
18. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.  
 
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przywitał wszystkich obecnych na sesji radnych i sołtysów. 
Następnie otworzył obrady sesji stwierdzając prawomocność co do podejmowania uchwał. Na sekretarza 
sesji wybrano panią Lucję Kuehnhardt.  Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku obrad i 
zawnioskował o wprowadzenie do porządku punktu : Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy jak 
równieŜ  moŜliwości przeciwdziałania bezrobociu i poddał wniosek pod głosowanie gdzie przyjęto go 
jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił obecnym  projekt porządku obrad z dodatkowym 
punktem i poddał go pod głosowanie gdzie porządek przyjęto jednogłośnie.  
 
Ad.1 Protokół obrad poprzedniej sesji został wyłoŜony na sali obrad. Przewodniczący Rady Pan Kasper 
Leonard stwierdził, Ŝe poniewaŜ  nikt nie wniósł uwag co do protokołu  uwaŜa protokół za przyjęty.  
  
Ad.2  Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym informację z realizacji uchwał i wniosków 
podjętych na poprzedniej sesji. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawioną informację.  
 
Ad.3  Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym pokrótce sprawozdanie z wykonania 
budŜetu  gminy  za I półrocze 2004r. Ponadto Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe wykonanie planu w I półroczu jest 
niŜsze, a to ze względu nam to, Ŝe wszystkie wielkie inwestycje są planowane do zakończenia w II półroczu 
bieŜącego roku. Następnie Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu  Pani Kochoń Urszula 
przedstawiła pozytywną opinię stałych komisji rady jak równieŜ  Pan Kołeczko Jerzy Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej przedstawił radnym pozytywną opinię komisji. Następnie Przewodniczący Rady Pan 
Kasper Leonard przedstawił obecnym pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
odnośnie wykonania budŜetu  za I półrocze. UwaŜam, Ŝe wykonanie budŜetu jest prawidłowe zawsze 
wykonanie planu jest niŜsze w pierwszej połowie tak było i w latach poprzednich. PoniewaŜ nikt z 
obecnych nie wniósł uwag Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard poddał sprawozdanie pod głosowanie  
gdzie sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.  
 



Ad.4 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym krótką informację o złoŜonych 
oświadczenia majątkowych przez radnych. Oświadczenia majątkowe złoŜyło 12 radnych , gdzie  
stwierdziłem, Ŝe są w miarę poprawne. Oświadczenia te przesłano do Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-
KoŜlu i ogłoszono je w Biuletynie Informacji Publicznych. Dwóch radnych nie złoŜyło oświadczeń dlatego 
teŜ  nie wypłaca  im się diet za udział w sesji jak równieŜ w posiedzeniach komisji. Informacja została 
przyjęta przez radnych.  
 
Ad.5  Sekretarz Gminy Pani Golisz Urszula przedstawiła obecnym informację za I półrocze z realizacji 
uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi nr XIII/104/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2004 r.”  Obecni nie wnieśli uwagi przyjęli 
przedstawioną informację.  
 
Ad.6 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard poinformował radnych o planowanej kontroli Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu, która trwała od 1 kwietnia do 3 czerwca 2004r. W dniu 10.08.2004r 
otrzymałem do wiadomości wnioski pokontrolne. W międzyczasie  ukazały się 4 artykuły prasowe 
/niepochlebne/ dotyczące tej kontroli. Termin wykonania zaleceń RIO wyznaczyło na 30.08.2004r. Wójt 
Gminy w dniu 26.08.2004r wysłał pismo dotyczące wykonania zaleceń pokontrolnych. Komisje 
analizowały zalecenia wraz z odpowiedziami. Komisje jednogłośnie podjęły stanowisko w sprawie wyniku 
kontroli RIO w Opolu. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił stanowisko rady  i poddał  pod 
głosowanie, gdzie stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie./Stanowisko rady jest załącznikiem do 
protokołu/. Radni postanowili, aby stanowisko rady opublikować w Biuletynie Informacji Publicznych. 
 
Ad.7 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym propozycje zmian budŜetu gminy na 2004 
rok. Obecni nie wnieśli uwag co do przedstawionych propozycji zmian. Następnie Przewodniczący Rady 
Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 
2004 rok i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XV/120/2004 jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.8 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym propozycje zmian w budŜecie gminy na 
2004 rok. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawione propozycje zmian. Następnie Przewodniczący 
Rady Pan Kasper Leonard przedstawił projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 
2004 rok i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XV/121/2004 jest 
załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.9 Wójt Gminy  Pani Krystyna Helbin udzieliła wyjaśnień odnośnie dokonania zmiany uchwały nr 
XIV/107/2004 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2004 rok. Obecni nie wnieśli Ŝadnych 
uwag co do przedstawionych wyjaśnień. Następnie Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił 
obecnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XIV/107/2004 Rady Gminy w Polskiej 
Cerekwi z dnia 30.06.2004r w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2004 rok i poddał uchwałę 
pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XV/122/2004 jest załącznikiem do 
protokołu.  
 
Ad.10 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym propozycję sprzedaŜy nieruchomości we 
wsi Łaniec. Obecni nie wnieśli uwag co do przedstawionej propozycji sprzedaŜy nieruchomości. Następnie 
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości  i poddał  uchwałę pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr 
XV./123/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.11 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym propozycję sprzedaŜy nieruchomości  w 
Polskiej Cerekwi /dawna siedziba GS oraz działka obok budynku/. Obecni nie wnieśli uwag co do 
przedstawionej propozycji sprzedaŜy nieruchomości. Następnie Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard 
przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości i poddał go pod głosowanie 
gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XV/124/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.12 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym propozycje nabycia nieruchomości 
wyjaśniając, Ŝe chodzi o drogi dojazdowe do pól. Obecni nie wnieśli uwag co do przedstawionych 
propozycji nabycia nieruchomości. Następnie Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił 
obecnym projekt uchwały o nabyciu nieruchomości i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. /Uchwała nr XV/125/2004 jest załącznikiem do protokołu.  



Ad.13 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin udzieliła obecnym wyjaśnień dotyczących zmiany uchwały w 
sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego. Była moŜliwość złoŜenia wniosku na budowę boisk 
sportowych, gdzie wkład własny wynosi 5% tj. 10 tyś. zł. Panel ekspertów przy ocenie wniosku bierze pod 
wzgląd wieloletni program inwestycyjny dlatego teŜ potrzebna jest zmiana tej uchwały. Ponadto dochodzi 
remont szkoły  gdzie musimy wprowadzić vat dlatego ta zmiana, jest to niezaleŜne od nas i na pewno wiele 
razy trzeba będzie wprowadzać zmiany w tym programie inwestycyjnym. Przewodniczący Rady Pan Kasper 
Leonard zapytał jaki remont będzie robiony w szkole. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe będzie wymiana stolarki 
okiennej, następnie ocieplanie budynku , a w przyszłym roku planujemy więźbę i remont dachu przy czym 
powstaną nowe sale. Jesteśmy na ukończeniu odnawialnych źródeł. JeŜeli chodzi o stolarkę okienną to 
mamy złoŜony na to zadanie wniosek w PAOW. Wymiana okien będzie robiona klasami  i myślę, Ŝe nie 
będzie większych uciąŜliwości. Obecni nie wnieśli uwag co do przedstawionych wyjaśnień. Następnie 
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr VII/64/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 sierpnia 2003r w sprawie wieloletniego 
programu inwestycyjnego dla gminy Polska Cerekiew i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. Uchwała nr XV/126/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.14 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin wyjaśniła obecnym Ŝe zmiana Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 
dotyczy tego samego co omawiane było w poprzednim punkcie. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł uwag 
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XIV/115/2004 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30.06.2004r w sprawie uchwalenia Planu 
Rozwoju Lokalnego Gminy Polska Cerekiew i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. Uchwała nr XV/127/2004 jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.15 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym  propozycje zmian planu przychodów i 
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004 rok. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł 
uwag co do przedstawionych propozycji zmian Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił 
projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XII/94/2004 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z 
dnia 09.02.2004r w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska na 2004 rok i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr 
XV/128/2004 jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.16 Sekretarz Gminy Pani Golisz Urszula przedstawiła obecnym informację o stanie bezrobocia na 
terenie gminy. Radni stwierdzili, Ŝe nastąpił wzrost bezrobocia w stosunku do roku poprzedniego, a 
spowodowane jest to zwolnieniem duŜej grupy pracowników z Cukrowni „Cerekiew”. Pan Rojek Janusz 
stwierdził, Ŝe mimo ofert pracy na terenie gminy nie wszystkim bezrobotnym odpowiadają. Przedstawiona 
informacja została przyjęta przez radnych.  
 
Ad.17 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin złoŜyła informację z pracy wójta między sesjami : odbyły się 
posiedzenia komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzono rozmowy na temat 
sprzedaŜy budynku przy ul. Rynek 2, organizacja doŜynek gminnych, które odbyły się w miesiącu wrześniu, 
organizacja koncertu w kościele parafialnym w Grzędzinie, uczestnictwo w posiedzeniach Związku Gmin 
Śląska Opolskiego oraz wykonywanie bieŜącej pracy. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawioną 
informację.  
 
Ad.18 W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy : Pan Kołeczko Jerzy Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej poinformował obecnych, Ŝe na posiedzeniu komisji podjęto decyzję, aby we własnym gronie 
odpowiadać sobie na artykuły ukazujące się w prasie lokalnej. Chodzi nam o to, aby wszyscy jednakowo 
odpowiadali jak będzie ktoś pytał. Jak wiemy wszystko obraca się przeciwko Pani Wójt i kolegi 
Andrejczuka, a dlaczego oni mają cierpieć. Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin uwaŜam, Ŝe przyszedł czas 
na wydawanie własnego informatora i to będziemy cyklicznie robić, ponadto uwaŜam, Ŝe Ŝadnym mediom 
nie będziemy odpisywać a Was jako radnych proszę pytajcie jak macie jakiekolwiek wątpliwości  i pytania.  
Pan Kołeczko Jerzy nie chodzi o odpisywanie bo to nie ma sensu, ale nam chodzi abyśmy wszyscy 
wychodzili z tym samym jednakowym zdaniem. Pan Andrejczuk Mirosław zapytał czy jest biznesmen, 
który od 3 lat nie płaci podatków. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe chodzi o kurniki jest tylko 1 właściciel, który 
płaci podatki nawet za cały rok z góry. W stosunku do gminy płaci podatki i nigdy nie zwrócił się o 
umorzenie tego podatku. Na terenie gminy nie ma innego biznesmena, który ma kurnik i nie płaci 
podatków. Pan Andrejczuk Mirosław radny powiatowy szkaluje nas wszystkich, w związku z tym złoŜyłem 
na ręce Pana Przewodniczącego pismo o wypowiedzenie się radnych powiatowych o przygotowaniu dróg 
powiatowych do kampanii. UwaŜam, Ŝe jest to ich obywatelski obowiązek, aby byli na sesji, dlatego pan 
powinien ich zobligować, aby byli obecni na sesjach i składali informację co zrobili w powiecie. 



Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard wyjaśnił obecnym, Ŝe w tej sprawie rozmawiał z radcą  
prawnym, który stwierdził, Ŝe absolutnie ja jako Przewodniczący Rady nie mogę zmusić radnych 
powiatowych do uczestniczenia w sesjach rady gminy. Ja jedynie mogę wysyłać zaproszenia, które są 
wysyłane  i dalej będę ich zapraszać. Ja widzę, aby w planie pracy ująć temat drogi powiatowe, ale w 
Ŝadnym wypadku nie mogę ich do niczego zmusić. W sprawie dróg powiatowych naleŜy zapytać panią 
wójt. Pan Andrejczuk Mirosław w Pawłowiczkach są radni powiatowi, którzy uczestniczą w sesjach i 
omawiają co zrobiono w powiecie. Pan Rojek Janusz uwaŜa, aby pracownik odpowiedzialny za drogi 
nawiązał kontakt z zarządcami dróg i ponaglał, aby remontowali swoje drogi. Następnie zapytał co z 
remontem ul. Konarskiego, drogą przez Gniewów, ul.Karola Miarki. Pan Andrejczuk Mirosław uwaŜam, Ŝe  
ul. Konarskiego naleŜy wyremontować w trybie pilnym trzeba by połatać. Pan Friedrich Krystian 
zaproponowała, aby w Zakrzowie połatać ul. Cichą. Wójt Gminy skoro są tak duŜe potrzeby to uwaŜam, Ŝe 
naleŜy zwiększyć środki na łatanie dziur i zaproponowała kwotę 10 tyś.zł. na co radni wyrazili zgodę. Pan 
Rojek Janusz proponuję, aby na  ul.Ligonia przyciąć krzaki, które wychodzą na chodnik, połatać dziury w 
drodze jak i na poboczach oraz postawić znak zakaz pieszych. W tej sprawie poszło pismo i uwaŜam jak 
wpłynie odpowiedź to po 3 miesiącach naleŜy sprawę ponaglać. Pani Golisz Urszula Sekretarz Gminy 
wyjaśniła, Ŝe co roku do zarządców dróg wysyłane są pisma o ujęcie zadań na przyszły rok. Pan Rojek 
Janusz zapytał co z budową chodnika przy ul. Zwycięstwa. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe przepisy prawa nie 
pozwalają do dofinansowania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych zabrania to ustawa o finansach 
publicznych. Pan Rojek Janusz poruszył sprawę koszenia poboczy. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe kaŜdy 
mieszkaniec na wysokości swojej posesji czy pola powinien wykosić sam, ale jak wiemy nikt tego nie robi 
bo mieszkańcy uwaŜają, Ŝe to powinna zrobić gmina. Pan Harz Krystian zapytał ile mamy dróg polnych i 
poruszył sprawę ich zaorywania. Pan Rojek Janusz poruszył sprawę naprawy przejazdów kolejowych w 
Polskiej Cerekwi. Pan Andrejczuk Mirosław poruszył sprawę festynu policyjnego chodzi o nauczyciela w-
fu, który dzięki nam zdobył klasę trenerską a cały czas negatywnie wypowiada się na wszystko co robimy. 
Pan Rojek Janusz  coś jest z tym panem nie tak, dzieci tak się brzydko wypowiadają, Ŝe aŜ strach słuchać. 
Pani Golisz Urszula Sekretarz Gminy sprawę przekaŜemy dyrektorowi szkoły. Pan Rojek Janusz sprawa 
psów  chodzi o ich znakowanie czy do tego moŜemy wrócić. Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard 
zaproponowała panu Andrejczukowi, aby wspólnie z pracownikiem urzędu opracowali regulamin oraz 
zasady znakowania psów i na kolejnym posiedzeniu omówić i przedstawić propozycje znakowania psów. 
Pan Andrejczuk Mirosław  zobowiązał się Ŝe wspólnie z pracownikiem urzędu przygotuje regulamin i 
zasady znakowania psów i przedstawi na kolejnym posiedzeniu komisji. PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał 
głosu na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
 
 
 

Protokołowała              Przewodniczył 
Lucja Kuehnhard         Leonard Kasper 

 
                                                 
 
     

 



Załącznik do protokołu  
                                                                                                                             Nr XV/2004 z dnia 27.09.2004r  
 
 
 
                         
 
                                                                            STANOWISKO 
 
 
                                              Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w sprawie wyniku kontroli 
                                              Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przeprowadzonej  
                                              w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi  
 
 
 
 
 
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi po zapoznaniu się zarówno  z wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu z dnia 30.07.2004r jak i protokołem z kontroli przeprowadzonej w dniach 01.04.2004r-
02.06.2004r przyjęła wszystkie uwagi, nieprawidłowości oraz zalecenia jak i odpowiedzi Wójta Gminy z 
wykonania zaleceń do wiadomości.  
Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości i uchybienia naleŜy we wskazanym przez RIO terminie usunąć. 
Wójt Gminy winien zapoznać i pouczyć cały personel gminy o wynikach kontroli, a w stosunku do winnych 
największych zaniedbań wyciągnąć konsekwencje słuŜbowe.  
Wójt Gminy poprzez wzmocnienie nadzoru i właściwe ustawienie kontroli wewnętrznej winien stworzyć 
warunki do likwidacji uchybień w pracy urzędu na przyszłość. 
 
 
                             
                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                                                                             Leonard Kasper 
  
 


