
                                                                      Protokół nr XXII/2005 
                                                   z obrad sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
                                                                       w dniu 29.09.2005r 
 
 
 
Obecni na obradach sesji zgodnie z listą obecności. 
 
Porządek obrad sesji : 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych na ostatniej sesji. 
3. Ocena wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2005 roku. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2005 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2005 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w sprawie 

zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2005 rok. 

7. Podjecie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 
8. Podjecie uchwały w sprawie zamiany uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi nr VIII/71/2003 z dnia 

23.09.2003r w sprawie najniŜszego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu  w złotych w celu 
sporządzenia stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek oświatowych nie będących  
nauczycielami zatrudnionych w przedszkolu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi nr X/77/99 z dnia 
30.12.1999r w sprawie najniŜszego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych w celu 
sporządzenia stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek oświatowych nie będących 
nauczycielami zatrudnionych w szkołach i gimnazjum. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
11. Informacja Wójta Gminy o postępie w realizacji inwestycji gminnych w roku bieŜącym. 
12. Sprawozdanie Wójta Gminy za I półrocze z wykonania uchwały Rady Gminy nr XVI/140/2004 w 

sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2005 roku. 

13. Podjecie uchwały w sprawie odwołania zastępcy  kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Polskiej 
Cerekwi. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Polskiej 
Cerekwi. 

15. Podziękowanie dla Pana Jana Nowak za wieloletnią pracę w urzędzie. 
16. Podziękowanie dla Pana Jana Cieślaka od uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Polskiej Cerekwi. 
17.  Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 
18. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pani Jadwiga Moj przywitała wszystkich obecnych gości, radnych i 
sołtysów. Następnie otworzyła obrady sesji stwierdzając prawomocność co do podejmowania uchwał. Na 
Sekretarza obrad wybrano Panią Lucję Kuehnhardt. Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawiła 
projekt porządku obrad i zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad punktu Podziękowanie dla Pana 
Jana Nowaka za wieloletnią pracę  w urzędzie oraz punktu podziękowanie dla Pana Jana Cieślaka od uczniów i 
nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi i poddała pod głosowanie gdzie porządek obrad 
wraz z dodatkowymi punktami przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad.1 Protokół obrad został wyłoŜony na sali. Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady zapytała  czy ktoś ma 
uwagi co do wyłoŜonego protokołu. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Zastępca Przewodniczącego Rady  
stwierdziła, Ŝe protokół został przyjęty.  
  
Ad.2 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym informację z realizacji uchwał i wniosków 
podjętych na ostatniej sesji. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawioną informacje. 
 
Ad.3 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła pozytywną opinię RIO w Opolu odnośnie 
wykonania budŜetu za I półrocze 2005 roku.  Następnie Przewodniczące stałych komisji jak i komisji rewizyjnej 
przedstawili pozytywne opinie dotyczące sprawozdania z wykonania budŜetu. Obecni radni nie wnieśli Ŝadnych 
uwag i zastrzeŜeń  i przyjęli przedstawione sprawozdanie z wykonania budŜetu za I półrocze 2005 roku. 



Ad.4 Skarbnik Gminy przedstawiła obecnym propozycje zmian w budŜecie gminy na 2005 rok i udzieliła 
wyjaśnień. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pani Jadwiga Mój 
przedstawiła obecnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2005 rok i poddała go 
pod głosowanie gdzie głosowano następująco 2 głosy przeciw 1 głos wstrzymujący reszta za podjęciem 
uchwały. Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.5 Skarbnik Gminy przedstawiła obecnym propozycje zmian budŜetu gminy na 2005 rok i udzieliła 
wyjaśnień. PoniewaŜ obecni nie wnieśli uwag Zastępca Przewodniczącego Rady  Pani Jadwiga Mój przedstawiła 
obecnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy  na 2005 rok i poddała pod głosowanie 
gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.6 Skarbnik Gminy przedstawiła obecnym propozycje zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok. PoniewaŜ obecni nie wnieśli Ŝadnych uwag 
Zastępca Przewodniczącego Rady Pani Jadwiga Mój przedstawiła obecnym projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok i poddała pod głosowanie gdzie uchwałę 
podjęto jednogłośnie.  Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7 Wójt Gminy  przedstawiła propozycje zamiany nieruchomości i udzieliła wyjaśnień. PoniewaŜ obecni nie 
wnieśli uwag Zastępca Przewodniczącego Rady Pani Jadwiga Mój przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zamiany nieruchomości  i poddała pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.8 Sekretarz Gminy Pani Urszula Golisz przedstawiła obecnym propozycję sporządzenia stawek 
wynagrodzenia dla obsługi przedszkoli. PoniewaŜ obecni nie wnieśli uwag  Zastępca Przewodniczącego Rady 
Pani Jadwiga Mój przedstawiła obecnym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Polskiej 
Cerekwi nr VIII/71/2003 z dnia 23.09.2003r w sprawie najniŜszego wynagrodzenia oraz wartości jednego 
punktu w złotych w celu sporządzenia stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek 
oświatowych nie będących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolu i poddała pod głosowanie gdzie uchwałę 
podjęto jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.9 Sekretarz Gminy przedstawiła obecnym propozycje sporządzenia stawek wynagrodzenia dla obsługi szkół. 
PoniewaŜ obecni nie wnieśli uwag Zastępca Przewodniczącego rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Rady Gminy nr X/77/99 z dnia 30.12.1999r w sprawie najniŜszego wynagrodzenia oraz 
wartości jednego punktu w złotych w celu sporządzenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
jednostek oświatowych nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i gimnazjum i poddała pod 
głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.10 Wójt Gminy przedstawiła obecnym propozycje nabycia nieruchomości. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag 
Zastępca Przewodniczącego Rady Pani Jadwiga Mój przedstawiła obecnym projekt uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości i poddała pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do 
protokołu.    
 
Ad.11 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym informację o postępie w realizacji inwestycji 
gminnych w 2005 roku. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawioną informacje. 
 
Ad.12 Sekretarz Gminy Pani Golisz Urszula przedstawiła obecnym sprawozdanie za I półrocze z wykonania 
uchwały Rady Gminy nr XVI/140/2004  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2005 roku. Obecni 
nie wnieśli uwag i przyjęli  przedstawione sprawozdanie. 
 
Ad.13 Wójt Gminy wyjaśniła obecnym, Ŝe w związku z odejściem pracownika , który był z-cą Kierownika USC 
naleŜy podjąć uchwałę o jego odwołaniu. Obecni nie wnieśli uwag co do wyjaśnień. Następnie Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Polskiej Cerekwi i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała jest 
załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.14 Wójt Gminy przedstawiła propozycję kandydatury na Zastępcę Kierownika USC. Obecni nie wnieśli 
uwag co do przedstawionej kandydatury. Zastępca Przewodniczącego rady Gminy przedstawiła obecnym projekt 



uchwały w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i poddała pod głosowanie gdzie 
uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.15  Wójt Gminy oraz Radni Gminy podziękowali Panu Janowi Nowakowi za wieloletnią dobrą współpracę z 
urzędem jak i radą Ŝycząc dalszych sukcesów, zdrowia i spokojnych dni na emeryturze. 
 
Ad.16 Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi podziękowali Panu Janowi 
Cieślakowi za zaangaŜowanie i współprace ze szkołą. Pan Cieślak Jan zapewnił, Ŝe z jego inicjatywy zafunduje 
3 puchary na konkurs recytatorski, 
 
Ad.18 W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy : Wójt Gminy w imieniu klubu Lewada i 
społeczności podziękowała panu Krzysztofowi Kudeli za integrację wsi z klubem. Pani Sekretarz zwróciła się do 
sołtysów z apelem o wykorzystanie środków przeznaczonych na dane sołectwo.Pani Kochoń Urszula na 
ul.Karola Miarki nie świeci lampa. Radni i sołtysi poruszyli sprawę, Ŝe mimo zgłoszeń zakłady energetyczne nie 
przyjeŜdŜają usuwać awarii. Pan Komorek Rajmund poruszył sprawę, aby przy wjazdach postawić tablice 
Gmina Far Play. Pan Andrejczuk Mirosław zaapelował do sołtysów, aby zgłaszali na policję te  samochody które 
jeŜdŜą nieprzepisowo zaznaczył, Ŝe kaŜdy samochód ma numerek. Na tym protokół zakończono i  podpisano.    
 
 
                                    
                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy  
 
                                                                                                                                      Leonard Kasper  


