
Protokół Nr XXIV/2005 
z obrad sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  

w dniu 30 listopada 2005 roku 
 

 
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. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

oraz zwolnień od podatku od nieruchomości. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi nr 

XVI/131/2004 z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie: ustalenie wzorów formularzy 
informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 
podatku leśnego. 

6. Informacja o podjętych uchwałach podatkowych podjętych w latach poprzednich, a 
nadal obowiązujących. 

7. Pierwsze czytanie projektu budŜetu na 2006 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach, 

ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, obowiązującego w roku 
kalendarzowym 2006.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 
obowiązującego w roku kalendarzowym 2006. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania 
nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest gmina obowiązującego w roku kalendarzowym 2006  

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2005 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2005 rok.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów 

alkoholowych zawierających powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy jak i w miejscu sprzedaŜy.         

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew na 2006 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie Gminy Polska Cerekiew do Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu „Pradziad” i przyjęcia jego Statutu. 

16. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
     17. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
 
 
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przywitał wszystkich obecnych. Następnie 
stwierdził prawomocność obrad co do podejmowania uchwał. Na sekretarza obrad wybrano 
panią Lucję Kuehnhardt. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i 
poddał go pod głosowanie gdzie przyjęto go jednogłośnie. 
 
Ad.1 Protokół z obrad poprzedniej sesji został wyłoŜony na sali obrad. PoniewaŜ nikt nie 
wniósł uwag Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe protokół został przyjęty przez radnych. 



 
Ad.2 Wójt Gminy przedstawiła informacje z realizacji uchwał i wniosków na ostatniej sesji. 
Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawiona informację. 
 
Ad.3 Wójt gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym propozycje stawek podatku od 
nieruchomości. Przewodniczący Rady zawnioskował, aby podatek od   obniŜyć na 0.15 
groszy. Obecni przyjęli przedstawiony wniosek . Następnie Przewodniczący Rady przedstawił 
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i poddał 
pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Ad.4Wójt Gminy przedstawiła propozycje stawek podatku od środków transportowych. 
Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła pozytywną opinię komisji. PoniewaŜ nikt 
nie wniósł uwag co do przedstawionych propozycji.  Przewodniczący Rady przedstawił 
projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych i poddał pod 
głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.5 Wójt Gminy przedstawiła propozycje zmiany formularzy i udzieliła wyjaśnień. 
PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały      w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla 
celów podatku od nieruchomości , podatku rolnego i leśnego i podda pod głosowanie gdzie 
uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Od 6 Przewodniczący Rady przedstawił informację o podjętych uchwałach podatkowych w 
latach poprzednich a nadal obowiązujących. Obecni niw wnieśli uwag i przyjęli 
przedstawioną informację. 
 
Ad.7 Wójt Gminy przedstawiła obecnym projekt planu dochodów i wydatków budŜetu gminy 
na 2006 rok i udzieliła szerokich wyjaśnień. Pani Wawrzynek Maria zawnioskowała, aby w 
planie ująć remont śabnika, a nawet z czasem pomyśleć o nowej nawierzchni. Wójt Gminy 
wyjaśniła, Ŝe jeŜeli będzie nadwyŜka to wtedy te środki przeznaczymy na realizację tych 
mniejszych zadań. Pan Harz Krystian co jest w bibliotece pozostała działalność. Wójt Gminy 
wyjaśniła, Ŝe chodzi tu przede wszystkim ogrzewanie, mamy 3 biblioteki na terenie gminy, 
które musimy utrzymywać. Pan Kasper Leonard zawnioskował, aby zwiększyć środki na 
remont świetlic. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe na świetlice równieŜ zwiększymy środki jak 
będzie nadwyŜka budŜetowa. Pani Golisz Urszula zaapelowała do sołtysów, aby złoŜyli 
wnioski na utrzymanie świetlic wiejskich. PoniewaŜ nikt więcej nie wniósł uwag 
Przewodniczący Rady zawnioskował, aby do drugiego czytania dokonać poprawek. 
 
Ad.8 Pani Golisz Urszula przedstawiła obecnym regulamin określający wysokość dodatku 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy. PoniewaŜ obecni nie wnieśli uwag 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę 
podjęto jednogłośni.  
 
Ad.9 Pani Golisz Urszula przedstawiła obecnym regulamin wypłacania dodatku 
mieszkaniowego. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady przedstawił projekt 
uchwały i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie.  
 
Ad.10 Pani Golisz Urszula przedstawiła obecnym projekt regulaminu określającego kryteria i 
tryb przyznawania nagród nauczycielom. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący 



Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie.  
 
Ad.11 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym propozycję zmian w 
budŜecie i budŜetu gminy na 2005 rok. Obecni nie wnieśli uwag co do przedstawionych 
propozycji. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał i poddał pod 
głosowanie gdzie uchwały podjęto jednogłośnie.  
 
Ad.13 Wójt Gminy przedstawiła obecnym propozycję zwiększenia liczby punktów sprzedaŜy 
napojów alkoholowych. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady przedstawił 
projekt uchwały i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Ad.14 Wójt Gminy przedstawiła obecnym program profilaktyki i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady przedstawił projekt 
uchwały i podda pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Ad.15 Wójt Gminy przedstawiła projekt przystąpienia gminy do Stowarzyszenia Gmin 
Polskich Euroregionu „Pradziad” wyjaśniając, Ŝe moŜna uzyskać dotacje do róŜnych imprez 
w wysokości 80 tyś zł. Roczny udział to 0,38gr od mieszkańca tj. 1880zł. Do 02.02 upływa 
termin składania wniosków. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady 
przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Ad.16 Wójt Gminy przedstawiła informację o pracy między sesjami tj. uczestniczyłam w 
szkoleniach Lider +,  w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego, zebranie ZOZ-u, 
odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli, posiedzenie komisji antyalkoholowej, 
forum samorządowe oraz bieŜąca praca. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawiona 
informację, 
 
Ad.17 W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy : Przewodniczący Rady 
przedstawił informację Urzędu Skarbowego o mylnie wypełnionych oświadczeniach 
majątkowych. Ponadto poinformował, Ŝe komisje odbędą się 14 grudnia natomiast sesja 
według planu tj.29 grudnia. Pan Kołeczko Jerzy poinformował, Ŝe straŜ Cukrowni jak i 
Polskiej Cerekwi nie poddała się rocznej kontroli. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe na ten temat 
porozmawia z komendantami i wyjaśni dlaczego tak się stało. PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał 
głosu na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 
Protokołowała: 
Lucja Kuehnhardt                                                                Leonard Kasper 


