
                                                    Protokół nr XXVIII/2006 
                                       z sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
                                                        w dniu 29.06.2006r 
 
 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 29 czerwca 2006r dokonał o godz.14.00 Przewodniczący Rady 
Gminy Pan Leonard Kasper wypowiadając formułkę ‘otwieram obrady dwudziestej ósmej 
Sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi”, który równieŜ przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli radni i zaproszeni goście zgodnie z załączonymi listami 
obecności. 
W dwudziestej ósmej sesji wzięło udział 10 radnych na statutową liczbę 15 radnych. 
Nieobecni byli :  Maria Wawrzynek, Jerzy Kołeczko, Krystian Friedrich, Janusz Rojek, 
Eleonora Woszczyna. 
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich 
obecnych i przystąpił do realizacji porządku obrad. 
Zaproponował, aby na sekretarza obrad wybrać panią Lucję Kuehnhardt, której kandydatura 
został przyjęta jednogłośnie. 
Dalszy porządek przedstawiał się następująco : 

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę 
porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 
26.04.2006r. 

3. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
4. Informacja Wójta Gminy o postępie w realizacji inwestycji gminnych roku 2006. 
5. Informacja Wójta Gminy – przedstawienie informacji Powiatowego Urzędu Pracy o 

stanie bezrobocia w Gminie Polska Cerekiew. 
6. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwały z dnia 29.06.2002r w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska 
Cerekiew na lata 2002 – 2006. 

7. Informacja o korzyściach wynikających z ulgi podatkowej dla nowo utworzonych 
przedsiębiorstw. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania uchwały budŜetowej Gminy 
Polska Cerekiew oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi uchwały budŜetowej.  

9. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji z przebiegu 
wykonania budŜetu Gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze oraz informacji o 
wykonania planu finansowego instytucji kultury. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2006 rok. 
11. Podjecie uchwały sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2006 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XVIII/208/2005 Rady 

Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu 
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, 

Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006r w sprawie 
konieczności zmian algorytmu podziału środków z Unii Europejskiej pomiędzy 16 
regionalnych programów operacyjnych. 



15. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, 
Burmistrzów Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006r w sprawie 
konieczności zastosowania algorytmicznego podziału pomiędzy gminy połowy 
środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. 

16. Podjecie uchwały w sprawie wyraŜenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, 
Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
konieczności poprawienia konkursowej metody podziału środków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.  

17. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Czysty 
Region”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Bronisława Piróg na działalność 
Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na okręgi wyborcze, 
ich granice oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Polska Cerekiew na obwody głosowania, 
ich granice i numery. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie 
przedsięwzięcia pod nazwą „Bezpiecznie-zdrowo-na sportowo-Polska Cerekiew-
Svetla Hora-Rieste”. 

22. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy. 
23. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 
24. Wolne wnioski interpelacje i zapytania radnych. 

 
Ad.1 Przewodniczący Rady zawnioskował do rady o wprowadzenie dodatkowego punktu tj 
rozpatrzenie skargi Pana Bronisława Piróga na działalność Wójta Gminy. Następnie zapytał 
radnych czy ktoś chce wprowadzić dodatkowy punkt do przedstawionego porządku obrad. 
PoniewaŜ nikt nie zgłosił do porządku obrad dodatkowych punktów  Przewodniczący Rady 
poddał projekt porządku pod głosowanie gdzie przyjęto go jednogłośnie. 
 
Ad. 2 Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper zapytał radnych czy ktoś chce wnieść uwagi 
co do protokołu obrad, który został wyłoŜony na Sali. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł 
uwag i zastrzeŜeń Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe protokół  z poprzedniej sesji został 
przyjęty przez radnych. 
 
Ad.3 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym informacje z realizacji uchwał 
i wniosków podjętych na poprzedniej. Sesji. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawioną 
informację. /informacja jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.4. Wójt Gminy przedstawiła informację o postępie w realizacji inwestycji gminnych w 
roku 2006. Następnie  Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Kochoń przedstawiła pozytywna 
opinię stałych komisji rady na temat przedstawionej informacji. Przewodniczący Rady zapytał 
czy ktoś ma uwagi i zastrzeŜenia co do przedstawionej informacji. Obecni nie wnieśli uwag i 
przyjęli przedstawiona informacje./informacja jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.5 Wójt Gminy przedstawiła obecnym informację Powiatowego Urzędu Pracy o stanie 
bezrobocia na terenie gminy. Przewodniczący Rady zapytał panią Jadwigę Mój jak wygląda 
sprawa zatrudnienia w Cukrowni Cerekiew. Pani Jadwiga Moj udzieliła wyjaśnień i 
poinformowała, Ŝe planowane są dalsze zwolnienia w Cukrowni Cerekiew. Obecni nie 
wnieśli uwag i przyjęli przedstawiona informację. 
 



Ad.6 Wójt Gminy przedstawiła obecnym informację z realizacji wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Następnie Pani Kochoń Urszula 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła pozytywną opinię stałych komisji rady. Wójt Gminy 
uwaŜam, Ŝe powinniśmy myśleć o budowaniu w przyszłości mieszkań. Przewodniczący Rady 
uwaŜam, aby w pierwszej kolejności remontować stare zniszczone mieszkania. Obecni nie 
wnieśli uwag i przyjęli przedstawiona informację. /informacja jest załącznikiem do 
protokołu/.     
 
Ad.7 Wójt Gminy przedstawiła obecnym informację o korzyściach wynikających z ulgi 
podatkowej dla nowo utworzonych przedsiębiorstw. Przewodniczący Rady zapytał czy  
uchwała jest w Internecie. Wójt Gminy wyjaśniła obecnym, Ŝe oczywiście od momentu 
powstania Biuletynu Informacji Publicznej wszystkie uchwały podjęte przez radę są 
zamieszczane na stronach BIP-u. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawioną 
informację. 
 
Ad.8 Skarbnik Gminy pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym procedury i  jakie 
materiały potrzebne są  przy uchwalaniu uchwały budŜetowej. PoniewaŜ obecni nie wnieśli 
Ŝadnych uwag Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie procedury 
uchwalania uchwały budŜetowej Gminy Polska Cerekiew oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budŜetowej i poddał pod 
głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. / uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.9 Skarbnik Gminy przedstawiła obecnym w jaki sposób tworzy się informacje z realizacji 
budŜetu gminy za I półrocze. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady 
przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji z 
przebiegu wykonania budŜetu Gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze oraz informacji o 
wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę 
podjęto jednogłośnie. /uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.10 Skarbnik Gminy przedstawiła obecnym propozycje zmian budŜetu gminy na 2006 rok i 
udzieliła wyjaśnień. Następnie Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Kochoń przedstawiła 
pozytywną opinię stałych komisji rady. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag co do 
przedstawionych propozycji zmian Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w 
sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2006 rok i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę 
podjęto jednogłośnie. /uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.11 Skarbnik Gminy przedstawiła obecnym propozycje zmian w budŜecie gminy na 2006 
rok i udzieliła wyjaśnień. Następnie Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Kochoń 
przedstawiła pozytywna opinię stałych komisji rady. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł 
Ŝadnych uwag co do przedstawionych propozycji zmian w budŜecie Przewodniczący Rady 
przedstawił projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2006 rok gdzie 
uchwałę podjęto jednogłośnie. / uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.12 Skarbnik Gminy przedstawiła obecnym propozycje zmian w planie przychodów i 
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  na 2006 rok. PoniewaŜ nikt z obecnych 
nie wniósł Ŝadnych uwag Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
dokonania zmian w uchwale nr XVIII/208/2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 
grudnia 2005 rok w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 rok i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. /uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 



 
Ad.13 Wójt Gminy wyjaśniła obecnym, Ŝe uchwała dotyczy sprzedaŜy Ośrodka Zdrowia we 
Wroninie, gdzie na siedem rad sołeckich pięć dało pozytywne opinie w tej sprawie. Następnie 
Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Kochoń przedstawiła pozytywna opinię stałych komisji 
rady. PoniewaŜ nikt więcej nie zgłosił uwag Przewodniczący Rady przedstawił projekt 
uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
następująco 1 głos przeciw 9 głosów  za podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 
bezwzględna większością głosów. /uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.14, 15 i 16  Wójt Gminy przedstawiła obecnym i udzieliła wyjaśnień odnośnie 3 
stanowisk podziału środków z Unii Europejskiej. Następnie Przewodnicząca Komisji 
przedstawiła pozytywną opinię stałych komisji rady. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag 
Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał 1. w sprawie wyraŜenia poparcia dla 
Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006r 
w sprawie konieczności zmian algorytmu podziału środków z Unii Europejskiej pomiędzy 16 
regionalnych programów operacyjnych i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie, 2. w sprawie wyraŜenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i 
Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006r.  w sprawie konieczności zastosowania 
algorytmicznego podziału pomiędzy gminy połowy środków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie oraz uchwałę w sprawie wyraŜenia  poparcia dla Stanowiska Prezydentów, 
Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006r. w sprawie konieczności 
poprawienia konkursowej metody podziału środków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. / uchwały są załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.17   Przewodniczący Ady Gminy Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt 
Statutu Związku Międzygminnego „Cysty Region” wyjaśniając, Ŝe statut ten był uchwalany 
na sesji w październiku 2005 roku jednakŜe podjęta przez radę uchwała została uchylona. 
Statut został przeanalizowany i poprawiony dlatego uwaŜam, Ŝe naleŜy go uchwalić. 
PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych uwag i zastrzeŜeń co do przedstawionego 
projektu statutu Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” i poddał 
pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie./ uchwała jest załącznikiem do 
protokołu/.           
 
Ad.18 Przewodniczący Rady zapoznał obecnych ze skargą złoŜoną przez pana Bronisław 
Piróga na Wójta Gminy. Ponadto Pani Kochoń Urszula  Członek Komisji Rewizyjnej 
przedstawiła obecnym protokół komisji gdzie komisja uznała i wnioskuje do Rady aby skargę 
uznać za bezzasadną. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady przedstawił 
obecnym projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 14.05.2006r na działalność 
Wójta Gminy z Polskiej Cerekwi wraz z uzasadnieniem do uchwały uznającej skargę Pana 
Bronisława Piróga za bezzasadną i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. /uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.19  Sekretarz Gminy przedstawiła obecnym propozycję podziału gminy na okręgi, ich 
granice oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu wyjaśniając, Ŝe było to 
konsultowane z Dyrektorem Krajowego Biura Wyborczego w Opolu. Radni postanowili, aby 
spotkać się z Dyrektorem i jeszcze raz przeanalizować podział na okręgi. Następnie 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału gminy Polska 



Cerekiew na okręgi wyborcze, ich granice oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w 
kaŜdym okręgu i poddał pod głosowanie gdzie głosowano następująco 5 głosów przeciw oraz 
5 głosów za podjęciem. Uchwała w powyŜszej sprawie nie została podjęta. 
 
Ad.20 Sekretarz Gminy Pani Golisz Urszula przedstawiła obecnym propozycje podziału 
gminy na obwody głosowania, ich granice i numery wyjaśniając, Ŝe  dotychczas obwody 
głosowania funkcjonowały dobrze i nie zachodzi potrzeba ich zmian. Obecni byli zgodni co 
do przedstawionych propozycji. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił obecnym 
projekt uchwały w sprawie podziału gminy Polska Cerekiew na obwody głosowania, ich 
granice i numery i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie./ uchwała jest 
załącznikiem do protokołu/.  
 
Ad.21 Pani Golisz Urszula Sekretarz Gminy poinformowała obecnych, Ŝe złoŜony został 
wniosek do Interegu III o pozyskanie środków unijnych na  festyn organizowany przez 
gminę,  policję,  powiat i oldboi, dlatego teŜ zachodzi potrzeba upowaŜnienia Wójta do 
podpisania umowy na dofinansowanie tego festynu. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Bezpiecznie – zdrowo –na sportowo 
– Polska Cerekiew – Svetla Hora – Rieste „ i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. / uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.22 Przewodniczący Rady przedstawił obecnym skargę Pana Bronisław Piróga na 
działalność Wójta Gminy. Wójt Gminy udzieliła obecnym wyjaśnień. Radni uznali skargę za 
bezzasadną. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag i zastrzeŜeń Przewodniczący Rady przedstawił 
obecnym  projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 03.06.2006r na działalność 
Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi wraz z uzasadnieniem i poddał pod głosowanie gdzie 
uchwałę podjęto jednogłośnie. /uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.23 Wójt Gminy przedstawiła obecnym informację z pracy między sesjami :  odbył się 
zjazd OSP oraz zebrania sprawozdawczo-wyborcze, odbyła się narada z dyrektorami szkół i 
przedszkoli,  spotkanie z geologiem odnośnie odwiertu studni a Zakrzowie, uczestniczyłam w 
Wojewódzkiej Radzie Sportu, podpisano kredyt z BOŚ, podpisano umowę z BGK, 
uczestniczyłam w zawodach jeździeckich w Zakrzowie, odbyło się spotkanie odnośnie 
piezometrów,  spotkanie z Prezesem Cukrowni, Powiatowy Zarząd OSP oraz wiele innych 
spraw bieŜących. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawioną informację wójta.   
 
Ad.24 W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy : Wójt Gminy poinformowała 
obecnych, Ŝe firma austriacka chce zrobić park wiatraków na terenie gminy chodzi o 
miejscowość Koza i tzw. Elfrydów. Są to budowle z których gmina dostanie podatek. 
Sekretarz Gminy poinformowała obecnych, Ŝe do 25 sierpnia paszporty będą w urzędzie 
natomiast później trzeba będzie jeździć do Opola. Pani Kochoń Urszula  załatać dziury na ul. 
Raciborskiej w Grzędzinie oraz  na skrzyŜowaniu ul. Kozielskiej z ul. Konarskiego. Pan 
Andrejczuk poinformował obecnych o zmianach kadrowych na posterunku w Polskiej 
Cerekwi, Pan Cisak awansował i został przeniesiono do Kędzierzyna-Koźla. Pan Tworek 
Janusz poruszył sprawę remontu drogi do swojej posesji. Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe nie było 
to planowane w budŜecie, dlatego teŜ nie będzie ta droga robiona w tym roku. PoniewaŜ nikt 
więcej nie zabrał głosu na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołowała                                                                          Przewodniczył 
Lucja Kuehnhardt                                                                     Leonard Kasper 


