
Protokół nr XXXIII/2010 
z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 6 października 2010 r. 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 6 października 2010 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący 
Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady trzydziestej Sesji Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi”, który równieŜ przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli: radni, sołtysi, Wójt Gminy – Krystyna Helbin,  sekretarz 
Gminy – Urszula Golisz, Skarbnik Gminy Maria Wieczorek – Juzwiszyn. 
 
W sesji Rady Gminy udział wzięło 12 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Nieobecni byli: radny Jadwiga Marcinek Freitag, Joachim Zemełka i Edward Kurzela. 
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych i 
przedstawiciela prasy lokalnej i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 
 
Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Lucję Kuehnhardt, której kandydatura została 
przyjęta jednogłośnie.    
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
1. Przedstawienie porządku obrad. 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/214/2010 z dnia 22.09.2010 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności PoŜytku Publicznego 
Gminy Polska Cerekiew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w 
art. 3ust.3 ustawy z dnia         24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/213/2010 z dnia 22 września 
2010 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady 
Działalności PoŜytku Publicznego. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
 
5. Podjecie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Polska Cerekiew wykonywania zadań 
własnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 
powiatowych. 
   
6. Wolne wnioski 
 
  
Ad.1 
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę 
porządku obrad. 
PoniewaŜ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady 
przystąpił do jego realizacji. 
 



Ad.2  
Wójt Gminy Krystyna Helbin – jeŜeli chodzi o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXII/214/2010 z dnia 22.09.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z 
Radą Działalności PoŜytku Publicznego Gminy Polska Cerekiew lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, dotyczy on 
przede wszystkim spraw proceduralnych.  
Sekretarz Gminy Urszula Golisz - nadzór uwaŜa, Ŝe chwała ta musi być publikowana w 
Dzienniku Urzędowym, dlatego musimy zmienić poprzednią uchwałę poprzez dodanie 
paragrafu, który mówi, Ŝe uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś z obecnych ma jeszcze jakieś uwagi lub pytania. PoniewaŜ 
nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych 
Uchwała Nr XXXIII/217/210 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/214/2010 z dnia 
22.09.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności PoŜytku 
Publicznego Gminy Polska Cerekiew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3ust.3 ustawy z dnia         24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.3 
Sekretarz Gminy Urszula Golisz – jeŜeli chodzi o projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XXXII/213/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu powołania 
członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego 
chodzi o to, Ŝe nadzór dopatrzył się nieprawidłowości. Chodzi o uszczegółowienie tej 
uchwały i nadzór zasugerował nam, aby tą uchwałę uchylić, bo wymaga, aby ją bardziej 
sprecyzować 
Przewodniczący Rady – czy ktoś z obecnych ma jeszcze jakieś uwagi lub pytania. PoniewaŜ 
nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych 
Uchwała nr XXXIII/218/2010 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/213/2010 z dnia 22 
września 2010 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania 
Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego jest załącznikiem do protokołu. 
 
 
Ad.4 
Wójt Gminy – uchwała została juŜ wprawdzie podjęta. Umówiliśmy się z gmina Cisek, Ŝę 
zapłacimy na pół, ze względu na mieszkańców Zakrzowa. Następnie Pani Wójt przedstawiła                                  
operat szacunkowy do działek nr 763 i 764 który jest załącznikiem do protokołu. Po długich 
negocjacjach umówiliśmy się, Ŝe sprzedamy za połowę ceny obydwie działki, a w akcie 
notarialnym będzie zapis, Ŝe mieszkańcy Zakrzowa będą tak samo mogli korzystać jak 
mieszkańcy Steblowa i Sukowic dlatego proponuję, aby przyjąć ta uchwałę. 
Radna Maria Wawrzynek – więc powierzchnia gminy się zmieni 
Wójt Gminy – ta uchwała nie wpływa na granice gminy. 



Radna Beata Artuna – dlaczego za 63 tyś mamy sprzedać skoro mamy Orlika 
Przewodniczący Rady – głównie chodzi o mieszkańców Zakrzowa, aby mogli się tam 
spotykać  
 Radna Beata Artuna – ale Zakrzów juŜ ma świetlicę 
 Radny Jan Cieślak – nie wyobraŜam sobie, aby w straŜy w świetlicy moŜna robi spotkania. 
Szkola w Steblowie to centrum gdzie mogą się spotykać mieszkańcy Sukowic, Zakrzowa, 
Steblowa i Byczynie dlatego uwaŜam, aby podjąć tą uchwałę 
Wójt Gminy – na ostatnim zebraniu Pan Kudela bardzo mocno naciskał, aby przekazać to 
Ciskowi, aby mogli się tam spotykać mieszkańcy Zakrzowa. Ja obiecałam, Ŝe do pół roku to 
załatwię. W tej chwili gmina Cisek się zwróciła, aby to sprzedać dlatego proponuje podjąć ta 
uchwałę 
Radny Włodzimierz Karliński – jeŜeli jest to sprzedane to dlaczego nie są zmienione granice 
gminy 
Wójt Gminy – ta uchwała nie wpływa na zmianę granic gminy 
Przewodniczący Rady – czy ktoś z obecnych ma jakieś uwagi lub pytania co do projektu 
uchwały 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod glosowanie 
Głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 radnch, 
wstrzymało się – 0 radnych 
Uchwała nr XXXIII/219/2010 w sprawie sprzedaŜy nieruchomości jest załącznikiem do 
protokołu 
 
Ad.5 
Wójt Gminy – jak co roku przejmujemy od powiatu zadania w zakresie zimowego utrzymania 
dróg powiatowych dlatego i teraz proponuje podjąć taką uchwałę 
Radna Maria Wawrzynek – czy to jest do końca roku czy na całą zimę 
Wójt Gminy – myślę, Ŝe do końca roku, a potem następna transza 
Radna Maria Wawrzynek – uwaŜam, Ŝe jest to dobre posunięcie. 
Przewodniczący Rady  
 
 Ad.6 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy; 
Wójt Gminy – jeŜeli chodzi o sprawę kursów autobusów do Raciborza. Na przyszły tydzień 
jestem umówiona na spotkanie z dyrektorami szkół, ze starostwem i dyrekcją PKS-u, aby 
rozwiązać ten problem. JeŜeli będzie taka potrzeba to wtedy zapłacimy proponowaną kwotę 
około 8 tyś miesięcznie. 
Radna Maria Wawrzynek – widzę, Ŝe zaczęli robić drogę przez „śabnik” 
Wójt Gminy – tak firma juŜ rozpoczęła,  
Radna Beata Artuna - jak wygląda sprawa budowy Orlika w Zakrzowie 
Wójt Gminy – Budowa Orlika juŜ została rozpoczęta 
Radna Beata Artuna – jak wygląda sprawa boiska we Wroninie 
Wójt Gminy – na dniach będzie siana trawa. Musieli bardzo duŜo wywieść bo szkoła rzucała 
tam wszystko co popadnie 
Radny Waldemar Majnusz – samochody o numerach 210 i 202 jeŜdŜą bardzo szybko i 
środkiem drogi.  
Wójt Gminy – zgłosimy to do Cukrowni 
Radna Maria Wawrzynek – co z kratką na ul. Polnej 
Wójt Gminy – jak będzie robiona droga przez Ŝabnik to myślę, Ŝe wtedy to zrobimy 
 



   
Ad.6  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zamknął trzydziestą trzecią sesję Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi 
 
Protokołowała                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 
Lucja Kuhnhardt                                                                                   Jerzy Kołeczko 
 
 


