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

w dniu 22 września.2010 r. 
 
 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 22 września  2010 r. dokonał o godz. 14.00 Przewodniczący 
Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady trzydziestej drugiej Sesji 
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli: radni, sołtysi, Wójt Gminy – Krystyna Helbin, Sekretarz 
Gminy – Urszula Golisz, Skarbnik Gminy Maria Wieczorek – Juzwiszyn, Ewa Oględzka,  
 
W sesji Rady Gminy udział wzięło 13 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Nieobecni byli: radny 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 oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę 
porządku. 
 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
 
4. Podjecie uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska 
Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych. 
a/ dyskusja 
b/ podjecie uchwały 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
a/ dyskusja 
b/ podjęcie uchwały 
 
6. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 
 
7. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r. 
a/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej 
b/ przedstawienie opinii RIO w Opoli 
c/ dyskusja 
d/głosowanie i przyjęcie sprawozdania 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 



a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ podjęcie uchwały 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
a/ przedstawienie opinii 
b/ dyskusja 
c/ podjęcie uchwały 
 
10. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXV/164/2009 z dnia 26.11.2009 r. Rady 
Gminy Polska Cerekiew w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew 
z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za I półrocze 2010 roku. 
a/ opinia komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i przyjęcie sprawozdania 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ podjęcie uchwały 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego konsultowania z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego Gminy Polska Cerekiew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
a/ przedstawienie opinii komisji  
b/ dyskusja 
c/ podjęcie uchwały 
 
13. Podjecie uchwały w sprawie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Polskiej Cerekwi. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ podjęcie uchwały 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wstrzymania postępowania likwidacyjnego odcinka linii 
kolejowej Polska Cerekiew – Baborów. 
a/ dyskusja 
b/ podjecie uchwały 
 
15.Informacja Wójta o postępie i zagrożeniu w realizacji inwestycji gminnych w roku 
bieżącym 
 
16. Realizacja uchwały Nr XVI/136/2000 z dnia 27.12.2000 r. – Strategia Rozwoju Gminy 
Polska Cerekiew na lata 2000 – 2015 
 
17. Informacja radnego powiatowego z prac Rady Powiatu. 



 
18. Wolne wnioski 
 
  
Ad.1 
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę 
porządku obrad. 
Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady 
przystąpił do jego realizacji. 
 
 
Ad.2  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu z sesji, 
która odbyła się 5 sierpnia 2010 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści. Ponieważ nikt 
nie wniósł uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych 
 
Ad.3                                                                                                                                          
Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał i wniosków 
przyjętych na ostatniej sesji. /informacja jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi do przedstawionej informacji. 
Ponieważ nikt nie miał pytań i nie wniósł żadnych uwag Przewodniczący stwierdził, że 
informacja została przyjęta. 
 
Ad.4 
 Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu 
elektrowni wiatrowych omawiany był na komisji.                                                                           
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/ 
Pani Ewa Olędzka – miały być trzy fermy wiatrowe, ale wystąpił problem z tym, że połowa 
wiatraków miała być usytuowana na obszarze chronionym. Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska przez to nie uzgodniła nam planu. Inwestor chcąc się asekurować wystąpił z 
odwołaniem do Ministra gdzie odpowiedź trwała 7 miesięcy. W międzyczasie zaszły zmiany i 
z trzech małych ferm powstanie jedna duża ferma wiatraków 
Radna Beata Artuna – a co z dojazdem do tych wiatraków 
Pani Ewa Olędzka – inwestor będzie musiał poprzedzić tą inwestycję utwardzeniem wielu 
dróg polnych. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
 
 



Ad.5                                                                                                                             
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości omawiany był 
na komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma uwagi lub pytania co do projektu uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
   
Ad.7                                                                                                                                   
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – jak wiecie sprawozdanie z wykonania budżetu za 
Półrocze 2010 roku było analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady jak 
również na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji 
Rewizyjnej. 
Pani Urszula Kochoń Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła obecnym pozytywną 
opinię Komisji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010 r. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu / 
Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt pozytywnej opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2010 r.  
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś pytania bądź uwagi, co do 
informacji z wykonania budżetu za I półrocze. 
Ponieważ nikt z obecnych nie wniósł żadnych pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. 
Głosowało 13 radnych.  Za przyjęciem informacji głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 
głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 
/informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r. jest załącznikiem do protokołu/ 
 
 
Ad.8 
Skarbnik Gminy Pani Maria Wieczorek przedstawiła  projekt uchwały w sprawie dokonania 
zmian budżetu gminy na 2010 rok  /projekt jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady – czy są pytania lub uwagi, co do przedstawionego projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał 
go pod głosowanie. 
Głosowało 13radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, 
wstrzymało się od głosu – 0 
 
Ad.9 
Skarbnik Gminy Pani Maria Wieczorek przedstawiła  projekt uchwały w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej  /projekt jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady – czy są pytania lub uwagi, co do przedstawionego projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał 
go pod głosowanie. 
Głosowało 13radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, 
wstrzymało się od głosu – 0  



Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdanie z realizacji 
uchwały nr XXV/164/2009 z dnia 26.11.2009 r. Rady Gminy Polska Cerekiew w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i 
innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za I półrocze 2010 
roku omawiany był na komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.11 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie trybu powołania członków oraz 
organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
omawiany był na komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.12 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie szczegółowego konsultowania z Radą 
Działalności Pożytku Publicznego Gminy Polska Cerekiew lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji omawiany był na komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 



Ad.13                                                                                                                    
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi omawiany był na komisji. Proszę, więc o 
przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.14 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie wstrzymania postępowania 
likwidacyjnego odcinka linii kolejowej Polska Cerekiew – Baborów omawiany był na 
komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.15 
Wójt Gminy przedstawiła obecnym informację o postępie i zagrożeniu w realizacji inwestycji 
gminnych w roku 2010. informacja jest załącznikiem do protokołu. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma pytania lub uwagi, co do przedstawionej informacji. 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, ze informacja została 
przyjęta. 
 
Ad.16 
Wójt Gminy przedstawiła obecnym informację z realizacja uchwały Nr XVI/136/2000 z dnia 
27.12.2000 r. – Strategia Rozwoju Gminy Polska Cerekiew na lata 2000 – 2015 informacja 
jest załącznikiem do protokołu. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma pytania lub uwagi, co do przedstawionej informacji. 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, ze informacja została 
przyjęta. 
 
Ad.18 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Pani Jadwiga Marcinek Freitag poruszyła sprawę błąkających się psów. 
Pan Waldemar Majnusz – czy od strony Głubczyc samochody ciężarowe z burakami muszą 
jeździć przez Stany. 
Wójt Gminy – dowiemy się, kto tą trasą może jeździć.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zamknął trzydziestą drugą sesję Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi 
 
 
Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 
 
Lucja Kuehnhardt                                                                        Jerzy Kołeczko 
 


