
 
                                                                  Protokół 

obrad XI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 
w dniu 29.12.2011 r. 

 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 29 grudnia 2011 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady jedenastej Sesji Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli Wójt Gminy Krystyna Helbin, Sekretarz Gminy Urszula 
Golisz , Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn 
 
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: Pan Bronisław Piróg i Pan Włodzimierz Karliński 
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych  
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 sesji w dniu 30.11.2011 r. 
 
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2012. 
- przedstawienie opinii komisji 
- przedstawienie opinii RIO  
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały     
                                                                                                                                   
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011 rok. 
- przedstawienie opinii komisji 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2016                                                                                                                         
- przedstawienie opinii komisji 
- przedstawienie opinii RIO  
- dyskusja 
- głosowanie 



- podjęcie uchwały 
 
 
8. Informacja Wójta Gminy o działalności w 2011 roku. 
 
9. Informacja Przewodniczącego o działalności Rady w pierwszym roku VI kadencji Rady 
Gminy. 
 
10. Podziękowanie sportowcom za wybitne osiągnięcia sportowe w 2011 r. 
 
11. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
 
12. Zakończenie obrad. 
 
Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: 
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej jako pkt. 5, a 
punkty 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 otrzymują nr 6, 7, 8, 9, 10,11, 12  
 
 
Ad.1 
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący przedstawił wniosek Wójta Gminy o 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: 
1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej– jako pkt. 5, a 
punkty 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  otrzymują nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Następnie 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 z 
dnia 30.11.2011 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 
uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 13 radnych, przeciw – 0 
radnych, wstrzymało się – 0 radnych  
 
Ad.3 
Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał i wniosków 
przyjętych na sesji w dniu 30.11.2011r. /informacja jest załącznikiem do protokołu/.                              
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania lub wnosi uwagi do przedstawionej informacji. 
Ponieważ nikt nie miał pytań ani wniósł żadnych uwag Przewodniczący stwierdził, że 
informacja została przyjęta 
 
Ad.4 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił uchwałę nr 724/2011 z dnia 08.12.2011r 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta 
Gminy w Polskiej Cerekwi projekcie budżetu na 2012 rok / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/. 
Następnie Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych 
komisji rady. 
Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu Pani Maria Wawrzynek – 
wspólna opinia komisji o przedstawionym projekcie budżetu na 2012 rok jest pozytywna.   
/opinia jest załącznikiem do protokołu/. 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko otworzył dyskusję.  
Radny Tadeusz Smykała – w budżecie brakuje środków na utrzymanie ośrodka. Czy jest 
możliwość manewru dziś, albo potem 
Wójt Gminy – w tej chwili nie mamy ujętych środków w budżecie, bo ośrodek jest w 
budowie. Z tym tematem będziemy się zajmować w I kwartale następnego roku 



Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2012 rok i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw –  0 głosów, 
wstrzymało się od głosu – 0 głos . 
Uchwała Nr XI/60/2011 w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew  na 2012 rok 
jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.5 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji 
rady. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu /  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do 
projektu uchwały. 
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 
i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr XI/61/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.6 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.  
omawiany był na wspólnej komisji.                                                                                                    
Skarbnik Gminy – poinformowała, że od ostatniej komisji niewiele się zmieniło i 
przedstawiła zmiany w  projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011 rok..                                 
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 zapytał 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 nr XI/62/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na 
rok 2011 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7                                                                                                                                              
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2011 – 2015  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 Jerzy Kołeczko przedstawił uchwałę nr 725/2011 z dnia 08.12.2011r 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej/ opinia jest załącznikiem do protokołu/. 
Przewodniczący Rady zapytał 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 nr XI/63/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej jest 
załącznikiem do protokołu.  



 
Ad.8 
Wójt Gminy przedstawiła obecnym informację z działalności w 2011 roku. / informacja jest 
załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady przedstawił obecnym informację z działalności rady za 2011 rok. 
Podziękował radnym za liczny udział w sesjach i życzył wszystkim zrealizowania planów w 
roku następnym. / informacja jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady razem z Panią Wójt wręczyli podziękowania Panu Markowi 
Wójcikowi Dyrektorowi Cukrowni Cerekiew za współpracę i wsparcie finansowe przy 
zakupie samochodu strażackiego, Panu Janowi Cieślakowi oraz młodym sportowcom z naszej 
gminy Żanecie Skowrońskiej, Katarzynie Bryś,  Pawłowi Drzeżdżonowi, Maciejowi 
Semakowi, Nikoli Kaletka oraz Katarzynie Smykała, którzy jako zawodnicy  osiągają sukcesy 
na zawodach w kraju oraz na zawodach międzynarodowych . 
Pani Wójt – chciałabym podziękować rodzicom, trenerom za ich zaangażowanie w rozwój 
sportowy swoich dzieci . Dziękuję radnym, sołtysom za współpracę za cały rok za 
wyrozumiałość . Życzę wszystkim  zdrowia, szczęścia w tym nadchodzącym nowym roku. 
 
Ad.12 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zamknął obrady jedenastej sesji Rady Gminy Polska 
Cerekiew. 
 
 
Protokołowała                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 
Lucja Kuehnhardt                                                                        Jerzy Kołeczko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


