
                                                                  Protokół 
obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 26.03.2013 r. 
 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 26 marca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady dwudziestej pierwszej Sesji Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli : radni, sołtysi , Wójt Gminy – Krystyna Helbn oraz                                                                             
Pełnomocnik Wójta Gmin Polska Cerekiew ds. Promocji Gminy Anetta Sałacka 
Listy obecności są załącznikiem do protokołu. 
 
W sesji Rady Gminy udział wzięło 14 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
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 poprzedniej sesji. 
 
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2013 rok.  
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej. 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew 
„”Złoty Florian”. 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
7. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji uchwały Nr X/57/2011 z 30.11.2012 w sprawie przyjęcia 
„Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”. 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w 
Opolu. 



- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Polska 
Cerekiew na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki. 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacja uchwały nr XVIII/155/2005 z 01.03.2005 r. w sprawie 
rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005 – 2015. 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami subregionu 
kędzierzyńsko-kozielskiego. 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
15. Przyjęcie planu pracy Rady i Komisji na 2013 rok. 
 
16. 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 
poprzedniej sesji pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści.  Ponieważ nikt nie wniósł uwag 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało - 14 radnych, przeciw – 0 
radnych, wstrzymało się – 0 radnych  
 



Ad.3 
Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał i wniosków 
podjętych na poprzedniej sesji /informacja jest załącznikiem do protokołu/.                              
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania lub wnosi 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 zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.  
omawiany był na wspólnym posiedzeniu 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 zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała nr XXI/117/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na 
rok 2013 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 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 – gmina weszła w program 50 + i nie poniesie żadnych kosztów. 
Trzydzieści osób dostanie komputery i zostaną te osoby przeszkolone. 
Warunkiem otrzymania komputera jest ukończenie 50 lat oraz dochód nie może przekroczyć 
799zł brutto. W zamian za to, że weszliśmy w ten projekt Gmina dostanie 15 komputerów do 
świetlic. 
Radny Tadeusz Smykała – czy te komputery będą wyposażone w Internet 
Przewodniczący Rady- tak 
Radny Tadeusz Smykała – skoro nas to nic nie kosztuje to uważam, że powinniśmy wejść w 
ten projekt  
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała nr XXI/118/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.6 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Gminy 
Polska Cerekiew „”Złoty Florian” omawiany był na wspólnym posiedzeniu 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 – 19.03.2013 r. odbyła się Kapituła przyznania wyróżnienia „Złoty 
Florian”. Wpłynęło 5 wniosków i wszystkie te wnioski zostały sprawdzone przez Kapitułę. 
Kapituła po tajnym głosowaniu jednogłośnie przyznała wszystkim zgłoszonym kandydatom 
wyróżnienie „Złoty Florian”. 
Radny Tadeusz Smykała – skoro na komisjach nie było uzasadnień, dlatego proszę o 
przedstawienie wszystkich zgłoszonych wniosków. 
Przewodniczący Rady zapoznał obecnych z wszystkimi zgłoszonymi wnioskami. Następnie 
zapytał czy są pytania, co do przedstawionych kandydatur. 
Obecni radni nie wnieśli uwag. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 1 radnych. 
Uchwała nr XXI/119/2013 w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Gminy Polska 
Cerekiew ”Złoty Florian” jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady - sprawozdanie z realizacji uchwały Nr X/57/2011 z 30.11.2012 w 
sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”. 
omawiane było na wspólnym posiedzeniu 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 zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do sprawozdania  
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za przyjęciem głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr X/57/2011 z 30.11.2012 w sprawie przyjęcia „Rocznego 
programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku” jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin 
Śląska Opolskiego w Opolu omawiany był na wspólnym posiedzeniu 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 zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała nr XXI/120/2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.9                                                                                                                                
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy omawiany był na wspólnym 



posiedzeniu 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/. 
Wójt Gminy – chodzi o to, że na wysypisku ma być kompostownia a firma Remondis chce to 
na własny koszt zrobić dlatego potrzebna jest ta uchwała. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała nr XXI/121/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.10                                                                                                                                
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie 
Gminy Polska Cerekiew na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu 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 zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała nr XXI/122/2013 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy 
Polska Cerekiew na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.11                                                                                                                                
Przewodniczący Rady - sprawozdanie z realizacja uchwały nr XVIII/155/2005 z 01.03.2005 r. w 
sprawie rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005 – 2015 omawiane było na 
wspólnym posiedzeniu 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 zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do sprawozdania 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Sprawozdanie z realizacja uchwały nr XVIII/155/2005 z 01.03.2005 r. w sprawie 
rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005 – 2015 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.12                                                                                                                               
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu 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 zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała nr XXI/123/2013 w sprawie nabycia nieruchomości jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.13                                                                                                                              
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy omawiany był na wspólnym posiedzeniu 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 zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała nr XXI/124/2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.14                                                                                                                              
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami 
subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego omawiany był na wspólnym posiedzeniu 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/. 
Wójt Gminy – chodzi o to, że w 2014 roku wchodzą nowe środki europejskie i więcej 
środków będzie przyznawane związkom niż gminom. Prezydent K-Koźla zaproponował, aby 
połączyć gminy, aby współpracowały. Jako gmina nie dostaniemy środków na drogi, 
natomiast jak wykażemy, że ta droga przebiega przez kilka gmin to takie środki dostaniemy. 
Sama gmina już nic nie dostanie. Nic nas to nie kosztuje, dlatego uważam, że powinniście 
podjąć tą uchwałę 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała nr XXI/1252013 w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami subregionu 
kędzierzyńsko-kozielskiego jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.15 
Przewodniczący Rady – chciałem podziękować Pani Aleksandrze Nierychło Werner oraz 
Przewodniczącym Komisji za tematy do planu pracy. Plan jest otwarty i zawsze można 
wprowadzić zgłoszony przez państwa temat. Data ostatniej sesji jest otwarta i myślę, że 
zostanie ustalona w terminie późniejszym. 
Czy państwo macie uwagi co do planu pracy. 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący poddał plan pracy pod głosowanie. 



Głosowało 14 radnych , za przyjęciem głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Plan pracy Rady i Komisji jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.16 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że 30 kwietnia mija termin składania 
oświadczeń majątkowych. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady życzył wszystkim zdrowych, 
wesołych i pogodnych świąt 
 
Ad.17 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zamknął obrady dwudziestej pierwszej sesji Rady 
Gminy Polska Cerekiew. 
 
 
Protokołowała                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 
Lucja Kuehnhardt                                                                        Jerzy Kołeczko 
 
 
 
 
 
 
 
 


