
                                                                 Protokół 
obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 14.05.2012 r. 
 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 14 maja 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady dwudziestej drugiej Sesji Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli : radni, sołtysi , Wójt Gminy – Krystyna Helbn, Sekretarz Gminy 
Urszula Golisz                                                                                
Listy obecności są załącznikiem do protokołu. 
 
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. 
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. Bezpieczeństwo na terenie naszej Gminy – współpraca Policji ze Strażą Gminną    
 
5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 i wypracowanie wniosków do 
Komisji  Rewizyjnej. 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2013 rok. 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały   
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej                                                                                                                                    
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały   
 
8.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwały nr X/56/2011 z dnia 30.11.2011 w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 - dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       



     
9.  Przyjęcie sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Sołeckiego w roku 2012 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
10.  Przyjęcie sprawozdanie z działalności GOPS za 2012 rok 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie taryfy określającej cenę 1m³ wody dla odbiorców z 
wodociągu gminnego, 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
12.  Podjęcie uchwały w sprawie taryfy określającej cenę 1m³ ścieków sanitarnych 
odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
13. Przyjęcie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej. 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 
zapobieganie bezdomności zwierząt.  
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
15. 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 13 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało - 13 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 
Pan Piotr Smoleń I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu 
przedstawił obecnym prezentacje na temat Bezpieczeństwo to Policja i Społeczeństwo, a 
następnie przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa na drogach na terenie naszej gminy za 
I kwartał 2013 roku. /prezentacji i informacja jest załącznikiem do protokołu/ 
Radny Bronisław Piróg – czy możemy mieć porównanie jak to wygląda do innych gmin 
Komendant Policji – gmina Polska Cerekiew jest bezpieczną gminą bez wykroczeń drogowych 
gmina jest zdecydowanym liderem 
Radna Maria Wawrzynek – ja mam spostrzeżenie co do przedstawionej informacji, a mianowicie 
na Wroninie jest bardziej bezpiecznie 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych – tutaj w Polskiej Cerekwi jest większe skupisko ludzi, 
dlatego też jest więcej przestępstw 
Radny Włodzimierz Karliński –Policja zatrzymuje i daje mandaty za nie przechodzenie 
mieszkańców przez przejścia. Te przejścia są źle usytuowane chodzi o ul. Zwycięstwa i 
Dworcową. Dlaczego policjant zmusza ludzi do niebezpiecznego przejścia przez jezdnię. To jest 
bardzo niebezpieczne 
Komendant Policji – zapiszemy to i zrobimy przegląd tych przejść i będziemy wnioskować do 
Zarządcy drogi 
Radny Włodzimierz Karliński – tam się nie da przejść i jeżeli policjant daje mandat to coś z tym 
policjantem nie tak. 
Pani Małgorzata Sobota – namalować przejście w Ciężkowicach 
   
Ad.5                                                                                                                             
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – jak wiecie sprawozdanie z wykonania budżetu  za 
2011 rok było analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o 
przedstawienie opinii Komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
przedstawiła obecnym pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu za  2011 r. / opinia 
jest załącznikiem do protokołu / 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok. 
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod 
głosowanie. 
Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
 
A.6                                                                                                                              
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polska 
Cerekiew na 2013 rok 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 XXII/ 126/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew 
jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7 
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 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała nr XXII127./2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady – sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2011 analizowane 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 jeszcze pytania lub uwagi, co do sprawozdania. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod 
głosowanie. 
Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady – sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Sołeckiego w roku 2012 
analizowane 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 jeszcze pytania lub uwagi, co do sprawozdania. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod 
głosowanie. 
Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 1 radny. 
 
Ad. 10 
Przewodniczący Rady – sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 
2012 rok analizowane 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 jeszcze pytania lub uwagi, co do sprawozdania. 



Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod 
głosowanie. 
Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
 
Ad.11 i 12 
Przewodniczący Rady –projekty uchwał  w sprawie taryfy określającej cenę 1m³ wody dla 
odbiorców z wodociągu gminnego, oraz taryfy określającej cenę 1m³ ścieków sanitarnych 
odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi analizowane były 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 z radnych ma pytania lub uwagi, co do projektów 
uchwał. 
Radny Tadeusz Smykała – ceny wzrosły o 20 groszy 
Przewodniczący Rady –posprawdzałem ceny  w sąsiednich gminach i muszę powiedzieć, ze 
sąsiedzi nas przebijają 
Radna Maria Wawrzynek – ale ten wodociąg jest nowy 
Wójt Gminy – matematyka nie da się oszukać. Jak sami widzicie w gospodarstwach 
domowych to energia elektryczna jest bardzo droga, a bez wody nie da się żyć 
Radna Maria Wawrzynek- uważam, że jak ludzie będą oszczędzać na wodzie to cena będzie 
jeszcze wyższa 
Radny Bronisław Piróg – ta podwyżka jest wyższa niż inflacja i ja jestem przeciwny 
podwyższaniu cen. Kalkulacja jest zrobiona ot tak. 
Sekretarz Gminy – jeżeli miał Pan uwagi co do kalkulacji to dlaczego Pan się nie pofatygował 
do Kierownika ZUK-u i wyjaśnił wątpliwości 
Radny Bronisław Piróg – bo on mnie uświadomił, ze ta kalkulacja jest robiona ot tak. 
Wójt Gminy – przecież w zeszłym roku nie było podwyżki tylko były podejmowane uchwały 
o przedłużeniu taryfy za wodę i ścieki. Podwyżka jest co dwa lata 
Radny Tadeusz Smykała – to mam rozumieć, że podwyżka cen będzie co dwa lata 
Wójt Gminy – tak bo taką przyjęliśmy zasadę, ze cenę wody i ścieków podwyższamy co 
drugi rok 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał uchwałę w sprawie 
taryfy określającej cenę 1m³ wody dla odbiorców z wodociągu gminnego pod głosowanie. 
Głosowało  13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych, przeciw – 3 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Następnie Przewodniczący Rady poddał uchwałę w sprawie taryfy określającej cenę 1m³ 
ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi pod 
głosowanie. 
Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 9 radnych, przeciw – 3 radnych, 
wstrzymało się – 1 radnych. 
 
Ad.13 
Przewodniczący Rady – sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o 
analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej analizowane 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 jeszcze pytania lub uwagi, co do sprawozdania. 



Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod 
głosowanie. 
Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
 
Ad.14 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt 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 z radnych ma pytania lub uwagi, co do projektu 
uchwały. 
Radny Krystian Harz – jakie są koszty  
Sekretarz Gminy – jeżeli oddajemy psa do schroniska to opłata wynosi około 1300 zł. 
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 XXII/130/2013  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt  
jest załącznikiem do protokołu 
 
 
Ad.15  
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Radny Krystian Harz – poruszył sprawę opłaty adiacenckiej 
 
Ad.16 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zamknął obrady dwudziestej drugiej sesji Rady Gminy 
Polska Cerekiew. 
 
 
Protokołowała                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 
Lucja Kuehnhardt                                                                        Jerzy Kołeczko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


