
                                                                  Protokół 
obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 20.06.2013 roku 
 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej trzeciej Sesji Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli: radni, Wójt Gminy Krystyna Helbin oraz Sekretarz Gminy 
Urszula Golisz. 
Listy obecności są załącznikiem do protokołu. 
 
W sesji Rady Gminy udział wzięło 12 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Nieobecny był radny Edward Kurzela,  Joachim Zemełka i Zygfryd Adam. 
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 
a/ przedstawienie opinii RIO w Opolu 
b/ przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 
c/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego 
d/ rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 
e/ rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego 
f/ dyskusja 
g/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
5. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 
2012 rok. 
a/ przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 
b/ przedstawienie opinii RIO w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej 
c/ dyskusja 
d/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2013 r. 
- dyskusja 



- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Droga do lepszej przyszłości II”. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały  
  

            10. 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 z 
dnia 14.05.2013 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 
uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 12 radnych, przeciw – 0 
radnych, wstrzymało się – 0 głosów  
 
Ad.3 
Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał i wniosków 
przyjętych na sesji w dniu 14.05.2013 r.                              
Przewodniczący Rady 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. / informacja jest załącznikiem do protokołu /. 
 
Ad.4  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym pozytywną uchwałę nr 180/2013 
z dnia 10 kwietnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 
sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2012  r. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sabina Chłapek przedstawiła uchwałę Nr 1/2013 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  w Polskiej Cerekwi z dnia 23.05.2013r. w sprawie 
zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2012 rok oraz wniosku o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.                                                  



Następnie Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił uchwałę nr 273/2013 z dnia 
05.06.2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie 
opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2012 rok /uchwały są 
załącznikami do protokołu/. 
Wójt Gminy przedstawiła obecnym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok 
wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdanie finansowe za 2012 rok / 
sprawozdania oraz informacja o stanie mienia Gminy są załącznikami do protokołu / 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję: 
Radny Bronisław Piróg – ja chciałem zapytać o wzrost finansów w poprzednim roku, chodzi 
o oświadczenie majątkowe, bo ludzie mi przynieśli to oświadczenie i pytali. Czy Pani Wójt 
ma emeryturę bo chodzi o ten skok finansowy.  
Przewodniczący Rady – od momentu jak jestem w tej kadencji Przewodniczącym Rady Pani 
Wójt nie otrzymała podwyżki. 
Wójt Gminy – jeżeli chodzi o moje finanse to chcę poinformować, że otrzymałem z ZUS-u 
pismo, że jednorazowo mogę otrzymać pieniądze i ja się na to zgodziłam. Nie wiedziałam jak 
to ująć w oświadczeniu majątkowym dlatego napisałam emerytura  
Radny Bronisław Piróg – to Pani Wójt jest na emeryturze ? 
Wójt Gminy – Nie, nie jestem na emeryturze.  Ja te pieniądze otrzymałam jednorazowo. Mam 
pisma z ZUS-u i mogę Wam pokazać 
Radny Bronisław Piróg – ja pytam o różnicę z tamtego roku 
Wójt Gminy – ja w tamtym roku nie miałam dodatkowego wynagrodzenia 
Radny Bronisław Piróg – to skąd ta różnica 
Sekretarz Gminy –  Pani Wójt w zeszłym roku dostała nagrodę jubileuszową i stąd ta różnica 
w wynagrodzeniu 
Radny Tadeusz Smykała – przecież pracownicy po pewnych okresach pracy otrzymują 
nagrody jubileuszowe i trzeba im to wypłacić. W szkole też były nagrody jubileuszowe   
Radny Bronisław Piróg –ale tu jest różnica  
Radny Tadeusz Smykała – przecież podwyżkę przyznaje Rada, a co wiem i pamiętam jak do 
tej pory to my jako radni nie podwyższaliśmy pensji Pani Wójt . To jest ta nagroda 
jubileuszowa 
Po zakończonej dyskusji  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy za 2012 rok i poddał je  pod głosowanie  
Głosowało 12 radnych. Za głosowało -11 radnych, przeciw – 1 głos, wstrzymało się – 0 
głosów 
Uchwała nr XXIII/131/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy za 2012 rok  jest załącznikiem do protokołu. 
Przewodniczący Rady – nie rozumiem pana Panie Bronku bo na Komisji Rewizyjnej 
głosował Pan „Za”, a teraz jest Pan „Przeciw”. Pensja Pani Wójt nie ma nic wspólnego ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.   
  
Ad.5 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym uchwałę nr  273/2013 z dnia 5 
czerwca 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie 
opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. / uchwała jest 
załącznikiem do protokołu /. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sabina Chłapek 
przedstawiła uchwałę Nr I/2013 Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  z dnia 
23 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu  Gminy Polska Cerekiew za 



2012 rok oraz  wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew / 
uchwała jest załącznikiem do protokołu /  
Przewodniczący Rady otwierając dyskusję przypomniał radnym , że absolutorium udziela się 
Wójtowi za wykonanie budżetu gminy.  Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu w 
dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok i poddał go pod głosowanie.  
Głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymał się od głosu – 1 radny. 
/Uchwała nr XXIII/132/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska 
Cerekiew za 2012 rok jest załącznikiem do protokołu/  
 
Ad.6 
Sekretarz Gminy Urszula Golisz przedstawiła obecnym zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 
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 otworzy dyskusję: 
Radna Maria Wawrzynek  - jakie to będzie wyposażenie  na tym obiekcie. 
Wójt Gminy – jest potrzeba zakupu krzeseł, stołów itp.. Chciała bym się z Wami umówić i  
tam na miejscu zobaczycie co trzeba zakupić. 
Przewodniczący Rady – proponuję, aby pojechać tam na miejsce wtedy zobaczymy jakie są 
potrzeby. 
Radna Maria Wawrzynek – proponuję, aby zrobić komisję wyjazdową. 
Radna Aleksandra Nierychło – Werner  - zróbmy to w przyszłym tygodniu. 
Radni ustalili, że sesja nadzwyczajna odbędzie się  27.06.20013 r. o godz. 16.00 
Radny Tadeusz Smykała – proponuje, aby na sesję zaprosić Pana Andrzeja Sałackiego  
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 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXIII133/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew 
jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 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 /  
Wójt Gminy – ta uchwała dotyczy przejęcia budynku po policji. W dniu 8 lipca będzie 
podpisanie aktu notarialnego. 
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 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 1 radny. 
Uchwała Nr XXIII/134/2013 w sprawie nabycia nieruchomości jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.8 
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 radnych, że wspólna opinia komisji była pozytywna /opinia jest załącznikiem 
do protokołu/ 
Wójt Gminy – ta uchwała dotyczy wydzierżawienie  powyżej 3 lat działki obok Ośrodka 
Rekreacyjnego w Zakrzowie. Już we wrześniu odbędzie się tam wystawa rolnicza 
organizowana przez Izbę Rolniczą w Opolu. 
Radna Maria Wawrzynek – czy ta wystawa będzie płatna 
Wójt Gminy – tak Izba Rolnicza w Opolu zapłaci za zorganizowanie wystawy  
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy ktoś ma pytania lub uwagi co do projektu 
uchwały. 
Ponieważ 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 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała nr XXIII/135/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady –projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w 
ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Droga do lepszej przyszłości II”  
mawiany był na wspólnym  posiedzeniu komisji. Proszę więc o przestawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała obecnych, że wspólna opinia komisji była pozytywna /opinia jest 
załącznikiem do protokołu/  
Rady Tadeusz Smykała – uważam, że skoro pieniądze dostaniemy za darmo to należy je 
wykorzystać 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy ktoś ma pytania lub uwagi co do projektu 
uchwały. 
Ponieważ 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 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwala Nr XXIII/136/2013 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki pn. „Droga do lepszej przyszłości II” jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.10 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Wójt Gminy zwróciła się do radnych i sołtysów z prośbą, aby informowali mieszkańców by 
nie kupowali kubłów, bo będą wymieniać na nowe 
Radny Włodzimierz Karliński – gdzie będą wywożone śmieci. 



Wójt Gminy – śmieci na razie wywożone są na nasze wysypisko, a potem do Rydułtów.  
Przetarg, na wywóz śmieci obowiązuje na jeden rok. 
Radny Tadeusz Smykała – była mowa o budowie wysypiska w K-Koźlu 
Wójt Gminy – tak była mowa, ale na razie nic nie wiadomo co dalej.   
 
Ad.11 
Przewodniczący Rady zamknął obrady dwudziestej trzeciej sesji Rady Gminy. 
 
 
 
Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 
 
Lucja Kuehnhardt                                                                      Jerzy Kołeczko 


