
                                                                  Protokół 
obrad XXV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 19.09.2013 roku 
 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 19 września 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej piątej Sesji Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli: radni, sołtysi, Wójt Gminy Krystyna Helbin oraz 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. 
Nieobecna była radna Sabina Chłapek i  Joachim Zemełka. 
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 z dnia 20.06.2013 r. i 26.06.2013 rok. 
 
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednie sesji. 
 
4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 
roku    
a/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej 
b/ przedstawienie opinii RIO w Opolu 
c/ dyskusja 
d/głosowanie i przyjęcie sprawozdania 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej.     
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 



7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały nr XVIII/101/2012  z dnia 
29.112012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
za I półrocze 2013 roku. 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji 
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki pn. „Droga do 
lepszej przyszłości II” 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
10. Przedstawienie informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu o stanie 
bezrobocia na terenie Gminy Polska Cerekiew. 
 
11. Informacja Wójta Gminy o realizacji inwestycji w I półroczu 2013 roku. 
 

            12. Wolne wnioski. 
 
            13. Zakończenie obrad 

  
  
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 protokołów z sesji z 
dnia 20.06.2013 r., oraz 26.06.2013 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do ich treści.     
Radny Bronisław Piróg – mam uwagi co do protokołu z sesji, brak jest dyskusji , mojej 
wypowiedzi, moje punkty ich tam nie ma i moje wypowiedzi. Powinien być pełny zapis z 
sesji, a nie ma tego w protokole 
Wójt Gminy – o jakie pytania konkretnie Panu chodzi 
Radny Bronisław Piróg – są to pytania dotyczące moich wypowiedzi z PIT-u, z tych zeznań 
finansowych . To było na sesji i to powinno być zapisane w protokole i tak powinno być 
Wójt Gminy – jeżeli chodzi o ten temat t na dobrą sprawę to ja nie powinnam  w ogóle się 
tłumaczyć bo to jest moja osobista sprawa. Chciałam to zrobić i zrobiłam, a przed Panem nie 
muszę się tłumaczyć 
Radny Bronisław Piróg – jest to protokół i musi być wszystko napisane 
Wójt Gminy – Pan tak mówi jak mówi i proszę nie mieć uwag do protokolanta, że nie potrafi 
pana wypowiedzi odsłuchać 



Radny Bronisław Piróg  - jest to protokół z sesji i musi być wszystko napisane. Trzeba coś z 
tym zrobić 
Przewodniczący Rady – jedynym rozwiązaniem jest zakupienie nowego nagłośnienia, ale to 
są wielkie koszty. Musielibyśmy co drugi, albo  trzeci mikrofon postawić i nie było by 
problemu z odtworzeniem głosu. Dyktafon mamy taki jaki mamy, jest on trochę felerny i 
nagrywa tak jak nagrywa, a jak mówimy cicho to nie da się odsłuchać. Jest to wniosek, aby 
cos z tym zrobić, ale nie ma sensu, aby stawiać kilka mikrofonów. Jedynym rozsądnym 
wyjściem byłaby kwestia nagłośnienia, ale jakie to są koszty trudno mi powiedzieć.  
Radny Tadeusz Smykała – nie przesadzajmy bo jesteśmy w takiej Sali, że możemy mówić tak 
żebyśmy się rozumieli. Może innym rozwiązaniem będzie skierowanie radnych na kurs 
prawidłowej wymowy, albo głośnego mówienia, a nie mamrotania pod nosem, że nie słychać 
Druga sprawa taki sprzęt może się zepsuć. Nie są to duże pieniądze, aby zakupić nie 
koniecznie nagłośnienie, ale sprzęt lepszej jakości i też by było dobrze 
Sekretarz Gminy – aby wybrnąć z tej sytuacji, bo to jest uwaga tylko jednego radnego to Pan 
Przewodniczący może przeczytać fragment tego protokołu o którym Pan radny mówi, a to 
wszyscy radni zdecydują czy ten protokół jest przyjęty czy nie  bo to jest głos Pana Piróga. 
Radni głosują i przyjmują lub nie. 
Wójt Gminy – ja mam propozycje, że jeżeli są istotne sprawy na której radnemu zależ to 
należy sprecyzować wniosek i odpowiedź i ją podyktować to to wtedy to napiszemy.   
 Przewodniczący Rady przedstawił radnym punkt 4 protokołu obrad sesji z dnia 20 czerwca   
 Radny Tadeusz Smykała – meritum sprawy jest przedstawione, dyskusja jak była taka była. 
Może tam jakiegoś słowa brakuje, ale nie jest to do końca istotne. Zapis jest w miarę pełny. 
Następna sprawa. Człowiek który nabywa prawa emerytalne wcale nie musi się zwalniać z 
zakładu pracy. Może spokojnie pracować i pobierać swoją emeryturę, która mu się należy 
2013 r. Nieprzyjemne jest tłumaczenie się ze swoich dochodów  
Radny Bronisław Piróg – nie można wybiórczo wypisywać wypowiedzi. Trzeba w protokole 
ująć wszystkie  
Radny Bronisław Piróg – ja przypominam , że w protokole powinny być ujęte wszystkie 
wypowiedzi, nie wolno opuszczać 
Radny Bronisław Piróg – może zaglądam do protokołu i brakuje mi tam moich słów 
Wójt Gminy – nigdzie nie ma napisane od słowa do słowa. Meritum sprawy w tym protokole 
jest ujęte 
Sekretarz Gminy – my nie ingerujemy w protokół co pisze Pani Lucyna. Kwintesencja 
sprawy  w tym protokole jest ujęta. Jeszcze raz powiem my nie ingerujemy w ten protokół 
Przewodniczący Rady – Kiedyś Pan mi powiedział, że protokoły źle piszemy, że zdania są nie 
stylistyczne. Proszę mi powiedzieć teraz , który z nas radnych mówi stylistycznie, a chce pan, 
aby było napisane słowo w sowo. Więc proszę się nie dziwić, że tak czasami jest napisane w 
protokole 
Radna Maria Wawrzynek – to jest stanowisko z wyboru i trzeba społeczeństwo informować. 
Radny Tadeusz Smykała – ja sugerowałem się ustawą emerytalną, a nie samorządową 
Wójt Gminy – bardzo przepraszam Panie Bronku, że przez 40 lat płacę składki emerytalne 
Ciekawe jak by się Pan poczuł gdyby ktoś rozlicza Pana dochody 
Ponieważ nikt więcej nie wniósł uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
protokołami. 
I. Protokół Nr XXIII/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, przeciw – 1 głos, 
wstrzymało się – 1głos   
II. Protokół Nr XXIV/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów  



Przewodniczący stwierdził, że protokoły z dnia 20.06.2013 r i z dnia 26.06.2013 r zostały 
przyjęte 
 
Ad.3 
Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał i wniosków 
podjętych na sesji w dniu 20.06.2013 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 Rady 
stwierdził, że informacja została przyjęta. / informacja jest załącznikiem do protokołu /. 
 
Ad.4 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – jak wiecie sprawozdanie z wykonania budżetu za I 
półrocze 2013 roku było analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady jak 
również na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji 
Rewizyjnej. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
przedstawiła obecnym pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 r. / 
opinia jest załącznikiem do protokołu / 
Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Nr 409/2013 z dnia 13.09.2013 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt.  pozytywnej opinii o informacji 
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu / 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś pytania bądź uwagi, co do 
informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. Jedyną uwagą na komisji było to, że 
radni zwrócili uwagę na realizacje zadań inwestycyjnych. Tak jak na komisji mówiła Pani 
Wójt to do kwietnia zawsze jest małe wykonanie zadań inwestycyjnych. 
Ponieważ nikt z obecnych nie wniósł żadnych pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 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 2013 r. jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad.5 
Sekretarz Gminy Urszula Golisz   przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2013 rok. / projekt uchwały 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 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała nr XXV/137/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew 
na rok 2013 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.6 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
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 XXV/138 /2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady - sprawozdanie z realizacji uchwały nr XVIII/101/2012 z dnia 29.11.2012 
r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
za I półrocze 2013 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 – czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do sprawozdania. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie 
sprawozdanie z realizacji uchwały nr XVIII/101/2012 z dnia 29.11.2012  r. w sprawie 
przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za I 
półrocze 2013 r. 
Głosowało 13 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 
głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 
Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu 
Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 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 wspólna opinia Komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem 
do protokołu/ 
Wójt Gminy Krystyna Helbin przedstawiła obecnym uzasadnienie do projektu uchwały 
/uzasadnienie 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 od głosu -0 głosów. 
Uchwała Nr XXV/139/2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do 
realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  pn. „Droga do lepszej 
przyszłości II” omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę więc o 
przedstawienie opinii 



Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna 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. 
Radny Tadeusz Smykała – z ty pieniędzy będzie pracownia fizyko - chemiczna 
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 radnych 
Uchwała nr XXV/140/2013 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  pn. „Droga do lepszej przyszłości II” jest 
załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady – informację Powiatowego Biura Pracy o stanie bezrobocia na terenie 
naszej gminy państwo otrzymaliście. W związku z tym czy są jakieś uwagi lub pytania. Ja 
powiem tylko, że dużo bezrobotnych jest z własnego wyboru. Najgorszą sytuację maja ludzie 
bez wykształcenia 
Radna Maria Wawrzynek – Urząd Pracy ani razu nie zadzwonił do firmy, ze potrzebują ludzi 
Sekretarz Gminy – to nie tak pracodawcy sami muszą składać oferty do Urzędu Pracy  
Radny Włodzimierz Karliński -Zastanawiające jest to, że bezrobocie rośnie 
Sekretarz Gminy – ale spada liczba mieszkańców 
Radny Włodzimierz Karliński – liczba ludności spada, a bezrobocie rosnie 
 Przewodniczący Rady – firmy budowlane biorą ludzi z łapanki 
Wójt Gminy – patrząc na firmy to pracownicy  nie ma odpowiednich kwalifikacji 
Radna Maria Wawrzynek – ale to są firmy prywatne 
Radny Włodzimierz Karliński – ale nikt za 5 złoty nie przyjdzie pracować. Jaka paca taka 
praca 
Sekretarz Gminy – sporo ludzi nawet bezrobotnych nie chce pracować 
Przewodniczący Rady – czy są jeszcze uwagi lub pytania, co do informacji. 
Ponieważ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady stwierdził, ze informacja została 
przyjęta. / informacja jest załącznikiem do protokołu / 
 
 Ad.11                                                                                                                                              
Wójt Gminy Krystyna Helbin przedstawiła informację o realizacji inwestycji w I półroczu 
2013. / informacja jest załącznikiem do protokołu /. 
Przewodniczący Rady – czy są uwagi lub pytania, co do przedstawionej informacji. 
Radny Włodzimierz Karliński – czy dziedziniec będzie przykryty dachem 
Wójt Gminy – tak dziedziniec będzie przykryty dachem, ale jest to w trakcie uzgodnienia z 
konserwatorem zabytków 
Radny Tadeusz Smykała – jest w toku oświetlenie ul. Konarskiego, w tej chwili zakończyli 
przy posesji państwa Zając. Chodzi mi o to, aby  przedłużyć  o trzy latarnie, żeby za 3 lata nie 
było tak,  że trzeba oświetlenie robić dalej. 
Wójt Gminy – nie znam tego i ja się dowiem jak ta sprawa wygląda 
Radny Tadeusz Smykała – chodzi o to, żeby to wydłużyć 
Wójt Gminy -  przyjrzę się temu 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja została 
przyjęta 
 



Ad.12 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Radny Krystian Harz – jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zapraszam 
wszystkich radnych i sołtysów na posiedzenie komisji, która odbędzie się 26.09.2013r o 
godz.17.00 w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi gdzie będziemy omawiać sytuację Klubu 
Sportowego „Orzeł” Polska Cerekiew. 
Pani Urszula Kochoń sołtys wsi Polska Cerekiew – zmienić oświetlenie na ul. Dworcowej w 
Polskiej Cerekwi (zrobić oświetlenie na drodze poniżej dojazdu do stacji PKP) 
Radny Tadeusz Smykała – ująć w budżecie gminy na przyszły rok remont dwóch wejść do 
szkoły w Polskiej Cerekwi  
Wójt Gminy – do końca września zbieramy propozycje do projektu budżetu i myślę, że 
dyrektor szkoły wpisze to zadanie w swoim planie wydatków na przyszły rok  
Wójt Gminy – poinformowała radnych, że Rada Parafialna w Polskiej Cerekwi chce się 
zwrócić z pismem, aby Rada Gminy przyznała jakieś środki finansowe na malowanie 
kościoła. Ja uważam, że  jak pomożemy Polskiej Cerekwi to inne parafie też będą chciały 
Jeżeli rada chciałaby żeby pomóc to uważam, że powinni podać ile środków już uzbierali i 
przedstawić radzie kosztorys tego zadania. Jeżeli pomożemy jednym to za chwile trzeba 
będzie pomóc i drugim 
Wójt Gminy – wystarczy, że damy raz to ciągle będą się zwracać o jakieś pieniądze. Jak 
damy jednemu  to trzeba będzie dać wszystkim. 
Radna Maria Wawrzynek – poruszyła sprawę dzikiego wysypiska w Łańcach. 
Wójt Gminy – wyślemy pismo do pana Paskra o uporządkowanie tego terenu   
 
Ad.13 
Przewodniczący Rady zamknął obrady dwudziestej piątej sesji Rady Gminy. 
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