
                                                                  Protokół
obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew

w dniu 27.03.2014 roku

Otwarcia obrad sesji w dniu 27 marca 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej ósmej 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 12 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecni byli Pani Maria Wawrzynek oraz Pan 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 poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwal i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2014 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 XVIII/101/2012 z 29.11.2012 w sprawie 
przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”.
- dyskusja
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 
zapobieganiu bezdomności zwierząt.
- dyskusja
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Polskiej Cerekwi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej.
- dyskusja
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim 
programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020” w formie pieniężnej.
- dyskusja
- głosowanie 
- podjęcie uchwały   
                                                                                                                                  
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 
formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiana „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na 
lata 2014 – 2020”.
- dyskusja
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Polska 
Cerekiew na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.
- dyskusja
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/124/2013 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Polska Cerekiew 
- dyskusja
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.



- dyskusja
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
- dyskusja
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 

17. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
- dyskusja
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXVI/147/2013 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2013 r w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej.
- dyskusja
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 

19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia przez Gminę Polska Cerekiew spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością”.
- dyskusja
- głosowanie 
- podjęcie uchwały  

20. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu 
Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych 
do budżetu Gminy Polska Cerekiew. 
- dyskusja
- głosowanie 
- podjęcie uchwały   

21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
- dyskusja
- głosowanie 
- podjęcie uchwały   
                                                                                                                                   
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem 
Opolskim woj. Opolskie w celu realizacji przez Gminę Polską Cerekiew projektu pn.”Budowa 
użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia 
elektronicznej administracji publicznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- dyskusja



- głosowanie 
- podjęcie uchwały   
                                                                                                                              
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminie Polska Cerekiew.
- dyskusja
- głosowanie 
- podjęcie uchwały   
  
24. Przyjęcie Planu Pracy Rady i Komisji. 
                                                                                                                                  
25. 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  30.12.2013 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do ich treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 
uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem protokołu 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 30.12.2013 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
Sekretarz Gminy Urszula Golisz  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2014 rok. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /. 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia 
stałych komisji rady. 
Radny Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował 
radnych, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu / 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały
Radna Sabina Chłapek – czy te 600 tyś. to już poniesione koszty
Wójt Gminy – nie, te środku muszą być zabezpieczone w budżecie
Radny Hubert Kudela – na ul. Wodnej w Zakrzowie obok Kudeli lampa świeci i gaśnie. W 
czyjej to jest gestii?
Wójt Gminy – my jako urząd płacimy a Tauron wymienia i naprawia lampy, energia a 
utrzymanie to dwie różne rzeczy
Ponieważ nikt więcej 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 głos
Uchwała nr XXVIII/152/2014  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska 
Cerekiew na rok 2014 jest załącznikiem do protokołu.

Ad.5
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
na 2014 rok  omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o 
przedstawienie opinii komisji.
Radny Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu  poinformował 
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 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw -0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała Nr XXVIII/153/2014 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
Radny Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
że wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu/.
Przewodniczący Rady – w dniu 20.03.2014 r. odbyło się posiedzenie Kapituły. Wpłynęły 2 
wnioski o przyznanie wyróżnienia „Złoty Florian” które zostały sprawdzone przez Kapitułę.
Jeden wniosek dla Dyrektora Cukrowni „Cerekiew” Pana Tomasza Kostrzewy, a drugi dla 
doktora Franciszka Jacka.
Kapituła w głosowaniu jawnym jednogłośnie postanowiła przyznać tym kandydatom 
honorowe wyróżnienie „Złoty Florian”.
Pani Urszula Kochoń – kto składał wnioski
Przewodniczący Rady – wnioski złożyła gmina
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 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała nr XXVIII/154/2014 w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Gminy Polska 
Cerekiew ”Złoty Florian” jest załącznikiem do protokołu.

Ad.7
Przewodniczący Rady - sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XVIII/101/2012 z 29.11.2012 w 
sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”.
omawiane było na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji
Radny Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu  poinformował, 
że wspólna opinia komisji jest 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 12 radnych, za przyjęciem głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów.
Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XVIII/101/2012 z 29.11.2012 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 programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji.
Radny Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
że wspólna opinia komisji jest pozytywna / opinia jest załącznikiem do protokołu /.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi, co do projektu 
uchwały.
Ponieważ nikt 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 XXVIII/155/2014  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt 
jest załącznikiem do protokołu

Ad.9
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę więc o przedstawienie 
opinii komisji.
Radny Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, 
że wspólna opinia komisji jest pozytywna / opinia jest załącznikiem do protokołu /
Wójt Gminy – ta uchwala dotyczy, aby w imieniu Wójta decyzje podpisywał Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani Semak która jest Kierownikiem GOPS-u 
przygotowuje decyzje zgodnie z przepisami dlatego proponuję aby Panią Kierownik do tego 
upoważnić
Przewodniczący Rady – to nie jest zdejmowanie odpowiedzialności z Wójta, a poszerzenie 
kompetencji Kierownika.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi co do projektu 
uchwały.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
podda go pod głosowanie.
Głosowało 12 radnych,  za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwala Nr XXVIII/156/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
jest załącznikiem do protokołu

Ad.10 



Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych 
wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020” w formie 
pieniężnej omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji
Radny Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna /opinia jest załącznikiem do protokołu/
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi co do projektu 
uchwały.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i podda go 
pod głosowanie.
Głosowało 12 radnych,  za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała nr XXVIII/157/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych 
wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020” w 
formie pieniężnej.                                                          

Ad.11 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w 
zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiana „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”. 
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Radny Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna /opinia komisji jest załącznikiem do protokołu/
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi co do projektu uchwały
Ponieważ nikt 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 XXVIII/158/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania na lata 2014 – 2020” jest załącznikiem do protokołu.

Ad.12 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie 
Gminy Polska Cerekiew środków stanowiących fundusz sołecki omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu komisji.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji
Radny Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna /opinia jest załącznikiem do protokołu/
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi co do projektu uchwały
Pani Urszula Kochoń  - czy wejdzie już ta ustawa, że można przenieść środki z paragrafu do 
paragrafu
Sekretarz Gminy – jest już nowa ustawa i można do nas przyjść i poczytać



Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawi 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 XXVIII/159/2014 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Polska Cerekiew 
środków stanowiących fundusz sołecki jest załącznikiem do protokołu

Ad.13
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/124/2013 Rady 
Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych 
komisji rady z udziałem przedstawicieli „Czystego Regionu” z Kędzierzyna-Koźla
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji
Radny Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna /opinia jest załącznikiem do protokołu/
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi co do projektu uchwały
Wójt Gminy – od listopada brązowe kubły będą wykorzystywane na popiół, a latem na trawę, 
chodzi o wysegregowanie popiołu
Pani Małgorzata Sobota – gdzie wyrzucać resztki z obiadu
Wójt Gminy – to wrzucamy do czarnego kubła. Opłaty do tej pory są takie jakie są. Miejmy 
nadzieję, że cena spadnie, ale  jak sami wiecie ceny rosną. Po przetargu będziemy wiedzieli jakie 
będą ceny, ale na razie są takie jak ustalono w zeszłym roku
Pani Ilona Dapa – a jak wozili na nasze wysypisko to też inne gminy płaciły tak samo jak i my
Sekretarz Gminy – ale wtedy nie można było podwyższać cen za wywóz śmieci
Wójt Gminy – zaraz Urząd Praw Konsumenta by nas ukarał gdybyśmy podwyższali ceny. Jako 
Ciężkowice nie możemy przyjmować wszystkich śmieci. Dzierżysław zaskarżył decyzję wójta 
gminy Polska Cerekiew wyrażającą zgodę na utworzenie kompostownika na naszym wysypisku, 
ale zrobili to bezprawnie. Przypominam, że 29 marca będzie zbiórka gabarytów
Przewodniczący Rady – jak ludzie będą pytać o gruz to zbiórka będzie pod urzędem
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał pod głosowanie.
Głosowało – 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała Nr XXVIII/160/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/124/2013 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu

Ad.14
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu komisji.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji
Radny Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna / opinia jest załącznikiem do protokołu/
Wójt Gminy – ta uchwała dotyczy przejęcia działek w drodze darowizny od Starosty Powiatu, są 
to działki po PKP na ścieżki rowerowe
Radny Tadeusz Smykała – czy linia kolejowa od Pilszcza jest jeszcze czynna?
Wójt Gminy – Cukrownia już nie korzysta z tej linii bo opłaty kargo są bardzo drogie
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi co do projektu uchwały
Ponieważ nikt 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 XXVIII/161/2014 w sprawie nabycia nieruchomości jest załącznikiem do protokołu

Ad.15
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu komisji.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji
Radny Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna /opinia jest załącznikiem do protokołu/
Wójt Gminy – ta uchwała dotyczy nabycia działki pod plac zabaw dla sołectwa Łaniec
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi co do projektu uchwały
Ponieważ nikt 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 XXVIII/162/2014 w sprawie nabycia nieruchomości jest załącznikiem do protokołu

Ad.16
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu komisji.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji
Radny Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna /opinia komisji jest załącznikiem do protokołu/
Wójt Gminy –ta uchwała dotyczy sprzedaży działek rolnych naszym rolnikom, dla których 
skończyły się umowy dzierżawy
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi  co do projektu uchwały
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawi 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 XXVIII/163/2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości jest załącznikiem do 
protokołu 

Ad.17
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia dzierżawy omawiany był na wspólnym posiedzeniu 
komisji rady
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Radny Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna /opinia jest załącznikiem do protokołu/
Wójt Gminy – ta uchwała dotyczy wydzierżawienia działek. Jedna to w Polskiej Cerekwi w 
stronę Ligoty Małej. W planie zagospodarowania przestrzennego działka ta figuruje jako pod 
działalność gospodarczą i proponujemy zawrzeć dalej umowę z Panem Fleglem. Natomiast 
druga działka jest w Witosławicach gdzie jest tam przepompownia i na razie nie chcemy jej 
sprzedawać dlatego proponujemy wydzierżawić Panu Łopata z Witosławic
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi co do projektu uchwały
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie 



Głosowało – 12 radnych, za podjęciem głosowało  – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów   
Uchwala nr XXVIII/164/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia dzierżawy jest załącznikiem do protokołu

Ad.18
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr 
XXVI/147/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28.11.2013 r. w sprawie utworzenia 
gminnej jednostki budżetowej omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji rady
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji
Radny Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna /opinia jest załącznikiem do protokołu/
Wójt Gminy – na poprzedniej sesji podjęliśmy uchwałę o utworzeniu jednostki budżetowej 
jednak pozmieniały się przepisy i jako urząd oraz jednostka budżetowa nie jesteśmy uprawnieni 
do prowadzenia działalności gospodarczej. Skierowaliśmy w tej sprawie pismo do Izby 
Skarbowej w Łodzi gdzie również otrzymaliśmy w tej sprawie odpowiedź negatywną. Po wielu 
konsultacjach doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie jak będzie to spółka bo ma prawo 
doprowadzenia działalności gospodarczej. Na to będzie sporządzony akt notarialny. Tylko w taki 
sposób może być prowadzona w tym ośrodku działalność. Jako gmina będziemy mieli wgląd do 
wszystkiego. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi co do projektu uchwały
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawi 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 XXVIII/165/2014 w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XXVI/147/2013 Rady 
Gminy Polska Cerekiew z dnia 28.11.2013 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki 
budżetowej jest załącznikiem do protokołu

Ad.19
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie utworzenia przez Gminę Polska Cerekiew 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji  
Radny Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna /opinia komisji jest załącznikiem do protokołu/
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi co do projektu uchwały
Przewodniczący Rady – jeżeli chcemy zarobić, a nie tylko płacić to musi być spółka.
Wójt Gminy – byłam w Mosznej i tam też jest spółka. Koszty utrzymania są i będą t ten ośrodek 
musi na siebie zarabiać. Basen, który mamy przynosi nam jakieś dochody. Jeżeli powstanie 
spółka to musimy sobie zdawać sprawę, że od razu będą dochody. Rada Nadzorcza na początek 
będzie społeczna. Co miesiąc była by analiza kosztów i wydatków.
Przewodniczący Rady – Prezes spółki będzie wyłoniony w drodze konkursu. Na dzień dzisiejszy 
nie ma żadnego nazwiska na to stanowisko. Spółka ma to do siebie, że Radę Nadzorczą można w 
każdej chwili zwolnić.
Radny Tadeusz Smykała – Co będzie ze spółką jak nie będzie zysku? Upadłość czy co?
Wójt Gminy – upadłość to w ostateczności, będzie program nadzorczy. Ja na początku byłam za 
dzierżawą obiektu, ale doszłam do wniosku, że lepiej jak będzie powołana spółka z o.o. Jest to 
własność publiczna, ale musi być kontrola. Przez pierwsze 5 lat my jesteśmy kontrolowani przez 
unię europejską. Spółka to taka instytucja, którą w każdej chwili można przekształcić



Przewodniczący Rady – uważam, że musi być dobry gospodarz 
Radny Daniel Taister – czy ta osoba musi być z gminy
Przewodniczący Rady – dobrze by było, ale nie koniecznie musi to być osoba z gminy  
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie 
Głosowało – 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało - 10 radnych, przeciw- 0 głosów 
wstrzymało się – 2 radnych
Uchwała Nr XXVIII/166/2014 w sprawie utworzenia Przez Gminę Polska Cerekiew spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością” jest załącznikiem do protokołu

Ad.20
Przewodniczący Rady – wszyscy z państwa otrzymaliście projekt uchwał w sprawie zwolnienia 
samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z 
obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polska Cerekiew
Proszę więc o pytania lub uwagi co do projektu uchwały
Wójt Gminy – ta uchwała dotyczy nadwyżki wypracowanej przez ZUK i ja proponuję, aby im tej 
nadwyżki nie zabierać bo czeka ich rekultywacja wysypiska. Gdyby im coś zostało zawsze 
możemy zabrać. 
Ponieważ nikt więcej 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 XXVIII/167/2014 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – 
Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 
obrotowych do budżetu Gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu

Ad.21
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 
omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji.
Proszę wiec o przedstawienie opinii komisji
Radny Krystian Harz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna / opinia jest załącznikiem do protokołu/. Następnie 
Przewodniczący Rady przedstawił obecnym oświadczenie radnego Bronisława Piróga z dnia 
19.02.2014 r. o rezygnacji z funkcji radnego gminy. Zgodnie z przepisami prawa nie muszą być 
zarządzone nowe wybory
Proszę więc o pytania lub uwagi co do projektu uchwały
Ponieważ nikt 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 XXVIII/168/2014 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego jest 
załącznikiem do protokołu

Ad.22
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 
partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. Opolskie w celu realizacji przez Gminę Polską Cerekiew 
projektu pn.”Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w 
celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” w ramach Program Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Proszę więc o przedstawienie opinii komisji



Radny Krystian Harz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna / opinia jest załącznikiem do protokołu/. 
Proszę więc o pytania lub uwagi co do projektu uchwały
Ponieważ nikt 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 XXVIII/169/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z 
Powiatem Opolskim woj. Opolskie w celu realizacji przez Gminę Polską Cerekiew projektu 
pn.”Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu 
stworzenia elektronicznej administracji publicznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

Ad.23 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminie 
Polska Cerekiew omawiany by na posiedzeniu stałych komisji rady.
Proszę wiec o przedstawienie opinii komisji.
Radny Krystian Harz – Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna / opinia jest załącznikiem do protokołu/
Przewodniczący Rady – jest to projekt uchwały aby nadać Honorowe Obywatelstwo Staroście 
partnerskiej Gminy Svetla Hora Panu Vaclawowi Vojtiszek. Jest on współorganizatorem i 
współtwórcą tego co się dzieje pomiędzy naszymi gminami
Wójt Gminy – współpraca ze Starostą gminy Svetla Hora jest bardzo prawidłowa. Ciągle 
odbywają się wizyty  
Proszę więc o pytania lub uwagi co do projektu uchwały
Ponieważ nikt 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 XXVIII/169/2014 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminie Polska 
Cerekiew jest załącznikiem do protokołu

Ad. 24
Przewodniczący Rady – wszyscy z państwa otrzymaliście projekt planu pracy rady i komisji. Są 
tam oprócz stałych punktów propozycje Pani Oli Nierychło Werner.  Plan pracy rady jest otwarty 
i zawsze można dodać temat nad jakim chcecie podyskutować.
Proszę więc o pytania lub uwagi co do planu pracy rady i komisji
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał plan pracy pod głosowanie
Głosowało – 12 radnych, za podjęciem planu pracy głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów

Ad.25
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
Radny Tadeusz Smykała – poprawić oświetlenie na ul. Konarskiego, za późno zapalają się 
lampy
Radny Hubert Kudela – naprawić lampę na ul. Wodnej w Zakrzowie 

Ad.26
Przewodniczący Rady zamknął obrady dwudziestej ósmej sesji Rady Gminy.
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