
                                                                  Protokół
obrad XXIX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew

w dniu 21.05.2014 roku

Otwarcia obrad sesji w dniu 21 maja 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej dziewiątej 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 11 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecni byli Pan Tadeusz Smykała, Zygfryd Adam 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. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz stanu mienia 
komunalnego za rok 2013 i wypracowanie wniosków do Komisji Rewizyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2014 rok.
- dyskusja
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 

6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwały nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z 29.11.2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryfy określającej cenę 1m3 wody dla odbiorców z 
wodociągu gminnego oraz taryfy określającej 1m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych na 
oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały



8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie łączenia gmin w celu utworzenia 
okręgu wyborczego.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/155/2014 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 27.03.2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/156/2014 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 27.03.2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Polskiej Cerekwi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej.
- dyskusja 
- głosowanie
- podjęcie uchwały

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XVII/155/2005 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 01.03.2005 r. w sprawie rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005 – 
2015.

13. 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  27.03.2014 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do ich treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 
uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 11 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 27.03.2014 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 – jak wiecie sprawozdanie z wykonania budżetu  za 
2013 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  2013 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 2013 rok.
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod 
głosowanie.
Głosowało 11 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów

Ad.5
Sekretarz Gminy Urszula Golisz  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2014 rok. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /. 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania co do 
przedstawionych zmian budżetu na 2014 rok.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie.
Głosowało 11 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała nr XXIX/171/2014  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew 
na rok 2014 jest załącznikiem do protokołu.

Ad.6
Przewodniczący Rady – sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2013 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 nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Głosowało 11 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 
2013 jest załącznikiem do protokołu

Ad.7
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków omówiony został przez Pana 
Adriana Kaspra Kierownika ZUK na wspólnym posiedzeniu komisji.
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji



Radna Maria Wawrzynek  Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji jest 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 11 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała nr XXIX/172/2014 w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest załącznikiem do protokołu.

Ad.8
Przewodniczący Rady -  projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie łączenia 
gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego 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 jest negatywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały.
Sekretarz Gminy – rozmawiałam z Panią Brol z powiatu, która poinformowała, że gmina 
Cisek i Bierawa podjęły  uchwałę pozytywną.  Opinia dla nich nie jest wiążąca. Jako sama 
gmina nie mamy nawet całego mandatu.
Wójt Gminy – tu mankamentem nie jest czy jesteśmy razem z innymi gminami, ale liczenie 
metodą donta. My tego nie zmienimy bo tak mówi ustawa. Jedynie my powinniśmy się 
zmobilizować i głosować na naszego kandydata z gminy. W zeszłych wyborach Pan 
Andrejczuk zdobył 700 głosów, a z Bierawy tylko 60 i ta osoba wygrała i to jest 
niesprawiedliwe
Radna Maria Wawrzynek – ja jestem przeciwna liczeniu metodą donta. Gdyby wszyscy byli 
przeciwni temu to może wtedy by coś zmienili.
Przewodniczący Rady – my tego nie zmienimy, bo tak mówi ustawa
Radna Maria Wawrzynek – wszystkie gminy powinny się zmobilizować i być przeciwne 
takiemu liczeniu.
Radny Włodzimierz Karliński – powinniśmy nasze zdanie z komisji utrzymać bo dlaczego nie 
możemy się wypowiadać na ten temat
Radny Edward Kurzela – niech na górze wiedzą, że to liczenie jest krzywdzące
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowało 11 radnych, za przyjęciem głosowało – 11 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów.

Ad.9 
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 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się od głosu -0 głosów.
Uchwała Nr XXIX/174/2014 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu jest załącznikiem do protokołu.

Ad.10
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/155/2014 
Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji.
Radna Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, 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 11 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXIX/175/2014  w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/155/2014 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt jest załącznikiem do 
protokołu.

Ad.11
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/156/2014 
Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. 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.
Radna Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu , 
poinformowała, 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 więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
podda go pod głosowanie.
Głosowało 11 radnych,  za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwala Nr XXIX/176/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/156/2014 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej jest załącznikiem do protokołu.

Ad.12



Przewodniczący Rady – sprawozdanie z realizacji uchwały nr XVII/155/2005 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 01.03.2005 r. w sprawie rozwiązywania problemów społecznych na 
lata 2005 – 2015 omawiane było na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Radna Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu, 
poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna / opinia jest załącznikiem do 
protokołu /
Radna Aleksandra Nierychło-Werner – ja mam zastrzeżenie, nie zgadzam się z prognozą 
zatrudnienia 3 pracowników socjalnych
Przewodniczący Rady –czy są jeszcze pytania lub uwagi co do sprawozdania
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod 
głosowanie
Głosowało – 11 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało – 10 radnych, przeciw – 0 
głosów, wstrzymało się – 1 głos
Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XVII/155/2005 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 
01.03.2005 r. w sprawie rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005 – 2015 jest 
załącznikiem do protokołu.

Ad.13
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
Radny Edward Kurzela -  źle się dzieje w przedszkolu w Zakrzowie. Chodzą słuchy, że dzieci 
są stresowane przez jedną z przedszkolanek. 
Wójt Gminy – przekażemy to dyrektorowi szkoły, aby tą sprawę zbadał. Jak do tej pory do 
nas nic takiego nie dotarło
Radny Hubert Kudela – kiedy koniec budowy zamku w Polskiej Cerekwi
Radny Włodzimierz Karliński –czy zakończenie robót na zamku wiąże się z 
uporządkowaniem terenu ?
Wójt Gminy – tak, po zakończeniu remontu teren zostanie uporządkowany. Ostatnio w zamku 
został postawiony słup o czym nie wiedzieliśmy. Konserwator tak zdecydował bo w XV 
wieku tak było, aby najeźdźca się o niego rozbił. Najgorzej jest wtedy jak głos decydujący ma 
ktoś inny niż sam inwestor.
Radny Włodzimierz Karliński – na jakim etapie jest zamek do zamku
Wójt Gminy – nie miałam okazji, ale będziemy w tej sprawie rozmawiać
Przewodniczący Rady – 1 czerwca na ośrodku w Zakrzowie odbędzie się dzień dziecka. 
Najemca basenu przeprowadzi konkursy pływania z nagrodami. Natomiast na zewnątrz 
odbędzie się konkurs rowerowy w różnych kategoriach wiekowych również z nagrodami.
Radny Daniel Teister – na przystanku obok Klimka Remondis nie zabrał kosza oraz wykosić 
tam trawę bo jest bardzo wysoka
Wójt Gminy – to się zdarza sporadycznie, ale zgłosimy to do firmy Remondis
Pani Grażyna Malcharek sołtys wsi Koza – od września nie ma ławki na przystanku w Kozie. 
Co miesiąc zgłaszam to panu Smalowi i do tej pory nic. On tylko obiecuje a nic nie zrobi
Wójt Gminy – pierwszy raz to słyszę i wyjaśnię tą sprawę
Pani Grażyna Malcharek – na przykład sprawa odbioru szkła po remoncie świetlicy zgłosiłam 
to Pani Patrycji ona zadzwoniła do Remondisu i zostało to załatwione a Pan Smal tylko 
obiecuje a nic nie załatwi
Pani Ilona Dapa sołtys Ligoty Małej – u nas również jest do naprawy ławka
Przewodniczący Rady – na rynku ktoś urwał koronę drzewa
Radny Włodzimierz Karliński – na rynku jest przecież monitoring to można ustalić sprawcę
Sekretarz Gminy – sprawdzaliśmy to, ale na monitoringu widać tylko cienie



Radna Aleksandra Nierychło-Werner – na jakim etapie jest sprawa menadżera na ośrodek w 
Zakrzowie
Wójt Gminy – najpóźniej w przyszłym tygodniu ogłosimy konkurs, a od 1 lipca chcemy, aby 
to działało
Radna Aleksandra Nierychło-Werner – czy to ten 1 miesiąc starczy, aby wybrać menadżera, a 
on wybierze sobie kadrę?
Wójt Gminy – zobaczymy ile osób się zgłosi, jakie i skąd będą te osoby i czy ta osoba będzie 
umiała to rozruszać
Radna Aleksandra Nierychło-Werner – a czy już ktoś się pytał?
Wójt Gminy – tak pytają różne osoby
Przewodniczący Rady – musi to być osoba z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem 
po prostu znająca się na tym
Wójt Gminy – z wyborem na odpowiednie stanowiska też będzie trudno. Ogłoszenie na szefa 
chcemy ogłosić w przyszłym tygodniu i dać krótki termin, aby ta osoba mogła się rozeznać. 
Teraz jest spółka w pełnej organizacji, chcemy powołać jak najszybciej Radę Nadzorczą, aby 
można było ogłosić konkurs. Chcemy zostawić wolną rękę ale pod kontrolą. Jeżeli chodzi o 
przyjęcie do pracy to będzie decydował szef ośrodka
Radna Aleksandra Nierychło-Werner – ja pytam tylko czy ten miesiąc wystarczy
Przewodniczący Rady – 26 maja o godz. 19.00 z okazji dnia matki na ośrodku odbędzie się 
darmowa zumba 
Radna Maria Wawrzynek – dziękuję za szybkie wyczyszczenie drogi po ostatniej ulewie, ale 
do wyczyszczenia pozostaje rów obok pani Jendros

Ad.14 
Przewodniczący Rady zamknął obrady dwudziestej dziewiątej sesji Rady Gminy.

Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

Lucja Kuehnhardt                                                                      Jerzy Kołeczko


