
                                                                                                                                                                                                                                                                
 
                                                           Protokół 
                          obrad XXIV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 
                                                   w dniu 24.09.2009r 
 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 24.09.2009r dokonał o godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy                                                              
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej czwartej sesji Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi”, który równieŜ [przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli radni, sołtysi zgodnie załączonymi listami obecności do 
niniejszego protokołu, Wójt Gminy Krystyna Helbin, Sekretarz Gminy – Urszula Golisz, 
Skarbnik Gminy – Maria Wieczorek, radny powiatowy – Mirosław Andrejczuk oraz 
przedstawiciel prasy lokalnej. 
 
W dwudziestej czwartej sesji udział wzięło 14 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co 
stanowi qworum przy, którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 
Nieobecny był Pan Kurzela Edward 
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich 
zebranych i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 
 
Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Panią Lucję Kuehnhardt, której kandydatura 
została przyjęta jednogłośnie. 
 
Otwarcie 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. Ocena wykonania budŜetu za I półrocze 2009r i wypracowanie opinii. 
    a/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej 
    b/ przedstawienie opinii RIO w Opolu 
    c/ dyskusja 
    d/ głosowanie i przyjęcie sprawozdania 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2009 rok. 
    a/ dyskusja 
    b/ opinia komisji 
    c/ głosowanie i podjecie uchwały 
  
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały nr XVIII/126/2008 Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27.11.2008r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego” za I półrocze 2009 r. 



a/ opinia komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i przyjęcie sprawozdania 
 
7. Informacja Wójta o postępie i zagroŜeniu w realizacji inwestycji gminnych w roku 
bieŜącym. 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty 
Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 
a/ opinia komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie od Wojewody Opolskiego 
wykonywania zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na wykonywaniu w 
imieniu Wojewody blankietów upowaŜnień do zakupu paliw. 
a/ opinia komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjecie uchwały 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przekształcenia Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu w wyniku, którego nastąpi likwidacja 
niektórych rodzajów działalności tego Zespołu i udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
a/ opinia komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
11. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nasza przyszłość lepsza przyszłość” 
a/ dyskusja 
b/ głosowanie i podjecie uchwały 
 
12. Rozpatrzenie wniosku Opolskiej Fundacji Antynowotworowej w sprawie przystąpienia do 
Wojewódzkiego Programu „Pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy - szczepienia 
przeciwko wirusowi HPV” . 
a/ opinia komisji 
b/ dyskusja 
c/ podjecie uchwały 
 
13. Informacja radnego powiatowego z prac Rady Powiatu. 
  
14. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
 
15. Zakończenie obrad. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Pan Jerzy Kołeczko przedstawił porządek obrad i zapytał czy są jakieś 
wnioski o zmianę porządku obrad. 
PoniewaŜ 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, która odbyła się 25.06.2009 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do treści 
protokołu. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosował 13 radnych. Za przyjęciem protokołu glosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów.  
 
Ad.3  
Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła informację z realizacji uchwał i wniosków 
podjętych na poprzedniej sesji. /informacja jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi, co do przedstawionej 
informacji. PoniewaŜ nikt nie miał pytań i uwag Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe 
przedstawiona informacja została przyjęta.  
 
Ad.4 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – jak wiecie sprawozdanie z wykonania budŜetu za 
Półrocze 2009 roku było analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady jak 
równieŜ na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji 
Rewizyjnej. 
Pani Urszula Kochoń Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła obecnym pozytywną 
opinię Komisji o wykonaniu budŜetu za I półrocze 2009 r. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu / 
Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę nr 365/2009 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu nt pozytywnej opinii o informacji o przebiegu wykonania 
budŜetu gminy za I półrocze 2009 r.  
Przewodniczący Ady zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś pytania bądź uwagi, co do 
informacji z wykonania budŜetu za I półrocze. 
PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie przyjęcie informacji z wykonania budŜetu za I półrocze 2009 r. 
Głosowało 13 radnych.  Za przyjęciem informacji głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 
głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 
/informacja z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2009 r. jest załącznikiem do protokołu/ 
  
Ad.5 
Pani Maria Wieczorek Skarbnik Gminy przedstawiła obecnym projekt uchwały w sprawie 
dokonania zmian budŜetu gminy na 2009 rok. 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję: 
Radna Beata Artuna – skąd wzięliśmy te środki 
Skarbnik Gminy – z nadwyŜki budŜetowej 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w 
sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2009 rok i poddał pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych Za podjęciem uchwały głosowało - 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXIV/153/2009 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2009 rok jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.6 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej 
uchwały nr XVIII/126/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27.11.2008r w sprawie 



przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i 
innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego” za I półrocze 2009 r. 
było analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o 
przedstawienie opinii Komisji. 
Pani Anetta Sałacka Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia Komisji jest pozytywna /opinia jest załącznikiem do protokołu/  
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi bądź pytania, co do sprawozdania. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych Za przyjęciem sprawozdania głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 
głosów, wstrzymało się – 0 głosów 
Sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały nr XVIII/126/2008 Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi z dnia 27.11.2008r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego” za I półrocze 2009 roku jest załącznikiem do protokołu 
Przewodniczący Rady poinformował obecnych, Ŝe dnia 30.09.2009r upływa termin składania 
wniosków do budŜetu 
 
Ad.7 
Wójt Gminy Krystyna Helbin przedstawiła obecnym informację o postępie i zagroŜeniu w 
realizacji inwestycji gminnych w  2009 roku 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję: 
Radny Majnusz Waldemar – czy robiona ul. Leśna pójdzie do drogi krajowej nr 45 
Wójt Gminy – tak 
Radny Majnusz Waldemar – czy skończą tą drogę w terminie 
Wójt Gminy – myślę, Ŝe tak, a jak nie to będą kary umowne 
Przewodniczący Rady –z tego, co nam pani Wójt powiedziała szykuje nam się duŜo 
inwestycji „Lamikowie”, ośrodek, wniosek na kanalizację 
Radny Włodzimierz Karliński – na jakim etapie jest budowa hotelu 
Przewodniczący Rady – na etapie uzgodnień, bo to będzie dzierŜawa 
Wójt Gminy – na początku tygodnia przysłano nam projekt umowy i nasz radca ją sprawdza. 
Chcą zarejestrować firmę i jak najwcześniej rozpocząć. Sprawy proceduralne trwają bardzo 
długo, muszą mieć wszystkie pozwolenia i najprawdopodobniej rozpoczną od połowy 
przyszłego roku. Najpierw miał być hotel na 50 osób, a teraz jest juŜ na 100 osób.                   
Przewodniczący Rady - będzie to hotel cztero gwiazdkowy. 
Radny Włodzimierz Karliński – jak wygląda sprawa farmy wiatrowej 
Wójt Gminy – mamy plan zagospodarowania przestrzennego i tylko jedna decyzja jest 
negatywna chodzi o teren chronionego krajobrazu Wronin – Maciowakrze. Pisaliśmy 
odwołanie i czekamy na odpowiedź. Inwestor ma duŜo problemów z przyłączeniem do sieci. 
Zakłady Energetyczne mają duŜe oboszczenia jest pod górkę 
Radny Włodzimierz Karliński – czy ta negatywna decyzja dotyczy tylko jednego obszaru czy 
wszystkich Cerekwi i Pawłowiczek 
Wójt Gminy – nie tylko tego jednego 
Przewodniczący Rady – inwestor wydał duŜo pieniędzy i nie wierzę, aby się teraz wycofał. 
Jak słyszę, Ŝe rząd idzie niby w tym kierunku tj. priorytet to ochrona środowiska, ale teŜ nic 
nie robi, aby inwestorom było łatwiej. 
Wójt Gminy – Polska do 2018 roku ma się wykazać w unii 18% tej odnawialnej energii, a za 
nie wykonanie tego terminu groŜą kary pienięŜne. Dopiero jak będzie 2017 rok to rząd będzie 
prosił w unii o nie nakładanie kar i przesunięcie terminu, a teraz utrudniają jak jest chętny 
inwestor. 
Radna Maria Wawrzynek – inwestorzy uciekają tylko przez naszą biurokrację 



PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał informację pod 
głosowanie. 
Głosowało 14 Za przyjęciem informacji głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Informacja o postępie i zagroŜeniu w realizacji inwestycji gminnych w 2009 r. jest 
załącznikiem do protokołu 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu 
Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu omawiany był 
na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji. 
Pani Anetta Sałacka Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna /opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Wójt Gminy – chodzi o to, Ŝe do związku przystąpiły nowe gminy, dlatego teŜ musimy 
podjąć taką uchwałę. PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady 
przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw, - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXIV/ 154/2009 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego 
„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
przejęcie od Wojewody Opolskiego wykonywania zadania z zakresu administracji rządowej, 
polegającego na wykonywaniu w imieniu Wojewody blankietów upowaŜnień do zakupu 
paliw omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o 
przedstawienie opinii Komisji. 
Pani Anetta Sałaka Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała 
obecnych, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna /opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy ktoś ma jakieś uwagi bądź pytania, co do projektu 
uchwały. PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr XXIV/155/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie od Wojewody 
Opolskiego wykonywania zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na 
wykonywaniu w imieniu Wojewody blankietów upowaŜnień do zakupu paliwa jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-
Koźlu w wyniku, którego nastąpi likwidacja niektórych rodzajów działalności tego Zespołu i 
udzielanych świadczeń zdrowotnych był omawiany na wspólnym posiedzeniu stałych komisji 
rady. Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji. 
Pani Anetta Sałacka Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała 
obecnych, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do protokołu/  
Przewodniczący rady zapytał radnych czy ktoś ma jakieś uwagi bądź pytania, co do projektu 
uchwały. PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 



Glosowało – 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr XXIV/156/2009 w sprawie zaopiniowania przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu w wyniku, którego nastąpi 
likwidacja niektórych rodzajów działalności tego Zespołu i udzielanych świadczeń 
zdrowotnych jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.11 
Wójt Gminy Krystyna Helbin przedstawia obecnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nasza 
przyszłość lepsza przyszłość” 
Radny Włodzimierz Karliński – czy to dotyczy wszystkich szkół 
Wójt Gminy – tak dwie podstawówki plus gimnazjum 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi bądź pytania, co do przedstawionego 
projektu uchwały.   
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało – 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXIV/157/2009 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nasza przyszłość lepsza przyszłość” jest 
załącznikiem do protokołu 
 
Ad.12 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – wniosek Opolskiej Fundacji Antynowotworowej w 
sprawie przystąpienia do Wojewódzkiego Programu „Pierwotna profilaktyka raka szyjki 
macicy – szczepienia przeciwko wirusowi HPV” dotyczy młodych dziewczyn przed 
inowacją. Szczepionka kosztuje 1500 zł. co jest bardzo wysokim wydatkiem. Komisja 
ustaliła, Ŝe przystąpimy do programu pod warunkiem jak część kosztów pokryje Urząd 
Marszałkowski lub inny sponsor, jak równieŜ komisja ustaliła, Ŝe udział rodziców równieŜ 
musi być. Jest to szczepionka na cztery najgorsze wirusy. 
Wójt Gminy – rada dzisiaj musi wyrazić swoje stanowisko czy przystępujemy do tego 
programu czy nie.. Sąsiednie gminy równieŜ są za tym, aby udział rodziców był, a tam gdzie 
faktycznie jest bieda dopłaci GOPS, PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący 
Rady poddał wniosek pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych Za głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 
głosów. Radni podjęli decyzję, aby kwotę odpłatności ustalić z sąsiednimi gminami. 
 
Ad.13 
Radny powiatowy Mirosław Andrejczuk – przepraszam bardzo, Ŝe nie zdąŜyłem przybyć na 
dzisiejszą sesję na godz. 14.00, a to ze względu na inne obowiązki. Jak sami widzicie 
inwestycje są realizowane, a powiem więcej są na ukończeniu. Chodnik w Zakrzowie został 
juŜ zakończony. Myślę, Ŝe jest zrobiony dobrze nie powiem, Ŝe bardzo dobrze bo nie znam 
się na tym. Chciałem podziękować Pani Wójt za za pomoc w realizacji tego zadania, które 
kosztowało 540 tyś. Na pewno poprawi się bezpieczeństwo w tej miejscowości. Marzeniem 
jest i taki wniosek składam, aby Rada Powiatu podjęła jakieś działania o naprawę nawierzchni 
przez miejscowość Zakrzów. Dobrze by było, aby ta droga weszła do programu tzw. 
schetynówek. Pewne jest, Ŝe będzie robiony odcinek drogi od Kobylic do Cisku.Uznano, Ŝe 
ten odcinek jest bardziej zniszczony dlatego jest w pierwszej kolejności do remontu. Drga 
cukrowa jest juŜ zrobiona, ale nie odebrana.  Prośba do Wójta i Rady jest łącznik z ul. 



Powstańców i tam naleŜałoby połoŜyć chodnik. Będzie zakaz przejścia pieszych od ośrodka 
zdrowia do ul. Powstańców, będę się domagał pomalowania linii. JuŜ planowaliśmy słuŜby i 
zwróciliśmy się do Komendanta Powiatowego o zwiększenie słuŜb na ul. Ligonia. W 
Grzędzinie chodnik juŜ zrobiony moŜe wypowie się pani radna i sołtys. Mam przyobiecane 
pieniądze na chodnik do ul. Kościelnej. Chcę, aby połoŜyć nowy dywanik w Grzędzinie na ul. 
Raciborskiej. Na ul. Kolejowej w Dzielawach równieŜ będzie połoŜony asfalt. Zapewnili 
mnie, Ŝe ten odcinek będzie w tym, roku zrobiony. Jeszcze jedno muszę przekazać przez 
kryzys, jaki jest starosta prosił, aby składać jak najmniej wniosków. I jeszcze jeden wniosek 
składałem na  Jaborowicami tam zapadł się asfalt, ale będzie to zrobione w ramach gwarancji 
Radny Włodzimierz Karliński – na ul. Ligonia  warto pomyśleć o pasach na wysokości 
byłego przedszkola i na wysokości banku 
Radny powiatowy Mirosław Andrejczuk – jest to trafna uwaga i sobie to zanotuję i taki 
wniosek złoŜę ZłoŜyłem juŜ wniosek aby namalować linie póki ta droga jest nowa i nie 
zabrudzona. JeŜeli chodzi o cukrownię myślę, Ŝe przebiega prawidłowo według 
harmonogramu. Faktem jest, Ŝe kierowcy szukają skrótów. Mogę zapewnić, Ŝe pracujemy nad 
tym tematem Dzielawy, Witosławice. Proszę sołtysów, aby dzwonili do nas lub na 112 jako 
interwencja 
Radny Włodzimierz Karliński – czy ta droga jest skończona  
Radny powiatowy Mirosław Andrejczuk – jestem umówiony z dyrektorem Krysiem i myślę, 
Ŝe w przyszłym tygodniu razem z panem Smalem przejdziemy się tą drogą i spiszemy 
wszystkie niedociągnięcia 
Radny Włodzimierz Karliński – chodzi mi o pobocza od strony skarpy czy będą robione 
Radny powiatowy Mirosław Andrejczuk – będą rozmowy i będzie to zrobione 
Pani Ilona Dapa – chodzi o pobocze od strony skarpy, wzmocnić skarpy bo się będą obsuwać  
Radny powiatowy Mirosław Andrejczuk – jest to inwestycja współfinansowania z unii 
europejskiej i nie wszystko moŜna zrobić co się chce 
Radna Urszula Kochoń – chodzi mi o posesję na ul. Karola Miarki jest dobrze dopóki nie ma 
deszczu, ale jak będą wielkie opady moŜe zalać tą posesję  
Radny powiatowy Mirosław Andrejczuk – miało to być robione  
Radna Maria Wawrzynek – jest tam wielki uskok moŜe by postawić tam znak, a na przyszłość 
jak będą robione chodniki to nie tak, Ŝeby w środku były słupy  
 
 Ad.14 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – przedstawił pismo PCK w sprawie nadania  
nazwanie skweru na którym zasadzono dwa platany  na pamiątkę nieŜyjących działaczy Pana 
Eryka Ociepka i Adolfa Schulwitz im. Polskiego Czerwonego KrzyŜa. Moim zdaniem plac 
ten nie powinien być nazwany imieniem ani jakiejkolwiek organizacji ani teŜ konkretnej 
osoby, bo to jest plac dla wszystkich mieszkańców. UwaŜam, Ŝe uhonorowaliśmy tych ludzi 
jako rada i zarząd tymi okazałymi drzewami. Była kiedyś taka propozycja , Ŝeby ta alejka 
była nazwana alejka zasłuŜonych dla Gminy. W przyszłości posadzimy tam równieŜ drzewa 
honorujące naszych mieszkańców, którzy przysłuŜyli się naszemu społeczeństwu w róŜnych 
dziedzinach Ŝycia społecznego, kulturalnego lub sportowego itp. Dlatego plac ten ma mieć 
charakter ogólno – społeczny. Najbezpieczniej ogłosić konkurs. 
Kto ma jeszcze jakieś propozycje  
Radna Beata Artuna – daj palec to chcą całą rękę 
Przewodniczący Rady – kto jest za tym aby ten plac był nazwany Placem Polskiego 
Czerwonego KrzyŜa.  
Głosowało – 14 radnych  Za głosowało – 0 radnych, przeciw - 12  radnych wstrzymało się – 1 
radnych  



Przewodniczący Rady przedstawił pismo Pani BoŜeny Słoneckiej w sprawie wynajęcia lokalu 
po przedszkolu na działalność statutową Fundacji „Jesień śycia” 
Wójt Gminy – ten rok i przyszły jest to niemoŜliwe, bo mieszka tam lokator, Fundacja Euro 
Cantry będzie miała tam siedzibę oraz czekamy na decyzję lekarzy. Taki obiekt na pewno był 
by potrzebny, ale trzeba włoŜyć około 1 mln. zł, aby przygotować i stworzyć godziwe 
warunki. Dzisiaj jest to tylko informacyjnie, ale proszę pomyśleć, co z tym dalej i na kolejnej 
sesji i komisji podyskutujemy. 
Przewodniczący Rady – w ostatnim czasie odbyło się wiele imprez kulturalnych, Art. Cap, 
doŜynki na „Stanach” i tutaj bardzo dziękuje tym, którzy organizowali te doŜynki, była to 
naprawdę impreza wzorcowa, na placu przed urzędem odbył się koncert orkiestr dętych 
naszej gminnej i czeskiej. 
Radna Urszula Kochoń – za mało ogłoszeń o koncercie 
Wójt Gminy – w tym roku chcemy zrobić sylwestra na placu przed urzędem 
Radny Jan Cieślak – przy ul. Chopina 15 w Zakrzowie nie wykoszony teren. Przy torach obok 
posesji pana Piechulka przydałby się punkt świetlny. Przed godz. 19.00 świecą juŜ lampy 
dlatego proszę zaproponować, aby o godz.23.00 lub 24.00 co drugi słup był by oświetlony. 
Fakt czujniki są drogie, ale po jakimś czasie się to zwróci. 
Wójt Gminy – zrobimy przegląd i zobaczymy 
Radna Urszula Kochoń – na baszcie odpada tynk, plac ZBR wykoszono, a przy płocie rosną 
chaszcze 
Wójt Gminy – jeŜeli chodzi o basztę rzeczywiście to widzimy i zabezpieczymy na razie na 
remont nie mamy środków, a plac wykosimy. JeŜeli chodzi o porę zaświecania lamp 
spróbujemy się temu przyjrzeć i się zastanowić 
Radna Beata Artuna – kiedy zostaną pościnane garby na drodze wojewódzkiej 
Wójt Gminy – rozmawialiśmy z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich i obiecali, Ŝe 
sfrezują w tym roku  
Wójt Gminy – ze schetynówki teŜ robiliśmy drogi ale zrobiliśmy z krawęŜnikami bo raz się 
robi a porządnie. Droga jest wąska nawet jest zwęŜona, no ale nie jest to nasz droga tylko 
powiatowa 
Przewodniczący Rady – ja teŜ uwaŜam, Ŝe ta droga została zwęŜona 
Radna Maria Wawrzynek – jak się jedzie do Grzędzina na mostku są dwie dziury, które 
naleŜałoby załatać 
Wójt Gminy – nie ma firmy do klejenia dziur, chyba, Ŝe będziemy kupować w workach 
Pani Ilona Dama – droga od mostka do Połowy powinna być 11m poszerzyć wąwóz, bo 
rolnik nie będzie płacił podatków 
Wójt Gminy – wiele dróg polny jest w złym stanie i to przez samych rolników poprzez 
zaorywanie i uwaŜam, Ŝe trzeba samemu teŜ coś zrobić a nie tylko Ŝądać. 
Radny Majnusz Waldemar – czy przez „Stany” będą jeździć kaŜdy dzień 
Wójt Gminy – z Kietrza buraki będą dostarczane PKP do Robczyc, a od rolników muszą 
przewieść. NajwaŜniejsze jest, aby kierowcy jeździli prawidłowo. Musimy być świadomi, Ŝe 
transport jest potrzebny 
Radna Kochoń Urszula – wielkie słowa uznania za doŜynki w Grzędzinie  
Wójt Gminy – równieŜ uwaŜam, Ŝe doŜynki były pod względem organizacyjnym bardzo 
udane za co wielkie dzięki tym ludziom którzy byli zaangaŜowani, korowód był cudny, 
taneczne zespoły występy dzieci wszystko organizacyjnie dopięte na ostatni guzik  
Dziękuję sołtysce i tym osobom, które brały udział przy organizacji tych doŜynek. Mieliśmy 
delegację z Czech i im się bardzo podobało. 
Radna Anetta Sałacka – 9 listopada nabór wniosków z Odnowy Wsi. Gmina teŜ moŜe być 
beneficjentem 
 



Ad.15 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIV Sesji 
Rady Gminy. 
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