
                                                  Protokół nr XXVII/2010   
 
                        z obrad XXVII Sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi                                                                                                           
                                                     w dniu 18.02.2010 r. 
 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 18.02.2010 r. dokonał o godz. 16.00 Przewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej siódmej sesji 
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi”, który równieŜ przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli radni, sołtysi zgodnie z załączonymi listami obecności do 
niniejszego protokołu, Wójt Gminy Krystyna Helbin, Sekretarz Gminy Urszula Golisz, 
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn, radny powiatowy Mirosław Andrejczuk oraz 
dziennikarze prasy lokalnej. 
 
W dwudziestej siódmej sesji udział wzięło 15 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co 
stanowi qworum przy, którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne 
uchwały 
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich 
obecnych 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 o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4. Informacja Wójta Gminy o zaplanowanych i kontynuowanych inwestycjach w roku 2010 
 
5. Przyjęcie sprawozdania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 
działalności za 2009 rok. 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2010 rok. 
    a/ przedstawienie opinii komisji 
    b/ dyskusja 
    c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi Zakrzów 
    a/ przedstawienie opinii komisji 
    b/ dyskusja 
    c/ głosowanie i podjęcie uchwały    
 
8. Podjęcie uchwały sprawie nabycia nieruchomości. 



    a/ przedstawienie opinii komisji 
    b/ dyskusja 
    c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie dzierŜawy nieruchomości. 
    a/przedstawienie opinii komisji 
    b/ dyskusja 
    c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
10. Przyjęcie planu pracy Rad i Komisji. 
 
11. Przedstawienie wniosków z zebrań wiejskich. 
 
12. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Polska Cerekiew w 
języku mniejszości. 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości CięŜkowice w 
języku mniejszości. 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dzielawy w 
języku niemieckim.  
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Zakrzów w 
języku niemieckim.  
                                                                                                                                                    
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Wronin w języku 
niemieckim. 
  
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Witosławice w 
języku niemieckim.  
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Połowa w języku 
niemieckim. 
  
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ligota Mała w 
języku niemieckim.  
 
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Łaniec w języku 
niemieckim.  
 
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Koza w języku 
niemieckim. 
  
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Grzędzin w 
języku niemieckim.  
 
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Jaborowice w 
języku niemieckim.  
 



24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Mierzęcin w 
języku niemieckim.  
 
 
25. Podjęcie uchwały w sprawie złoŜenia wniosku o wpisanie Gminy Polska Cerekiew do 
rejestru Gmin, na których obszarze uŜywane są nazwy w języku mniejszości 
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnienie w budŜecie gminy Polska 
Cerekiew na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.  
                                                                                                                                                         
27. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przekształcenia poprzez likwidację 
działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-
Reumatologicznych z siedziba w Kup. 
a/ dyskusja 
b/głosowanie i podjęcie uchwały 
 
 
28. Informacja radnego powiatowego z pracy rady powiatu. 
 
29. Wolne wnioski. 
 
30. Zakończenie obrad. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i zapytał czy są wnioski o zmianę 
porządku. 
Wójt Gminy Krystyna Helbin zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie: zaopiniowania przekształcenia poprzez likwidację działalności 
medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-
Reumatologicznych z siedzibą w Kup  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do 
porządku obrad przedstawionego projektu uchwały. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady zaproponował, aby punkt ten rozpatrywać, jako 
punkt 27, a punktu 27, 28, 29 będą rozpatrywane odpowiednio, jako 28, 29 i 30. 
 
Ad.2 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu z sesji, 
która odbyła się 30.12.2009 r. pytając czy wnoszą uwagi lub zmiany, co do treści protokołu. 
PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
 
Ad.3 
Wójt Gminy Krystyna Helbin przedstawiła informację z realizacji uchwał i wniosków 
podjętych na poprzedniej sesji /informacja jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych ma uwagi lub pytania, co do 
przedstawionej informacji. 



PoniewaŜ nikt nie miał pytań i nie wniósł, Ŝadnych uwag Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe 
przedstawiona informacja została przyjęta.  
 
Ad.4 
Wójt Gminy Krystyna Helbin przedstawiła informację o zaplanowanych i kontynuowanych 
inwestycjach w 2010 roku. /informacja jest załącznikiem do protokołu/. 
Przewodniczący Rady – jak słyszeliście rok ten jest bardzo bogaty w inwestycje i tylko naleŜy 
sobie Ŝyczyć, aby wszystkie inwestycje zostały zrobione. Następnie zapytał radnych, czy 
mają jakieś uwagi lub pytania, co do przedstawionej informacji. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe informacja została  
przyjęta. 
 
Ad.5 
Przewodniczący Rady – sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2009 r. analizowany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji 
Radna 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 mają jeszcze jakieś uwagi bądź pytania, co do 
sprawozdania. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie komisji pod 
głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 
głosów, wstrzymało się – 0 głosów. / Sprawozdania z Działalności Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2009 r. jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.6 
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn przedstawiła obecnym projekt uchwały w 
sprawie dokonania zmian budŜetu na 2010 rok. 
W dyskusji głos zabrali: 
Radna Maria Wawrzynek – kiepsko są odśnieŜane w tym roku drogi po prostu nie da się 
przejechać. Ile było nadwyŜki za zeszły rok. 
Skarbnik Gminy – ponad 1 mln. 
Wójt Gminy – ta nadwyŜka wzięła się stąd, ze nie wykonaliśmy wszystkich zaplanowanych 
inwestycji w roku ubiegłym 
Radna Beata Artuna – czy powiat nam zwrócił pieniądze za odśnieŜanie. 
Skarbnik Gminy – tak 
Radna Maria Wawrzynek – czy jest potrzeba zrobienia tego „Orlika” 
Wójt Gminy – Miałam telefon z Urzędu Marszałkowskiego, aby zrobić tego „Orlika’, dlatego 
podjęliśmy decyzję o jego budowie.  
W Polskiej Cerekwi jest juŜ boisko na „Stanach” teŜ, a w Zakrzowie nie mają, dlatego 
podjęliśmy decyzję, aby „Orlik” był w Zakrzowie 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi lub pytania, co do przedstawionego 
projektu uchwały.    
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 3 radnych, 
wstrzymało się – 0 głosów. 



Uchwała Nr XXVII/169/2010 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2010 rok jest 
załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowo-
rekreacyjnych we wsi Zakrzów analizowany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji 
rady. Proszę wiec o przedstawienie opinii komisji. 
Radna 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 mają jeszcze jakieś uwagi lub pytania, co do 
projektu uchwały. 
PoniewaŜ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 
i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr XXVII/170/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi Zakrzów jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 
analizowany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o 
przedstawienie opinii Komisji. 
Radna Anetta Sałacka – Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do 
protokołu/ 
Wójt Gminy – w związku z decyzja o budowie „Orlika” wystąpiliśmy do Agencji o 
nieodpłatne przekazanie działki. Agencja wyraziła na to zgodę, dlatego dzisiaj musicie podjąć 
taką uchwałę.  
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś uwagi lub pytania. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 2 radnych. 
Uchwała Nr XXVII/171/2010 w sprawie nabycia nieruchomości jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – projekt uchwały w sprawie dzierŜawy nieruchomości 
analizowany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o 
przedstawienie opinii Komisji. 
Radna Anetta Sałacka – Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do     
protokołu /                                                                                                                              
Wójt Gminy – jedna działka to tam gdzie stoi reklama Biedronki, a minęło juŜ 3 lata, Druga 
nieruchomość to budynek i GaraŜ Ajaksu i tu teŜ się kończy umowa, a rada moŜe w drodze 
uchwały na bez przetargowe wydzierŜawienie działki. 
Radna Maria Wawrzynek – a czy oni płacą czynsz 



Wójt Gminy – tak około 2 tyś. 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś uwagi lub pytania.  
PoniewaŜ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady Przedstawił projekt 
uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXVII/172/2010 w sprawie dzierŜawy nieruchomości jest załącznikiem do 
protokołu.   
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady –  na komisji dostaliście plany pracy, czy ktoś ma jeszcze dodatkowe 
tematy 
Plan się kończy w październiku 2010 r. Proponuję by na sesję 22.04.2010 r. wpisać punkt 
sprawozdanie Zarządu z działalności OSP za 2009 -2010 rok. 
Radna Beata Artuna zaproponowała, aby do planu racy wprowadzić punkt odnośnie kosztów 
utrzymania pałacu w Zakrzowie poniesione prze urząd i klubLewada 
Radna Anetta Sałacka – w maju dyrektorzy będą robić plany organizacyjne  
Radny Włodzimierz Karliński – powinno to być przedyskutowane w marcu i naleŜy to wpisać 
do komisji w marcu 
 
Ad.11 
Wójt Gminy przedstawiła obecnym wnioski zgłoszone na zebraniach wiejskich, które odbyły 
się w dniach od 27.01.2010 roku do 10 lutego 2010 roku. Nad tymi wnioskami będziemy 
pracować przy sporządzaniu budŜetu gminy na przyszły rok. 
Przewodniczący Rady podziękował Pani Wójt za przedstawienie wniosków. 
 
Ad. 12 
Przewodniczący Rady pod głosowanie damy wda wnioski to jest projekt Wójta Gminy Gros 
Noikirch oraz wniosek Pana Karlińskiego Polnisz Noikirch 
1 wniosek  za głosowało – 9 radnych, przeciw – 6 radnych, wstrzymało się – 0 głosów 
2 wniosek za głosowało – 5 radnych, przeciw – 9 radnych, wstrzymało się – 1 radny  
W dyskusji głos zabrali  
Radna Sałacka Anetta – mam wątpliwości, Ŝe ustalone nazwy miejscowości np. CięŜkowice 
nie są w języku niemieckim. 
Przewodniczący Rady – my musimy to zrobić zgodnie z ustawą 
Radny Włodzimierz Karliński – przykro słyszeć, Ŝe radni przegłosowali Gros Noirkich. 
Gdzie Niemcy mają historię. Nie na tym to polega, aby fałszować historię                       
Radna Sałacka Anetta – chciałam się spytać o podwójną nazwę miejscowości Wronin. Czy to 
nie jest absurdalne.  
Przewodniczący Rady – na szkoleniu mówili, Ŝe musi być druga tablica nawet, gdy ona jest 
taka sama. 
Radna Maria Wawrzynek – ja myślę, Ŝe tak szybko tablic nie będzie, bo w Krzanowicach 3 
lata czekają 
Radna Jan Cieślak – Niemcy nie zasłuŜyli sobie, aby mieli takie nazwy w dwóch językach. 
Nich ci radni, co głosowali plus te 20% zapłacą za te tablice 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwało głosowało – 10 radnych, przeciw – 4  radnych, 
wstrzymało się – 1 radny 



Uchwała Nr XXVII/173/2010 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Polska 
Cerekiew w języku mniejszości jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.13  
 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy 
miejscowości CięŜkowice w języku mniejszości omawiany był na wspólnym posiedzeniu 
komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji. 
Radna Anetta Sałacka – Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna /opinia jest załącznikiem do 
protokołu/. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Glosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 3 radnych, 
wstrzymało się - 1 radny 
Uchwała Nr XXVII/174/2010 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości 
CięŜkowice w języku mniejszości jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.14                                                                                                                            
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy 
miejscowości Dzielawy w języku mniejszości analizowany był na wspólnym posiedzeniu 
komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji. 
 Radna Anetta Sałacka – Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do 
protokołu/ 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały glosowało - 12 radnych, przeciw – 3 radnych, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXVII/175/2010 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dzielawy 
w języku mniejszości jest załącznikiem do protokołu  
 
Ad.15 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy 
miejscowości Zakrzów w języku mniejszości analizowany był na wspólnym posiedzeniu 
komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji. 
Radna Anetta Sałacka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do protokołu/. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 4 radnych, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXVII/176/2010 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Zakrzów 
w języku mniejszości jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.16 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy 
miejscowości Wronin w języku mniejszości analizowany był na wspólnym posiedzeniu 
komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji. 



Radna Anetta Sałacka – Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do 
protokołu/ 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 3 radnych, 
wstrzymało się – 1 radny. 
Uchwała Nr XXVII/177/2010 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Wronin 
w języku mniejszości jest załącznikiem do protokołu.   
 
Ad.17 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy 
miejscowości Witosławice w języku mniejszości analizowany był na wspólnym posiedzeniu 
komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii. 
Radna Anetta Sałacka – Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do 
protokołu/    
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod glosowanie 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało -12 radnych, przeciw – 3 radnych, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXVII/178/2010 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości 
Witosławice w języku mniejszości jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.18 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy 
miejscowości Połowa w języku mniejszości analizowany był na wspólnym posiedzeniu 
komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji.  
Radna Anetta Sałacka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały glosowało – 11 radnych, przeciw – 4 radnych, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXVII/179/2010 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ligota 
Mała w języku mniejszości jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.19 
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy 
miejscowości Ligota Mała w języku mniejszości był analizowany na posiedzeniu komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Radna Anetta Sałacka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu / 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosownie. 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 3 radnych, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr XXVII/180/2010 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ligota 
Mała w języku mniejszości jest załącznikiem do protokołu. 
 



Ad.20 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy 
miejscowości Łaniec w języku mniejszości był analizowany na posiedzeniu komisji. Proszę, 
więc o przedstawienie opinii komisji. 
Radna Anetta Sałacka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 3 radnych, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXVII/181/2010 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Łaniec w 
języku mniejszości jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.21  
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy 
miejscowości Koza w języku mniejszości był analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Radna Anetta Sałacka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia komisji jest negatywna. /opinia komisji jest załącznikiem do protokołu /. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosował – 1 radny, przeciw – 5 radnych, 
wstrzymało się – 9 radnych. 
Uchwała 5 głosami przeciw nie została podjęta. 
 
Ad.22 
Przewodniczący Rady –projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości 
Grzędzin w języku mniejszości był analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę, 
więc o przedstawienie opinii komisji. 
Radna Anetta Sałacka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, 
Ŝe opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przestawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 3 radnych, 
wstrzymało się - 0 głosów 
Uchwała Nr XXVII/182/2010 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Grzędzin 
w języku mniejszości jest załącznikiem do protokołu   
 
Ad.23 
Przewodniczący Rady –projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości 
Jaborowice w języku mniejszości był analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę, 
więc o przedstawienie opinii komisji. 
Radna Anetta Sałacka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna / opinia jest załącznikiem do protokołu /. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 3 radnych, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXVII/183/2010 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości 
Jaborowice w języku mniejszości jest załącznikiem do protokołu. 



 
Ad.24 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy 
miejscowości Mierzęcin w języku mniejszości analizowany był na wspólnym posiedzeniu 
komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Radna Anetta Sałacka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, 
Ŝe wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 3 radnych, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwał Nr XXVII/184/2010 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Mierzęcin 
w języku mniejszości jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.25 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie złoŜenia wniosku o wpisanie Gminy 
Polska Cerekiew do rejestru Gmin, na których obszarze uŜywane są nazwy w języku 
mniejszości analizowany był na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Proszę, więc o 
przedstawienie opinii komisji. / opinia jest załącznikiem do protokołu / 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 3 radnych, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr XXVII/185/2010 w sprawie złoŜenia wniosku o wpisanie Gminy Polska 
Cerekiew do rejestru Gmin, na których obszarze uŜywane są nazwy w języku mniejszości jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.26 
Przewodniczący Rady – Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnienie w 
budŜecie gminy na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki analizowany był na 
wspólnym posiedzeniu komisji, gdzie komisje zdecydowały, aby w tej kwestii wypowiedzieli 
się sołtysi. 
Radna a zarazem sołtys wsi Pani Kochoń Urszula – uwaŜam, aby nie zamykać drogi nowym 
sołtysom. PrzecieŜ kaŜdy moŜe spróbować. 
Przewodniczący Rady – jeŜeli zostanie podjęta taka uchwała wtedy sołtysi do września muszą 
złoŜyć wniosek wraz z planem finansowym co zamierzają zrobić. 
Sołtys Maria Kachel –  czemu mamy uszczęśliwiać nowych sołtysów na siłę. MoŜe oni nie 
będą chcieli 
Skarbnik Gminy – jak uchwalicie fundusz sołecki to będzie to kwota około 160 tyś. zł. 
Przewodniczący Rady zwrócił się do sołtysów o przegłosowanie czy utworzyć fundusz 
sołecki. Za głosowało – 4 sołtysów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 8 sołtysów. 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie  
Głosowało 15 radnych Za podjęciem głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr XXVII/ 186/2010 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnienie w budŜecie gminy 
Polska Cerekiew na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.27 



Wójt Gminy Krystyna Helbin przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 
przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup. Wójt Gminy 
wyjaśniła, ze zapewniono dalsze udzielanie świadczeń medycznych wykonywanych 
dotychczas przez likwidowane jednostki przez innej jednostki organizacyjne a mianowicie 
przez oddział pulmonologii ogólnej w Kup.  
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 15 Radnych Za głosowało -12 radnych, przeciw – 1 głos, wstrzymało się – 2 głosy 
Uchwała  nr XXVII/187/2010 w sprawie zaopiniowania przekształcenia poprzez likwidację 
działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-
Reumatologicznych z siedziba w Kup jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.28 
Pan Mirosław Andrejczuk radny powiatowy – jestem po komisji infrastruktury, brałem udział 
na zebraniach wiejskich, które odbyły się w lutym. Pani Wójt moŜe mnie poprosić i razem 
przeanalizujemy wnioski i złoŜe wniosek w powiecie. Niektóre zgłaszane wnioski były 
nieuzasadnione np. wykopane rowy do Zaborowic. MoŜe Pani Wójt mnie poprosi i złoŜę 
wniosek do starostwa. Prowadzone są rozmowy przez Starostę o przywróceniu ośrodka 
zdawania praw jazdy. Cieszę się, Ŝe jestem w koalicji z mniejszością. Chciałbym z racji 
zawodu, aby te znaki drogowe nie były niszczone. Chciałbym podziękować Pani Beacie i 
Panu Cieślakowi za zorganizowanie ferii zimowych 
 
Ad.29.                                                                                                                                                
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Przewodniczący Rady – odbył się plebiscyt Złota spinka gdzie Kapituła wytypowała3 wójtów 
w tym naszą Panią Wójt co jest wielkim wyróŜnieniem. Starostwo Powiatowe zorganizowało 
wernisaŜ Pana Fuławki Pt. „Album” w którym uczestniczyła Pani Wójt. 
Radna Anetta Sałacka – do końca lutego moŜna składać wnioski na honorowe odznaczenie 
„Złoty Florian”  
Radna Maria Wawrzynek – chodzi mi o odśnieŜanie, przez całą zimę tylko raz było posypane 
Wójt Gminy – kaŜdą noc jeździł pług i sypał piasek, ale jak zawiewało i padał śnieg to tego 
nie było widać. 
Radna Maria wawrzynek – szklanka była przez dwa tygodnie, moŜe by sypali solą wtedy nie 
było by tak ślisko.                                                                                                                                
Wójt Gminy - jak wszyscy wiecie w tym roku była ostra zima i myślę, ze nie było u nas 
najgorzej  
Przewodniczący Rady – musimy zwracać uwagę na dachy, bo wiszące sople są niebezpieczne  
Radna Urszula Kochoń – niech ZUK udroŜni studzienkę na ul. Kozielskiej 
 
Ad.30 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVII Sesji 
Rady Gminy. 
 
Protokołowała                                                                                     Przewodniczący Rady 
Lucja Kuehnhardt                                                                                     Jerzy Kołeczko 
  


