
                                                      Protokół Nr I/2010 
 
                                  z obrad I Sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
                                                  w dniu 30.11.2010 r 
 
 
Otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 30.11.2010 r. dokonała o godz. 
16.00  najstarsza radna Pani Sabina Chłapek  wypowiadając formułę „otwieram obrady 
pierwszej Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 
 
W sesji Rady Gminy udział wzięło 15 radnych, na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Radna Senior przywitała nowo wybranych radnych, Wójta Gminy Krystynę Helbin, 
Skarbnika Marię Wieczorek Juzwiszyn, Sekretarza Gminy Urszulę Golisz, sołtysów i 
obecnych gości 
Następnie przedstawiła porządek obrad  i poddała pod głosowanie gdzie porządek przyjęto 
jednogłośnie. 
 
Zaproponowała, by na sekretarza obrad wybrać Panią Lucję Kuehnhardt, której kandydatura 
została przyjęta jednogłośnie.  
 
Ad.2                                                                                                                                                                         
Radna Senior poinformowała, że ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty 
wywołani kolejno radni powstają i odpowiadają słowo „ślubuję” lub z dodaniem zdania „Tak 
mi dopomóż Bóg”. Odczytała rotę ślubowania i kolejno wywoływała według kolejności 
alfabetycznej radnych z listy, którzy wypowiadali słowo „ślubuję” lub dodatkowo 
wypowiadano formułę:  „Tak mi dopomóż Bóg „. 
 
Ad.3                                                                                                                                           
Pani Sabina Chłapek poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. 
Pani Maria Wawrzynek -  zgłosiła  kandydaturę Pana Jerzego Kołeczki.  Pani Sabina Chłapek 
zapytała pana Jerzego Kołeczko czy wyraża zgodę. Pan Jerzy Kołeczko wyraził zgodę, aby 
kandydować na Przewodniczącego Rady Gminy. Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatur 
Radna Senior poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji 
Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Marii Wawrzynek, Pana Edwarda Kurzela i Daniela 
Teister Obecni jednogłośnie przyjęli zgłoszone kandydatury.  Radni ustalili zasady 
głosowania tajnego – obok nazwiska kandydata na karcie na którego chcemy głosować, 
należy wpisać „TAK”, nie wpisanie wyrazy „TAK” będzie uznane za głos nieważny.  
Sekretarz Gminy Urszula Golisz zapoznała i poinformowała radnych, że zgodnie z wyrokiem 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2010 r. (sygn. akt OSK 1865/09) 
radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani komisji, jeżeli dotyczy ono jego 
interesu prawnego, a więc dotyczy to wszystkich dzisiejszych głosowań zarówno tajnych jak i 
jawnych. Komisja przystąpiła do przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Rady 
Gminy. Po ustaleniu wyników głosowania Pani Wawrzynek Maria Przewodnicząca Komisji 
Skrutacyjnej przedstawiła obecnym protokół Komisji Skrutacyjnej gdzie radni w głosowaniu 
tajnym 14 głosami  „ZA” na Przewodniczącego Rady Gminy wybrali Pana Jerzego Kołeczko. 
Następnie Pani przedstawiła obecnym uchwałę o wyborze Przewodniczącego Rady Gminy. 
/Uchwała Nr I/1/2010 jest załącznikiem do protokołu/. 
Pani Sabina Chłapek pogratulowała Panu Jerzemu Kołeczko wyboru na Przewodniczącego 
Rady i przekazała mu prowadzenie dalszej części obrad. Pan Jerzy Kołeczko podziękował 



wszystkim radnym za zaufanie i wybór na przewodniczącego i poinformował, że jest otwarty 
do współpracy z wszystkimi radnym a jednym z celów jest dobro naszej gminy.  
 
Ad.4                                                                                                                                           
Pan Kołeczko Jerzy Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na 
Wiceprzewodniczącego Rady. Pan Kołeczko Jerzy Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę 
Pana Edwarda Kurzelę. Pan Kołeczko Jerzy Przewodniczący Rady zapytał Pana Edwarda 
Kurzelę, czy wyraża zgodę. Pan Edward Kurzela wyraził zgodę, aby kandydować na 
Wiceprzewodniczącego Rady. Pan Tadeusz Smykała zgłosił kandydaturę Pani Aleksandry 
Nierychło-Werner oraz przedstawił rekomendacje jej osoby. Przewodniczący Rady zapytał 
czy wyraża zgodę. Pani Aleksandra Nierychło-Werner wyraziła zgodę. Do Komisji 
Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Marii Wawrzynek, Rozwity Łopatta i Pana Daniela 
Teister. Obecni jednogłośnie przyjęli zgłoszone kandydatury. Radni ustalili zasady 
głosowania tajnego – obok nazwiska kandydata na karcie, którego radny chce wybrać należy 
wpisać „TAK”, nie wpisanie wyrazu „TAK” będzie uznany za głos nieważny. Komisja 
przystąpiła do przeprowadzenia głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady. Po ustaleniu 
wyników głosowania Pani Wawrzynek Maria Przewodnicząca Komisji przedstawiła obecnym 
protokół Komisji Skrutacyjnej gdzie poszczególni kandydaci w głosowaniu tajnym otrzymali 
następującą ilość głosów: 1. Pan Edward Kurzela – 9 głosów, 2. Aleksandra Nierychło-
Werner – 4 głosy. Na Wiceprzewodniczącego Rady wybrany został Pan Edward Kurzela. 
Następnie Pan Kołeczko Jerzy Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę o wyborze 
Wiceprzewodniczącego Rady. /Uchwała nr I/2/2010 jest załącznikiem do protokołu/. Pan 
Edward Kurzela podziękował wszystkim radnym za wybór na Wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Ad.5                                                                                                                                           
Pan Jerzy Kołeczko Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na 
Przewodniczących Komisji  
 
1.Komisja Rewizyjna 
                                                                                                                                                          
Pan Zygfryd Adam zgłosił kandydaturę Pani Sabiny Chłapek, która wyraziła zgodę 
Pan Hubert Kudela zgłosił kandydaturę Pani Marii Wawrzynek, która nie wyraziła zgody  
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatur Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
Obecnych na sesji – 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło – 14 radnych, „ZA” – głosowało 
– 13 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 1 radny.                                                
Na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Panią Sabinę Chłapek 
 
2. Komisja ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
 
Pani Rozwita Łopatta zgłosiła kandydaturę Pani Marii Wawrzynek, która wyraziła zgodę  
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatur Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
Obecnych na sesji – 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło – 14 radnych, „ZA” głosowało – 
14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych 
Na Przewodniczącą Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu wybrano Panią Marię 
Wawrzynek 
 
 
 
 



3. Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu 
 
Pan Włodzimierz Karliński zgłosił kandydaturę Pana Tadeusza Smykałę, który wyraził zgodę 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Kurzela zgłosił kandydaturę Pana Krystiana Harz, który 
wyraził zgodę. 
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatur Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
Obecnych na sesji – 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło – 13 radnych. Przewodniczący 
Rady zapytał, kto jest „ZA”  i  kolejno przedstawił zgłoszonych kandydatów. 1. Pan Tadeusz 
Smykała – otrzymał - 4 głosy, 2. Pan Krystian Harz otrzymał – 9 głosów. Przewodniczącym 
komisji wybrany został Pan Krystian Harz 
Następnie Przewodniczący Rady Pan Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym uchwałę w 
sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady /Uchwała nr I/3/2010 jest 
załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.6                                                                                                                                           
Pan Kołeczko Jerzy Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących stałych komisji rady, 
aby sami wybrali radnych do swych komisji,  jak i radni sami zgłaszali się w jakiej komisji 
chcą pracować i ogłosił przerwę (15 min.) w celu ustalenia składów osobowych.  Po przerwie 
Przewodniczący Rady Pan Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym kandydatów na członków 
Komisji Rewizyjnej i zapytał kandydatów czy wyrażają zgodę. Wszyscy kandydaci wyrazili 
zgodę. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie osobno nad każdą kandydaturą:  
 
1. Krystian Harz obecnych na sesji - 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło – 14 radnych, 
„ZA” – głosowało 13 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych 
 
2. Maria Wawrzynek obecnych na sesji -15 radnych, w głosowaniu udział wzięło – 14 
radnych, „ZA” głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych 
 
3. Bronisław Piróg obecnych na sesji – 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło – 14 radnych 
„ZA” – głosowało 13 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 1 radny 
 
4. Zygfryd Adam – obecnych na sesji – 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 
„ZA” – głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych 
 
5. Joachim Zemełka – obecnych na sesji -15 radnych, w głosowaniu udział wzięło 14 
radnych, „ZA” – głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych   
                                                                                                                                                       
Następnie Przewodniczący Rady Pan Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym uchwałę w 
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. /uchwała nr I/4/2010 jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym kandydatów na członków stałych 
komisji rady i zapytał czy wyrażają zgodę. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. i zarządził 
głosowanie jawne osobno nad każdą kandydaturą: 
 
 
 
 
 



Komisja ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
 
1. Joachim Zemełka obecnych na sesji – 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 
„ZA” – głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych 
 
2. Aleksandra Nierychło-Wener obecnych na sesji – 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło 
14 radnych, „ZA” – głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych 
 
3. Włodzimierz Karliński obecnych na sesji – 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło 14 
radnych, „ZA” – głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych 
 
4. Edward Kurzela obecnych na sesji – 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło – 14 radnych, 
„ZA” – głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się -0 radnych 
 
5. Sabina Chłapek obecnych na sesji – 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło – 14 radnych, 
„ZA” – głosowało 14, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych 
 
6. Zygfryd Adam obecnych na sesji – 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 
„ZA” – głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych 
 
Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu 
 
1. Rozwita Łopatta  obecnych na sesji – 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 
„ZA” – głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych 
 
2. Urszula Leżała obecnych na sesji – 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 
„ZA” – głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych 
 
3. Tadeusz Smykała obecnych na sesji – 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 
„ZA” – głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych 
 
4. Bronisław Piróg obecnych na sesji – 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło – 14 radnych, 
„ZA” – głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się -0 radnych 
 
5. Hubert Kudela obecnych na sesji – 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło – 14 radnych, 
„ZA” – głosowało 14, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych 
 
6. Daniel Teister obecnych na sesji – 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 
„ZA” – głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych 
 
Następnie Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił uchwałę w sprawie powołania 
stałych komisji Rady Gminy Polska Cerekiew oraz ich składów osobowych / uchwała Nr 
I/5/2010 jest załącznikiem do protokołu/ 
 
 
Ad.8                                                                                                                                                   
Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym sprawozdanie o stanie gminy. 
Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawione sprawozdanie./sprawozdanie jest 
załącznikiem do protokołu/. 
 



Ad.9  
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Pan Jerzy Kołeczko – w poprzedniej kadencji sesje odbywały się w czwartki. Kto jest za tym, 
aby utrzymać stały termin tj czwartki o godz. 16.00 na co radni wyrazili zgodę. Jeżeli chodzi 
o komisje to o godzinie decyduje Przewodniczący komisji. Kolejna sprawa po raz kolejny 
organizujemy sylwestra na, którego serdecznie zapraszam wszystkich radnych i sołtysów. 
Kolejna sprawa to  oświadczenia majątkowe które należy złożyć do 30 dni od dnia złożenia 
ślubowani tj. do 30 grudnia tego roku. 
Pan Andrzej Sałacki – zapytał Pana Piróga o wyjaśnienie słów „tak przygotowanego wniosku 
ja też bym  nie podpisał bo był on przygotowany tak aby promował naszą jedyna władzę, oraz 
o jakich pieniądzach Pan mówił. 
Pan Piróg Bronisław – wiem to od ludzi którzy mi to przekazali 
Pan Andrzej Sałacki – ale to jest nieprawda 
Pan Andrejczuk Mirosław – mam pytanie do Pana radnego Piróga chodzi o to, że w Laufrze 
napisał Pan „Nasza młodzież wyjeżdża za granicę ucieka wprost. Proszę o wytłumaczenie bo 
to jest niepokojące dla naszej gminy. 
Pan Bronisław Piróg – potwierdzam to co było napisane jest to oparte na zeznaniach 
młodzieży. Potwierdzam to z całą odpowiedzialnością. 
Pan Bronisław Piróg – czy mamy jakieś informacje o bezdomnych mieszkających w 
pustostanach na terenie gminy. Czy gmina ma jakieś plany odnośnie wysypiska żeby się nie 
paliło.  Jak wygląda stan odśnieżania naszych miejscowości i czy jest plan wyłączania 
oświetlenia. Gdzie będzie garażował samochód strażacki kiedy będzie w naszej gminie. 
Wójt Gminy –  jeżeli Pan zna takie osoby, które nocują na śniegu to Pana poważnym 
obowiązkiem jest zaraz zgłosić a nie pytać mnie na sesji bo nie ma tutaj pracowników GOPS-
u. Każdy komu życie ludzkie jest ważnego powinien zgłaszać od razu do urzędu i my wtedy 
się tym zajmujemy. Za niedługo wysypisko nie będzie się paliło, Jesteśmy w Związku Czysty 
Region, a do tego Związku należy 18 gmin nie tylko z naszego powiatu, do 2017 roku mamy 
zintegrowane pozwolenie. Zostało tam zamontowane urządzenie, które ma odgazowywać, 
aby się nie paliło.                                                            
Plan odśnieżania dróg jest według kategorii dróg. Wykonawca został wyłoniony w drodze 
przetargu. Odśnieżamy drogi gminne i powiatowe.                                                                   
Sekretarz Gminy – każdego roku jest informacja w Internecie jak i sołtysi otrzymują 
informację, kto odśnieża, numery telefonów gdzie dzwonić, jak się to robi i nie ma z tym 
żadnych problemów. 
Wójt Gminy – gmina nie ma planu wyłączania oświetlenia ulicznego. Wóz strażacki o ile 
będzie, bo jak do tej pory ochotnicy nie przygotowali tego co mieli przygotować. Gmina 
przygotowała wniosek, został on bardzo dobrze oceniony, jak dotąd ochotnicy tylko podpisali 
i fotografowali się w gazecie, ale teraz trzeba dalszą pracę wykonać. Jak wykonają to będą 
mieli samochód jak nie wykonają to nie będziemy musieli się martwić o garaż. Trzeba mieć 
wkład własny, ja już mam przyobiecane pieniądze od Cukrowni, nawet już je wpłaciła, a teraz 
reszta po stronie strażaków. Trzeba mieć 15% środków własnych od wartości samochodu. 
Pan Mirosław Andrejczuk – Panie Przewodniczący proszę zobligować pana radnego, aby na 
zadane pytania udzielił odpowiedzi na piśmie.  
Pan Bernard Pawlik – we Wroninie biegają bezpańskie psy.                                                    
Wójt Gminy – mam propozycję, aby nie zgłaszać to na sesji a zaraz zgłaszać do urzędu  
Sekretarz Gminy – po zgłoszeniu przyjeżdżają i zabierają. Koszt jednego psa to kwota 1200zł.  
Radna Maria Wawrzynek – na ul. Łącznej ustawić znak ograniczenie prędkości do 50 km/h 
Radna Urszula Leżała – czy jest możliwość wyremontowania chodnika od Państwa 
Wieczorków do torów i oświetlenie tego chodnika od torów do Cukrowni. 



Wójt Gminy – jest to droga krajowa, gmina nie może finansować chodników, które nie są jej 
własnością. My rozmawiamy z zarządcą. Po ostatniej rozmowie z dyrektorem planowany jest 
kapitalny remont od Długomiłowic, aż do granicy województwa. Z oświetleniem jest problem 
bo kiedyś to było cukrownicze. Od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy jak to rozwiązać 
bo tam są skomplikowane podłączenia, ale myślę, że oświetlenie to będziemy próbowali 
załatwić  
Radny Krystian Harz – zainstalować telefon w przedszkolu we Wroninie. 
Radny Włodzimierz Karliński – co z biblioteką w Lamikowcu. 
Wójt Gminy – jak oddamy budynek do użytku wtedy będziemy rozważać tą możliwość. Jak 
się tam zmieści to będzie tam biblioteka. 
 
Ad. 10 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady pierwszej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 
 
 
Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 
Lucja Kuehnhardt 
                                                                                                          Jerzy Kołeczko 
                                                                           


