
 
 

 
Protokół 

obrad VI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 
w dniu 19.05.2011 r. 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 19 maja 2011 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady szóstej Sesji Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli: radni, sołtysi, Wójt Gminy – Krystyna Helbin, Skarbnik 
Gminy Maria Wieczorek – Juzwiszyn. 
 
W sesji Rady Gminy udział wzięło 14 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych i 
przedstawiciela prasy lokalnej 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 protokołów z poprzednich sesji. 
 
3. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1m3 wody dla odbiorców 
z wodociągu gminnego. 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1m3 ścieków sanitarnych 
odprowadzonych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi. 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2011 rok. 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
 
8. 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 
poprzednich sesji pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści. 



Radny Włodzimierz Karliński – do przeczytania protokołu z poprzedniej sesji skłoniło mnie 
jedno zdanie ze Floriana. Ciekawostką jest, ze „za” nie głosowali radni z PSL-u. Sprawa 
dotyczy garaży OSP. Nie przypominam sobie, żeby takie głosowanie miało miejsce na 
poprzedniej  sesji i w związku z tym zapoznałem się z protokołem. Nie ma tam mowy o tym 
głosowaniu. Natomiast w protokole jest jedno głosowanie w którym jest mowa, że 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. Przypominam sobie głosowanie inne w którym od głosu wstrzymało 
się 3 radnych, a 2 było przeciw i tu było głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej i 
tu w protokole coś nie do końca jest tak. 
Przewodniczący Rady – o ile ja pamiętam to garaż dla straży był właśnie ujęty w zmianach 
budżetu. Pani Skarbnik może mnie sprostuje jak się mylę                                                    
Skarbnik Gminy – tak garaż dla straży był ujęty w zmianach budżetu                                  
Przewodniczący Rady -  w tych właśnie zmianach budżetowych i to było głosowanie nad 
zmianami w budżecie, a nie uchwalanie budżetu i tam w zmianach w budżecie był właśnie 
garaż dla straży i o ile dobrze pamiętam to było takie głosowanie, że wy dwaj Panowie 
wstrzymaliście się od głosu, a reszta była za 
Radny Włodzimierz Karliński – nie, myśmy byli przeciw, a trzech było wstrzymujących 
Przewodniczący Rady – W zmianach budżetu ? To jest do odtworzenia z nagrania. Czyli kto 
się wstrzymał? 
Radny Włodzimierz Karliński – troje państwo się wstrzymało 
Radna Urszula Leżała – tak było 
Radna Aleksandra Nierychło Werner – nie nie było takiego głosowania 
Pani Lucja Kuehnhardt – ja mam napisane bo zawsze notuję jaki jest wynik głosowania i 
Panie radny jest tak 2 wstrzymujące reszta za a dotyczy to głosowania nad zmianami w 
budżecie 
Przewodniczący Rady – jak jest głosowanie to staram się głośno powiedzieć jaki jest wynik 
głosowania 
Radny Włodzimierz Karliński – 3 było wstrzymujących, a reszta za 
Pani Lucja Kuehnhardt – tak przecież nie było, bo Pan się wstrzymał i Bronek, a reszta była 
za   
Radny Tadeusz Smykała – po prostu pomyliły mu się głosowania, jedno było budżetowe, a 
drugie zmiany budżetu 
Przewodniczący Rady – przy budżetowym głosowaniu był taki wynik głosowania, natomiast 
remiza strażacka była ujęta w zmianach w budżecie. W każdym bądź razie jest to do 
odtworzenia z nagrania 
Radny Włodzimierz Karliński – jeżeli chodzi o zmiany budżetu oprócz garażu było jeszcze 20 
czy 30 innych zmian, natomiast redaktor Floriana wyłuskał sobie to co mu odpowiadało. 
Przecież mógł napisać, że byliśmy przeciwko np. kanalizacji we Wroninie, czy budowie 
Ośrodka w Zakrzowie. Natomiast redaktor napisał, że byliśmy przeciwko garażowi a to jest 
nieprawdą to po pierwsze, a po drugie w tej radzie nie ma radnych z PSL-u 
Pani Anetta Sałacka – a z czego 
Radny Włodzimierz Karliński – nie ma, było kilku radnych, którzy startowali z Komitetu 
Wyborczego PSL-u natomiast nie jesteśmy członkami PSL-u. To jest nieprawdą 
Pani Aneta Sałacka – i prawdą jest, że Panowie nie głosowaliście „za” 
Przewodniczący Rady – bardzo przepraszam, ale wróćmy do sprawy, bo w tej chwili 
głosujemy nad sprawą przyjęcia lub nie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji 
Radny Bronisław Piróg – ja też raz byłem czytać protokół i tam były zbitki słów nie 
koniecznie zdania i prostowałem dwa razy i tłumaczyła się Pani Lucyna wyjaśniła, że nie 
wszystko słychać. Może by tu coś zmienić, żeby te wszystkie nasze zapisy były zgodne z 
paragrafem ze statutu, który mówi, że protokół musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg. 
Nie ma możliwości, aby spokojnie przeczytać protokół 
Przewodniczący Rady – ja myślę, że jak nie ma Pani sekretarz to tam można czytać, albo jest 
biuro rady i tam też można spokojnie przeczytać. Jest jeszcze druga rzecz z tego, co ja się 
orientuję oprócz naszego dyktafonu na każdej sesji jest, co najmniej 1 dyktafon to już na 



100%, a czasami jest tak, że są dwa dodatkowe dyktafony i można porównać i sprawdzić.                                           
Ponieważ nikt więcej nie wniósł uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, przeciw – 2 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych.  
Przewodniczący Rady – jeżeli chodzi o te protokoły to oprócz nagrywania Pani Lucyna stara 
się jak najwięcej zanotować bo pamięć jest rzecz a ulotną i sami wiemy, że po kilku dniach 
możemy wiele rzeczy zapomnieć.   
 
Ad.3 
Z-ca Komendanta Komisariatu Dariusz Hatys – Jeżeli chodzi o gminę Polska Cerkiew to 
powiem, że gmina jest bezpieczna. Przedstawię informację w rozbiciu na lata. Od 1 stycznia 
br do chwili obecnej mieliśmy na terenie gminy Polska Cerkiew 17 przestępstw to jest bardzo 
niewiele. Tak dla porównania Wam podam, żeby to państwu co powiedziało to w gminie 
Reńska Wieś było 61 przestępstw. Jest to naprawdę spora różnica. Złodzieje Was tutaj 
oszczędzają Tam jednak gmina Reńska Wieś jest bardziej penetrowana przez przestępców ze 
śląska z powiatów ościennych. Tutaj na szczęście jest to w mniejszym zakresie. Z tych 17 
przestępstw to mamy najbardziej uciążliwe 4 kradzieże i 5 włamań czyli nie jest tego dużo. 
Praktycznie przez tych 5 miesięcy jest tego bardzo niewiele. Nietrzeźwy kierowca był tylko 1, 
nietrzeźwych rowerzystów ,.takie drobne przestępstwa, które są zgłaszane przez obywateli i 
od razu jest wiadomo kto był sprawcą czyli znęcanie czy alimenty. Wykrywalność w tym 
roku nam się kształtuje w granicy 35%. To nie jest liczba co państwu coś powie dlatego, że 
dużo spraw jest jeszcze w toku i dopiero na koniec roku widać jaka ta wykrywalność jest, a na 
koniec roku jest ona w granicach 67% tak było w poprzednim roku, a w 2009 - 65%. Czyli 
jest bardzo wysoka. Na 3 przestępstwa mamy 2 wykryte. Czyli można się tym pochwalić. W 
poprzednim roku było 65 przestępstw czyli porównywalnie gmina Reńska Wieś 134 
przestępstwa. W dalszym ciągu mieliśmy w poprzednim roku niewielkie cyfry. Bardzo mało 
było takich najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa gminy przestępstw czyli tylko 6 
włamań i 10 kradzieży przez cały rok. To jest bardzo niewiele porównując to z gmina Reńska 
Wieś to ponad 20 włamań i ponad 30 kradzieży. W poprzednim roku mieliśmy 17 
nietrzeźwych kierowców, zatrzymanych 9 rowerzystów. Praktycznie od dwóch lat nie 
notujemy tutaj cięższych przestępstw takie jak rozboje czy poważne pobicia. Nie było 
również zbyt dużo zniszczeń mienia. W tamtym roku zniszczeń mienia mieliśmy 5 i wszystko 
praktycznie wykryte. Przez 5 miesięcy tego roku było ich 3 i pracujemy nad tym, aby to 
wykryć. Praktycznie w dalszym ciągu jak państwu powiedziałem są to bardzo małe cyfry. 
Porównując to z całym terenem działania naszego komisariatu dla porównania 17 przestępstw 
tutaj w gminie w tym roku, a 95 na terenie tych kilku gmin tu gdzie komisariat ma swoją 
właściwość miejscową. W tamtym roku było to jeszcze lepiej bo na 65 przestępstw w gminie 
Polska Cerkiew to 296 w tych pozostałych gminach łącznie z miastem. Ja bym miał tyle a 
Kierownik Rewiru przedstawi dane prewencyjne 
Komendant Rewiru Dzielnicowych w Polskiej Cerekwi Pan Mirosław Andrejczuk 
przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa gminy. Następnie podziękował Pani Wójt, 
Przewodniczącemu Rady, sołtysom i wszystkim radnym za dobrą współpracę. Kończąc 
chciałbym również podziękować Panu Darkowi bo uzyskanie tego samochodu to wielka 
zasługa Prezesa  
/informacja jest załącznikiem do protokołu/ 
Radny Bronisław Piróg – jak byłem radnym w powiecie to były tam też takie sprawozdania o 
bezpieczeństwie. Tam to było trochę inaczej pokazane, tzn. były dane w stosunku do 
mieszkańców. Brakuje mi informacji chodzi o Pana Andrejczuka, czy przestępczość wzrosła 
Zastępca Komendanta – ja to przekażę mojemu Komendantowi i myślę, że pod tym kontem to 
przygotujemy. 
Pani Urszula Kochoń – ja nie wiem, czy to jest dobrze to przeliczanie. 
Wójt Gminy – statystyka statystyką, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców. Te 
przestępstwa nie są niepokojące. Ten stan rzeczy który mamy jest dobry. 



Radna Urszula Leżała – kiedy będzie przejście przez ul Szkolną i Polną w Ciężkowicach 
Wójt Gminy - jest to sprawa zarządcy drogi. Ta droga jest drogą krajową, której zarządcą jest 
Zarząd Dróg Krajowych. My jako samorząd czy policja możemy tylko monitować 
Radna Urszula Leżała – czyli co? mamy do nich pisać? 
Wójt Gminy – tak 
Radny Włodzimierz Karliński – czy na ul. Ligonia przed wyborami były pasy, a teraz znikają 
Przejścia by się przydały i w innych miejscach. 
Wójt Gminy – mylicie państwo pojęcia 
Radny Włodzimierz Karliński – wniosek do zarządcy drogi o namalowanie przejść dla 
pieszych. 
Radny Bronisław Piróg – mówimy o przestępczości, a nie było mowy o narkotykach. Jak 
wygląda sprawa narkotyków na terenie gminy. 
Zastępca Komendanta Policji – w tym roku do tej pory nie było przestępstwa narkotykowego, 
natomiast w 2010 roku były 3 przestępstwa wyłącznie za posiadanie drobnych ilości 
marihuany. Narkotyki problemem dla nas są w mieście. Jeżeli chodzi o Gminy to jest to w 
bardzo małym zakresie. Ewentualnie mieszkańcy i młodzież kłuje i tu może posiada. 
Radny Tadeusz Smykała – czy nie można by było raz w tygodniu patrolu drogówki, który stoi 
obok cmentarza w Długomiłowicach postawić na zjeździe z ul. Kozielskiej. 
Zastępca Komendanta Policji – ja tę sprawę przekażę. Jako obywatel chcę powiedzieć, że jest 
to problem w całej Polsce. Ludzie łamią przepisy i my nie mamy na to wpływu, ale jak jest 
policja to powoduje ona ściągnięcie nogi z gazu. Ja to przekażę dalej. 
Pani Urszula Kochoń – chciałam podziękować za pracę naszych policjantów i mam nadziej, 
że dzięki tej prewencji i spotkaniom z młodzieżą mamy takie statystyki jakie są. Cieszymy 
się, że rewir mamy u nas i nigdy nie spotkałam się, aby policjant jak był potrzebny odmówił. 
Jak był w domu to wstawał z łóżka i przychodził i za to w imieniu wszystkich sołtysów 
bardzo dziękuję.                                                                                                    
Przewodniczący Rady – dziękuję gościom za przybycie i udzielone informacje i mam 
nadzieję, że w przyszłym roku będziemy jeszcze bardziej dążyć do zmniejszenia 
przestępczości do zera.                                                                                                                
Z-ca Komendanta Komisariatu – ja również dziękuję za współpracę i myślę, że wspólnymi 
siłami doprowadzimy do wyeliminowania przestępczości. 
 
Ad.4 
Przewodniczący Rady  - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 
1m3 wody omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Następnie zapytał 
czy są pytania lub uwagi, co do projektu uchwały. 
Radna Maria Wawrzynek – ile mamy procentowo zużycia wody w Cukrowni w porównaniu 
do indywidualnych. 
Kierownik ZUK – jeżeli chodzi o cukrownię to jak mówiłem na komisji to wodę do celów 
technologicznych bierze z rzeki, nawet do celów przeciw-pożarowych wodę biorą z rzeki. Do 
wszystkich sanitariatów, biur czy zaplecza socjalnego biorą z sieci wodociągowej i nie są to 
ilości ogromne, ale faktury są kilku tysięczne na kwartał. Cukrownia dla nas jest dobrym 
klientem, ale nie jest klientem strategicznym. 
Radna Maria Wawrzynek – czyli dużo wody  
Kierownik ZUK – cukrownia jest dużym odbiorcą wody, ale i dużym dostawcą ścieków bo 
cała ta inwestycja cukrowni silos, magazyn cukru są podłączone do naszej przepompowni w 
Ciężkowicach i ścieki z całej cukrowni płyną do naszej oczyszczalni ścieków. Nie mamy 
problemów z cukrownią jeżeli chodzi o rozliczanie, o płatności, ale nie jest to kwota, która 
stanowiła by tutaj duży dochód dla ZUK-u. To nie jest nawet 5% podejrzewam. 
Radna Maria Wawrzynek – ja myślałam, że to 50%   
Kierownik ZUK – nie jak mówię cukrownia do celów technologicznych potrzebuje masę 
wody i nie była by w stanie takiej ilości wody zakupić z naszego wodociągu bo wydajność 



naszego wodociągu w czasie kampanii była by mała. Oni mają swój system poboru wody z 
rzeki. 
Radna Maria Wawrzynek – na komisji były różne głosy, różne dyskusje, ale jednak po 
przedyskutowaniu i przemyśleniu radni muszą być konsekwentni. Skoro radni podnieśli 
podatek, wprowadzili, który stanowi w sumie 50% kosztów to nie można się wycofać w tej 
chwili z ceny, że tak powiem z ceny podwyżki. Czy nie należało by się zastanowić, aby w 
przyszłości sukcesywnie podwyższać, co roku. 
Kierownik ZUK – żeby podsumować tą dyskusję my myślimy o wodzie raz czy dwa razy w 
roku kiedy spotykamy się tutaj żeby podyskutować. Woda jest to towar, który jest 
produkowany przez ZUK. Zadaniem własnym Gminy jest, aby ta gospodarka wodno 
ściekowa była realizowana i wodociąg mamy w 100% w gminie, a kanalizację też będziemy 
mieli niedługo w 95%, a te 5% postaramy się rozwiązać w inny sposób. Ostatecznie cena 
wody ona wynika z matematyki. To nie jest tak, że ja sobie myślę. że przez 2 lata nie było 
podwyżki i trzeba podnieść cenę wody o 20 gr, czy 10 czy 50 i ustalam, że od 1 lipca trzeba 
podnieść cenę wody. Bierze się wszystkie koszty które ponosi ZUK przez cały rok i dzieli się 
przez ilość sprzedanej wody. Zasady ustalania ceny za wodę i ścieki są tak ściśle ustalone 
przez prawo, że wydano masę rozporządzeń jak ma wyglądać wniosek taryfowy, czy 
wyliczenie kosztów. Jeżeli macie pytania to zapraszam do biura w każdym dniu nie 
koniecznie kiedy dyskutujemy o cenie. Z każdym problemem możecie się państwo do nas 
zwrócić. Ten kontakt z państwem i sołtysami mamy bardzo częsty i my staramy się jak 
najlepiej służyć mieszkańcom i naprawdę staramy się, aby zaopatrzenie w wodę i ścieki 
przebiegało w sposób płynny bez awaryjny no ale trzeba za to płacić. Płacimy za to wszyscy i 
dlatego są to kwoty, które będziecie państwo dzisiaj głosować 
Radny Tadeusz Smykała – z Kierownikiem ZUK można się bardzo łatwo, często kontaktować 
i można się dogadać w wielu sprawach. Moja rada, aby sprzedać się dobrze trzeba wykazać 
gdzie się zaoszczędziło, kto nie płaci  
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod glosowanie. 
Głosowało 14 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 8 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 6 radnych 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.5 
 Przewodniczący Rady  - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 
1m3 ścieków sanitarnych odprowadzonych na oczyszczalnię ścieków omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Następnie zapytał czy są pytania lub uwagi, co 
do projektu uchwały. 
Radny Bronisław Piróg – to są już inne niż mieliśmy na komisji, bo na komisji było 5 
paragrafów a teraz 4 
Przewodniczący Rady – myśmy pracowali nad projektem, a w tej chwili macie państwo 
ostateczną wersję i jest na uchwale oryginalna pieczątka radcy prawnego z podpisem 
Wójt Gminy – ta uchwała jest zatwierdzona przez radcę prawnego, a projekt ma to do siebie, 
że się pracuje aż do podjęcia uchwały  
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod glosowanie. 
Głosowało 14 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 8 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 6 radnych 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.6 
Skarbnik Gminy Pani Maria Wieczorek Juzwiszyn przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
dokonania zmian budżetu gminy na 2011 rok 
Radny Włodzimierz Karliński – ile osób jest w Domu Pomocy Społecznej  



Wójt Gminy – chyba mamy 9 osób to jest w zależności jakie są dochody na te osoby, są też 
sprawy alimentacyjne, które prowadzimy. To są dwie rodziny, które zamieszkują za granicą, 
ale też wykazują niskie dochody. Próbujemy ściągnąć gdzie to jest możliwe, a w niektórych 
przypadkach to oddajemy do spraw sądowych  
Radny Włodzimierz Karliński – czyli ja rozumiem, że nie mamy osoby w domach opieki za, 
które płacimy całość 
Wójt Gminy – tego w tej chwili panu nie odpowiem w stu procentach, ale chyba nie, a taka 
odpłatność miesięcznie wynosi od 2 do 2,5 tyś zł. 
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 pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 
radnych, wstrzymało się – 0 radnych 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu komisji. Jest to nieruchomość na ul Zamkowej obok boiska i tak jak 
Pani Wójt omawiała jest to wskazane do nabycia. 
Wójt Gminy – długo trwały negocjacje i żeby to nabyć trzeba podjąć uchwałę. 
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 pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 
radnych, wstrzymało się – 0 radnych 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.8                                                                                                                                                   
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym, którzy byli na otwarciu „Orlika w 
Zakrzowie. Na ostatniej sesji w wolnych wnioskach poprosiłem, aby Pani Wójt poinformowała o 
punkcie całodobowej opieki medycznej. Zaraz to wyszło na zewnątrz i nam odebrano 
Pan Dariusz Wieczorek Prezes OSP Polska Cerekiew - Korzystając z okazji pragnę 
podziękować za wsparcie OSP w Polskiej Cerekwi przede wszystkim pani Wójt. Wszyscy 
wiemy rok temu wycofaliśmy z użytkowania w naszej jednostce ciężki samochód gaśniczy 
Jelcz ze względu na zły stan techniczny. Aby spełnić wymagania KSRG wymagane jest, aby 
jednostka należąca do systemu posiadała, co najmniej dwa średnie samochody ratowniczo 
gaśnicze, a po wycofaniu Jelcza tego warunku nie spełnialiśmy. Problem ten został poruszony 
na zebraniu sprawozdawczym z działalności OSP za rok 2009 i został przekazany pani Wójt . 
Reakcja pani Wójt była bardzo szybka udało się uzupełnić brak samochodu podpisując 
porozumienie na użyczenie samochodu z Cukrowni Cerekiew. W między czasie szukano 
rozwiązania, które na stałe rozwiąże problem braku samochodu. Napisano wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego o dotację na nowy samochód i udało się. Nowy samochód będzie w 
Polskiej Cerekwi 31 maja. Trzeba zaznaczyć, że będzie on służył całej naszej gminie również 
tym, wioskom, które nie posiadają straży pożarnej. Samochód będzie bardzo dobrze 
wyposażony w sprzęt ratownictwa technicznego w związku z narastającą ilością interwencji 
do wypadków drogowych. Ponadto dziękujemy wszystkim radnym, którzy głosowali za 
uchwaleniem na ostatniej sesji kwoty 40 tyś zł na budowę nowego garażu, pomieszczenia 
gospodarczego oraz pomieszczenia kotłowni. Kwota ta na pewno nie wystarczy, ale prace 
projektowe są już zakończone i mamy nadzieję, że wszystko jest na dobrej drodze.  Pragnę 
podziękować w szczególności pani Wójt, radnym za wspieranie OSP Polska Cerekiew oraz 
panu Ireneuszowi Smal, który włożył wiele pracy w pisanie projektu.  



Radny Tadeusz Smykała – chciałem podziękować Darkowi za wszelkie starania i podkreślić, 
że w tak krótkim czasie bardzo wiele zrobił 
Radny Bronisław Piróg – jak wygląda sprawa ul. Leśnej w Witosławiach 
Wójt Gminy – sprawa dalej toczy się w sądzie  
Radny Bronisław Piróg poruszył sprawę planu pracy rady 
Przewodniczący Rady – kilka razy zwracałem się do radnych o tematykę, ale do dnia 
dzisiejszego nic nie otrzymałem. 
Radny Tadeusz Smykała – żeby taki plan pracy zrobić musimy się spotkać. 
Przewodniczący Rady – na dzień dzisiejszy to członkowie Komisji Rewizyjnej ustalą dzisiaj, 
kiedy odbędzie się komisja, a musi się odbyć do końca maja, a sesja planowana jest na koniec 
czerwca 
Radny Włodzimierz Karliński – kto wyznacza terminy sesji? 
Przewodniczący Rady – ja, bo jestem Przewodniczącym Rady 
Radny Bronisław Piróg – sam plan pracy wynika ze strategii gminy 
Przewodniczący Rady – cały czas na tej strategii pracujemy 
Wójt Gminy –są tematy stałe nad, którymi komisje pracują, ale można wnieść temat nad 
czym by chciała pracować, są tematy z którymi radni wychodzili na zebraniach 
przedwyborczych 
Radny Włodzimierz Karliński – proszę ująć w planie pracy temat Bezpieczna droga ucznia do 
szkoły 
Komisja Rewizyjna ustaliła, że posiedzenie komisji odbędzie się 27.05.2011 r. o godz. 16.00  
Radny Tadeusz Smykała – kiedy zrobimy takie spotkanie odnośnie planu pracy na ten rok. 
Przewodniczący Rady – czy jesteście w stanie przygotować kartki z tematami do 2 tygodni, a 
w pierwszej dekadzie zrobimy takie spotkanie. 
 
Ad.9  
Przewodniczący Rady zamknął obrady szóstej sesji Rady Gminy 
 
Protokołowała                                                                                     Przewodniczący Rady 
Lucja Kuehnhardt                                                                                    Jerzy Kołeczko 
 
 


