
. 
Protokół 

obrad VIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 
w dniu 22.09.2011 r. 

 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 22 września 2011 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady ósmej Sesji Rady Gminy w Polskiej 
Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli Wójt Gminy Krystyna Helbin, Sekretarz Gminy – Urszula 
Golisz i Pan Mirosław Andrejczuk. 
 
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. 
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych  
i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 
 
Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Lucję Kuehnhardt, której kandydatura została 
przyjęta jednogłośnie.    
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę 
porządku. 
 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
 
3. Wręczenie podziękowania Panu Mirosławowi Andrejczukowi w związku z przejściem na 
emeryturę. 
 
4. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
 
5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 rok. 
a/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej 
b/ przedstawienie opinii RIO w Opoli 
c/ dyskusja 
d/głosowanie i przyjęcie sprawozdania 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 
a/ dyskusja 
b/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały Nr XXXIV/224/2010 z 
dnia 10.11.2010r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska 
Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2011 r.” 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu 
na kadencję 2012-2015. - głosowanie tajne 
a/ przedstawienie opinii zespołu 



b/ powołanie Komisji Skrutacyjnej 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w 
Opolu. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
10. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Polska 
Cerekiew. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
11. Informacja Wójta o realizacji inwestycji w I półroczu 2011. 
 
12. Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu o stanie bezrobocia na 
terenie Gminy Polska Cerekiew. 
 
13. Przyjęcie informacji o zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych w 
okresie wakacji. 
 
14. Wolne wnioski. 
 

 
Ad.1 
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący przedstawił wniosek Wójta Gminy o 
wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 
1. Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Polska Cerekiew. 
2. W sprawie utworzenia straży gminnej – jako pkt. 12 i 13, a punkty 12, 13, i 14 
otrzymuj ą nr 14, 15 i 16. Następnie 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 protokołów z 
dwóch poprzednich sesji pytając czy wnoszą uwagi, co do ich treści.  Ponieważ nikt nie 
wniósł uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 15 radnych, przeciw – 0 
radnych, wstrzymało się – 0 radnych  
 
Ad.3 
Wójt Gminy Krystyna Helbin odczytała podziękowanie dla Pana Mirosława Andrejczuka w 
związku z przejściem na emeryturę. 
Pan Mirosław Andrejczuk – bardzo serdecznie dziękuję Pani Wójt, radzie, sołtysom to sami 
przyjaciele. Jeszcze raz jak bym miał wybierać to jeszcze raz wybrałbym zawód policjanta, 
ale tylko w Polskiej Cerekwi. Dziękuję wszystkim, chcę podziękować sołtysom, bo z tymi 



ludźmi zrobiłem szmat dobrej pracy. Deklaruję się, że nikomu nie odmówię pomocy 
oczywiście, jako mieszkaniec, w straży, w radzie sołeckiej. Jeszcze raz bardzo dziękuję.  
 
Ad.4 
Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał i wniosków 
przyjętych na ostatniej sesji. /informacja jest załącznikiem do protokołu/.                              
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania lub wnosi uwagi do przedstawionej informacji. 
Ponieważ nikt nie miał pytań ani wniósł żadnych uwag Przewodniczący stwierdził, że 
informacja została przyjęta. 
 
Ad.5 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – jak wiecie sprawozdanie z wykonania budżetu za I 
półrocze 2011 roku było analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady jak 
również na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji 
Rewizyjnej. 
Pani Sabina Chłapek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła obecnym pozytywną 
opinię Komisji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 r. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu / 
Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Nr 505/2011 z dnia 15.09.2011 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt pozytywnej opinii o informacji o 
przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu / 
Wójt Gminy – ponieważ na komisji zadano pytanie i obiecałam, że na sesji to wyjaśnimy to 
właśnie chcę to przedstawić. Jeżeli chodzi o budowę kanalizacji na „Stanach” to kanalizacja 
do 30.06.2011 r. kosztowała 2.008.316,86zł, a w sprawozdaniu jest kwota 1.780.785,24 zł. Ta 
różnica bierze się stąd, że odliczamy podatek VAT, który wynosi 256.559,60 zł i ten VAT nie 
jest księgowany, jako wydatek, bo on jest przez Urząd Skarbowy zwracany. Jest jeszcze jedna 
pozycja wynagrodzenie inspektora nadzoru za okres półrocza i jest to kwota 29.027,98 zł. W 
sumie te cyfry dają kwotę 2.008.316,86 zł, a w sprawozdaniu figuruje kwota 1.780.785,24 zł. 
To jest ta różnica którą mieliśmy wyjaśnić. 
Radna Maria Wawrzynek – dlatego te 250 tyś. to na korzyść gminy                                                                                                                        
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś pytania bądź uwagi, co do 
informacji z wykonania budżetu za I półrocze. 
Ponieważ nikt z obecnych nie wniósł żadnych pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. 
Głosowało 15 radnych.  Za przyjęciem informacji głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 
głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 
/informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad.6 
Sekretarz Gminy Urszula Golisz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
budżetowej gminy na 2011 rok 
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 15 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 
radnych, wstrzymało się – 0 radnych 
Uchwała Nr VIII/ 44/2011jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7 



Przewodniczący Rady - sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały Nr 
XXXIV/224/2010 z dnia 10.11.2010r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 
Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2011 r.” omawiane było na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do sprawozdania. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie 
sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały Nr XXXIV/224/2010 z dnia 
10.11.2010r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2011 r.”. 
Głosowało 15 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 
radnych, wstrzymało się – 0 radnych. 
Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w 
Kędzierzynie-Koźlu na kadencję 2012-2015 omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, ze opinia komisji była pozytywna /opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady przedstawił sposób głosowania 
Przewodniczący Rady zaproponował kandydatów do Komisji Skrutacyjnej tj. Pana Tadeusza 
Smykałę, Panią Aleksandrę Nierychło-Werner oraz Panią Urszulę Leżała. Wszyscy zgłoszeni 
kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. 
Pani Sabina Chłapek Przewodnicząca Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na 
ławników przedstawiła pozytywną opinię zespołu / opinia jest załącznikiem do protokołu / 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do przedstawionych opinii. 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia, 
obliczenia i ustalenia wyników głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w 
Kędzierzynie-Koźlu 
Przewodniczący Komisji Pan Tadeusz Smykała przedstawił obecnym protokół Komisji 
Skrutacyjnej. / protokół komisji jest załącznikiem do protokołu /. 
Przewodniczący Rady zapytał czy jeszcze ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w 
sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na kadencję 2012 – 
2015 i poddał pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 
głosów 
Uchwała Nr VIII/45/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w 
Kędzierzynie-Koźlu na kadencję 2012 – 2015 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin 
Śląska Opolskiego Opolu omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 



Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu /  
Wójt Gminy Krystyna Helbin przedstawiła obecnym uzasadnienie do projektu uchwały            
/ uzasadnienie jest załącznikiem do protokołu / 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do 
projektu uchwały. 
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 
i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr VIII/46/2011 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 
Polska Cerekiew omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Wawrzynek Maria Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia komisji jest załącznikiem do 
protokołu / 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że po wyborach nie było wymogu, aby taką uchwałę podjąć, 
a teraz nagle prawo się zmieniło i trzeba podjąć taką uchwałę. Podwyżki nie będzie i 
pozostanie takie wynagrodzenie jakie było do tej pory. 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do 
projektu uchwały. 
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 
i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr VIII/47/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Polska 
Cerekiew jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.11 
Wójt Gminy Krystyna Helbin przedstawiła informację o realizacji inwestycji w I półroczu 
2011. / informacja jest załącznikiem do protokołu /. 
Radna Maria Wawrzynek – czy w tym kompleksie jest kwota za rekultywację 
Wójt Gminy – tak 
Radny Tadeusz Smykała – ile trzeba płacić za odrolnienie 
Wójt Gminy  - to zależy jaka jest klasa ziemi 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał informację pod 
głosowanie 
Głosowało 15 radnych za przyjęciem – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 
głosów. 
 
Ad.12 
Przewodniczący Rady nadanie honorowego obywatelstwa gminy Polska Cerekiew Panu 
Danielowi Olbrychskiemu było omówione na Komisji Rewizyjnej i opinia tej komisji była 
pozytywna 



Zastępca Przewodniczącego Rady Edward Kurzela przedstawił obecnym wniosek wraz z 
uzasadnieniem. 
Wójt Gminy poinformowała, że w piśmie jest napisane, że wręczenie odbędzie się 05.11.2011 
r. w nowym ośrodku, ale są opóźnienia z budową i proszę wziąć pod uwagę, że jeżeli nie tam 
to uroczystość odbędzie się w innym miejscu może nawet tutaj w Centrum Kultury 
Radna Aleksandra Nierychło - Werner – jaka była opinia Komisji Rewizyjnej 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sabina Chłapek – opinia komisji była pozytywna 
Radna Aleksandra Nierychło – Werner – ja myślę, że takie honorowe obywatelstwo nic nas 
nie kosztuje. Możemy przez to coś osiągnąć może to wróci do nas dobrą kartą. Niczym  nie 
ryzykujemy, może sprawimy niespodziankę Panu Olbrychskiemu Możemy przez to zyskać  
rozgłos i ja bym była za  
Przewodniczący Rady – tak jak Pani Ola mówi gmina może przez to zyskać 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do 
projektu uchwały. 
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 
i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr VIII/48/2011 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Polska 
Cerekiew jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.13 
Przewodniczący Rady – teraz rozdamy materiały z pomiarów, które niedawno otrzymaliśmy, 
abyście mogli to przeanalizować 
Wójt Gminy – to są pomiary z 3 dni i najbardziej niepokoi nas prędkość. Prędkość powoduje, 
że jest niebezpiecznie. Niektóre samochody przekroczyły szybkość o 80 km/h i to naprawdę 
jest niebezpieczne. Będzie do tego zrobione takie opracowanie. Jeżeli mamy stawiać progi 
zwalniające na wszystkich ulicach, to lepiej zastanówmy się, czy nie lepiej, aby ci kierowcy, 
którzy jeżdżą źle zapłacili mandat. Jak się przekracza prędkość jest to naprawdę 
niebezpieczne. Rekordzista jechał 190 km/h przez Polską Cerekiew, dlatego też, o  
bezpieczeństwo musimy dbać. 
Radna Maria Wawrzynek – przecież w Rzeczpospolitej pisali, że mają być podwyższone 
mandaty i punkty karne, więc po co to   
Wójt Gminy – mówicie, ze nie, a za chwilę będziecie narzekać, że tiry jeżdżą za szybko. Ci 
kierowcy muszą wiedzieć, że będą karani i warto w tym kierunku pójść. 
Radna Urszula Leżała – po kampanii zostaje młodzież, która szaleje samochodami. 
Wójt Gminy – miałabym prośbę, aby dzisiaj podjąć uchwałę. Wiem, że Reńska Wieś i 
Pawłowiczki też chcą przystąpić i kiedyś będziemy mieli wspólną straż. Personalnie wyłoni 
konkurs. Możemy Was poprosić i rozpatrzeć. Będzie to w strukturze urzędu 1 osoba  
Radny Włodzimierz Karliński – służby drogowe nie radzą sobie z tym problemem. Jest to 
nietrafiony pomysł i lepiej by było zainwestować te pieniądze na dowóz dzieci z Ciężkowic 
do szkoły Polskiej Cerekwi. Druga sprawa mówimy o bezpieczeństwie, a może na chodniki, 
lampy przeznaczyć te pieniądze.   
Wójt Gminy – owszem jak coś powstaje to na początku trzeba płacić, owszem lampy to 
również bezpieczeństwo, ale zakłady energetyczne bardzo szybko naprawiają lampy, które 
nie świecą. 
Radny Włodzimierz Karliński – ale policja z tym sobie nie poradziła 
Wójt Gminy – jeżeli chodzi o dowóz dzieci do szkoły to nie tylko gmina za to odpowiada, ale 
również rodzic który może wykupić dziecku bilet. 
Radny Włodzimierz Karliński – ale nie było takiego ruchu, to był inny świat 



Wójt Gminy – no właśnie i chcemy to zmienić 
Radny Włodzimierz Karliński – jaki optymizm w tym, że jak będzie jeden pracownik to 
będzie bezpiecznie 
Przewodniczący Rady – to nie tak, to będzie pomiar z samochodu w różnych miejscach i jest 
to bardzo dobry pomysł 
Wójt Gminy – jest pismo doktora Jacka jak również na sesji Pan Smykała prosił o 
postawienie patrolu, bo samochody jeżdżą za szybko 
Radna Urszula Leżała – niebezpieczeństwo jest już od kilkunastu lat chodzi o przejście z ul. 
Szkolnej na Polną w Ciężkowicach. Kiedyś tam były pasy a teraz ich nie ma  
Radna Aleksandra Nierychło – Werner – dla mnie jest to bardzo dobra propozycja i jestem za 
Radny Tadeusz Smykała – jeżeli mamy powołać straż gminną porządkowo mandatową to 
rozumiem, że będziemy wynajmować urządzenie do pomiaru.  Znam gminę, która ma takie 
urządzenie i podział jest taki, że 60% bierze firma, która daje urządzenia, a 40% gmina. 
Uważam, że jeżeli podejmiemy uchwałę to możemy rozpocząć całą procedurę. Ten aparat do 
mierzenia nie będzie stał ciągle w tym samym miejscu. Po to żeby to wszystko rozpocząć to 
musimy mieć uchwałę. Ja uważam, że jeżeli nie spróbujemy to nie będziemy wiedzieli, a 
zawsze się można z tego wycofać 
Wójt Gminy – te pieniądze można tylko przeznaczyć na bezpieczeństwo 
Radny Smykała Tadeusz – chodzi o to, aby ten strażnik był spoza struktur gminy 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do 
projektu uchwały. 
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 
i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw - 1 głos, 
wstrzymało się – 1 głos 
Uchwała Nr VIII/49/2011 w sprawie utworzenia straży gminnej jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.14 
Przewodniczący Rady – informację Powiatowego Biura Pracy o stanie bezrobocia na terenie 
naszej gminy państwo otrzymaliście. W związku z tym czy są jakieś uwagi lub pytania. Ja 
powiem tylko, że dużo bezrobotnych jest z własnego wyboru. 
Radny Bronisław Piróg – informacja nie jest podpisana 
Sekretarz Gminy – informację jak co roku otrzymujemy drogą e-mail, dlatego nie ma podpisu 
Przewodniczący Rady – czy są uwagi lub pytania, co do informacji. 
Ponieważ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady poddał informację pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za – głosowało -15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 
głosów. 
/ informacja jest załącznikiem do protokołu / 
 
 Ad.15                                                                                                                                              
Przewodniczący Rady - informacja o zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci z rodzin 
patologicznych w okresie wakacji omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Wawrzynek Maria Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia komisji jest załącznikiem do 
protokołu / 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do 
projektu informacji. 



Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał informację pod 
głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za głosowało – 15 radnych, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 
głosów 
/ informacja jest załącznikiem do protokołu / 
 
Ad.16 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Radna Aleksandra Nierychło – Werner – ja mam sprawę ostatnich protokołów. Z sesji z dnia 
29.06.2011 r. przeczytałam bardzo skrupulatnie protokół jest bardzo rzetelny. Dziękuję Pani 
Lucynie za tak rzetelne i wiarygodne jak do tej pory odzwierciedlenie nas tu współ 
uchwalających. I tym samym Panie Bronku miałabym ogromną prośbę do Pana, jako do 
Redaktora Naczelnego Laufra. Bardzo mi się nie podoba fakt, że w Pana Laufrze z dnia 
01.07.2011 r. czyli po naszej siódmej sesji Rady Gminy Pan pisze o ośrodku przygotowań 
olimpijskich i jest tam artykuł „Nadzieja na pracę” przypisuje sobie moje słowa. To jest moja 
ocena sobie przypisania tego tematu. Inicjatywa była z mojej strony. Pani Wójt odpowiedziała 
bardzo rzetelnie, dotrzymała słowa na moją prośbę, że pojawi się taka informacja o 
zatrudnieniu pracowników w najbliższym wydaniu Floriana i w nr 8 pojawił się taki artykuł. 
Nie podoba mi się sformułowanie gdzie napisał Pan „ No więc Pani Wójt proszę odkryć karty 
i podać ilu pracowników ..”i tak dalej. Tak samo w Pana Laufrze z 03.08.2011 r. podkreśliłam 
sobie w trzech miejscach 1. „taką propozycję złożyłem” i tak dalej, 2.” i to właśnie z Waszych 
informacji powstają nasze teksty” 3. „radny Włodzimierz Karliński od paru lat walczy o 
bezpieczną drogę dziecka do szkoły” i tak dalej. Moja prośba jest taka, jeżeli jakaś inicjatywa 
leży po mojej stronie to bardzo proszę nie mieszać faktów i mojej inicjatywy nie przypisywać 
sobie. Jeżeli Pan się chwali czymś to proszę również o mnie napisać jak i o Panu Karlińskim i 
sobie. Dziękuję bardzo. 
Pani Urszula Kochoń – wyczyścić lampy na rynku 
 
Ad.17 
Przewodniczący Rady zamknął obrady ósmej sesji Rady Gminy. 
 
Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 
 
Lucja Kuehnhardt                                                                      Jerzy Kołeczko 
 
         


