
                                                                  Protokół 
obrad XIV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 17.05.2012 r. 
 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 17 maja 2012 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady czternastej Sesji Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli radni, sołtysi zgodnie z załączonymi listami obecności Wójt 
Gminy Krystyna Helbin, Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn i zaproszeni goście.  
 
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. 
Nieobecny był radny Joachim Zemełka 
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 protokołu z poprzedniej sesji. 
 
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
 
4. Bezpieczeństwo na terenie naszej gminy – współpraca Policji ze Strażą Gminną 
 
5.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok . 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew za rok 2012 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/71/2012 z dnia 29.03.2012 r. w 
sprawie nabycia nieruchomości. 
- dyskusja 
- głosowanie 



- podjęcie uchwały 
 
9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2011 rok. 
 
10. Przyjęcie informacja z realizacji uchwały Nr XXXIV/224/2010 z dnia 10.11.2010 r. w 
sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku”. 
 
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok. 
 
12. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
 
 
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 sesji z 
dnia 29.03.2012 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 
uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 14 radnych, przeciw – 0 
radnych, wstrzymało się – 0 głosów  
 
Ad.3 
Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał i wniosków 
przyjętych na sesji w dniu 29.03.2012r. /informacja jest załącznikiem do protokołu/.                              
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania lub wnosi uwagi do przedstawionej informacji. 
Ponieważ nikt nie miał pytań i nie wniósł żadnych uwag Przewodniczący stwierdził, że 
informacja została przyjęta. 
 
Ad.4 
Komendant Straży Gminnej Piotr Bandurski – na wcześniejszej komisji już przedstawiłem jak 
wygląda moja praca. Jeżeli chodzi o współpracę z policją to układa się ona bardzo dobrze. W 
czerwcu będzie podpisane porozumienie odnośnie współpracy z policją. 
Wysłałem już pisma do zarządców dróg o ich wyremontowanie 
Radna Maria Wawrzynek – chciała bym jako sołtys poprosić o spotkanie, ale po południu bo 
pracuję 
Komendant Straży Gminnej – oczywiście, już nawet z panią radną mieliśmy objazd po 
południu. 
Radny Tadeusz Smykała – u nas za szkołą zaczynają się wilkowyje i czasem warto by było 
wjechać za szkołę bo tam stoją nawet kłady, motocykle 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Marcin Gajdzica – będziemy tam patrolować, ale można 
też dzwonić na numer 112 
 
Ad.5                                                                                                                             
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – jak wiecie sprawozdanie z wykonania budżetu  za 



2011 rok było analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.. Proszę, więc o 
przedstawienie opinii Komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
przedstawiła obecnym pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu za  2011 r. / opinia 
jest załącznikiem do protokołu / 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok. 
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod 
głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
 
A.6                                                                                                                              
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polska 
Cerekiew na 2012 rok 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 /  
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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr XIV/ /2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej 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 /  
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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 8 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 6 głosów 
Uchwała Nr XIV/  /2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.8 
 Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/71/2012 z 
dnia 29.03.2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości omawiany był 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 zapytał czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi, co do projektu 
uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała Nr XIV/  /2012 w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/71/2012 z dnia 29.03.2012 r. 
w sprawie nabycia nieruchomości jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady – sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2011 analizowane 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 zapytał czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi, co do sprawozdania. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod 
głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady – informacja z realizacji uchwały Nr XXXIV/224/2010 z dnia 10.11.2010 
r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w 2011 roku”. analizowana była 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 zapytał czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi, co do sprawozdania. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod 
głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad. 11 
Przewodniczący Rady – sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 
2011 rok analizowane 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 zapytał czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi, co do sprawozdania. 



Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod 
głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
 
Ad.12  
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Radna Aleksandra Nierychło – Werner – mam propozycję, aby przed następna komisją 
odbyła się wizytacja w szkołach 
Przewodniczący Rady – oczywiście możemy przed komisją udać się do szkół. Proponuję, aby 
komisja najpierw pojechała do Wronina, a skończyła w Polskiej Cerekwi. 
 Pani Ilona Dapa – rolnicy zgłaszali o wycięcie drzew w Ligocie Małej. Jak ta sprawa 
wygląda ? 
Wójt Gminy – to nie może być tak, że gmina będzie wycinać drzewa rolnikom. w naszej 
gminie jest firma, która wycina i tam powinni się zwrócić. 
Radny Tadeusz Smykała –  zaczyna się robić nieciekawe zaplecze po byłym ZBR-rze chyba, 
ze to zostanie zrewitalizowane jak będzie robiony zamek 
Wójt Gminy – tak wtedy będzie to zrobione 
Radna Urszula Leżała – czy jest jakiś odzew odnośnie Sali w Ciężkowicach 
Wójt Gminy – nie ma żadnego odzewu 
Radny Bronisław Piróg – czy w Zakrzowie będzie nowy płot i wiata 
Wójt Gminy – płot jest prowizoryczny, ale będzie tam żywopłot. Jeżeli chodzi o wiatę i te 
dwa budynki to wiata pójdzie do piaskowania, a jeżeli chodzi o budynki to do końca jeszcze 
nie wiemy. Początkowo chcieliśmy wyburzyć, ale teraz chcemy, żeby było to zaplecze do Sali 
konferencyjnej. 
Radny Bronisław Piróg – nie widziałem tam miejsc do widowni no i droga dojazdowa jest w 
stanie fatalnym 
Wójt Gminy – rozumiem, ale wiecie sami jaka ta inwestycja jest droga. Na razie możemy 
dysponować tylko takimi środkami jakie posiadamy. Sami widzieliście jaka ta inwestycja jest 
ogromna. 
Przewodniczący Rady – na dzień dzisiejszy mamy frezowany, ale na razie nie robimy bo 
ciężki sprzęt by to rozjeździł i chcemy to robić na końcu 
Radny Daniel Teister – czy ta droga od kazamatów też będzie robiona. 
Wójt Gminy – będą tam zasypane dziury   
 
 
Ad.13 
Przewodniczący Rady zamknął obrady czternastej sesji Rady Gminy. 
 
 
 
Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 
 
Lucja Kuehnhardt                                                                      Jerzy Kołeczko 
 
         


