
 
                                                                  Protokół 

obrad XVIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 
w dniu 29.11.2012 r. 

 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 29 listopada 2012 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady siedemnastej Sesji Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli radni zgodnie z załączoną listą obecności, Wójt Gminy 
Krystyna Helbin , Sekretarz Gminy Urszula Golisz oraz Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-
Juzwiszyn 
 
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 protokołu z poprzedniej sesji. 
 
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
 
4. Podziękowanie młodym „Cerekwiankom” za sukces odniesiony w Wielkim Finale III 
Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.  
 
5. Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2013 rok . 
 
6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew za rok 
2012. 
enia uchwały nr XXI/182/2001 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 20- 
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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
- dyskusja 



- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchyl 12 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 
przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie gminy Polska 
Cerekiew. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
10. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew na 2013 rok. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
11. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do 
kategorii drogi gminnej. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ciężkowice. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
14. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Polska Cerekiew na lata 2013 - 2017. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
15. Podjecie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia 
gminnego. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
16. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/70/2012 Rady Gminy Polska 
Cerekiew. 
- dyskusja 
- głosowanie 



- podjęcie uchwały 
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
19. 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 sesji z 
dnia  20.09.2012 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do ich treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 
uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 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 20.09.2012 r.                             
Przewodniczący Rady 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. / informacja jest załącznikiem do protokołu /. 
 
Ad.4 
Przewodniczący Rady przedstawił obecnym informację o „”Cerekwiankach” z naszej gminy. 
Jest to zespół młodych dziewczynek w piłce nożnej działający przy szkole w Polskiej 
Cerekwi Trenerem zespołu jest Pan Andrzej Lewczak, a skład drużyny to: Katarzyna Ignacy, 
Agnieszka Ignacy, Karolina Grela, Wiktoria Bielak, Julia Jacek, Vanessa Goździewicz, 
Zuzanna Kupka, Dominika Kwaśnik i Brygida Brysiak. /informacja jest załącznikiem do 
protokołu/. Następnie pan Andrzej Lewczak trener drużyny, oraz Pan Dariusz Freitag 
Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Polskiej Cerekwi przedstawili 
prezentację z osiągnięć zespołu 
Pani Wójt – chciałabym podziękować rodzicom, trenerom za ich zaangażowanie w rozwój 
sportowy swoich dzieci .  
 
Ad.5 
Przewodniczący Rady – projekt budżetu gminy na 2013 rok był omawiany na wspólnym 
posiedzeniu komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
opinia komisji jest pozytywna. /opinia komisji jest załącznikiem do protokołu/. 



Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych ma jeszcze pytania odnośnie budżetu na 
przyszły rok. Jest to pierwsze czytania, a uchwałę będziemy podejmować na sesji w dniu 
27.12.2012 r.  Kto z państwa ma jakieś pytania.?  
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał projekt budżetu na 2013 rok pod 
głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 4 radny 
 
Ad.6 
Skarbnik Gminy  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2012 rok. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /. Po ostatniej komisji doszły dwie 
zmiany.  
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował 
radnych, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /  
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 go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 1 radny 
Uchwała nr XVIII/96/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew 
na rok 2012 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7 
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn – zmiana wieloletniej prognozy finansowej na 
2012 rok dotyczy zmian, które omawiałam na komisji. Reszta pozostaje bez zmian 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował 
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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw -0 głosów, 
wstrzymało się – 2 radnych 
Uchwała Nr XVIII/ 97 / 2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.8                                                                                                                                    
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości 
omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o przedstawienie 
opinii komisji. 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował 
radnych, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /. 
Przewodniczący Rady – stawki podatku zostały podwyższone o stopień inflacji 
Radny Hubert Kudela – jaki jest podatek rolny 
Radna Sabina Chłapek – wzrost o 4 zł od hektara przeliczeniowego. 
Spisać od Uli 
Radna Maria Wawrzynek – ten wzrost w tym roku był bardzo duży 
Wójt Gminy – jest zasada, że GUS przelicza cenę żyta i od tego naliczamy. Były też lata, że 
podatek rolny był o połowę niższy i też tego podatku nie podnosiliśmy 
Radny Bronisław Piróg – cały czas rośnie bezrobocie, coraz więcej ludzi nie ma energii. 
Zróbmy prezent na święta i nie podwyższajmy podatków. 



Wójt Gminy – spisać 
Przewodniczący rady – każda obniżka podatku skutkuje obniżką subwencji 
Radny Bronisław Piróg -  
Wójt Gminy – po raz kolejny wraca Pan do tematu, który został wyjaśniony  
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 – 11 radnych, przeciw - 2 radnych, 
wstrzymało się – 2 radnych 
Uchwała Nr XVIII/98/2012 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie  zwolnienia z podatku od nieruchomości 
przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie gminy Polska 
Cerekiew omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o 
przedstawienie opinii komisji. 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu  poinformował 
radnych, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /  
Radna Maria Wawrzynek – o co w tej uchwale chodzi 
Wójt Gminy – w tej uchwale powołujemy się na przepisy, które już nie istnieją, dlatego trzeba 
tą uchwałę uchylić 
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 radny 
Uchwała Nr XVIII/99/2012 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 
przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie gminy Polska 
Cerekiew jest załącznikiem do protokołu.   
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował 
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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 1 radny 
Uchwała Nr XVIII/100/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu.   
 
Ad.11 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 
Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 



działalność pożytku publicznego na 2013 rok” omawiany był na wspólnym posiedzeniu 
stałych komisji rady. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował 
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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr XVIII/101/2012 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy 
Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2013 roku” jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.12 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi 
powiatowej do kategorii drogi gminnej omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do protokołu/.  
Sekretarz Gminy – chodzi o krótki odcinek drogi do byłej stacji kolejowej w Grzędzinie. W 
tej uchwale jest tylko zmiana paragrafu gdzie powinno być dopisane z mocą od 1stycznia 
2013 r.  To jest tylko taka zmiana.                                                                                                                       
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 radnych                                                                                             
Uchwała nr XVII/I102/2012 w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do 
kategorii drogi gminnej jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.13 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew – 
Ciężkowice omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji.                                              
Proszę, więc o przedstawienie opinii 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do protokołu/.  
Wójt Gminy – ta uchwała dotyczy przygotowania sprzedaży Ośrodka Zdrowia, apteki i 
mieszkań w Polskiej Cerekwi. Chodzi o przesunięcie linii zabudowy, bo apteka chce mieć 
osobne wyjście ze schodami, dlatego potrzebna jest ta uchwała. 
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 radnych                                                                                             
Uchwała nr XVIII/I103/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew – Ciężkowice jest 
załącznikiem do protokołu.  



 
Ad.14 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Polska Cerekiew na lata 2013 – 2017 omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu komisji.                                                                                                     
Proszę, więc o przedstawienie opinii 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do protokołu/.  
Radny Tadeusz Smykała -  jakie są procedury przyznawania mieszkań 
Wójt Gminy – mieszkaniowym zasobem zarządza ZUK. Jak jest wolne mieszkanie sprawdza 
się stan rodzinny, jaka jest sytuacja rodzinna, czy to jest samotna matka, bądź osoba samotna. 
Wtedy zwołuje się komisję, która przyznaje mieszkanie. 
Radny Włodzimierz Karliński – czy ta komisja jest tylko w danej sprawie 
Wójt Gminy – tak tylko jak jest wolne mieszkanie, bo jak wiecie nie mamy wolnych 
mieszkań 
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 radnych                                                                                             
Uchwała nr XVIII/I104/2012 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Polska Cerekiew na lata 2013 – 2017 jest załącznikiem do 
protokołu.  
 
Ad.15 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. 
komunalizacji mienia gminnego omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji.                                                                                
Proszę, więc o przedstawienie opinii 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do protokołu/.  
Wójt Gminy – komisja została powołana 22 lata temu i się zdekompletowała, dlatego 
zachodzi potrzeba powołania nowej komisji 
Radna Maria Wawrzynek – co będziemy komunalizować 
Wójt Gminy – chodzi o przejęcie ul. Kozielskiej 
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 radnych                                                                                             
Uchwała nr XVIII/I105/2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. 
komunalizacji mienia gminnego jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad. 16 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/70/2012 Rady 
Gminy Polska Cerekiew w sprawie nabycia nieruchomości omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu komisji.                                                                                                                   
Proszę, więc o przedstawienie opinii 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna 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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 radnych                                                                                             
Uchwała nr XVIII/I106/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/70/2012 Rady Gminy 
Polska Cerekiew nabycia nieruchomości jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.17 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu komisji.                                                                                                     
Proszę, więc o przedstawienie opinii 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do protokołu/.  
Wójt Gminy – ta uchwała dotyczy umożliwienia dzierżawy nieruchomości przy parkingu 
obok kościoła w Grzędzinie. Firma złożyła wniosek i chce tam postawić słup internetowy 
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 radnych                                                                                             
Uchwała nr XVIII/I107/2012 w sprawie dzierżawy nieruchomości jest załącznikiem do 
protokołu.  
 
Ad.18 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji.                                                                                                     
Proszę, więc o przedstawienie opinii 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna 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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 radnych                                                                                             
Uchwała nr XVIII/I108/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności jest 
załącznikiem do protokołu.  
 
Ad. 19 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Przewodniczący Rady przedstawił obecnym pismo Pana Mirosława Andrejczuka. Następnie 
poinformował o spotkaniu z posłankę Panią Kolędą-Łabuś oraz Beatą Tyszkiewicz. 
Radny Bronisław Piróg – w tygodniu 7 dni ukazał się artykuł o budowie ośrodka i nie ma tam 
gmina Polska Cerekiew. To tak jakby Pan Sałacki budował ten ośrodek. Nie ma tam nic o 
promocji gminy a jedynie promocja Sałackich. Warto by ten artykuł sprostować . 
Wójt Gminy – nie znam tej gazety a dziennikarze różnie piszą swoje artykuły. Budowanie 
imperium to zupełnie, co innego. Nie wydaje mi się, aby była to promocja Sałackich 
Radny Bronisław Piróg – jednoznacznie wynika, ze to jest prywatna promocja. 



Pani Anetta Sałacka – nie mam wpływu na autoryzację artykułu, który się ukazał w tej 
gazecie. 
Radna Urszula Leżała – aż przykro czytać te różne artykuły w gazetach, gdzie piszą 
nieprawdę 
Radny Bronisław Piróg – czytając ten artykuł odbiór jest taki, że to Sałacki buduje, a przecież 
to buduje gmina 
Radna Maria Wawrzynek – rozebrać ruderę w Łańcu, oraz ustalić granicę działki na której 
jest świetlica                                                                                                                                      
Radny Włodzimierz Karliński – może też zająć się ruderą na ul. Ligonia w Polskiej Cerekwi 
Wójt Gminy – będziemy szukać spadkobierców 
Sołtys Bernard Pawlik – na wiosnę puścić równiarkę, aby przejechała zniszczone drogi polne. 
Radna Maria Wawrzynek – trzeba robić drogi polne, bo nie ma co czekać na wiatraki 
Przewodniczący Rady – jeżeli chodzi o chodnik na ul. Kozielskiej od posesji państwa 
Piegsów to są ustalenia, że gmina zrobi projekt a Zarząd Dróg Krajowych zrobi ten chodnik 
Przewodniczący poinformował, że ostatnia sesja odbędzie się 27.12.2012r 
 
Ad.20                                                                                                                           
Przewodniczący Rady zamknął obrady osiemnastej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 
 
 
Protokołowała                                                                         Przewodniczący Rady 
 
Lucja Kuehnhardt                                                                       Jerzy Kołeczko 
 
 
 
 
 


