
 
                                                                  Protokół 

obrad X Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 
w dniu 30.11.2011 r. 

 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 30 listopada 2011 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę otwieram obrady dziesiątej Sesji Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli Wójt Gminy Krystyna Helbin, Sekretarz Gminy Urszula 
Golisz , 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 protokołów z poprzednich sesji. 
 
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/131/2004 z dnia 26.11.2004 
r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
6. Podjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
7. Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2012 rok. 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2011 
rok. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 



9. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew.  
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska 
Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2012 roku”. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi Zakrzów”. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ głosowanie i podjęcie uchwały 
 
14. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2010/2011.  
 
15. Wolne wnioski. 
 
Ad.1                                                                                                                                              
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę 
porządku obrad. 
Radny Włodzimierz Karliński – dlaczego protokół z maja, który nie był przyjęty został 
opublikowany w internecie   
Pani Lucja Kuehnhardt – panie radny przecież na sesji zostały przyjęte dwa protokoły z maja i 
czerwca. Przecież Pan i Bronek byliście przed sesją i czytaliście te dwa protokoły. Protokół z 
maja nie został przyjęty na sesji czerwcowej i z tym Pan się może myli 
Sekretarz Gminy - protokół w BIP-ie ukazuje się dopiero po zatwierdzeniu przez państwa na 
kolejnej sesji. Taką zmianę w statucie podejmowaliście uchwałą   
Radny Włodzimierz Karliński – to skoro protokół z maja nie został zatwierdzony to nie 
powinien się ukazać 
Sekretarz Gminy – mamy rozbieżność, bo według nas protokoły zostały zatwierdzone, bo 
było przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, a wy uważacie inaczej 
Radny Włodzimierz Karliński – jeżeli głosujemy dwa protokoły to trzeba podkreślić, że 
chodzi o protokół taki i taki, a jeżeli jest mowa o protokołach to nie wiadomo o jakie chodzi 
Przewodniczący Rady -  z tego co ja pamiętam to przy dwóch głosach sprzeciwu protokoły 
zostały przyjęte. Mamy dzisiaj w pkt. 2 przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, ale jeżeli 
tamte protokoły zostały już przyjęte na poprzedniej sesji to nie możemy tego protokołu z maja 
dwa razy przyjmować. Ja proponuję, że to wyjaśnię jak to było, bo w tej chwili nie jestem w 
stanie tego wyjaśnić. Podejdę do urzędu i sprawdzę jak to było. 



Radny Włodzimierz Karliński – a dzisiaj jakie protokoły mają być przyjęte 
Przewodniczący rady – dzisiaj zastana przyjęte dwa protokoły z poprzednich sesji tj. 22 
września i 31 października  
Czy są jeszcze uwagi, co do 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. 
Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z dnia 22.09.20011 r. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 15 radnych, przeciw – 0 
radnych, wstrzymało się – 0 radnych  
Przewodniczący Rady – kto jest za przyjęciem protokołu z dnia 31.10.2011 r. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 15 radnych, przeciw – 0 
radnych, wstrzymało się – 0 radnych  
 
Ad.3 
Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał i wniosków 
przyjętych na sesji w dniu 22.09.2011 r. i 31.10.2011r. /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.4 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości 
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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw - 1 radny, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr X/51/2011 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad. 5                                                                                                                               
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/131/2004 
z dnia 26.11.2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla 
celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego 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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 



Uchwała Nr X/52/2011 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla 
celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.6 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych 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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr X/53/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady – projekt budżetu gminy na 2012 rok był omawiany na wspólnym 
posiedzeniu komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Przewodnicząca Komisji Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, 
Inwestycji i Budżetu poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna. /opinia komisji jest 
załącznikiem do protokołu/. Budżet jest bardzo ambitny, jest tam bardzo dużo zadań 
inwestycyjnych głównie to budowa ośrodka olimpijskiego w Zakrzowie, a drugie zadanie to 
remont zamku w Polskiej Cerekwi. 
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 
29.12.2011 r. Tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała jest to trudny i ambitny budżet, jeżeli 
chodzi o wydatki i inwestycje, jakie prowadzimy i prowadzić będziemy. Ja myślę, że Ci, co są 
dłużej w radzie niż jedną kadencję to wiedzą, że zawsze mamy ambitne budżety i zawsze nam 
się, co roku udaje go się zrealizować. Myślę, że ten nowy budżet, jest nie dość, że ambitny to 
również zostanie zrealizowany i wtedy powinniśmy być zadowoleni, co za naszych czasów 
zostało zrobione. Kto z państwa ma jakieś pytania.? Jeżeli nie ma żadnych pytań i uwag to 
myślę, ze możemy przejść do następnego punktu. 
 
A.8 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polska 
Cerekiew na 2011 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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr X/54/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.9 



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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr X/55/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej 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. 
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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr X/56/2011 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 w 2012 roku” 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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr X/57/2011 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska 
Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2012 roku” jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.12 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi Zakrzów 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 – Pani architekt wyjaśniła nam to o co chodzi przy zmianie planu 
zagospodarowania przestrzennego. Myślę, ze to jest jasne dla wszystkich czemu zmienia się 
część tego planu, a nie cały plan. 
W dyskusji głos zabrali: 
Wójt Gminy – były to tereny budowy, aż do drogi krajowej. Ponieważ pozostały tereny po 
PGR-owskie i zwiększyliśmy działki pod budowę. Są uporządkowane obiekty zabytkowe. 
Radny Tadeusz Smykała – czy na terenie Zakrzowa są tereny Agencji 
Wójt Gminy – od budowy ośrodka do drogi jest to własność Agencji. 
Radny Smykała Tadeusz – czyli czy później czy prędzej przejdzie to pod gminę 
Wójt Gminy - tak 
Radna Maria Wawrzynek – czyli to będzie sprzedawać Agencja 
Wójt Gminy – tak będą tam tereny rekreacyjne, sportowe. Są dwa duże zbiorniki o szerokości 
100 m i długości olimpijskiej gdzie w przyszłości będą tam baseny 
Radny Włodzimierz Karliński – czy jest w planie budowa hotelu 
Wójt Gminy – było dwóch zainteresowanych, ale w tej chwili budujemy swój hotelik 
Radny Włodzimierz Karliński – a jak ktoś kupi i będzie chciał sprzedać innej osobie 
Wójt Gminy –  nie może tak zrobić mamy zabezpieczone miejsce. Był zapis w planie zakaz 
wtórnego podziału, żeby to Agencja nie sprzedała 
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 radna 
Uchwała Nr X/58/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi Zakrzów jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.13 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 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. 
Radny Włodzimierz Karliński – czy to jest w Ligocie Małej za szkołą 
Wójt Gminy - tak 
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 X/59/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.14 
Przewodniczący Rady informacja o realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2010/2011 
była analizowana na wspólnym posiedzeniu komisji. 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 / 
Radny Smykała Tadeusz – poruszył problem dojazdu dzieci z Ciężkowic do szkoły, który 
trwa od kilku lat. Ustawa nakłada obowiązek dojazdu do 3 km, ale nie zabrania dowozu 
Przewodniczący Rady – trzy lata temu było spotkanie  na którym rodzice nie wyrazili zgody, 
aby płacić za bilety   



Radny Smykała Tadeusz – tych dzieci z Ciężkowice jest około 15 i tyle biletów gmina by 
wykupiła. Jest jeszcze jeden problem zwrócić uwagę gdzie się ma zatrzymać autobus.. Mi 
zależy, aby tę sprawę zakończyć chodzi o wypadek. Można to rozwiązać, weźmy to pod 
uwagę, nie teraz na spokojnie i nie litera prawa 
Wójt Gminy – spróbujemy ten problem rozwiązać 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do 
informacji. 
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał informację pod 
głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Informacja jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.15 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Wójt Gminy zwróciła się z prośbą do sołtysów, aby zastanowili się gdzie na wsiach są 
niebezpieczne miejsca, aby postawić tam radar. Na ostatnią sesje chcielibyśmy zaprosić 
dyrektora Cukrowni, byłego radnego, oraz sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki 
sportowe w tym roku. 
Radny Włodzimierz Karliński – jeszcze jedna uwaga odnośnie protokołu nazywam się 
Karliński a nie Karoliński 
Radny Bronisław Piróg – na protokołach numerować strony 
Radny Tadeusz Smykała – proponuję przejąć ul. Kozielską w Polskiej Cerekwi po prostu 
przyspieszyć działania 
Radna Maria Wawrzynek – w Łańcach na ul. Polnej naprawić złamany słup telefoniczny 
Radny Tadeusz Smykała – od baszty do baszty wymyć okna, zaszklić tam gdzie brakuje szyb 
postawić kosze na Rynku. Nadanie glancu to odrobina chęci. Czy jak będzie remont zamku w 
Polskiej Cerekwi, to te budynki wzdłuż rynku też będą remontowane 
Wójt Gminy – nie tylko zamek 
Sołtys Ilona Dapa – czy widomo, kto będzie odśnieżał 
Wójt Gminy – jeszcze nie. Wykonawcę wyłoni się w przetargu, który będzie w przyszłym 
tygodniu 
Sołtys Ilona Dapa – co wiadomo z wiatrakami 
Wójt Gminy – prosili nas o wsparcie do Marszałka, który będzie rozmawiał z Ministrem 
Pawlakiem 
Radny Harz Krystian – czy jest zgoda na ustawienie wiatraków w parku chronionym 
Wójt Gminy – na to nie ma zgody  
 
Ad. 16 
Przewodniczący Rady zamknął obrady dziesiątej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 
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