
  Protokół nr XXXIII/2018
z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew

w dniu 24.05.2018 roku

Otwarcia obrad sesji w dniu 24 maja 2018 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady trzydziestej trzeciej Sesji Rady 
Gminy  Polska Cerekiew”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu.

W obradach sesji udział wzięli: radni, sołtysi, Wójt Gminy Piotr Kanzy, Skarbnik Gminy 
Maria Wieczorek-Juzwiszyn oraz Sekretarz Gminy Urszula Golisz .

Lista obecności jest załącznikiem do protokołu.

W sesji Rady Gminy udział wzięło 12 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecne były Pani  Aneta Piela-Łatka i Łucja Wieczorek oraz Pan Jerzy Orlik.
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich 
zebranych  i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad.

Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Panią Lucję Kuehnhardt, której kandydatura 
została przyjęta jednogłośnie.   

Porządek obrad:
                  
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 o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.
                   

4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i wypracowanie wniosków do 
Komisji Rewizyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały
                                                                                                                                                            
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/178/2018 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 
2018 roku.
- dyskusja
- głosowanie



- podjęcie uchwały

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie łączenia gmin w celu 
utworzenia okręgu wyborczego.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Polska Cerekiew nr 
XII/95/2004 z dnia 09.02.2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą 
Zakład Usług  Komunalnych w Polskiej Cerekwi.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli.                                                                
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/183/2018 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia22 marca 2018r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na 
terenie Gminy Polska Cerekiew.   
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

14. Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwały nr XXI/98/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 24.11.2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.
- dyskusja
- głosowanie
- przyjęcie sprawozdania

15. Przyjęcie sprawozdanie z działalności GOPS za 2017 rok.
- dyskusja
- głosowanie
- przyjęcie sprawozdania

16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XXII/114/2016 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 29.12.2016 r. w sprawie rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016 
-2020.
- dyskusja
- głosowanie
- przyjęcie sprawozdania



17. Przyjęcie sprawozdania zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej  - efektywność wykorzystania środków finansowych na zwalczanie 
bezrobocia.   
 - dyskusja
- głosowanie
- przyjęcie sprawozdania

18. Wolne wnioski.

Ad.1
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę
porządku obrad.
Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady poddał 
porządek pod  głosowanie.
Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.   
                                                                                                                                          
Ad.2
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołów  z 
poprzednich sesji  pytając czy wnoszą uwagi, co do ich treści.  Ponieważ nikt nie wniósł uwag
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 12 radnych, przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.

Ad.3
Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej 
sesjach.                            
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub wnosi uwagi co 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 –  sprawozdanie z wykonania budżetu  za 2017 rok, sprawozdanie 
finansowe za 2017 rok oraz mienie komunalne Gminy Polska Cerekiew były analizowane na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.                                                                               
Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji.
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił 
obecnym pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu za  2017 r. / opinia jest 
załącznikiem do protokołu /
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy ktoś ma jeszcze uwagi lub pytania, co do 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod 
głosowanie.
Głosowało 12 radnych, za przyjęciem  głosowało – 12 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów.

Ad.5
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej  gminy Polska Cerekiew na 2018 rok. / projekt uchwały jest 
załącznikiem do protokołu /.  
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia 
stałych komisji rady. 
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  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 
go pod głosowanie.
Głosowało 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała nr XXXIII/184/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 
budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2018 r. jest załącznikiem do protokołu.

Ad.6
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. / projekt uchwały 
jest załącznikiem do protokołu /.  
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia 
stałych komisji rady.
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował 
radnych, że opinia komisji jest pozytywna. /opinia komisji jest załącznikiem do protokołu/.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 
go pod głosowanie.
Głosowało 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała nr XXXIII/185/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej  jest załącznikiem do protokołu.

Ad.7
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu/.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii zez wspólnego posiedzenia 
stałych komisji rady.
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
opinia komisji jest pozytywna. /opinia komisji jest załącznikiem do protokołu/.
Wójt Gminy -  kredyt jest potrzebny na realizację inwestycji  pn. „Budowa ścieżki 
rowerowej”, w związku z tym zwracam się do Rady o podjęcie takiej uchwały.
Na chwilę obecną gmina nie posiada, żadnego kredytu. Sprawa  ta była omawiana na 
zebraniach wiejskich.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 
go pod głosowanie.
Głosowało 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 2 głosy
Uchwała nr XXXIII/186/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego jest 
załącznikiem do protokołu.

Ad.8
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/178/2018 Rady 
Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska 
Cerekiew w 2018 roku  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 wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 
go pod głosowanie.
Głosowało 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów                                                                                                         
Uchwała nr XXXIII/187 /2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/178/2018 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 



zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Polska 
Cerekiew w 2018 roku jest załącznikiem do protokołu.

Ad.9
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie łączenia 
gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego 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 wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 
go pod głosowanie.
Głosowało 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów                                                                                                         
Uchwała nr XXXIII/188 /2018 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie łączenia gmin w 
celu utworzenia okręgu jest załącznikiem do protokołu.

Ad.10 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Polska 
Cerekiew nr XII/95/2004 z dnia 9.02.2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod 
nazwą Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi 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, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do protokołu/
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Głosowało 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała nr XXXIII/189/2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Polska Cerekiew nr  
XII/95/2004 z dnia 9.02.2004 . w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą 
Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi jest załącznikiem do protokołu.

Ad.11
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
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, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do protokołu/
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Głosowało 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwał nr XXXIII/190/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu.

Ad.12
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2012 Rady 
Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie  określenia rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenie tygodniowego 



obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
opinia stałych komisji rady jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do protokołu/.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Głosowało 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała nr XXXIII/191/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2012 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew oraz określenie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli jest załącznikiem 
do protokołu.

Ad.13
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/183/2018 
Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku 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, że 
opinia stałych komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do protokołu /
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 
go pod głosowanie.
Głosowało 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała nr XXXIII/192/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/183/2018 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu.

Ad.14
Przewodniczący Rady – sprawozdanie z wykonania uchwały nr XXI/98/2016 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 24.11.2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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, że 
opinia  komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania co do sprawozdania.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący rady poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Głosowało 12 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 
głosów, wstrzymało się – 0 głosów.
Sprawozdanie z wykonania uchwały nr XXI/98/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 
24.11.2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych jest załącznikiem do protokołu.

Ad.15
Przewodniczący Rady – sprawozdania z działalności GOPS za 2017 r. omawiane było na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi co do sprawozdania.



Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Głosowało 12 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 
głosów, wstrzymało się – głosów.
Sprawozdanie z działalności GOPS w 2017 r. jest załącznikiem do protokołu.

Ad.16
Przewodniczący Rady – sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXII/114/2016 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 29.12.2016 r. w sprawie rozwiązania problemów społecznych na lata 
2016-2020 omawiane było na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu  poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi co do sprawozdania.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Głosowało – 12 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosował – 12 radnych, przeciw – 0 
głosów, wstrzymało się – 0 głosów
Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXII/114/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 
29.12.2016 r. w sprawie rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020 jest 
załącznikiem do protokołu.

Ad.17
Przewodniczący Rady – sprawozdanie zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę 
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej – efektywność wykorzystania środków 
finansowych na zwalczanie bezrobocia omawiane było na wspólnym posiedzeniu stałych 
komisji rady.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, ze 
wspólna opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi co do sprawozdania.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Głosowało – 12 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 
głosów, wstrzymało się – 0 głosów.
Sprawozdanie zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i 
demograficznej – efektywność wykorzystania środków finansowych na zwalczanie 
bezrobocia jest załącznikiem do protokołu.

Ad.18
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
 Radny Krystian Składny – jak dalej ze ścieżkami rowerowymi
Wójt Gminy – w tej chwili wykonywana jest dokumentacja, a firma z końcem lipca chce 
rozpocząć budowę.
Radny Krystian Składny – a jak wygląda sprawa z zespołem boisk
Wójt Gminy – mamy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że do połowy czerwca będzie 
przetarg.
Pani Sobota Małgorzata – co z drogą na Ciepły Dół
Wójt Gminy – tą drogę będziemy robić jak będzie dofinansowanie
Radna Urszula Leżała – co z przejściem dla pieszych
Wójt Gminy – otrzymaliśmy pismo od Zarządu Dróg Krajowych, że gmina musi 
partycypować w kosztach
Pan Bronisław Piróg – przedstawił pismo Wojewody Opolskiego w sprawie budowy maszty 
telefonii cyfrowej. Następnie zapytał co Wójt robi w tym zakresie, czy Wójt zdaje sobie 
sprawę ze szkodliwości, co z burzówką i kto się tym zajmuje, czy Wójt ma kontakty z radnym
wojewódzkim, czy jest ktoś kto się zajmuje słupami na ogłoszenia i jak wygląda sprawa 
odszkodowania za mniejszą wartość działek 
Wójt Gminy – 1. Inwestor uzyskał pozwolenie od Starostwa w K-Koźlu na budowę tego 
masztu. Starostwo uważa, że nie jest wymagana decyzja środowiskowa i nie jest prawdą, że 
Wójt wydał jakąkolwiek decyzję w tej sprawie . 2. Do urzędu wpłynęło pismo mieszkańców i 



dzisiaj wysłaliśmy do starostwa wniosek o wznowienie sprawy i wstrzymanie budowy, aż do 
wyjaśnienia. Ja rozumiem sprzeciw i rozgoryczenie mieszkańców. Władne w tej sprawie jest 
tylko Starostwo, a jak się do tego ustosunkuje to nie wiem. 3.Jeżeli chodzi o szkodliwość jest 
wiele opinii i interpretacji w tej sprawie. Ja też mam różne opinie. 4. Jeżeli chodzi o burzówkę
to zgodnie z prawem za wody opadowe przy drogach odpowiada zarządca drogi. 5.Jeżeli 
chodzi o radnego wojewódzkiego to współpracujemy. Wspólnie organizowaliśmy Konwent 
Marszałka, Agrofestiwal. Jeżeli chodzi o pozyskanie środków też jest współpraca z radnym 
wojewódzkim. Jeżeli chodzi o klub jeździecki to też współpracujemy. 6. Jeżeli chodzi o słupy 
na ogłoszenia nigdy nie było takiej osoby która by się tym zajmowała. Jeżeli widzimy, zbędne
ogłoszenia to ZUK to zdejmuje. Sprawa wieszania ogłoszeń jest to problem w każdej gminie. 
Wszyscy powinniśmy dbać o porządek.
Przewodniczący Rady – jeżeli ktoś coś wiesza to właściciel powinien to ściągać.
Przewodniczący Rady – czy Pan jest zadowolony z odpowiedzi.
Pan Bronisław Piróg – Pan Wójt ma możliwość sprawdzenia Pana Grzybka ze Starostwa, bo 
budowa masztu nie jest w tym miejscu co powinna.
Wójt Gminy – mi Pan Grzybek powiedział, że wszystko jest zgodne z projektem.

Ad.19
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady zamknął obrady trzydziestej 
trzeciej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew.  

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Kołeczko


