
PROTOKÓL Nr XXVI/2006 
 

z Sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w dniu 2 marca 2006 r. 
 
 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 2 marca 2006 roku dokonał o godz. 14.00 Przewodniczący  Rady 
Gminy Leonard Kasper wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej szóstej Sesji 
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi”, który równieŜ  przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli radni, sołtysi, zaproszeni goście zgodnie z załączonymi listami 
obecności. 
  
W dwudziestej szóstej sesji Rady Gminy udział wzięło 10 radnych, na statutową liczbę 15 
radnych. Nieobecni byli :  Eleonora Woszczyna , Maria Wawrzynek,   Janusz Rojek, Krystian 
Friedrich i Zygfryd Adam . 
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych, 
i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku. 
 
Zaproponował by na sekretarza obrad wybrać Panią Lucję Kuehnhardt, której kandydatura 
została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad.1 
Dalszy porządek obrad przedstawiał się następująco : 
1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę 

porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2005 r. 
3. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych na ostatniej sesji. 
4. Przyjęcie planu pracy Rady i Komisji na 2006 rok. 
5. Informacja Wójta Gminy o postępie w realizacji zaplanowanych i kontynuowanych 

inwestycjach w roku 2006. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a/ zmiany  nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska     
       Cerekiew – CięŜkowice wieś Polska Cerekiew ul. Raciborska – Tereny Usługowe. 
      b/ zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Polska   
      Cerekiew – CięŜkowice wieś Polska Cerekiew ul. Ciepłodolska – Tereny Produkcyjno-   
      Składowe. 
7. Podjęcie uchwały  w sprawie przedłuŜenia taryfy określającej cenę 1m³ wody dla 

odbiorców z wodociągu gminnego. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia taryfy określającej cenę 1m³ ścieków 

sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian  budŜetu gminy na 2006 r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej na finansowanie 

zadania pn. ”Kompleksowe zagospodarowanie terenu pod budowę Wielofunkcyjnego 
Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie „ 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania maksymalnych wysokości poŜyczek udzielonych 
przez Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi w 2006 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i 
rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych Gminy Polska Cerekiew oraz jej jednostek 



organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz 
wskazania organów do tego uprawnionych . 

13. Przyjęcie sprawozdania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych 
z działalności za 2005 r. 

14. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XVI/140/2004 z dnia 26.11.2004 r. w sprawie 
przyjęcia programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi 
i innymi organizacjami poŜytku publicznego w 2005 r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Zakrzów. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budŜetowego na 

2006 r. 
17. Informacja Wójta o realizacji uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi nr XII/96/2004 z 

dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Polska Cerekiew 
w zakresie promocji gminy. 

18. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 
19. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.  
 
Przewodniczący złoŜył równieŜ wniosek o wprowadzenie do porządku obrad trzech 
dodatkowych punktów : 
Pierwszy to ocena oceny stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Polska Cerekiew. 
Drugi i trzeci to dodatkowe uchwały dotyczące : 
- wyraŜenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą 
„Kompleksowe zagospodarowanie terenu pod budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-
Rekreacyjnego w Zakrzowie „ 
- rozpatrzenia skargi Pana Rudolfa Komander na działalność Wójta Gminy w Polskiej 
Cerekwi 
Zaproponował , aby dodatkowe punkty wprowadzić przed pkt 18. 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
W związku z przedstawionym wnioskiem o wprowadzenie zmiany w porządku obrad, 
polegającej na wprowadzeniu w pkt 18,19 i 20 dodatkowych punktów i oznaczeniu spraw z 
pkt 18,19  kolejną numeracją, Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził w tej sprawie 
głosowanie. 
Za wprowadzeniem zmiany w porządku obrad opowiedziało się  10 radnych. Przewodniczący 
Rady poinformował, iŜ wniosek o zmianę porządku uzyskał wymaganą bezwzględną 
większość głosów, w związku z czym zmiana porządku obrad została przyjęta. 
 
Ad.2 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu z poprzedniej dwudziestej 
piątej Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2005 r., pytając czy wnoszą uwagi co do jego 
treści. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący stwierdził, Ŝe protokół został przyjęty. 
 
Ad.3  
 
 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 wnosi uwagi do przedstawionej informacji. PoniewaŜ nikt 
nie wniósł Ŝadnych uwag Przewodniczący stwierdził, Ŝe informacja została przyjęta. 
 



Ad.4 
 
Przewodniczący Rady przedstawił plan pracy rady i komisji na 2006 r., pytając jednocześnie 
czy ktoś wnosi uwagi .PoniewaŜ nikt nie wniósł Ŝadnych zmian ani uwag  Przewodniczący 
przeprowadził głosowanie. 
Plan pracy rady i komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.5 
 
Pani Krystyna Helbin – Wójt Gminy przedstawiła informację o postępie prac przy realizacji 
zaplanowanych i kontynuowanych inwestycjach w roku 2006. 
/informacja jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
-Przewodniczący Rady : kiedy faktycznie zostanie zakończona budowa kanalizacji sanitarnej 
w Jaborowicach. 
- Pani Wójt : zgodnie z  wyznaczonym terminem tj do końca września tego roku 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabierał głosu, Przewodniczący stwierdził, Ŝe informacja została 
przyjęta. 
 
Ad.6 
a/ 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany nr 1 miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - CięŜkowice wieś 
Polska Cerekiew ul. Raciborska – Tereny Usługowe. 
 
 PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący  poddał projekt pod głosowanie 
radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni. Uchwała została więc przyjęta 
jednogłośnie. 
/uchwała nr XXVI/219/2006 jest załącznikiem do protokołu/ 
 
b/ 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany nr 1 miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - CięŜkowice wieś 
Polska Cerekiew ul. Ciepłodolska – Tereny  Produkcyjno-Składowe. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie 
radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni. Uchwała została więc przyjęta 
jednogłośnie. 
/uchwała nr XXVI/220/2006 jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad.7 
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłuŜenia taryfy 
określającej cenę 1m³ wody dla odbiorców z wodociągu gminnego. 
Następnie zwrócił się do przewodniczących komisji o opinię: 
Radna Urszula Kochoń – opinie obydwu komisji są pozytywne. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 



Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie. 
/uchwała nr XXVI/221/2006 jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad.8 
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłuŜenia taryfy 
określającej cenę 1m³ ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w 
Polskiej  Cerekwi. 
Następnie zwrócił się do przewodniczących komisji o opinię: 
Radna Urszula Kochoń – opinie obydwu komisji są pozytywne. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni. Uchwała została  podjęta 
jednogłośnie. 
/uchwała nr XXVI/222/2006 jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad.9 
 
Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania 
zmian budŜetu gminy na 2006 r. wyjaśniając i uzasadniając  kaŜdą zmianę. 
Wyjaśnień  udzieliła równieŜ Urszula Golisz – Sekretarz Gminy w zakresie przeznaczenia 
środków na prace społecznie uŜyteczne.  
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. 
/uchwała nr XXVI/223/2006 jest załącznikiem do protokołu/  
 
Ad.10 
 
Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin oraz Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska 
przedstawiły obecnym propozycję zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej na  zagospodarowanie 
terenu pod budowę  Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie  
udzielając szerokich wyjaśnień. 
Następnie Przewodnicząca Komisji Urszula Kochoń w imieniu obydwu komisji przedstawiła 
pozytywne opinie w powyŜszej sprawie.  
PoniewaŜ nikt z obecnych  nie wniósł Ŝadnych uwagi i zastrzeŜeń co do przedstawionej 
propozycji Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały 
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej na finansowanie zadania pn. „Kompleksowe 
zagospodarowanie terenu pod budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego 
w Zakrzowie” i poddał  pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu 
/uchwała nr XXVI/224/2006 jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad.11. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 
maksymalnych wysokości poŜyczek udzielanych przez Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi w 
2006 r. 



Pani Halina Słupczyńska –Skarbnik Gminy przypomniała radnym ,Ŝe jest to poŜyczka 
udzielana przez Wójta Gminy Urzędowi Marszałkowskiemu na realizację projektu e-urząd, 
który to projekt będzie równieŜ realizowany w naszej gminie i którego realizacja ma się 
zakończyć w tym roku. Udzielona poŜyczka wróci do budŜetu gminy po otrzymaniu przez 
Urząd Marszałkowski środków unijnych.  
W dyskusji radni zapytali co się stanie ze starymi komputerami po wymianie na nowe. 
Urszula Golisz –Sekretarz Gminy odpowiedziała, Ŝe jeszcze nie została podjęta Ŝadna decyzja 
w tej sprawie. 
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
/uchwała nr XXVI/225/2006 jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad.12. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
umarzania, odraczania i rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych Gminy Polska Cerekiew 
oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja 
podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 
Pani Halina Słupczyńska – Skarbnik Gminy udzieliła szczegółowych wyjaśnień mówiąc 
między innymi, Ŝe ta uchwała dotyczy tylko i wyłącznie naleŜności, które nie są objęte 
ordynacją podatkową. Są to np. naleŜności za czynsz, wodę w mieszkaniach komunalnych, 
ścieki . 
Radna Urszula Kochoń zapytała czy jest coś takiego, Ŝe Wójt moŜe komuś umorzyć podatek. 
Urszula Golisz – Sekretarz Gminy odpowiedziała, Ŝe zgodnie z ordynacją podatkową Wójt w 
uzasadnionych przypadkach moŜe umorzyć podatek czy to osobie fizycznej czy prawnej. 
Wykazy osób którym umorzono podatek są wywieszane na tablicy ogłoszeń. 
 
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
/uchwała nr XXVI/226/2006 jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad.13 
 
Pani Krystyna Helbin – Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r. 
/sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu/ 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący poddał przyjęcie sprawozdania 
pod głosowanie. Sprawozdanie zostało  przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad.14 
 
Pani Krystyna Helbin – Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwały nr 
XVI/140/2004  z dnia 26.11.2004 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Polska 
Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami poŜytku publicznego w 
2005 r. 
/sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu/ 
W dyskusji głos zabrali : 
Radny Jan Cieślak, który powiedział, Ŝe wszystko jest w porządku z podziałem środków dla 
klubów na ten rok i Ŝe słusznie LKJ '‘Lewada i KS „Orzeł” dostali tyle pieniędzy tj.25.000 zł 
i 20 000 zł ale Gminne Zrzeszenie do którego naleŜy LZS Zakrzów i LZS „Fortuna” 



Witosławice dostały za mało - 11.000 zł na potrzeby tych dwóch klubów jest po prostu 
niewystarczające. Kluby się „rozrastają” ćwiczy w nich coraz więcej dzieci i młodzieŜy a 
przecieŜ o to w tym wszystkim chodzi. 
Pani Krystyna Helbin – chętnie dalibyśmy więcej pieniędzy ale po prostu nie ma skąd . 
Podkreśliła jednocześnie, Ŝe środki przekazane klubom w ramach dotacji nie są jedynymi, 
naleŜy mieć na uwadze równieŜ te środki, które gmina przeznacza na utrzymanie świetlic 
wiejskich w których ćwiczy i spotyka się młodzieŜ czy na utrzymanie szatni sportowej . 
 
 PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący poddał przyjęcie 
sprawozdania pod głosowanie. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad.15 
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 
Miejscowości Zakrzów. 
Wyjaśnień udzieliła Pani Krystyna Helbin mówiąc, Ŝe prace nad opracowaniem tego planu 
prowadzone były przez grupę liderów lokalnych z Zakrzowa, której przewodził sołtys wsi 
Krzysztof Kudela i radny Jan Cieślak . Następnie poprosiła radnego Jana Cieślaka  o krótkie 
zreferowanie tego tematu. 
Radny Jan Cieślak – opowiedział jak toczyły się prace nad tym planem, kto brał w nich udział 
jakie mieli róŜne pomysły a takŜe wątpliwości  zanim powstała ostateczna wersja tego planu.  
 
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
/uchwała nr XXVI/227/2006 jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad. 16 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie stawek dotacji 
przedmiotowych dla zakładu budŜetowego na 2006 r. 
Pani Krystyna Helbin – Wójt Gminy omówiła szczegółowo zasady dotowania zakładów 
budŜetowych. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
/uchwała nr XXVI/228/2006 jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad.17 
 
Pani Krystyna Helbin – Wójt Gminy przedstawiła informację  o realizacji uchwały Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi nr XII/96/2004 z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia 
programu współpracy Gminy Polska Cerekiew w zakresie promocji. 
/informacja jest załącznikiem do protokołu/ 
PoniewaŜ nikt  nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie 
informacji . 
Za przyjęciem informacji głosowali wszyscy radni. Informacja została przyjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 



Ad.18 
 
Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Polska Cerekiew 
Przewodniczący przywitał przybyłych na ten punkt zaproszonych gości w osobach 
Komendanta Powiatowego Policji Pana Lesława Miśkiewicza i Komendanta Miejskiego 
Policji Pana Zbigniewa Kuleja. 
Komendant Miejski Policji Pan Zbigniew Kulej przedstawił statystykę przestępczości na 
terenie gminy. Stwierdził równieŜ, Ŝe nastąpił wzrost stwierdzonych przestępstw w 
porównaniu do roku poprzedniego , z kolei przestępczość kryminalna była taka sama jak w 
roku 2004, ogólna ilość przestępstw na terenie gminy to nieco ponad 7% w skali powiatu. 
Przestępczość kryminalna w 2005 r. to ograniczenie kradzieŜy z włamaniem, ograniczenie 
bójek i pobić oraz uszkodzeń ciała ale wzrost kradzieŜy mienia. 
Radny Mirosław Andrejczuk – omówił realizację programu Bezpieczna Gmina szczególną 
uwagę przykładając na działania prewencyjne wynikające z tego programu. 
Radna Urszula Kochoń – działania naszej policji uwaŜam za bardzo pozytywne szczególnie w 
zakresie zatrzymywania pijanych kierowców i działań profilaktycznych z dziećmi i 
młodzieŜą. 
Radny Leonard Kasper – przypomniał przepisy, które obowiązują gminę w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego, poruszył takŜe sprawę wyjazdu ze stacji CPN w Polskiej 
Cerekwi mówiąc, Ŝe w końcu naleŜałoby tę sprawę załatwić. 
Radny Jan Cieślak – uwaŜam, Ŝe to bardzo dobrze, Ŝe nasz policja mi kontakt ma kontakt z 
dziećmi i młodzieŜą, Ŝe organizuje z młodzieŜą róŜne imprezy. Dzieci nie boją się policji 
widzą w niej sprzymierzeńca. My równieŜ bardzo chętnie współpracujemy z naszymi 
policjantami przy organizacji róŜnych imprez. 
Pan Lesław Miśkiewicz -  podsumowując muszę stwierdzić, Ŝe w roku ubiegłym w Polskiej 
Cerekwi była najniŜsza przestępczość w porównaniu do pozostałych gmin powiatu. Nie da się 
niestety zlikwidować przestępczości do zera. Wprowadzane są w Ŝycie róŜne programy, które 
mają pomóc w ograniczeniu przestępczości. W Referacie Dzielnicowych w Polskiej Cerekwi 
była  prowadzona kontrola pod względem współpracy z samorządem i społeczeństwem .Wasz 
Referat wypadł w tym zakresie wzorcowo. Jako Komendant Powiatowy będę wnioskował o 
nagrody dla Waszych policjantów. 
Pani Krystyna Helbin – Wójt Gminy – rzeczywiście współpraca policji z samorządem, 
sołtysami, księŜmi czy mieszkańcami jest bardzo dobra. Trzeba sobie tu powiedzieć ,Ŝe 
policjanci niewiele by zdziałali gdyby nie współpracowali z w/w i nie mieli poparcia 
społeczeństwa. Podziękowała Panu Mirosławowi Andrejczukowi za dobrą pracę całego 
referatu. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący podziękował Komendantom za 
przybycie i przedstawienie informacji. 
 
Ad.19. 
 
Przewodniczący Rady Leonard Kasper przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyraŜenia 
zgody na  zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Kompleksowe 
zagospodarowanie  terenu pod budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego 
w Zakrzowie”. 
Wyjaśnień udzieliła Pani Krystyna Helbin –Wójt Gminy mówiąc, Ŝe zgodnie z przepisami 
jest wymagana zgoda Rady Gminy na to aby Wójt Gminy zawarł umowę z Wojewodą 
Opolskim na środki europejskie jakie otrzymaliśmy na budowę kanalizacji w Zakrzowie. 
Środki te otrzymaliśmy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego 2004-2006. 



PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
/uchwała nr XXVI/229/2006 jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad.20 
 
Przewodniczący Rady Leonard Kasper przedstawił projekt uchwały w sprawie załatwienia 
skargi Pana Rudolfa Komander na działalność Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi. Następnie w 
kilku słowach przypomniał radnym jakie są procedury przy załatwianiu skarg. 
Wyjaśnień odnośnie rozpatrzenia skargi i jej zasadności  udzielił Pan Jerzy Kołeczko – 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiając  pisma jakie w tej sprawie zgromadzono, 
przedstawił równieŜ ocenę techniczną sporządzoną przez inspektora nadzoru, opowiedział o 
przebiegu wizji lokalnej. Następnie stwierdził, Ŝe Komisja z całą stanowczością uznała skargę 
za bezzasadną. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
/uchwała nr XXVI/230/2006 jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad.21 
 
Pani Krystyna Helbin –Wójt Gminy przedstawiła informację o swojej działalności między 
sesjami. 
PoniewaŜ nikt  nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie 
informacji . 
Za przyjęciem informacji głosowali wszyscy radni. Informacja została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad.22 
 
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali : 
Radny Jan Cieślak – w sprawie podziału środków dla klubów sportowych. 
Wyjaśnień dotyczących zasad podziału radnemu udzielili  Pan Leonard Kasper i Pani 
Krystyna Helbin. 
Radna Urszula Kochoń – zgłosiła interwencję w sprawie posprzątania terenu za basztą wzdłuŜ 
ulicy K. Miarki w Polskiej Cerekwi. 
 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący  Rady podziękował wszystkim za 
udział w sesji i o godz. 19.00 zamknął obrady mówiąc: „Zamykam 26 Sesję Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi.” 
 
 
Protokołowała:  
Lucja Kuehnhardt                                                                       Przewodniczył : 
                                                                                                   Leonard Kasper 


