
PROTOKÓL Nr XXVII/2006 
 

z Sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w dniu 26 kwietnia 2006 r. 
 
 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 26 kwietnia 2006 roku dokonał o godz. 15.00 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 zgodnie z załączonymi listami obecności, 
zaproszeni goście w osobach Pana Walentego Jurkowskiego, Pana Piotra DrzeŜdzona wraz z 
synem Pawłem. 
  
W dwudziestej szóstej sesji Rady Gminy udział wzięło 11 radnych, na statutową liczbę 15 
radnych. Nieobecni byli :  Eleonora Woszczyna ,  Krystian Friedrich, Waldemar Majnusz, 
Rajmund Komorek  . 
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych, 
i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku. 
 
Zaproponował by na sekretarza obrad wybrać Panią Urszulę Golisz, której kandydatura 
została przyjęta jednogłośnie. 
 
 
Dalszy porządek obrad przedstawiał się następująco : 

1.  Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę 
porządku obrad.  
- Podziękowanie dla Pana Walentego Jurkowskiego  w związku z przejściem na 

emeryturę. 
- Podziękowanie dla Pawła DrzeŜdzona za wybitne osiągnięcia sportowe  

2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia  
02. 03. 2006 r.                                                                              

3. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2005 r. 

a. opinia RIO o sprawozdaniu 
b. opinia Komisji Rewizyjnej 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za     
     2005r. 

a. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
b. dyskusja 
c. głosowanie  
d. podjęcie uchwały 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania honorowego wyróŜnienia Gminy Polska 
Cerekiew „Złoty Florian” 

a. wniosek Kapituły  
b. dyskusja  

                b.  głosowanie  
                c.  podjęcie uchwały 

7. Podjęcie uchwały w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Polska Cerekiew 
a. opinia komisji 



b. dyskusja 
c. głosowanie  
d. podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Kędzierzyn-  Koźle w 
zakresie zapewnienia osobom z terenu Gminy Polska Cerekiew, niepełnosprawnym z 
powodu upośledzenia umysłowego i zaburzeń psychicznych, pobytu dziennego oraz 
specjalistycznych usług opiekuńczych przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Promyczek” z siedzibą w Kędzierzynie -Koźlu  
     a.  opinia komisji 

b.  dyskusja 
               c.   głosowanie 
               d.   podjęcie uchwały        

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Polskiej Cerekwi  

a. opinia komisji 
b. dyskusja  
c. głosowanie  
d. podjęcie uchwały 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2006 r. 
a. opinia komisji 
b. dyskusja 
c. głosowanie 
d. podjęcie uchwały 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2006 rok    
             

a. opinia komisji 
b. dyskusja 
c. głosowanie  
d. podjęcie uchwały  

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki  w  
  nauce dla uczniów 

a. opinia komisji 
b. dyskusja 
c. głosowanie 
d. podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
a. opinia komisji 

            b.  dyskusja 
            c.  głosowanie 

d.  podjęcie uchwały 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew – CięŜkowice 
a. dyskusja 
b. głosowanie  
c. podjęcie uchwały 

15. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 
16. Wolne wnioski i zapytania do radnych.                       

 
 
 



Ad.1 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zapytał czy są  wnioski o zmianę porządku 
obrad. Nikt nie zgłosił wniosku o zmianę porządku obrad. 
Przewodniczący poinformował obecnych, Ŝe z dniem 30 marca tego roku na emeryturę 
przeszedł Pan Walenty Jurkowski długoletni pracownik urzędu zajmujący się do czasu 
przejścia na emeryturę sprawami gospodarki ziemią , nieruchomościami oraz melioracjami. 
Bardzo serdecznie wraz z Panią Wójt podziękował mu za współpracę z radą gminy oraz za 
wieloletnią pracę na rzecz i dla dobra gminy. 
Następnie przedstawił obecnym ucznia sportowca Pawła DrzeŜdzona z Publicznego 
Gimnazjum w Polskiej Cerekwi, który jako zawodnik w zapasach w stylu wolnym w swojej 
kategorii wiekowej osiąga sukcesy na zawodach w kraju oraz na zawodach 
międzynarodowych, został równieŜ laureatem plebiscytu na najpopularniejszego sportowca 
powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego. 
Wspólnie z Panią Wójt, która bardzo serdecznie podziękowała przede wszystkim ojcu 
Piotrowi DrzeŜdzonowi za szczególne wychowywanie syna wręczyli Pawłowi skromny 
upominek. 
Paweł DrzeŜdzon podziękował Pani Wójt za otrzymane upominki . 
Piotr DrzeŜdzon bardzo serdecznie podziękował Pani Wójt i Przewodniczącemu za pomoc 
udzielaną synowi a w szczególności za kupno sprzętu sportowego. 
 
 Ad.2 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu z poprzedniej dwudziestej 
szóstej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 2 marca 2006 r., pytając czy obecni 
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 
 
Wójt Gminy Krystyna Helbin   wspólnie ze  Skarbnikiem Gminy Haliną Słupczyńską 
przedstawiły sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2005 r./ sprawozdanie jest 
załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Leonard Kasper  zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś uwagi i pytania do 
sprawozdania z wykonania budŜetu. 
Nikt nie miał pytań ani Ŝadnych uwag wobec czego Przewodniczący przedstawił opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy za 2005 r.. 
/opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  przedstawił opinię Komisji o wykonaniu budŜetu 
gminy za 2005r. /opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Następnie Przewodniczący zapytał czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w sprawie wykonania 
budŜetu gmina za 2005r. 



PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie 
sprawozdania z wykonania budŜetu gmina za 2005 rok. 
Za przyjęciem sprawozdania głosowali wszyscy radni. Głosowanie zostało przyjęte 
jednogłośnie. 
 
Ad.5. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie 
wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania budŜetu gminy za 2005 rok Wójtowi Gminy. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Kołeczko przedstawił wniosek Komisji o 
udzielenie Wójtowi Gminy w Polskiej Cerekwi absolutorium z wykonania budŜetu gminy w 
roku 2005r. 
/wniosek w formie uchwały Komisji jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący Rady przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Polskiej Cerekwi o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy. 
/opinia jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący Rady poddał  projekt uchwały pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie. 
/ uchwała nr XXVII/231/ 2006 jest załącznikiem do protokołu./ 
 
Ad.6 
 
Przewodniczący Rady przedstawił wniosek złoŜony przez LKJ” Lewada” w Zakrzowie o 
przyznanie honorowego wyróŜnienia Panu Januszowi Rojek  i wniosek złoŜony przez  Urząd 
Gminy w Polskiej Cerekwi o przyznanie honorowego wyróŜnienia Panu Janowi Dominowi. 
Następnie przedstawił pismo Kapituły w sprawie wyboru laureatów do wyróŜnienia 
honorowego Gminy Polska Cerekiew „Złoty Florian” . 
/pismo jest załącznikiem do protokołu/ 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
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 XXVII/232/ 2006 jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.7 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do Urszuli Golisz Sekretarza Gminy o przypomnienie treści 
projektu uchwały. Urszula Golisz  omówiła projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Maria Wawrzynek w imieniu obydwu Komisji poinformowała, Ŝe 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący  sprawiania pogrzebu przez 
Gminę Polska Cerekiew. 
 Przewodniczący otworzył dyskusję. 
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 XXVII/233/ 2006 jest załącznikiem do protokołu/. 
 



Ad. 8 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do Urszuli Golisz Sekretarza Gminy o przypomnienie treści 
projektu uchwały. Urszula Golisz  omówiła projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Maria Wawrzynek w imieniu obydwu Komisji poinformowała, Ŝe 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący  podjęcia współpracy z Gminą 
Kędzierzyn- Koźle w zakresie zapewnienia osobom z terenu  Gminy Polska Cerekiew 
niepełnosprawnym z powodu upośledzenia umysłowego i zaburzeń psychicznych, pobytu 
dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Promyczek „ z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu.. 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
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 XXVII/234/ 2006 jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.9 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do Urszuli Golisz Sekretarza Gminy o przypomnienie treści 
projektu uchwały. Urszula Golisz  omówiła projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Maria Wawrzynek w imieniu obydwu Komisji poinformowała, Ŝe 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący   nadania Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
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 XXVII/235/ 2006 jest załącznikiem do protokołu/. 
 
 
Ad.10 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do Haliny Słupczyńskiej Skarbnika Gminy przedstawienie  
projektu uchwały. Halina Słupczyńska przedstawiła  projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Maria Wawrzynek w imieniu obydwu Komisji poinformowała, Ŝe 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w  sprawie dokonania zmian budŜętu 
gminy na 2006 r. 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W dyskusji głos zabrali: 
Przewodnicząca Komisji Maria Wawrzynek pytając czy to juŜ są wszystkie pieniądze jakie 
zostaną przeznaczone na remont urzędu bo trzeba pamiętać o remoncie dróg po zimie. 
Przewodniczący Rady – ile jest faktycznie nadwyŜki budŜetowej i czy musi się to tak dziwnie 
nazywać. 
Skarbnik Gminy – nadwyŜki jest w wysokości 422 961 zł, i w uchwale musi mieć taką nazwę 
bo innej nie moŜna. 
Wójt Gminy – równieŜ mamy nadzieję, Ŝe są to ostatnie środki przeznaczone na remont 
urzędu, zwiększył się nam nieco zakres , pewnych rzeczy nie planowaliśmy robić jednak w 
trakcie remontu okazało się, Ŝe  trzeba je  zrobić . 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. 



Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
/uchwała nr XXVII/236/ 2006 jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.11 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do Haliny Słupczyńskiej Skarbnika  Gminy o 
przedstawienie projektu uchwały. Halina Słupczyńska  przedstawiła projekt uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Maria Wawrzynek w imieniu obydwu Komisji poinformowała, Ŝe 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący dokonania zmian w budŜecie 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
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 XXVII/237/ 2006 jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.12. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium  
dla uczniów. 
Przewodnicząca Komisji Maria Wawrzynek w imieniu obydwu Komisji poinformowała, Ŝe 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący zasad udzielania stypendium 
dla uczniów. 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W dyskusji padło pytanie czy uchwała ta dotyczy studentów i dlaczego termin składania 
wniosków jest na 30 czerwcadanego roku. 
Wójt Gminy – termin jest taki gdyŜ na koniec roku szkolnego wiadomo jakie osiągnięcia w 
dany roku mieli uczniowie . 
Sekretarz Gminy – nie  dotyczy studentów, dotyczy tylko uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  
PoniewaŜ nikt  więcej nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
/uchwała nr XXVII/238/ 2006 jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.13. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
Przewodnicząca Komisji Maria Wawrzynek w imieniu obydwu Komisji poinformowała, Ŝe 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący sprzedaŜy nieruchomości. 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
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 XXVII/239/ 2006 jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.14 
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew –
CięŜkowice. 



Wójt Gminy Krystyna Helbin przedstawiła radnym dwie wersje zmiany planu. Pierwsza 
ograniczająca się tylko do ulicy Dworcowej, Ciepłodolskiej i części ulicy Fabrycznej – do 
dawnego hotelu robotniczego 
Druga wersja obejmująca ulicę Dworcową , Ciepłodolską i Fabryczną – aŜ za nowo 
budowane magazyny na cukier.  
Przewodniczący otworzył dyskusję pytając od razu czy przy tej okazji nie naleŜałoby zmienić 
przeznaczenia terenów kolejowych i Ŝe jego zdaniem naleŜałoby przyjąć wersję drugą  
rozszerzoną. 
Wójt Gminy Krystyna Helbin – nie ma  potrzeby  zmieniania terenów kolejowych , równieŜ 
jestem za przyjęciem drugiej rozszerzonej wersji zmiany planu. 
Radni obecni na sesji w większości wypowiadali się za przyjęciem drugiej rozszerzonej 
wersji planu. 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały  z 
drugą rozszerzoną wersją zmiany planu pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
/uchwała nr XXVII/240/ 2006 jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.15 
 
Wójt Gminy Krystyna Helbin przedstawiła informację o swojej pracy między sesjami. 
Poinformowała , Ŝe najwaŜniejszymi sprawami jakimi się przede wszystkim zajmowała 
oprócz wielu stałych obowiązków to : akcja „Ptasia Grypa” , negocjowanie i podpisanie 
umowy z firmą CAPRI z Kędzierzyna-Koźla na budowę kanalizacji sanitarnej w Zakrzowie,  
pisanie wniosku o załoŜenie  fundacji , pisanie wniosku do INTERREGU  III a o środki na 
organizację imprezy jaką chcemy robić w lipcu wspólnie z naszymi gminami partnerskimi z 
Svetlej Hory i Rieste, udział w pracach Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz udział w 
pracach nad opracowaniem strategii Województwa Opolskiego. 
Nie wniesiono Ŝadnych uwag do przedstawionej informacji. 
 
Ad.16 
W wolnych wnioskach i zapytania głos zabrali : 
Przewodniczący Rady: 
– przedstawił podziękowanie za współpracę jakie wpłynęło do Rady Gminy od  

Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie – Koźlu Pana Lesława Miszkiewicza. 
– przypomniał radnym o złoŜeniu oświadczeń 
Wójt Gminy: 
-     wyjaśniła obecnym sprawę związaną z dyrektywą azotanową mówiąc, Ŝe niestety  
       będziemy musieli w   trzech miejscach  wykonać odwierty  piezometryczne dla            
       przeprowadzenia badań   charakteryzujących wpływ rolnictwa na   zanieczyszczenie wód    
       azotanami. Koszt  odwiertów to około 20.tyś.zł .  
       Zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego w K -Koźlu o dofinansowanie tego    
       Przedsięwzięcia, jeŜeli Starostwo nie pokryje całości kosztów to część będziemy musieli 
       pokryć z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Sekretarz Gminy : 
-    przedstawiła pismo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kędzierzynie - Koźlu      
     dotyczące organizacji szkoleń dla rolników, następnie zapytała sołtysów i obecnych na      
     sesji rolników czy uwaŜają , Ŝe organizowanie szkoleń teraz w tym okresie to dobry czas. 
     Wszyscy zgodnie stwierdzili, Ŝe najlepszym czasem na organizację szkoleń dla rolników     
      jest późna jesień i zima. 
Radna Maria Wawrzynek : 



-     podziękowała za wykonanie kratki ściekowej 
-     zwróciła się o interwencję w sprawie naprawy lampy na ul. Polnej we wsi a takŜe o       
      wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych o remont ich dróg 
-    zapytała równieŜ czy na remontowanej „Liszówce” będą mijanki. 
Sołtys Józef Szynol: 
-    poinformował ,Ŝe rozmawiał w pracownikami którzy remontują „Liszówkę” i powiedzieli,       
      Ŝe nie będzie mijanek, 
-    czy będą robione szersze wjazdy z „Liszówki na drogi polne, bo te co     
     robią są za wąskie, kostka, którą kładą jest za mało wytrzymała,  
-   czy przejazd kolejowy teŜ będzie remontowany,  
Wójt Gminy :  
-    z tego co mi wiadomo to mijanki będą robione, wjazdy na drogi polne są robione zgodnie  
     z normami i nie powinno być Ŝadnych problemów z wjazdem ze sprzętem, przejazd   
     kolejowy niestety na razie nie będzie robiony, kostka jest wytrzymała i jeŜeli droga  
     będzie odpowiednio uŜytkowana to kostka wytrzyma 
 Radny Mirosław Andrejczuk : 
-   jeŜeli ‘Liszówka” po remoncie będzie  odpowiednio uŜytkowana to ta kostka na pewno    
     wytrzyma. 
Sołtys Bernard Pawlik: 
- zgłosił, Ŝe na ul. Łącznej we Wroninie jest zarwana studzienka. 
Sołtys Krzysztof Kudela : 
- dlaczego sołtysi nie mogą zbierać podatku od osób, które mają zmienione decyzje 
   podatkowe 
Sekretarz Gminy : 
-   niestety nie moŜna gdyŜ do decyzji o zmianach nie moŜna wydrukować ksiąŜeczki wpłat i 
    ten rok musi tak być jak jest , 
Radna Urszula Kochoń: 
- czy znakowanie psów jest juŜ zakończone 
Sekretarz Gminy : 
- niestety nie , ale cały czas pracujemy nad jego zakończeniem 
Sołtys Józef Szynol : 
- co ze sprzedaŜą ośrodka zdrowia we Wroninie 
Wójt Gminy : 
- otrzymaliśmy opinie 7 rad sołeckich w tej sprawie, pięć opinii jest pozytywnych  dwie są 
negatywne,    zastanawiamy się więc co dalej robić, osobiście jestem za sprzedaŜą ośrodka . 
Budynek ten trzeba remontować nie mamy Ŝadnych zaplanowanych środków na remont i w 
najbliŜszym czasie nie będziemy mieli. Obawy mieszkańców , Ŝe kiedyś w przyszłości 
moŜemy zostać bez pomieszczeń dla lekarza pierwszego kontaktu są moim zdaniem 
bezpodstawne gdyŜ mamy we Wroninie szkołę  podstawową  w której przy braku dzieci 
niedługo będą puste pomieszczenia.  
 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za 
udział w sesji i o godz. 19.30 zamknął obrady mówiąc: Zamykam 27 Sesję Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi. 
 
Protokołowała:                                                                    Przewodniczył :  
Urszula Golisz                                                                     Leonard Kasper 
    


