
                                                          Protokół nr XXX/2006 
                                            z sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
                                                            w dniu 26.09.2006r  
 
 
 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 26 września 2006 roku dokonał o godz. 14.00 Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Leonard Kasper wypowiadając formułkę „otwieram obrady trzydziestej 
Sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi”, który równieŜ przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji wzięli udział radni i zaproszeniu goście zgodnie z  załączoną lista 
obecności. 
W trzydziestej sesji Rady Gminy udział wzięło 11 radnych na statutową liczbę 15 radnych. 
Nieobecni byli : Urszula Kochoń, Krystian Harz, Janusz Rojek i Eleonora Woszczyna 
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich 
zebranych i przystąpił do realizacji porządku obrad. 
Zaproponował, aby na sekretarza obrad wybrać Panią Lucję Kuehnhardt, której kandydatura 
została przyjęta jednogłośnie. 
Dalszy porządek przedstawiał się następująco : 

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę 
porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej 

sesji. 
4. Podziękowanie Panu Radosławowi Cisak za wieloletnią współpracę z Radą Gminy i 

Wójtem Gminy. 
5. Ocena stanu dróg powiatowych na terenie gminy. 
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2006r. 
7. Informacja Wójta Gminy o postępie i zagroŜeniu w realizacji inwestycji gminnych w 

roku 2006. 
8. Sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej za okres I półrocza 2006r uchwały nr 

XXV/214/2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29.12.2005r w sprawie 
przyjęcia programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego w 2006r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości porządku na 
terenie Gminy Polska Cerekiew. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr 
XIV/114/2004 z dnia 30 czerwca 2004r w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego 
punktu w złotych dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr 
X/80/99 z dnia 30 grudnia 1999r w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w 
złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2006 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2006 rok. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/257/2006 Rady Gminy w 

Polskiej Cerekwi z dnia 25 lipca 2006r w sprawie nabycia nieruchomości. 



15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXV/208/2005 Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 2005r w sprawie zatwierdzenia planu 
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/225/2006 z dnia 02.03.2006r 
w sprawie ustalenia maksymalnych wysokości poŜyczek udzielonych przez Wójta 
Gminy w Polskiej Cerekwi w 2006 roku. 

17. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
 
 
Ad. 2 Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper zapytał radnych czy ktoś chce wnieść uwagi 
co do protokołu obrad który został wyłoŜony na sali obrad. PoniewaŜ nikt z obecnych nie 
wniósł Ŝadnych uwag i zastrzeŜeń Przewodniczący stwierdził Ŝe protokół z poprzedniej sesji 
został przyjęty przez radnych. 
Ad.3 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła informację z realizacji uchwał i 
wniosków podjętych na poprzedniej sesji. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawioną 
informację./informacja jest załącznikiem do protokołu/. 
Ad.4 Przewodniczący Rady Gminy Pan Leonard Kasper oraz Wójt Gminy  Pani Krystyna 
Helbin złoŜyli podziękowania Panu Radosławowi Cisak za wieloletnią i dobrą współpracę z 
Radą Gminy jak i Urzędem Gminy, Ŝycząc dalszych awansów i osiągnięć w pracy zawodowej 
i Ŝyciu osobistym. 
Ad.5 Pan Leonard Kasper Przewodniczący Rady przedstawił obecnym pismo pana 
Bronisława Piróga radnego powiatowego. Pani Wawrzynek Maria zwróciła uwagę na zły stan 
ul. Łącznej we Wroninie i zasygnalizowała aby opracować wspólny cel działania z 
zarządcami innych dróg na terenie gminy. Pan Friedrich uwaŜa, Ŝe to paranoja ul. Chopina w 
Zakrzowie miała dwóch zarządców , gdzie zarząd powiatu nie robi nic, aby poprawić stan 
nawierzchni tej drogi. Trzeba coś z tym zrobić, ktoś nam musi pomóc bo rada gminy sama nie 
zrobi nic, ale tych osób dzisiaj nie ma. Pan Kasper Leonard  poinformował, Ŝe był wniosek o 
przejecie od powiatu drogi tj.ul Dworcowej i Ciepłodolskiej, ale odpisaliśmy, Ŝe przejmiemy 
tą drogę pod warunkiem, Ŝe najpierw powiat ją wyremontuje. Wójt Gminy Pani Krystyna 
Helbin drogi moŜemy przejąć ale muszą być wyremontowane. Za kaŜdy dzień płacimy 
cięŜkie pieniądze za zajęcie pasa drogowego. Staraliśmy się dogadać z powiatem aby te 
pieniądze przeznaczyć na remont ich dróg na naszej gminie ale nic do nie dało. Pisałam pismo 
do Zarządu Powiatu to, aby nas zwolnić z płacenia tych kar, ale to jest błąd i niedociągnięcie 
w ramach powiatu. Pan Przewodniczący Rady poinformował obecnych, Ŝe my teŜ podjęliśmy 
uchwałę za zajęcie pasa drogowego. Pani Wójt te uchwały są dobre, ale te pieniądze powinne 
być przeznaczone na te drogi gdzie są inwestycje . Pan Cieślak Jan poprosić na następną sesję 
zarządcę dróg i wtedy przekaŜemy nasze bolączki. Pan Smal Ireneusz przedstawił informację 
o planowanych inwestycjach na 2007 rok. Radni zwrócili uwagę dlaczego większość 
inwestycji jest tylko w Polskiej Cerekwi. Pan Born  zapytał czy Laszówka jest juŜ skończona 
i dlaczego w Dzielawach odcinek przed torami nie jest zrobiony. Pani Wójt wyjaśniła, Ŝe 
właścicielem tego odcinka jest PKP dlatego teŜ nie mogliśmy tego odcinka robić, czynimy 
starania i negocjujemy z PKP aby wykonać ten odcinek. Pan Komorek Rajmund poruszył 
sprawę remontu dróg polnych . Pani Wójt wyjaśniła, Ŝe trwają rozmowy z Cukrownią w 
sprawie utwardzenia dróg polnych. Pan Karliński Włodzimierz, zaproponowała aby dla 
bezpieczeństwa d pieszych na ul. Kozielskiej do Rynku namalować linię ciągłą. 
Radni postanowili aby na kolejną sesję zaprosić zarządcę dróg powiatowych. 
  
Ad.6 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska  przedstawiła obecnym sprawozdanie z 
wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2006 roku. Pani Wawrzynek Maria zapytała czy jest 
szansa na odzyskanie zaległości czynszowych. Pani Halina Słupczyńska wyjaśniła, Ŝe były z 



ta osobą poczynione uzgodnienia  i terminowo spłaca. Następnie Pan Kołeczko Jerzy 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię  dot. wykonania budŜetu 
gminy za I półrocze 2006r. PoniewaŜ nikt więcej nie wniósł uwag i zastrzeŜeń 
Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper poddał sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy 
za I półrocze 2006 pod głosowanie gdzie przyjęto go jednogłośnie. 
 
Ad.7 Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy przedstawiła obecnym informacje o postępie i 
zagroŜeniu w realizacji inwestycji gminnych w 2006 roku. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli 
przedstawiona informację. 
 
Ad.8 Sekretarz Gminy Pani Golisz Urszula przedstawiła obecnym informację realizacji 
rzeczowo-finansowej za okres I półrocza 2006r w sprawie przyjęcia programu współpracy 
Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2006 roku. Obecni nie wnieśli uwag i 
przyjęli przedstawiona informację. 
 
Ad.9 Pan Metzner Krzysztof pracownik ZUK w Polskiej Cerekwi przedstawił pokrótce 
zasady utrzymania czystości i porządku na ternie gminy.. Pani Dapa Ilona zapytała czy 
wszyscy mieszkańcy Polskiej Cerekwi są podłączeni, a czy tylko mieszkańcy Ligoty Małej 
muszą się podłączyć. Pan Kasper Leonard Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, Ŝe dlatego 
musi być podjęta ta uchwała oraz rozdane ulotki. Dlatego ja proponuję, aby uchwałę wraz z 
ulotką rozdać kaŜdemu mieszkańcowi. Pani Wawrzynek Maria zapytała kiedy będą worki na 
plastik, oraz zbiórka śmieci wielogabarytowych. Wójt Gminy wyjaśniła, ze będzie nowa 
koncesja i wtedy dopracujemy , Ŝe mieszkańcy dostano worki i raz w miesiącu będzie wywóz. 
JeŜeli chodzi o wielogabaryty, to moŜe zrobimy zbiórkę na wiosnę. PoniewaŜ nikt nie wniósł  
uwag i zastrzeŜeń Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt 
uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polska Cerekiew i 
poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. /Uchwała nr XXX/ 262 / 2006 
jest załącznikiem do protokołu./ 
 
Ad.10  Sekretarz Gminy Pani Urszula Golisz przedstawiła obecnym projekt najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu 
w złotych dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi. Następnie 
przewodnicząca komisji pani Urszula Kochoń przedstawiła pozytywną opinię stałych komisji 
rady. PoniewaŜ nikt nie wniósł Ŝadnych uwag Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard 
przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Polskiej 
Cerekwi Nr XIV/114/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu 
w złotych dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi i poddał pod 
głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie./uchwała nr XXX/263/2006 jest załącznikiem 
do protokołu/. 
 
Ad.11 Sekretarz Gminy Pani Urszula Golisz przedstawiła obecnym projekt najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu 
w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi. 
Następnie Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Kochoń przedstawiła pozytywną opinię 
stałych komisji rady. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag i zastrzeŜeń Przewodniczący Rady Pan 
Leonard Kasper przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi Nr X/80/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu 



w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi i 
poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie./uchwała nr XXX/264/2006 jest 
załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.12 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła propozycje zmian w budŜecie 
gminy na 2006 rok. Następnie Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Kochoń przedstawiła 
obecnym pozytywną opinię stałych komisji rady. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag co do 
przedstawionych propozycji zmian Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper przedstawił 
projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2006 rok i poddał pod 
głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie./uchwała nr XXX/265/2006 jest załącznikiem 
do protokołu/. 
 
Ad13 Skarbnik Gminy pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym propozycje zmian 
budŜetu gminy na 2006 rok. Następnie Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Kochoń 
przedstawiła pozytywną opinię stałych komisji rady. PoniewaŜ obecni nie wnieśli uwag 
Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper przedstawił projekt uchwały w sprawie dokonania 
zmian budŜetu gminy na 2006 rok i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. /uchwała nr XXX266/2006 jest załącznikiem do protokołu/  
 
Ad.14 Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper wyjaśnił obecnym, Ŝe uchwała w sprawie 
nabycia nieruchomości podjęta na poprzedniej zostanie uchylona  a to dlatego, Ŝe wcześniej 
podjęliśmy uchwałę, która mówi, Ŝe na działki o powierzchni do       nie musi być  uchwała 
rady gminy, dlatego teŜ na dzisiejszej sesji musimy podjąć taką uchwałę. PoniewaŜ nikt z 
obecnych nie wniósł uwag Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper przedstawił projekt 
uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/257/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z 
dnia 25 lipca 2006r  w sprawie nabycia nieruchomości i poddał pod głosowanie gdzie 
uchwałę podjęto jednogłośnie./uchwała nr XXX/267/2006 jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.15 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym propozycje zmian 
planu przychodów i wydatków GFOŚ na 2006 rok. Następnie Przewodnicząca Komisji Pani 
Urszula Kochoń przedstawiła pozytywną opinie stałych komisji rady. PoniewaŜ nikt nie 
wniósł uwag co do przedstawionych propozycji zmian Przewodniczący Rady Pan Leonard 
Kasper przedstawił projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr 
XXV/208/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  na 
2006 rok i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. /uchwała nr 
XXX/268/2006 jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.16 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecny propozycję ustalenia 
maksymalnych wysokości poŜyczek wyjaśniając, Ŝe chodzi o e-urząd otrzymaliśmy aneks do 
umowy dlatego musi być zmiana uchwały poprzednio uchwalonej. Obecni  nie wnieśli uwag 
co do przedstawionej propozycji. Następnie Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper 
przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały 
nr XXVI/225/2006 z dnia 02.03.2006 r. w sprawie ustalenia maksymalnych wysokości 
poŜyczek udzielonych przez Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi w 2006 roku i poddał pod 
głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. /uchwała nr XXX/269/2006 jest 
załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.17 W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy : Wójt Gminy Pani Krystyna 
Helbin podziękowała wszystkim zaangaŜowanym za zorganizowanie doŜynek gminnych, 



które odbyły się we Wroninie. Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard równieŜ 
podziękował wszystkim za organizację doŜynek i poinformował wszystkich radnych i 
sołtysów, Ŝe następna sesja odbędzie się 25.10.2006 o godz.14.00. Pan Komorek Rajmund 
zaproponował, aby w budŜecie zaplanować środki na zakup równiarki na drogi polne. 
Poruszono równieŜ sprawę zakupu kruszarki. Pani Maria Wawrzynek poinformowała, Ŝe jest 
to kosztowna i bardzo droga maszyna, a firma w której pracuje ma taką kruszarkę i moŜe 
wypoŜyczyć. PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
 
Protokołowała:                                                                Przewodniczył: 
Lucja Kuehnhardt                                                           Leonard Kasper 
 


