
 
                                                                  Protokół 

obrad XII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 
w dniu 02.02.2012 r. 

 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 2 lutego 2012 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady dwunastej Sesji Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli radni, sołtysi zgodnie z załaczonymi listami obecności Wójt 
Gminy Krystyna Helbin, Sekretarz Gminy Urszula Golisz , Skarbnik Gminy Maria 
Wieczorek-Juzwiszyn, Komendant Straży Gminnej Piotr Bandurski 
 
W sesji Rady Gminy udział wzięło 14 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Nieobecni byli: Pani Maria Wawrzynek 
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 protokołu z sesji w dniu 30.11.2011 r. 
 
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2012 
rok. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Polska 
Cerekiew na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.  
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjecie uchwały 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Praca – Szansą Na Lepsze 
Życie” w ramach priorytetu VII, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
w poddziałaniu  7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy 
Społecznej programu operacyjnego kapitał ludzki, współfinansowanego ze środków 
europejskiego funduszu społecznego.   
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
7. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
 
8. Zakończenie obrad. 



Ad.1 
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę 
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 protokołu z sesji z 
dnia 30.11.2011 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 
uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 14 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 30.11.2011r. /informacja jest załącznikiem do protokołu/.                              
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania lub wnosi uwagi do przedstawionej informacji. 
Ponieważ nikt nie miał pytań i nie wniósł żadnych uwag Przewodniczący stwierdził, że 
informacja została przyjęta . 
Wójt Gminy przedstawiła obecnym Pana Piotra Bandurskiego Komendanta Straży Gminnej w 
Polskiej Cerekwi 
Pan Piotr Bandurski Komendant Straży Gminnej – jest to dla mnie wyzwanie. Mamy pewne 
uprawnienia, które służą uregulowaniu wielu spraw na terenie gminy. Na dzień dzisiejszy 
mamy wszystkie uprawnienia i upoważnienia. 
Radny Tadeusz Smykała – od czego Pan zamierza zacząć 
Pan Piotr Bandurski Komendant Straży Gminnej – pierwszy etap to czysta gmina, gdzie 
możemy sobie szybko uregulować pewne sprawy 
Radna Aleksandra Nierychło-Werner – czy jest już znany koszt wynajęcia sprzętu do pomiaru 
szybkości? 
Pan Komendant – tak, jest to kwota 6 tyś. zł. za miesiąc. Ściągalność 60 – 65%, a reszta na  
drodze sądowej 
Radny Tadeusz Smykała – czy były rozmowy z gminami odnośnie przyłączenia się do straży 
gminnej 
Wójt Gminy – tak były już pierwsze rozmowy. Wszyscy wyczekują jak to będzie działać. 
Prawdopodobnie pierwszą gminą która się przyłączy to będzie gmina Cisek 
Radny Tadeusz Smykała – odbiór społeczny był negatywny 
Wójt Gminy – jest wiele problemów, które są do rozwiązania. 90% mieszkańców jest już 
skanalizowana, natomiast 10% jest trudnych przypadków 
Radny Tadeusz Smykała – przez Rynek sprawdzić znaki drogowe, bo zgłaszałem to trzy razy 
Pan Komendant – straż gminna ma szeroki zakres działania. Jestem narzędziem, aby państwu 
pomóc. Jestem otwarty na wszystko 
Radny Tadeusz Smykała – Jak się Pan będzie poruszał i jakie godziny otwarcia 
Pan Komendant – jestem swoim pojazdem, natomiast firma wypożyczająca sprzęt do pomiaru 
da również samochód 
Radny Tadeusz Smykała – jak wygląda sprawa wałęsających się psów 
Pan Komendant – ustawa o zwierzętach była zawsze, a teraz się to trochę zmieniło.  
Psy można znakować lub czipować. Jeżeli chodzi o godziny otwarcia to od 7.30 do 15.30, a 
jeżeli będzie potrzeba to od 14.00 do 22.00. 
Radny Bronisław Piróg – to teraz na razie tylko do piątku 
Pan Komendant – tak 
Wójt Gminy – na razie ustaliliśmy, że od 7.30 do 15.30, jeżeli będzie potrzeba to dłużej. 
Jeżeli jest potrzeba to dzwonić do mnie lub pani Sekretarz 
   
Ad.4                                                                                                                                               
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn przedstawiła i omówiła zmiany w  projekcie 
uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012 rok..                                                                                                   



Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała nr XII/62/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na 
rok 2012 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.5 
Przewodniczący Rady – na dzisiejszej sesji mamy podjąć uchwałę w sprawie  rozstrzygnięcia 
o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Polska Cerekiew na rok 2013 środków stanowiących 
fundusz sołecki . Przez dwa lata jesteśmy w tym systemie i dlatego chcę zapytać sołtysów czy 
są za lub też przeciw. Sołtysi jednogłośnie uważają, że dalej powinien być ten fundusz sołecki  
Wójt Gminy – ten fundusz sołecki zaczyna już funkcjonować. Rady sołeckie się spotykają i 
praktycznie wszystkie środki są wykorzystane                                                                                             
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.6                                                                                                                                                 
Sekretarz Gminy Urszula Golisz omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 
projektu pn. „Praca – Szansą Na Lepsze Życie” w ramach priorytetu VII, działania 7.1 
Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji w poddziałaniu 7.1.1 rozwój i 
upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy społecznej programu operacyjnego kapitał 
ludzki, współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego 
Sekretarz Gminy – ten projekt jest w naszej gminie trzeci rok 
Radna Aleksandra Nierychło-Werner – jaki jest efekt, ilu osobom to pomogło. 
Sekretarz Gminy – nie pamiętam. Na przyszłą sesję przygotuje informację 
Wójt Gminy – są to trudne zadania skierowane dla ludzi i nie zawsze dają efekt 
Sekretarz Gminy – nowością jest to, że nie ma sztywnych kursów. Będą rozmowy z doradcą, 
który określi kto w czym jest dobry  
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi, co do projektu uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącym komisji za tematy do planu pracy na 
2012 rok. 
Radny Bronisław Piróg – czy będą myte znaki, bo są bardzo brudne, obok Cukrowni jest 
wyciek i jest lodowisko 
Radna Urszula Leżała – poruszyła sprawę mycia luster w Ciężkowicach 
Radny Włodzimierz Karliński – chodzi mi o budowany garaż dla straży. Co się dzieje? Garaż 
miał być skończony do końca 2011 roku 
Wójt Gminy – garaż już sto, a tylko nam brakuje zamontowanie bramy. 
Radny Tadeusz Smykała – podobno u nas będzie lotna premia podczas wyścigu. Czy nas to 
będzie coś kosztować? 
Wójt Gminy – nie, chyba, że Cukrownia lub przedsiębiorcy będą chcieli się poskładać 
Przewodniczący Rady – mamy lotna premię, to jest prezent Pana Czesława Langa, jest to dla 
nas reklama. Myślę, że dobrze by było zorganizować imprezę wcześni9ej przed przyjazdem 
kolarzy. 
Pani Małgorzata Sobota – czy ta droga obok cukrowni będzie robiona 



Wójt Gminy – najprawdopodobniej w maju Cukrownia będzie remontować ten odcinek drogi 
Radny Tadeusz Smykała – uważam, że trzeba coś zrobić z przejęciem ul. Kozielskiej w 
Polskiej Cerekwi, trzeba tą sprawę przyśpieszyć. 
Radny Włodzimierz Karliński – jak nie ma właściciela to przejmuje to gmina 
Wójt Gminy – teraz tak jest, ale kiedyś tak nie było 
Przewodniczący Rady – przejąć również działkę obok tej drogi i zrobić z tego pola parking, 
aż się o to prosi. Jak są wywiadówki to widać.   
Radna Sabina Chłapek – kończy się kanalizacja a droga z Dzielaw do Wronina jest w 
fatalnym stanie, brak jest chodników i jest niebezpiecznie, a zarządca drogi nic nie robi. 
Wójt Gminy – my co roku piszemy do zarządców dróg, rozmawiamy telefonicznie  
Radna Sabina Chłapek – ja nie pamiętam, kiedy tam cokolwiek było remontowane 
Przewodniczący Rady – pamiętam, że w tej sprawie było spotkanie we Wroninie, ale na tym 
się skończyło 
Radny Krystian Harz – na sesję zaprosić zarządcę drogi wojewódzkiej 
Radny Tadeusz Smykała – od dwóch miesięcy trwa w sejmiku dyskusja nad potępieniem 
działań Armii Czerwonej. Patrząc na to z punktu swojej profesji wydaje mi się, że 
powinniśmy podjąć taka uchwałę. Każdy z nas stracił kogoś na wojnie. Chyba nas na to stać.   
 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zamknął obrady dwunastej sesji Rady Gminy Polska 
Cerekiew. 
 
 
Protokołowała                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 
Lucja Kuehnhardt                                                                        Jerzy Kołeczko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


