
 
                                                                  Protokół 

obrad XIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 
w dniu 29.03.2012 r. 

 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 29 marca 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 załączonymi listami obecności Wójt 
Gminy Krystyna Helbin, Sekretarz Gminy Urszula Golisz , Skarbnik Gminy Maria 
Wieczorek-Juzwiszyn 
 
W sesji Rady Gminy udział wzięło 15 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
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 z dnia 02.02.2012 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 r. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z 
siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
- dyskusja 
- głosowanie 



- podjęcie uchwały 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 
zapobiegania bezdomności zwierząt. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy określającej cenę 
1m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego.  
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy określającej cenę 1 
m3  ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków.  
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia gminy Polska Cerekiew 
„Złoty Florian”. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
13. Przyjęcie kalendarza imprez kulturalnych na 2012 rok. 
 
14. Przyjęcie planu pracy Rady i Komisji na 2012 rok. 
 
15. Wolne wnioski. 
 
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 02.02.2012 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 
uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 14 radnych, przeciw – 0 
radnych, wstrzymało się – 1 głos  
 
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. 
 
Ad.4                                                                                                                                               
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn przedstawiła i omówiła zmiany w  projekcie 
uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012 rok. Po komisji doszły jeszcze dwie 
zmiany chodzi o zabezpieczenie środków na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w pałacu 
w Zakrzowie jest to potrzebne, bo będzie składany wniosek oraz druga zmiana to 



zabezpieczenie środków na imprezę która odbędzie się w lipcu tj. Tour de Polotne, który 
będzie przejeżdżał przez Polską Cerekiew 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Bronisław Piróg – co będziemy mieć za te pieniądze 
Wójt Gminy –  będzie u nas 20 stacji telewizyjnych, które będą pokazywać migawki z 
przebiegu wyścigi będzie to promocja naszej gminy, różne materiały potrzebne do telewizji, 
Cukrownia zrobi baner. Na tą imprezę dołoży się również Bank Spółdzielczy 
Radna Maria Wawrzynek – dlaczego znowu remont zamku w Zakrzowie 
Wójt Gminy – wcześniej robiliśmy elewację i wtedy okna były tylko opalane i malowane a 
teraz są już w złym stanie i wymagają wymiany. Ponieważ gmina jest właścicielem tego 
zamku, dlatego chcemy to wykorzystać bo to ostatni nabór wniosków. Na wiosnę będzie 
rozstrzygnięty nabór wniosków, ale taki zapis w budżecie musi być. 
Radny Włodzimierz Karliński – ile tych okien będzie wymienionych 
Wójt Gminy – jak dostaniemy wszystkie środki to chcemy wymienić wszystkie okna i drzwi                                                                                                     
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 3 radnych. 
Uchwała nr XII/67/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na 
rok 2012 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.5 
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn – zmiana wieloletniej prognozy finansowej na 
2012 rok dotyczy również tych dwóch zmian, które omawiałam wcześniej. Reszta pozostaje 
tak jak było omawiane na komisji 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji 
rady. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu /  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do 
projektu uchwały. 
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 
i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 5 głosów 
Uchwała Nr XI/68/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.6 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w  sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku 
Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/ 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi, co do projektu 
uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała Nr XIII/69 /2012 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego 
„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie[-Koźlu jest załącznikiem do protokołu. 
 



Ad. 7  
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna /opinia jest załącznikiem do 
protokołu / 
W dyskusji głos zabrali: 
Pani Urszula Golisz Sekretarz Gminy – w tej uchwale są do nabycia dwa dworce 
Radny Tadeusz Smykała – o tym nie było mowy na komisji 
Wójt Gminy – oczywiście, ale po komisji sprawdziliśmy te numery działek i wynika, że do 
przejęcia są te dwa budynki 
Radny Włodzimierz Karliński – a to chodzi o nowy dworzec w Polskiej Cerekwi, czy również 
te stare budynki 
Sekretarz Gminy – chodzi tu tylko o te nowe budynki 
Wójt Gminy – te stare budynki zamieszkują ludzie, którym kolej kiedyś te mieszkania 
przydzieliła, więc tego nie nabywamy 
Radny Włodzimierz Karliński – po drugiej stronie są także warsztaty. Czy to też 
przejmujemy? 
Sekretarz Gminy – na razie tego nie przejmujemy 
Radny Włodzimierz Karliński – a wieżę ciśnień? 
Wójt Gminy – nie też nie nabywamy 
Radny Tadeusz Smykała – czy są płacone przez kolej podatki? 
Wójt Gminy – tak kolej płaci podatki 
Radny Włodzimierz Karliński – kiedy to przejdzie na rzecz gminy? 
Wójt Gminy – chcielibyśmy to nabyć jak najwcześniej, bo w trzy gminy to jest nasza gmina 
oraz gmina  Cisek i Reńska Wieś chcemy zrobić ścieżkę rowerową 
Radny Bronisław Piróg – czy do Cukrowni nie będzie jeździł pociąg? 
Wójt Gminy – na dzień dzisiejszy kolej będzie jeździć, ale w najbliższym czasie chcą 
zamknąć tą linie kolejową    
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi, co do projektu 
uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała Nr XIII/70/2012 w sprawie nabycia nieruchomości jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.8 
 Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna /opinia jest załącznikiem do 
protokołu / 
Wójt Gminy – jest to działka zlokalizowana przy boisku sportowym w Polskiej Cerekwi. 
Chcemy tę działkę przeznaczyć na drogę, parking oraz może na dwie działki budowlane. 
Jedna działka obok boiska została już nabyta. Jeżeli zakupimy tą działkę to chcemy to 
wykorzystać w sposób racjonalny.  
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi, co do projektu 
uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała Nr XIII/71/2012 w sprawie nabycia nieruchomości jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.9 



Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna / opinia jest załącznikiem do 
protokołu /. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi, co do projektu 
uchwały. 
Sekretarz Gminy – na ostatniej komisji Pani Ola sugerowała, żeby przy szczepieniu psów 
weterynarze zapisywali numerek tego pieska. Pani Irena Jahn, która zajmuje się tymi 
sprawami w tej chwili kontaktuje się z lekarzami i zobaczymy co z tego wyniknie                                                                                                                       
Radny Bronisław Piróg – brakuje mi w tym programie opinii, która powinna być dołączona 
do tej uchwały, powinny być podane adresy lekarzy, schronisk. Jeżeli chodzi o adaptację 
zwierząt to np. w gminie Reńska Wieś fundują kojec 
Sekretarz Gminy – myśmy się zwrócili o opinie tak jak mówi o tym ustawa tj. do weterynarii, 
do Towarzystwa Opieki nad zwierzętami oraz do 5 kół łowieckich, które są na terenie naszej 
gminy. Wróciły tylko dwie opinie, pozostałe mogły, ale nie musiały nam odpowiedzieć. 
Załączanie opinii do uchwały nie wydaje mi się, żeby to było właściwe, bo opinia to opinia, a 
my patrzymy na program. Czytnika na czipy nie posiadamy, bo my teraz w programie nie 
proponujemy czopowania psów tylko dalej znakowanie chyba, że kiedyś zdecydujemy o 
czopowaniu. 
Wójt Gminy odnośnie tej adopcji i zachęcania ludzi poprzez kojec czy inne gratyfikacje to ja 
myślę, że im więcej będziemy dawać gratyfikacji tym więcej będzie bezdomnych psów. 
Radny Tadeusz Smykała – oczywiście  
Wójt Gminy – te psy, które są bezdomne i biegają po gminie, a gmina musi je wyłapywać to 
nie psy, które spadły księżyca to są psy, które jeszcze tydzień temu miały swojego pana, 
zostały zakupione za drogie pieniądze dla dzieci i nagle się znudziło i są wyrzucane a 
wszyscy podatnicy muszą za to płacić. Jak będą nagrody to jeszcze będzie tych bezdomnych 
psów więcej. Musimy podejść do tego w sposób rozsądny. Jeżeli chodzi o wpisywanie do 
uchwały numerów telefonu, czy adresów lekarzy, schronisk to to wszystko można dać w 
informacji, a nie w uchwale bo w momencie jak się zmieni jakiś adres lekarza to wtedy 
musimy zmienić uchwałę. Poza tym pokazywanie lekarza tego, którego chcemy mieć to 
zgodnie z ustawą o konkurencyjności to też nie było by dobrze odebrane. To jest program, 
który pokazuje jak się z tymi zwierzętami będziemy obchodzić, a pozostałe sprawy powinny 
być zawarte w informacji. 
Rady Bronisław Piróg – to znaczy, że od 1 kwietnia będą takie informacje  
Sekretarz Gminy -  od 1 kwietnia to nie, ale w kwietniu będziemy te sprawy załatwiali. Po 
wejściu w życie tej uchwały, a to jest od momentu kiedy uchwała będzie opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym będziemy z lekarzami rozmawiali i takie informacje będą. Jedynie co 
nie załatwimy to podpisania umowy ze schroniskiem czy w K-Koźlu czy w Raciborzu 
ponieważ rozmawialiśmy z nimi i te schroniska nie chcą podpisać umowy bo są przepełnione. 
Wójt Gminy – ten program ma myć uchwalony do końca marca więc trzeba go uchwalić, a 
życie pokaże jak to będzie funkcjonować 
Sekretarz Gminy – ten program zgodnie z ustawą będzie uchwalany corocznie. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi, co do projektu 
uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 1 radnych.  
Uchwała Nr XIII/73/2012  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt  
jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.10 



Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania 
taryfy określającej cenę 1m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna /opinia jest załącznikiem do 
protokołu / 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi, co do projektu 
uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała Nr XIII/72/2012 w sprawie w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy 
określającej cenę 1m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego jest załącznikiem do 
protokołu 
 
Ad.11 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania 
taryfy określającej cenę 1m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków 
omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii 
komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna /opinia jest załącznikiem do 
protokołu / 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi, co do projektu 
uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała Nr XIII/73/2012 w sprawie w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy 
określającej cenę 1m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.12  
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia 
gminy Polska Cerekiew „Złoty Florian”. omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji była pozytywna /opinia jest załącznikiem do 
protokołu / 
Przewodniczący Rady – posiedzenie Kapituły odbyło się w dniu 26.03.2012 r. gdzie wszystkie 
zgłoszone kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu tajnym. 
Radny Tadeusz Smykała – kto zgłaszał kandydatury 
Przewodniczący Rady – kandydatów zgłaszały różne organizacje. Pana Kudelę zgłosiło TSKN 
Koło Zakrzów oraz poparł Parafialny Zespół „Caritas”,  Żanetę Skowrońską zgłosił LKJ 
„Lewada”, Panią Brygidę Piegsa  Związek Śląskich Kobiet Wiejskich, Pana Ryszarda Szewiora 
TSKN Polska Cerekiew a Pana Erwina Fandrych Euro Country. Wszystkie uzasadnienia zostały 
przedstawione na posiedzeniu Kapituły i wszystkie zostały jednogłośnie zaopiniowane przez 
członków Kapituły w głosowaniu tajnym 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi, co do projektu 
uchwały. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 2 radnych. 
 



Ad.13 
Przewodniczący Rady – kalendarz imprez na 2012 rok był omawiany na komisji i opinia była 
pozytywna. Był jeden głos odnośnie święta narodowego, ale kalendarz jest otwarty i w każdej 
chwili można dopisać dodatkowe imprezy. Tak jak powiedział na komisji Radny Smykała 
oczekiwać na to, że młodzież szkolna zrobi apel to to będzie występ kilkuminutowy, a nie na 
szerszą skalę. Trzeba by pomyśleć o kimś, kto by to zorganizował, żeby była to impreza na 
szerszą skalę  
Wójt Gminy – kalendarz imprez jest otwarty i w każdej chwili można zgłosić dodatkowe 
imprezy. Prawdopodobnie Koncert Floriański odbędzie się 3 czerwca podczas występu 
orkiestr dętych 
Radny Bronisław Piróg – pisma o zgłaszanie imprez nie dotarły do wszystkich. 
Wójt Gminy – są różni organizatorzy różnych imprez, o których czasami nie wiemy i 
uważam, że łatwiej jest jak ci organizatorzy sami zgłoszą nam swoje imprezy jakie chcą 
organizować a my je w tedy ujmiemy w kalendarzu 
Radny Bronisław Piróg – brakuje mi w tym kalendarzu biblioteki promocji książki 
Pani Maria Kachel Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – ja jestem w tej chwili na 
etapie sprzątania bo jak wiecie była przeprowadzka i będzie to robione w późniejszym 
terminie. 
Radny Tadeusz Smykała  - koło Centrum Kultury jest tablica i ten kalendarz proponuję tam 
wywiesić 
Wójt Gminy – oczywiście, że kalendarz po przyjęciu na dzisiejszej sesji będzie tam 
wywieszony 
Przewodniczący Rady – apel do sołtysów, aby na swoich tablicach również powiesili ten 
kalendarz imprez 
Radny Bronisław Piróg – są różne imprezy organizowane w gminie, a nie są ujęte w 
kalendarzu 
Przewodniczący Rady – taj jak Pani Wójt powiedziała kalendarz jest otwarty i w każdej 
chwili można zgłaszać imprezy, które będą organizowane 
Sekretarz Gminy – to poda Pan te imprezy o których Pan wie 
Radny Bronisław Piróg – w tej chwili nie podam 
Sekretarz Gminy – czyli co do końca przyszłego tygodnia Pan nam je poda na piśmie  
Przewodniczący Rady – kalendarz imprez to rzecz ruchoma i zawsze to można wprowadzić 
Radny Bronisław Piróg – czy będzie też ujęte otwarcie Ośrodka w Zakrzowie  
Wójt Gminy – tak będzie, ale na razie nie podajemy bo nie wiemy kiedy Prezydent 
Komorowski potwierdzi przyjazd 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 
kalendarz imprez kulturalnych na 2012 rok. 
Głosowało 15 radnych, za przyjęciem głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 2 radnych 
Kalendarz imprez kulturalnych na 2012 rok jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad 14 
Przewodniczący Rady – plan pracy rady i komisji wszyscy otrzymaliście na komisji i tak jak 
było wcześniej mówione plan pracy jest otwarty i w każdej chwili można wprowadzić 
dodatkowe tematy Czy są uwagi lub pytania, co do planu pracy 
Radny Bronisław Piróg – o wypoczynku dzieci mówimy we wrześniu o oświacie w czerwcu. 
To trzeba mówić teraz, a nie potem  
Przewodniczący Rady – w czerwcu jest o przygotowaniu do roku szkolnego 2012/2013 i 
trudno  o tym teraz mówić bo będzie ogłoszony konkurs na dyrektorów placówek 
oświatowych 
Radny Włodzimierz Karliński – ale szkoły pracują na planie organizacyjnym 
Przewodniczący Rady – tak i taki plan organizacyjny ma być zrobiony do końca maja, ale 
rada i tak nie zatwierdza tych planów organizacyjnych. Zatwierdza je Wójt Gminy. 
Radny Bronisław Piróg – jak wygląda sprawa podręczników czy są szafki na te podręczniki 
Przewodniczący rady -  w czerwcu będzie spotkanie z dyrektorami to proszę sobie 
przygotować pytania 
Radny Bronisław Piróg – ja dawałem Panu kartkę i nie jest to ujęte w planie pracy 



Przewodniczący Rady – nie przypominam sobie, żeby cokolwiek mi Pan dawał. W planie 
pracy z zeszłego roku jest zapis, że radni przedstawią pisemne propozycje do planu pracy na 
2012 rok do 15.12.2012 r. Otrzymałem, ale tylko od jednej osoby od Pani Oli Nierychło 
Radny Bronisław Piróg – chodzi mi również, żeby nie było tak jak w zeszłym roku kartka - 
informacja z Powiatowego Urzędu Pracy  
Przewodniczący Rady – postanowiliśmy, że na komisjach i sesjach będą zapraszani 
przedstawiciele w zależności, jaki będzie omawiany temat 
Radny Piróg Bronisław – my potrzebujemy informacji jak wygląda stan zdrowia przede 
wszystkim wady naszych dzieci 
Przewodniczący Rady – na ostatniej komisji było to omawiane i była propozycja, aby rodzice 
zgłaszali się do lekarz rodzinnego 
Radny Tadeusz Smykała – skąd ta Pani miała takie wady u naszych dzieci. Przecież rodzice 
nic nie zgłaszają. Ta informacja była po to, aby dostać pieniądze. Wszystkie meble są 
dostosowane do wysokości uczniów. Po przeprowadzce biblioteki dzieci mają salę do zabawy 
i małymi krokami idzie to do przodu. Jeżeli chodzi o plan pracy trzeba było zrobić spotkanie 
ze wszystkimi i opracować ten plan pracy  
Przewodniczący Rady – plan pracy jest otwarty i w każdym razie można zgłaszać tematy 
Radny Krystian Harz – kiedy maja się odbyć konkursy na dyrektorów szkół 
Wójt Gminy – na dniach mają zostać ogłoszone 
Radny Tadeusz Smykała – czy konkursy muszą być obligatoryjnie jeżeli wszystko działa 
dobrze. Przecież to można  przedłużyć  
  
Ad. 15 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Przewodniczący Rady – 3 kwietnia odbędzie się impreza polsko czeska tj pieczenie kołacza 
na którą wszystkich zapraszam. Do jutrzejszego dnia podać u Pani Lucyny kto przyjdzie, 
można również dzisiaj potwierdzić 
Radny Bronisław Piróg – jak wygląda sprawa rozszerzenia straży gminnej przez inne Gminy 
Wójt Gminy – gminy nad tym pracują i myślę, że w niedługim czasie się przyłączą 
Radny Bronisław Piróg – podobno gmina Cisek odrzuciła 
Wójt Gminy – być może  
Radny Włodzimierz Karliński – są trzy miejsca gdzie stoją przy CPN-ie, przy Cukrowni i K. 
Miarki 
Radna Aleksandra Nierychło-Werner – od której godziny stoją 
Przewodniczący Rady – stoją już od 6 rano 
Radna Urszula Leżała – tak już od 6 stoją    
Radny Hubert Kudela – ludzie pisali o wymarzanie, płacimy duże podatki, teraz musimy 
przesiewać  
Wójt Gminy – czekamy co zdecyduje Wojewoda. Agencja Rynku Rolnego ogłosiła, że będą 
dawać dopłaty 
Radna Sabina Chłapek – rolnicy powinni się ubezpieczyć 
Radny Hubert Kudela –nie wszystkich rolników stać, aby się ubezpieczyć 
Wójt Gminy – rolnicy dostają przecież dopłaty do paliwa, do materiału siewnego 
Radny Hubert Kudela – czy jest możliwość, aby gmina umorzyła nam podatek 
Wójt Gminy – jak wszyscy się będą starać to nie będzie podatku. My to musimy rozeznać jak 
to wygląda. Dzisiaj Wam nie odpowiem 
Radna Aleksandra Nierychło- Werner – jeżeli chodzi o ubezpieczenia to rolnicy mają 50% 
dopłaty. Druga sprawa to praca strażnika, aby zwrócił uwagę na  parkowanie samochodów od 
baszty na rynek. Jak by wyglądała sprawa zagospodarowania placu za Ajaxem. Należy go 
utwardzić i tam zrobić miejsca parkingowe. 
Radny Włodzimierz Karliński – samochody są stawiane rano, a odbierane wieczorem 
Radna Aleksandra Nierychło-Werner – jeżeli chodzi o specyfikację na akcję zimową jest tam 
zapis, że drogi po zimie będą posprzątane z piasku. Czy to będzie zrealizowane? 
Wójt Gminy – owszem, ale musimy za to płacić 
Radna Aleksandra Nierychło – Werner – to po, co ten zapis 
Wójt Gminy – jest to po to jak by było bardzo dużo piasku, jak zima była by naprawdę ciężka 



Radny Tadeusz Smykała – jeżeli się wycina drzewa to trzeba nasadzić nowe. Obok 
Kozielskiej też wycinano i bardzo źle to wygląda 
Wójt Gminy – ta wycina była robiona bez zezwolenia i prawdopodobnie będzie robione 
postępowanie  
Radny Włodzimierz Karliński – jak gmina będzie sadziła drzewka to proszę nasadzić na 
skarpie obok kościoła 
Radna Aleksandra Nierychło- Werner – na rynku od strony ul. Kozielskiej jest pęknięta 
baszta 
Wójt Gminy – sprawdzimy to 
Radna Maria Wawrzynek – czy na Liszówce są prowadzone jakieś prace, bo jest obsunięta 
ziemia 
Radny Krystian Harz – zebrać tą ziemię z Liszówki  
Wójt Gminy – nic mi nie wiadomo, ale sprawdzimy to. Po tej zimie mogą wystąpić różne 
obsunięcia 
Radna Sabina Chłapek – czy strażnik przyjdzie tez na stany. Powinien skontaktować się z 
sołtysami i przejść po wsiach  
Wójt Gminy – praktycznie skończyła się zima, od przyszłego tygodnia strażnik będzie chodził 
w teren i na pewno na stany też dojedzie 
Sołtys Ilona Dapa – przy drodze krajowej w lasku jak się jedzie na Racibórz jest pochylone 
drzewo.  
Radny Hubert Kudela – poruszył sprawę stada saren na polach 
Wójt Gminy – wyślemy pisma do kół łowieckich   
 
Ad.16 
Przewodniczący Rady zamknął obrady trzynastej sesji Rady Gminy. 
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