
  Protokół nr XXXVII/2018
z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew

w dniu 28 sierpnia 2018 roku

Otwarcia obrad sesji w dniu 28 sierpnia 2018 r. dokonał o godz. 8.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady trzydziestej siódmej Sesji Rady 
Gminy  Polska Cerekiew”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu.

W obradach sesji udział wzięli: radni, Wójt Gminy Piotr Kanzy,  Sekretarz Gminy Urszula 
Golisz ,pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Teresa Tarnowska.

Lista obecności jest załącznikiem do protokołu.

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.
Nieobecny był radny Eugeniusz Smolarski.
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich 
zebranych  i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad.

Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Panią Urszulę Golisz której kandydatura 
została przyjęta jednogłośnie.   

Porządek obrad:                  
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały nr XXXIV/197/2018 w sprawie powołania 
doraźnej Komisji Statutowej.  
- dyskusja
- głosowanie 
- podjęcie uchwały
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  nr XXXV/201/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 
roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania na terenie gminy Polska Cerekiew miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały
 4. Zakończenie obrad
                                                                                                                                                            
Ad.1
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę
porządku obrad.
Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady poddał 
porządek pod  głosowanie.
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.   
                                                                                                                                          
 

 
 

 



Ad.2
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXIV/197/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. ( projekt jest załącznikiem
do protokołu). Poprosił Sekretarza Gminy o wyjaśnienie proponowanej zmiany.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w podjętej uchwale zadaniem powołanej komisji było 
opracowanie treści  nowego statutu. Z uwagi na to , że opracowanie nowego statutu  jest   bardzo
pracochłonne i wymagające zapoznania się z wieloma przepisami i ich analizą proponujemy by 
w tym roku skupić się tylko i wyłącznie na zmianie obowiązującego statutu  uwzględniającego 
wymogi wynikające z nowelizacji ustaw w tym przede wszystkim ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Prace nad nowym
statutem proponujemy przełożyć na  przyszły rok. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały i 
przedstawionych wyjaśnień sekretarza.
Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 
go pod głosowanie.
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów                                                                                                         
Uchwała nr XXXVII / 207 /2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/197/2018 w sprawie 
powołania doraźnej Komisji Statutowej jest załącznikiem do protokołu.

Ad.3
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie  nr XXXV/201/2018 z dnia 13 
sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Polska Cerekiew miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych ( projekt jest załącznikiem do protokołu). Poprosił 
Pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych o wyjaśnienie proponowanej 
zmiany. Pani Pełnomocnik wyjaśniła, że proponowana  zmiana wynikła z faktu iż Wojewoda w 
ramach postępowania nadzorczego dopatrzył się w podjętej uchwale nieprawidłowości 
polegającej na tym , że  w § 2 uchwalono minimalną odległość punktów sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych od obiektów chronionych, ustanawiając jednocześnie wyjątki w tym 
przedmiocie,  a  tego  zgodnie z przepisami jak wykazał Wojewoda  nie wolno nam  robić. 
Propozycja jest taka by pozostawić odległość 100 m od obiektów ochronionych , a jako obiekty 
chronione pozostaną tylko budynki placówek oświatowych.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały i 
przedstawionych wyjaśnień Pełnomocnika.
Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 
go pod głosowanie.
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów                                                                                                         
Uchwała nr XXXVII / 208 /2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/ 201/2018 w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania na terenie gminy Polska Cerekiew miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych jest załącznikiem do protokołu.
 
Ad.4
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady zamknął obrady trzydziestej 
siódmej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew.  

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
Urszula Golisz                                                                              Jerzy Kołeczko


