
 

Protokół nr VIII/2019 
z obrad VIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 20.05.2019 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 20 maja 2019 r. dokonał o godz.17.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko 

wypowiadając formułę „otwieram obrady ósmej Sesji Rady Gminy  Polska Cerekiew”, który również 

przewodniczył całemu posiedzeniu. 

 

W obradach sesji udział wzięli: radni, sołtysi, Wójt Gminy Piotr Kanzy, Skarbnik Gminy Maria 

Wieczorek-Juzwiszyn, Sekretarz Gminy Urszula Golisz oraz radny Powiatu Ireneusz Smal. 

 

Listy obecności są załącznikami do protokołu. 

 

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 Rady stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych  i 

przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 

 

Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Panią Lucję Kuehnhardt, której kandydatura została 

przyjęta jednogłośnie.    

 

Porządek obrad: 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednich sesjach. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie gminy na  2019 rok. 

- 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 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

   

7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 



8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 

21 września 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polska Cerekiew i nadania jej statutu. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 

marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą „Cerekwicki bon żłobkowy”. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice, Polska Cerekiew na terenie gminy Polska 

Cerekiew. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Ciężkowice.   

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

12. Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwały nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 

23.11.2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- przyjęcie sprawozdania 

 

13. Przyjęcie sprawozdanie z działalności GOPS za 2018 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- przyjęcie sprawozdania 

 

14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XXII/114/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 

29.12.2016 r. w sprawie rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016 -2020. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- przyjęcie sprawozdania 

 

15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XXXII/182/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 

22 marca 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 za 2018 rok. 

 

16. Przyjęcie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej  - efektywność wykorzystania środków finansowych na zwalczanie bezrobocia. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- przyjęcie sprawozdania 

 

17. Przedstawienie raportu o stanie gminy w 2018 roku. 

 

18. Wolne wnioski. 



 

19. Zakończenie obrad sesji. 

 

  

Ad.1 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś wnioski o zmianę 

porządku obrad. 

Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady poddał porządek pod  

głosowanie. 

Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 

się – 0 głosów. 

Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.    

 

Ad.2 

Przewodniczący rady Jerzy Kołeczko zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

pytając czy wnoszą uwagi co do jego treści. Ponieważ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, „Za” przyjęciem protokołu z sesji głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

 

Ad.3 

Wójt Gminy Piotr Kanzy przedstawił informację z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej 

sesji. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub wnosi uwagi co do przedstawionej informacji. 

Ponieważ nikt nie miał pytań i nie wniósł żadnych uwag Przewodniczący Rady stwierdził, ze informacja 

została przyjęta. /informacja jest załącznikiem do protokołu/. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej gminy Polska 

Cerekiew na 2019 rok był omawiany na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.  

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pani Maria Wawrzynek - Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu poinformowała, 

że wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

Skarbnik Gminy omówiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod 

głosowanie.  

Głosowało 15 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 

się – 0 głosów. 

Uchwała nr VIII/37/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2019 rok jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.5 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej 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 jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych ma pytania lub uwagi, co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 

się – 0 głosów. 

Uchwała nr VIII/38/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej  jest załącznikiem do protokołu. 

 



Ad.6 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021w Gminie Polska 

Cerekiew 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, 

że wspólna opinia komisji jest pozytywna.  

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych ma pytania lub uwagi, co o projektu uchwały. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod 

głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, „Za” pojęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów,  

Wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr VIII/39/2019 w sprawie w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021w Gminie Polska Cerekiew jest 

załącznikiem do protokołu. 

                                                                                                                                                                              

Ad.7 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie   szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia 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, 

że wspólna opinia komisji jest pozytywna.  

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych ma pytania lub uwagi co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod 

głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów,             

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr VIII/40/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia jest załącznikiem do protokołu.  

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy 

Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polska 

Cerekiew i nadania jej statutu 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, 

że wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady – czy ktoś ma pytania lub uwagi co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod 

głosowanie. 

Głosowało – 15 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 

się – 0 głosów 

Uchwała nr VIII/41/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z 

dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polska Cerekiew i nadania jej 

statutu  jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą „Cerekwicki 

bon żłobkowy” 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, 

że wspólna opinia komisji jest pozytywna.  

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych ma pytania lub uwagi co do projektu uchwały. 



Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod 

głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów,             

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr VIII/42/2019 w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 

28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą „Cerekwicki bon żłobkowy” 

jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.10 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice, Polska Cerekiew na 

terenie gminy Polska Cerekiew omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.                                                                                                                                                               

Proszę więc o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych komisji rady.  

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /  

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr VIII/43/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice, Polska Cerekiew na terenie gminy Polska 

Cerekiew jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.11 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Ciężkowice omawiany był na 

wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.     

Proszę więc o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych komisji rady.  

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /  

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów                                                                                                                    

Uchwała nr VIII/44/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Ciężkowice jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.12 

Przewodniczący Rady – sprawozdanie z wykonania uchwały nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 23.11.2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych omawiane było na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Proszę więc o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych komisji rady.  

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do sprawozdania. 

Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, „Za” przyjęciem sprawozdania głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów  

Sprawozdanie z wykonania uchwały nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23.11.2017 

r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

jest załącznikiem do protokołu.    

 

Ad.13 

Przewodniczący Rady - sprawozdanie z działalności GOPS za 2018 rok omawiane było na wspólnym 

posiedzeniu komisji. 



Proszę więc o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych komisji rady.  

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do sprawozdania. 

Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, „Za” przyjęciem sprawozdania głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów  

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2018 rok jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.14 

Przewodniczący Rady - sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXII/114/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 29.12.2016 r. w sprawie rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016 -2020 omawiane było 

na wspólnym posiedzeniu rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych komisji rady.  

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do sprawozdania. 

Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, „Za” przyjęciem sprawozdania głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów  

Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXII/114/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29.12.2016 r. 

w sprawie rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016 -2020 jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.15 

Przewodniczący Rady - sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXII/182/2018 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 

za 2018 rok omawiane było na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Proszę więc o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych komisji rady.  

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do sprawozdania. 

Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, „Za” przyjęciem sprawozdania głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów  

Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXII/182/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 

2018 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 za 2018 rok jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.16 

Przewodniczący Rady - sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej  - efektywność wykorzystania środków finansowych na zwalczanie 

bezrobocia omawiane było na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Proszę więc o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych komisji rady.  

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do sprawozdania. 

Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, „Za” przyjęciem sprawozdania głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów  

Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i 

demograficznej  - efektywność wykorzystania środków finansowych na zwalczanie bezrobocia jest 

załącznikiem do protokołu. 

 



Ad.17                                                                                                                                                              

Wójt Gminy przedstawił raport o stanie gminy w 2018 roku.                                                                                                          

  

Ad. 18                                                                                                                                                                  

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Radny Krystian Harz  zaproponował, aby na następną sesje zaprosić przedstawicieli „Czystego Regionu”, 

aby omówili zasady odbioru śmieci. 

Pani Małgorzata Sobota sołtys Ciężkowice – kiedy będzie lampa obok torów. 

Wójt Gminy – temat jest trudny, cały czas trwają uzgodnienia z Cukrownią. 

Radny Rajmund Komorek – czy jest monitoring na „Liszówce” bo tam mieszkańcy wysypują śmieci 

Pani Ilona Dama sołtys Ligoty Małej – czy coś będzie robione z drogą obok stawu. 

Wójt Gminy – są zabezpieczone środki na drogi, ale nie wiem czy na Ligotę.  

Radny Klaudiusz Widera – na początku roku Pan mówił, że będzie to zrobione. 

Wójt Gminy  - mamy jeszcze kilka przetargów i jak będą oszczędności to to zrobimy. 

Pani Ilona Dapa sołtys Ligoty Małej -  ukradli nam tuje. 

 

Ad.19                                                                                                                                            

Przewodniczący Rady zamknął obrady ósmej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

                                               

Protokołowała                                                                               Przewodniczący Rady Gminy                   

Lucja Kuehnhardt                                                                                   Jerzy Kołeczko 


