
                                                                     Protokół nr   XXV/2005 
                                                    z obrad sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  
                                                                         w dniu 29 grudnia 2005 roku  
 
 
Obrady sesji rozpoczęto o godz.14.00 
Obecni na obradach sesji zgodnie z listą obecności tj. 12 radnych.  
Pani Eleonora Woszczyna. Pan Rajmund Komorek oraz Pan Krystian Friedrich byli nieobecni. 
 
Porządek obrad :  

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
3. Podziękowanie za wieloletnią pracę dla Pani Jurkowskiej Anny odchodzącej na emeryturę. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska na 2006r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie budŜetu gminy na 2006 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2006 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2006 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami 

dla Gminy Polska Cerekiew. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Karty współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 

pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego ”. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 

pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2006 roku. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 

30 marca 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy w Polskiej 

Cerekwi  
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budŜetowych, których nie zrealizowane 

planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego. 
15. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 
16. Informacja Wójta Gminy o działalności w 2005 roku. 
17. Informacja Rady o działalności w 2005 roku. 
18. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady Pan Kasper  Leonard przywitał wszystkich  radnych i sołtysów obecnych na sesji. 
Następnie Przewodniczący Rady otworzył obrady stwierdzając prawomocność co do podejmowania uchwał. Na 
sekretarz sesji wybrano Panią Lucję Kuehnhardt.  Następnie Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard 
przedstawił porządek obrad który został przyjęty bez uwag. 
 
Ad.1 Protokół  obrad z poprzedniej sesji został wyłoŜony na sali  obrad. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł 
uwag  Przewodniczący Rady stwierdził, iŜ protokół z poprzedniej sesji został przyjęty  przez radnych. 
 
Ad.2 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym informację z realizacji uchwał i wniosków 
podjętych na poprzedniej  sesji. Obecni nie wnieśli uwag  i przyjęli przedstawioną informację. 
 
Ad.3 Wójt Gminy Pani Krystyna i Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper podziękowali Pani Annie 
Jurkowskiej za wieloletnią pracę w samorządzie Ŝycząc dalszych sukcesów na emeryturze. 
 
Ad.4 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym projekt planu przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006  rok. Obecni nie wnieśli, Ŝadnych uwag i zmian co do 
przedstawionego planu. Następnie Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper przedstawił obecnym projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 
2006 rok i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXV/208/2005 jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.5 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska pokrótce przedstawiła projekt budŜetu gminy na 2006 rok. 
Następnie Przewodnicząca komisji Pani Wawrzynek Maria przedstawiła pozytywną opinię stałych komisji rady 
podkreślając, Ŝe budŜet jest bardzo ambitny i naleŜy sobie Ŝyczyć, aby wszystkie zadania zostały zrealizowane 



jednakŜe w duŜej mierze zaleŜy to od środków unijnych, wojewódzkich itd.  Pan Leonard Kasper 
Przewodniczący Rady przedstawił  projekt uchwały w sprawie budŜetu gminy na 2006 rok i poddał pod 
głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXV/209/2005 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.6 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym propozycje zmian budŜetu gminy na 
2005 rok. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych zmian i uwag Przewodniczący Rady Pan Leonard  
Kasper  przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2005 rok i poddał 
pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXV/210/2005jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła obecnym propozycje zmian w budŜecie gminy na 
2005 rok. PoniewaŜ obecni nie wnieśli Ŝadnych uwag co do przedstawionych propozycji Przewodniczący Rady 
Pan Leonard Kasper przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 
2005 rok i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXV/211/2005 jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.8 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard pokrótce omówił program ochrony środowiska i plan 
gospodarki odpadami. Następnie Przewodnicząca komisji pani Wawrzynek Maria przedstawiła obecnym 
pozytywną opinię stałych komisji rady. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych uwag i zmian  
Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Polska Cerekiew i poddał pod 
głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXV/212/2005 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.9 Sekretarz Gminy Pani Urszula Golisz przedstawiła i omówiła karty współpracy gminy z organizacjami 
pozarządowymi. PoniewaŜ obecni nie wnieśli Ŝadnych uwag Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard 
przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Karty współpracy Gminy Polska Cerekiew z 
organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego” i poddał 
pod głosowanie  gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXV/213/2005 jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.10 Sekretarz Gminy Pani Urszula Golisz przedstawiła obecnym program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2006 rok. PoniewaŜ obecni nie wnieśli Ŝadnych uwag  Przewodniczący Rady Pan Kasper 
Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polska 
Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego w 2006 roku i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr 
XXV/214/2005 jest załącznikiem do protokołu.   
 
Ad. 11 Sekretarz Gminy Pani Golisz Urszula przedstawiła obecnym propozycje  zwolnienia z podatku od 
środków transportowych. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych uwag Przewodniczący Rady Pan Kasper 
Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych i 
poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXV/215/2005 jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.12 Sekretarz Gminy Pani Golisz Urszula przedstawiła propozycje zmian w regulaminie udzielania pomocy o 
charakterze socjalnym. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych uwag i zastrzeŜeń Przewodniczący Rady 
Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/2005 Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXV/216/2005 
jest załącznikiem do protokołu. 
  
Ad.13 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard poinformował, ze grupa radnych zawnioskowała do rady o 
zwiększenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy uzasadniając to tym, Ŝe od trzech lat nie zwiększono 
wynagrodzenia. Ponadto Pani Wójt zdobyła wiele środków pozabudŜetowych, była zaangaŜowana w budowie 
linii 400kV,  zbiornika w Cukrowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie i w wielu innych działaniach, 
dlatego uwaŜam, Ŝe podniesienie płacy jest jak najbardziej uzasadniono. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę 
Wójta Gminy i poddał go pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała jest załącznikiem do 
protokołu.  
 
Ad.14 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska  przedstawiła obecnym propozycje wykazu wydatków 
budŜetowych których planowanie kwoty nie zostały zrealizowane  nie wygasają z upływem roku budŜetowego. 



PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych uwag Przewodniczący Rady Pan Leonard Kasper przedstawił 
projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budŜetowych, których  nie zrealizowane planowane 
kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała nr XXV/218/2005jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.15 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin  przedstawiła informacje o pracy między sesjami. Obecni nie wnieśli 
uwag i przyjęli przedstawioną informację.    
     
Ad.16 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym informacje o działalności w 2005 roku. Obecni 
nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawioną informację. 
 
Ad.17 Przewodniczący Rady Pan Kasper Leonard przedstawił obecnym informacje o działalności  rady i komisji 
w 2005 roku. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawiona informację. 
 
Ad.18 PoniewaŜ nie  wniesiono Ŝadnych uwag i wniosków na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
 
                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 
Protokołowała: 
Lucja Kuehnhardt 
                                                                                                                                Leonard Kasper                 


