
Protokół nr XXXIV/2010 
z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu  10 listopada 2010 r. 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 10 listopada 2010 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady trzydziestej Sesji Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi”, który równieŜ przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli: radni, sołtysi, 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 moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych i 
przedstawiciela prasy lokalnej 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 poprzedniej sesji. 
 
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2010r 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ podjęcie uchwały 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
2011 rok. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ podjęcie uchwały 
                
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Polska Cerekiew. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ podjęcie uchwały 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska 
Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego w 2011 roku. 
a/ przedstawienie opinii komisji 
b/ dyskusja 



c/ podjęcie uchwały 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i 
pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie 
wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew  
a/ przedstawieni opinii komisji 
a/ przedstawieni opinii komisji 
b/ dyskusja 
c/ podjecie uchwały 
 
9. Informacja radnego powiatowego o pracy rady powiatu. 
 
10. Wolne wnioski. 
 
 
Ad.1 
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę 
porządku obrad. 
PoniewaŜ 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 
poprzedniej sesji, pytając czy wnoszą uwagi lub zmiany, co do treści protokołu.  
PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
 
Ad.3 
Wójt Gminy Krystyna Helbin przedstawiła informację z realizacji uchwał i wniosków 
podjętych na poprzedniej sesji. / informacja jest załącznikiem do protokołu. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych ma uwagi lub pytania, co do 
przedstawionej informacji. 
PoniewaŜ nikt nie miał pytań i nie wniósł Ŝadnych uwag Przewodniczący Rady stwierdził, ze 
przedstawiona informacja została przyjęta. 
 
Ad.4 
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn przedstawiła obecnym projekt uchwaly w 
sprawie dokonania zmian na 2010 rok. 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Edward Kurzela – czy te 20 tyś zł. to na spółkę wodną 
Wójt Gminy – ta kwota przeznaczona jest na rowy gminne, gmina Pawłowiczki robi rów, 
który jest na granicy i dlatego my teŜ musimy zrobić ten rów, aby nie zalewał rolników 
PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.5  



Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2011 rok omawiany był na komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii 
komisji 
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i BudŜetu 
poinformowała, Ŝe wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu/ 
PoniewaŜ 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 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.6 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów 
komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy 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 BudŜetu 
poinformowała, ze wspólna opinia komisji była pozytywna.  
PoniewaŜ 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 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych  
 
Ad.7  
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu 
współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2011 roku omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu komisji. Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 
Pani Wawrzynek Maria Przewodnicząca Komisji poinformowała, Ŝe opinia komisji była 
pozytywna. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 
pod głosowanie. Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 
przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.8  
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu 
przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje  i wysokość stypendiów 
sportowych przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska 
Cerekiew omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę więc o przedstawienie 
opinii komisji. 
Pani Wawrzynek Maria Przewodnicząca Komisji poinformowała, Ŝe opinia komisji była 
pozytywna. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 
pod głosowanie. Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 
przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 



Ad.9 
Rany powiatowy Pan Mirosław Andrejczuk przedstawił informację z pracy rady powiatu. 
Informacja jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.10 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Radna Beata Artuna – przy tworzeniu nowego planu rozwoju gminy wziąć pod uwagę 
budowę domu codziennej starości 
Wójt Gminy – jest to zapisane w Strategii Rozwoju Gminy 
Radna Maria wawrzynek – czy na remontowanej drodze we Wroninie będzie jedna czy dwie 
warstwy asfalt 
Wójt Gminy – będą dwie warstwy asfaltu  
 
Ad.11  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zamknął trzydziestą czwartą sesję Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi 
 
Protokołowała                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 
Lucja Kuhnhardt                                                                                   Jerzy Kołeczko 
 
 


