
                                                                  Protokół 
obrad XXVI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 28.11.2013 roku 
 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 28 listopada 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej szóstej Sesji Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli: radni,  sołtysi, Wójt Gminy Krystyna Helbin,  Sekretarz 
Gminy Urszula Golisz oraz gimnazjaliści z Zespołu Gimnazjalno -Szkolno Przedszkolnego z 
Polskiej Cerekwi. 
Listy obecności są 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. 
Nieobecni był Pan Edward Kurzela. 
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 19.09.2013 r. 
 
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednie sesji. 
 
4. Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2014 rok. 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2013 rok. 
   
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej.    
                                                                                                                                   
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości. 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew. 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2014 rok”. 
 



10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Polska Cerekiew upoważnienia do 
ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów sportowych użyteczności publicznej 
zarządzanych przez Gminę Polska Cerekiew. 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej. 
 
12. Wolne wnioski. 
 
Radny Tadeusz Smykała przedstawił obecnej młodzieży z Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-
Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi jak wygląda działalność najważniejszego organu gminy. 
Rada Gminy jest organem uchwałodawczym, a urząd gminy to organ wykonawczy. Następnie 
przedstawił gimnazjalistom radnych oraz sołtysów gminy poszczególnych sołectw. Oprócz rady 
na dzisiejszej sesji są przedstawiciele urzędu, którzy są organem wykonawczym. Wy  na tej sesji 
jesteście widzami, a zarazem mieszkańcami gminy. 
  
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  19.09.2013 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do ich treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 
uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 głosów  
 
Ad.3 
Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał i wniosków 
przyjętych na sesji w dniu 19.09.2013 r.                             
Przewodniczący Rady 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. / informacja jest załącznikiem do protokołu /. 
Wójt Gminy Krystyna Helbin podziękowała radnemu Tadeuszowi Smykale za krótkie 
przedstawienie młodzieży co robi i jak funkcjonuje Rada Gminy 
 
Ad.4 
Przewodniczący Rady – projekt budżetu gminy na 2014 rok był omawiany na wspólnym 
posiedzeniu komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Radna Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna z uwagami, aby zwiększyć środki na Spółkę 
wodną oraz przeznaczyć środki na jubileusze szkół w Polskiej Cerekwi i we Wroninie. /opinia 
komisji jest załącznikiem do protokołu/. Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych 
ma jeszcze pytania odnośnie budżetu na przyszły rok. Jest to pierwsze czytania, a uchwałę 
będziemy podejmować na sesji w grudniu.      
Gimnazjalista Dominik przedstawił radnym i Pani Wójt wniosek o przydzielenie środków na 
nadchodzący jubileusz szkół 
Wójt Gminy  - nie da się wszystkiego zaplanować na cały rok. W trakcie nowego roku jak 
będą środki są robione zmiany w budżecie gminy. Z budżetem jest tak, że jak jest wniosek to 



trzeba wskazać skąd zabrać środki, a komu dać. Radni tak gospodarują, aby wystarczyło 
środków na podstawowe rzeczy. Możemy pomyśleć o stworzeniu młodzieżowej Rady Gminy. 
Chętnie będziecie zapraszani na sesje. 
Radny Tadeusz Smykała – to co mówiła Pani Wójt to to co mówimy na lekcji. Dobry budżet 
to dochody z wydatkami zrównoważone.                                                                                                                             
Przewodniczący Rady - kto z państwa ma jakieś pytania.?  
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał projekt budżetu na 2014 rok pod 
głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 2 radny 
 
Ad.5 
Sekretarz Gminy Urszula Golisz  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2013 rok. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /. Po ostatniej 
komisji doszły trzy zmiany.  
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 więcej 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  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2013 jest 
załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.6 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
na 2013 rok  omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o 
przedstawienie opinii komisji. 
Radna 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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw -0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.7                                                                                                                                   
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości 
omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o przedstawienie 
opinii komisji. 
Radna Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformował radnych, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu /. 



Wójt Gminy – żeby młodzież uspokoić to chcę powiedzieć, że co roku podnosimy podatki o 
stopień inflacji. Urząd Statystyczny ogłosił 0,9 % inflacji i o ten procent tylko podwyższamy 
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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 2 radnych 
Uchwała  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Radna 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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 1 radny 
Uchwała  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu.   
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 
Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2013 rok” omawiany był na wspólnym posiedzeniu 
stałych komisji rady. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 
Radna 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
 
Ad. 10     
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Polska Cerekiew 
upoważnienia do ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów sportowych użyteczności 
publicznej zarządzanych przez Gminę Polska Cerekiew omawiany był na wspólnym posiedzeniu 
stałych komisji rady. Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 
Radna 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
 
 
Ad. 11                                                                                                                                         
Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej. 
omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę więc o przedstawienie 
opinii komisji. 
Radna 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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
 
Ad. 12 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Radny Krystian Harz – dzisiaj jest już 28 listopada mamy 50 tyś na remont drogi a koniec 
roku wnet. Czy zdążymy z tym remontem 
Wójt Gminy – ta firma od jutra zacznie remont ul. Ogrodowe i w tym roku chcą to zakończyć 
o ile będzie ładna pogoda.                                                                                                        
Pani Urszula Kochoń – poprawić chodnik przy ul. Kozielskiej. Radny Hubert Kudela – 
poprosił, aby straż gminna chodziła wieczorem, bo ludzie z Zakrzowa palą szwelami, że nie 
można oddychać.                                                                                                                      
Pani Ilona Dapa – kto będzie odśnieżać 
Wójt Gminy – w tej chwili trwają rozmowy z firmami 
Radna Urszula Leżała – w Ciężkowicach jest zarwana studzienka, oraz wyczyścić lustra bo są 
bardzo brudne 
Pani Ilona Dapa – ustawić lustro obok pana Gruszeckiego 
Ustalono, że sesja odbędzie się 30 grudnia 2013 r. 
 
Ad.13 
Przewodniczący Rady zamknął obrady dwudziestej szóstej  sesji Rady Gminy. 
 
 
 
Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 
 
Lucja Kuehnhardt                                                                      Jerzy Kołeczko 


