
Protokół 
obrad IV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 26.02.2015 roku 
 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 26 lutego  2015 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady czwartej  Sesji Rady Gminy  Polska 
Cerekiew”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli: radni, Wójt Gminy Krystyna Helbin, Skarbnik Gminy Maria 
Wieczorek-Juzwiszyn   
 
Lista obecności jest załącznikiem 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 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/19/2011 z dnia 17 lutego 2011 
r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości. 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/53/2011 z dnia 30 listopada 2011 w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/93/2012 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 20 września 2012 roku podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody 
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
 
Ad.1  
Wójt Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/19/2011 
z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 
wyjaśniając, że w związku z tym że mamy nowego sołtysa we Wroninie musi być zmieniona 
uchwała, aby nowy sołtys mógł zbierać podatek 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, 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 IV/19/2015 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/19/2011 z dnia 17 lutego 
2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.2 
Wójt Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/53/2011 z dnia 30 
listopada 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 



 
Chodzi o to że są chętni, aby w naszej gminie płacić podatek. Na chwilę obecną mamy już 
zarejestrowanych 10 nowych samochodów, a wiemy że będzie tych samochodów więcej.                                             
Radny Joachim Zemełka – nie mamy nic do stracenia i uważam, że powinniśmy podjąć tą 
uchwałę.  
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, 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 IV/20/2015 w sprawie zmiany uchwały nr X/53/2011 z dnia 30 listopada 2011 w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych jest załącznikiem 
do protokołu. 
 
Ad.3 
Wójt Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Polska 
Cerekiew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Chodzi 
o to, że jeżeli dzieci zapisanych do przedszkola  było by więcej to trzeba przyjmować te 
dzieci według pewnych kryteriów. Robi się to po to, aby dyrektorom nie zarzucano, że są 
stronniczy. Myślę, że u nas takiej sytuacji nie będzie. 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, 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 IV/21/2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów jest załącznikiem do 
protokołu 
 
Ad.4                                                                                                                                                       
Sekretarz Gminy Urszula Golisz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XVII/93/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2012 roku w sprawie 
podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, 
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Chodzi o zmianę lokalu Obwodowej 
Komisji Wyborczej w Polskiej Cerekwi, który do tej pory mieścił się w urzędzie gminy w 
małym pokoju GOPS-u. Chcemy, aby ten lokal był teraz w Centrum Kultury w Polskiej 
Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3   
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, 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 IV/22/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/93/2012 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 20 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe 
obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.5 
Przewodniczący Rady zamknął obrady trzeciej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 
 
 
Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 
Lucja Kuehnhardt 
                                                                                                          Jerzy Kołeczko 


