
Protokół nr XXIX/2017
z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew

w dniu 23.11.2017 roku

Otwarcia obrad sesji w dniu 23 listopada 2017 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej dziewiątej 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 oraz Sekretarz Gminy Urszula Golisz .

Listy obecności są załącznikami do protokołu.

W sesji Rady Gminy udział wzięło 15 radnych na statutową liczbę 14 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.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

4. Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2018 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy
finansowej. 
- dyskusja
- głosowanie



- podjęcie uchwały

8. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2018.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Polska 
Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2018 rok.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole 
Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi w ośmioletnią Publiczną Szkołę 
Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-
Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lucyny Herz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we 
Wroninie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Lucyny Herz w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym we Wroninie.                                                                                 
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

13. 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

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/124/2013 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Polska Cerekiew.
- dyskusja



- głosowanie
- podjęcie uchwały

15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu 
Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych 
do budżetu Gminy Polska Cerekiew.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały                                                                                                            

17. Podjęcie uchwały  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej 
oraz ustalenia jej przebiegu.                                                                                                          
– dyskusja                                                                                                                                      
- głosowanie                                                                                                                                  
- podjęcie uchwały

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.1
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący rady poinformował, że na wniosek Wójta 
Gminy proponuje o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie:

1.   zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu. 
                                                                                    
Punkt ten otrzymuje Nr 17, a punkty Nr 17 - 18  otrzymują Nr 18 do 19
 
Czy ktoś jeszcze z obecnych wnosi o zmianę porządku obrad ?                                               
Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady poddał 
porządek obrad pod głosowanie.
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 14 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 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 głosów 



Ad.3                                                                                                                                         
Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej 
sesjach.                            
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 
stwierdził, że informacja została przyjęta. / informacja jest załącznikiem do protokołu /.

Ad.4                                                                                                                                               
Przewodniczący Rady – projekt budżetu gminy na 2018 rok był omawiany na wspólnym 
posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji.
Radna Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna.
Radny Alfons Schurgacz – była mowa, ze Senior+ będzie finansowany tylko przez rok, a w 
budżecie na przyszły rok są znowu zaplanowane środki tak samo jak na Subregion. Na to są 
środki a na co innego nie ma np. na parking przed Caritasem w Zakrzowie, droga na tzw. 
Anachów, albo plac przed kościołem w Zakrzowie.
Wójt Gminy – plac przed kościołem, to teren powiatu i my tam nie możemy nic robić. Jeżeli 
chodzi o Senior+ to my ponosimy koszty, ale piszemy wniosek i dostajemy na ten cel dotację 
więc środki wracają do budżetu tak samo jest z Subregionem. Jeżeli chodzi o drogę na 
Anachów to są to bardzo duże koszty, aby zrobić tam drogę.
Radna Maria Wawrzynek – duża kwota jest również na źródła odnawialne.
Wójt Gminy – to jest z Subregionu myśmy się tam kiedyś zapisali i musi to być w budżecie. 
Dzisiaj było spotkanie gdzie poruszono sprawę wycofania się z tego zadania, ale muszą być 
jeszcze rozmowy z Marszałkiem Województwa.
Radna Maria Wawrzynek – mówił Pan, że kupuje rowery dla Zakrzowa.
Wójt Gminy – Tak gmina złożyła wniosek i z tego to będzie kupowane.
Skarbnik Gminy – tak wniosek jest złożony, ale nie ma jeszcze podpisanej umowy.
Wójt Gminy – gmina złożyła 2 wnioski  jeden na te rowery, a drugi na piknik
Radna Sybilla Latusek – duże koszty na GOSiR
Wójt Gminy – w zeszłym roku też była podobna kwota. Jak wiecie koszty nie będą malały      
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych ma jeszcze pytania odnośnie budżetu na 
2018 rok. Jest to pierwsze czytania, a uchwałę będziemy podejmować na sesji w grudniu.       
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał projekt budżetu na 2018 
rok pod głosowanie.
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów

Ad.5
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości 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 ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt  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 nr XXIX/152/2017 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości jest 
załącznikiem do protokołu.



Ad.6
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na 
2017 rok. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /. 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił 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 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 nr XXIX/153/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 
budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2017 r. jest załącznikiem do protokołu.

Ad.7
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej   / projekt uchwały jest 
załącznikiem do protokołu /. 
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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała nr XXIX/154 /2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu.

Ad.8  
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. /projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu      
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 ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt  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 nr XXIX/155/20167 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew  jest załącznikiem do protokołu.
                                                                                                                   
Ad.9                                                                                                                            
Przewodniczący Rady –  projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych 
komisji rady. /projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu/.                                                  
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 jeszcze pytania lub uwagi co do projektu uchwały.



Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 
go pod głosowanie.
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 1 głos, 
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała Nr XXIX/156/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2018 jest załącznikiem do protokołu.

Ad.10
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy 
Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2018 rok  omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych 
komisji rady. /projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu/.                                                      
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 jeszcze pytania lub uwagi co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt  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 Nr XXIX/157/2017 w sprawie  przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy 
Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2018 rok jest załącznikiem do protokołu.

Ad.11
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi w 
ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole 
Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi 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 jeszcze pytania lub uwagi co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie  pod głosowanie.
Głosowało 14 radnych, za przyjęciem głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała Nr XXIX/158/2017  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole 
Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi w ośmioletnią Publiczną Szkołę 
Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-
Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi jest załącznikiem do protokołu.
  
Ad.12 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lucyny Herz w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym we Wroninie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. 
Lucyny Herz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wroninie 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 jeszcze pytania lub uwagi co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie  pod głosowanie.
Głosowało 14 radnych, za przyjęciem głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała Nr XXIX/159/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lucyny Herz w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym we Wroninie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Lucyny Herz 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wroninie jest załącznikiem do protokołu.

Ad.13
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 
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 – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie  pod głosowanie.
Głosowało 14 radnych, za przyjęciem głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała Nr XXIX/ 160/2017  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.14
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/124/2013 Rady 
Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Polska Cerekiew 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 – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie  pod głosowanie.
Głosowało 14 radnych, za przyjęciem głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała Nr XXIX/161/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/124/2013 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu.

Ad.15
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie  zwolnienia samorządowego zakładu 
budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty 
nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polska Cerekiew omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. /projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu  
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 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 nr XXIX/162/2017 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – 
Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 
obrotowych do budżetu Gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu.

Ad.16
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu stałych komisji rady. /opinia jest załącznikiem do protokołu/.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.    
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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała nr XXIX/163/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu jest załącznikiem do 
protokołu.

Ad.17
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej 
oraz ustalenia jej przebiegu  omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 
/opinia jest załącznikiem do protokołu/.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.    
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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 1 głos
Uchwała nr XXIX/164/2017 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej 
oraz ustalenia jej przebiegu  jest załącznikiem do protokołu.

Ad.18
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
Pani Ilona Dapa – czy jest porozumienie w sprawie transportu buraków bo przez Ligotę 
jeżdżą i pełne i puste.
Wójt Gminy – ja zadzwonię do Dyrektora i porozmawiam w tej sprawie.
Radny Krystian Składny – czy gmina płaciła za imprezę 20 lat po powodzi.
Wójt Gminy –  gmina nie płaciła za tą imprezę, ani za sesję sejmiku. Za te imprezy płacił 
Urząd Marszałkowski oraz sponsorzy.
  
Ad.19                                                                                                                                           
Przewodniczący Rady zamknął obrady dwudziestej dziewiątej sesji Rady Gminy Polska 
Cerekiew.  

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Kołeczko



                                                                          


