
Protokół nr XXXII/2018
z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew

w dniu 22.03.2018 roku

Otwarcia obrad sesji w dniu 22 marca 2018 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady trzydziestej drugiej 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 .

Lista obecności jest załącznikiem do protokołu.

W sesji Rady Gminy udział wzięło 13 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecne były Pani Urszula Leżała i Aneta Piela-Łatka.
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 protokołów z poprzednich sesji.

3, Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednich sesjach.

4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na opracowanie dokumentacji 
przebudowy drogi krajowej 45 – budowa ciągu pieszo – rowerowego w Polskiej Cerekwi.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

5. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej 
gminy Polska Cerekiew na rok 2018.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały



7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 
zapobieganiu bezdomności zwierząt.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały
                                                                                                                                                         
10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody gminy 
za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 
przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 
2018-2020.
- dyskusja
 - głosowanie
- podjęcie uchwały

12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Polska Cerekiew.
- dyskusja
- głosowanie
 - podjęcie uchwały

13. Przyjęcie sprawozdania o realizacji uchwały nr XXI/97/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew 
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska 
Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2017 roku”.

14. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy i Komisji na 2018 rok.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad.

Ad.1
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę
porządku obrad.



Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady poddał 
porządek pod  głosowanie.
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 13 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 protokołów  z 
poprzednich sesji  pytając czy wnoszą uwagi, co do ich treści.  Ponieważ nikt nie wniósł uwag
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 13 radnych, przeciw – 0 głosów,
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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
o udzieleniu pomocy finansowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na 
opracowanie dokumentacji przebudowy drogi krajowej 45 – budowa ciągu pieszo – rowerowego 
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 radnych, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem 
do protokołu /.
Wójt Gminy – Zarząd Dróg Krajowych podjął decyzję o budowie chodnika na ul. Kozielskiej 
w Polskiej Cerekwi, ale jest warunek, aby gmina partycypowała w kosztach tego zadania. 
Potrzebujemy nowe pozwolenie na budowę chodnika dlatego wnioskuję o zabezpieczenie 
środków finansowych na dokumentację.
Radny Krystian Składny – gdzie dokładnie będzie ten chodnik
Wójt Gminy – chodnik będzie robiony od Państwa Piegsa do CPN-u
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma jeszcze uwagi lub pytania, co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt  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                                                                                                         
Uchwała nr XXXII/175 /2018 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o 
udzieleniu pomocy finansowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na 
opracowanie dokumentacji przebudowy drogi krajowej 45 – budowa ciągu pieszo – 
rowerowego w Polskiej Cerekwi jest załącznikiem do protokołu.

Ad.5
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej  gminy Polska Cerekiew na 2018 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała nr XXXII/176/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 
budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2018 r. jest załącznikiem do protokołu.

Ad.6
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. / projekt uchwały 
jest załącznikiem do protokołu /.  
Projekt uchwały nie był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji a jest to dostosowanie 
do budżetu.
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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała nr XXXII/177/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 
budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2018 r. jest załącznikiem do protokołu.

Ad.7
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt 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 radnych, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem 
do protokołu /.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma jeszcze uwagi lub pytania, co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt  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                                                                                                         
Uchwała nr XXXII/178 /2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt jest załącznikiem do protokołu.

Ad.8
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie  podziału Gminy Polska Cerekiew na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu 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 radnych, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem 
do protokołu /.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma jeszcze uwagi lub pytania, co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt  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                                                                                                         
Uchwała nr XXXII/179 /2018 w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
jest załącznikiem do protokołu.

Ad.9
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych w 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 radnych, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem 
do protokołu /.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma jeszcze uwagi lub pytania, co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt  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                                                                                                         
Uchwała nr XXXII/180 /2018 w sprawie podziału Gminy Polska Cerekiew na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
jest załącznikiem do protokołu.

Ad.10
Przewodniczący Rady -  projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków 
stanowiących dochody gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu 
płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu stałych komisji rady. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /.                  
Proszę więc 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 / 
Skarbnik Gminy – chcemy wprowadzić możliwość płatności kartą i dotyczy to tylko urzędu 
gminy. Jest to program rządowy. Ludzie o to nie pytają, ale rząd robi nacisk, aby to 
wprowadzić.
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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała nr XXXII/181/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody 
gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 
przechowywany jest pieniądz elektroniczny jest załącznikiem do protokołu.

Ad.11
Przewodniczący Rady -  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2018-2020 omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji 
rady.            / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /.                                                      
Proszę więc 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała nr XXXII/182/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 
lata 2018-2020 jest załącznikiem do protokołu.

Ad.12
Przewodniczący Rady -  projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych 
komisji rady. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /.                                                    
Proszę więc 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.
Radna Maria Wawrzynek – czy będzie ogłoszony nowy przetarg
Wójt Gminy – będzie porozumienie bo są trudności z przetargami. Czysty Region zawiera z 
każdą firmą porozumienie.
Ponieważ nikt więcej 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
Uchwała nr XXXII/183/2018 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu.

Ad.13
Przewodniczący Rady -  sprawozdania o realizacji uchwały nr XXI/97/2016 Rady Gminy Polska
Cerekiew z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 
Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2017 roku”. omawiane było na wspólnym posiedzeniu 
stałych komisji rady. / sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu /.                                            
Proszę więc 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 sprawozdania.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Głosowało 13 radnych, za przyjęciem głosowało – 11 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 2 głosy
sprawozdania o realizacji uchwały nr XXI/97/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 
listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2017 roku”. jest załącznikiem do protokołu.

Ad.14
Przewodniczący Rady – plan pracy rady i komisji, który dzisiaj dostaliście jest ramowym 
planem pracy. Plan jest otwarty i w każdej chwili można wprowadzić dodatkowy temat. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma uwagi lub pytania do planu pracy.
Radna Maria Wawrzynek – uważam, aby na sesję przychodził radny powiatowy.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.



Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało
się – 0 głosów 
Plan pracy rady i komisji jest załącznikiem do protokołu.

Ad.15, 16                                                                                                                                       
Ponieważ nie zgłoszono wolnych wniosków Przewodniczący Rady zamknął obrady 
trzydziestej drugiej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew.

                                              
Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Kołeczko


