
                                                             Protokół Nr XXXI/2006 
                                                z  sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
                                                               w dniu 25.10.2006r 
 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 25.10.2006r dokonał o godz. 15.00 Przewodniczący Rady Gminy 
Pan Leonard Kasper wypowiadając formułkę „otwieram obrady trzydziestej pierwszej sesji 
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi”, który równieŜ przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji wzięli udział radni i zaproszeni goście zgodnie z załączonymi listami 
obecności. 
W trzydziestej pierwszej sesji udział wzięło 9 radnych na statutową liczbę 15 radnych. 
Nieobecni byli : Urszula Kochoń, Krystian Harz, Waldemar Majnusz, Zygfryd Mydla, Janusz 
Rojek, Eleonora Woszczyna. 
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich 
obecnych i przystąpił do realizacji obrad.  
Zaproponował, aby na sekretarza obrad wybrać Panią Lucję Kuehnhardt, której kandydatura 
została przyjęta jednogłośnie. 
Dalszy porządek przedstawiał się następująco : 

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę 
porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
4. Ocena stanu dróg a w szczególności dróg powiatowych na terenie gminy. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2006 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2006 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela będącego dyrektorem oraz ustalenia 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga.   

8. 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. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXV/208/2005 Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29.12.2005r w sprawie w sprawie zatwierdzenia 
planu przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu ochrony Środowiska.  

10. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy na koniec kadencji. 
11. Wystąpienie Wójta Gminy na koniec kadencji. 
12. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 

Ad.1 Przewodniczący Rady zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad pkt.4 , który był 
omawiany przed sesją w panelu dyskusyjnym i wprowadzenie punktu Wystąpienie Wójta 
Gminy na koniec kadencji, ponadto zaproponował, aby na wniosek Wójta Gminy wprowadzić 
dodatkowy punkt tj. Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmiany w uchwale nr 
XXV/208/2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29.12.2005r w sprawie zatwierdzenia 
planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 rok. 
Następnie zapytał radnych czy ktoś z obecnych chce wprowadzić dodatkowe punkty. 
PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł dodatkowych punktów Przewodniczący Rady zgłoszone 
wnioski poddał pod głosowanie gdzie przyjęto je jednogłośnie.  
 



Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy ktoś z obecnych chce wnieść uwagi co do 
protokołu, który został wyłoŜony na Sali obrad. PoniewaŜ nikt z obecnych nie wniósł Ŝadnych 
uwag Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe protokół z poprzedniej sesji został przyjęty przez 
radnych. 
 
Ad.3 Wójt Gminy Pani Krystyna Helbin przedstawiła obecnym informację z realizacji uchwał 
i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. Obecni nie wnieśli uwag i przyjęli przedstawiona 
informację, która jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.4 Skarbnik Gminy Pani Halina Słupczyńska przedstawiła propozycje zmian w budŜecie 
gminy i udzieliła wyjaśnień. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag co do przedstawionych 
propozycji zmian Przewodniczący Rady przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2006 rok i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę 
podjęto jednogłośnie. /Uchwała jest załącznikiem do protokołu/.  
 
Ad.5 Skarbnik Gminy przedstawiła obecnym propozycje zmian budŜetu gminy i udzieliła 
wyjaśnień. Następnie Wójt Gminy poinformowała obecnych, Ŝe w uchwale tej będzie 
dopisana kwota 57 tyś.zł, którą otrzymaliśmy z Kontraktu Wojewódzkiego na remont pałacu 
w Zakrzowie. Obecni wyrazili zgodę na powyŜsze. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag co do 
przedstawionych propozycji zmian Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w 
sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2006 rok i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę 
podjęto jednogłośnie. /Uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.6 Sekretarz Gminy Pani Golisz Urszula przedstawiła obecnym zasady udzielania i 
rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów jak równieŜ 
przedstawiła pozytywną opinię Kuratora Oświaty dot. tej uchwały. Następnie Pani 
Wawrzynek Maria Przewodnicząca Komisji przedstawiła pozytywną opinię stałych komisji 
rady. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w 
sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
nauczyciela będącego dyrektorem oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
pedagoga i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto jednogłośnie. /uchwała jest 
załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.7 Wójt Gminy przedstawiła obecnym propozycje stawek opłat za usługi w zakresie 
usuwania odpadów komunalnych. Następnie Pani Wawrzynek Maria Przewodnicząca 
Komisji przedstawiła pozytywna opinię stałych komisji Rady. PoniewaŜ nikt nie wniósł uwag 
co do przedstawionych propozycji stawek Przewodniczący Rady przedstawił 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 i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę 
podjęto jednogłośnie. /uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.8 Skarbnik Gminy przedstawiła obecnym propozycje zmian w planie przychodów i 
wydatków GFOŚ i udzieliła wyjaśnień. PoniewaŜ obecni nie wnieśli uwag cod 
przedstawionych propozycji zmian Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w 
sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXV/208/2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z 
dnia 29.12.2005r w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 rok i poddał pod głosowanie gdzie uchwałę podjęto 
jednogłośnie. /uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 
 



Ad.9 Przewodniczący Rady w związku z końcem kadencji podziękował Pani Krystynie 
Helbin Wójtowi Gminy za wieloletnią i dobrą współpracę w samorządzie. Ponadto 
podziękował równieŜ Skarbnikowi Gminy Pani Halinie Słupczyńskiej, Pani Urszuli Golisz 
Sekretarzowi Gminy oraz wszystkim radnym i sołtysom Ŝycząc wszystkim wiele sukcesów i 
ponownych wyborów do następnej kadencji. 
 
Ad.10 Wójt Gminy równieŜ podziękowała wszystkim za wieloletnią i dobrą współpracę 
Ŝycząc wszystkim dalszych sukcesów i dalszej dobrej współpracy w samorządzie. 
 
Ad.11 W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy : Pani Urszula Kochoń  w 
imieniu radnych jak i sołtysów podziękowała w związku z kończącą kadencja podziękowała 
Pani Wójt Gminy, Panu Przewodniczącemu Rady, Pani Skarbnik i Pani Sekretarz oraz 
wszystkim pracownikom urzędu za dobrze układającą się współpracę Ŝycząc dalszych 
sukcesów zarówno w Ŝyciu osobistym jak i pracy samorządowej. PoniewaŜ nikt więcej nie 
zabrał głosu na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokołowała                                                                              Przewodniczył 
Lucja Kuehnhardt                                                                         Leonard Kasper                                                


