
 

 

Protokół 
obrad II Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 04.12.2014 roku 
 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 4 grudnia  2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady drugiej Sesji Rady Gminy  Polska 
Cerekiew”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli: radni,  sołtysi, Wójt Gminy Krystyna Helbin, Skarbnik Gminy 
Maria Wieczorek-Juzwiszyn  oraz  Sekretarz Gminy Urszula Golisz  
 
Listy obecności są 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. 
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 obrad. 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji rady:  ( 
głosowanie jawne ) 
- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
- Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
- Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu 
- zgłaszanie kandydatów 
- głosowanie jawne 
- podjęcie uchwały 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. ( głosowanie jawne ) 
- zgłaszanie kandydatów 
- głosowanie jawne  
- podjęcie uchwały 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady: ( 
głosowanie jawne ) 
- Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
- Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu 
- zgłaszanie kandydatów 
- głosowanie  jawne 
- podjęcie uchwały  
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok. 
- dyskusja 
- głosowanie 



 

 

- podjęcie uchwały 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy Polska Cerekiew na lata 2014-2032”. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2014 r. 
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej.    
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały  
 
9. 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 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Polska 
Cerekiew.  
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
11. Wolne wnioski, interpretacje i zapytania radnych.  
 
Ad. 2 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczących Komisji 
 
1. Komisja Rewizyjna 
 
Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego Daniela Teister który wyraził zgodę. 
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatur Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
Obecnych na sesji 13 radnych, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, „Za” – głosowało 12 
radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów 
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Pana Daniela Teister 
 
2. Komisja ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
  
Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnej Mari Wawrzynek która wyraziła zgodę. 
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatur Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
Obecnych na sesji 13 radnych, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, „Za” – głosowało 12 
radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów 



 

 

Na Przewodniczącą Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu wybrano Panią Marię 
Wawrzynek 
 
3. Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu 
Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego Krystiana Harz który wyraził zgodę 
Z-ca Przewodniczącego Rady Pani Urszula Leżała zgłosiła kandydaturę radnej Anety Piela 
która wyraziła zgodę 
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatur Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
Obecnych na sesji 13 radnych, w głosowaniu udział wzięło – 11 radnych. Przewodniczący 
Rady zapytał kto jest „ZA” i kolejno przedstawił zgłoszonych kandydatów.  
1 Radny Krystian Harz – 10 głosów 
2. Radna Aneta Piela – 1 głos  
Przewodniczącym komisji wybrany został Radny Krystian Harz 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie powołania 
przewodniczących stałych komisji rady i poddał pod głosowanie  
Głosowało 13 radnych, „za” głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 
głosów 
Uchwała Nr II/3/2014 w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji rady jest 
załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.3 
Pan Kołeczko Jerzy Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących stałych komisji rady, 
aby sami wybrali radnych do swych komisji,  jak i radni sami zgłaszali się w jakiej komisji 
chcą pracować i ogłosił przerwę (15 min.) w celu ustalenia składów osobowych.  Po przerwie 
Przewodniczący Rady Pan Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym kandydatów na członków 
Komisji Rewizyjnej i zapytał kandydatów czy wyrażają zgodę. Wszyscy kandydaci wyrazili 
zgodę.   
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej i poddał pod głosowanie  
Głosowało 14 radnych, „za” głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 
głosów 

 
Ad.4  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym kandydatów na członków stałych 
komisji rady i zapytał czy wyrażają zgodę. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie powołania 
składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i poddał pod głosowanie  
Głosowało 14 radnych, „za” głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 
głosów 
Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy 
jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.5 
Przewodniczący Rady – stawki podatku od nieruchomości podnosimy co roku o stopień 
inflacji po to, żeby nie było sytuacji, że przez kilka lat nie podnosimy stawek podatku i nagle 
trzeba by było wysoko te stawki podatku podnosić.  
Wójt Gminy Krystyna Helbin przedstawiła obecnym poszczególne stawki podatku od 
nieruchomości. Podatek od środków transportowych pozostaje taki sam jak w roku ubiegłym. 
Radny Eugeniusz Smolarski – chodzi mi o pkt. 6 o jakie budynki chodzi 
Wójt Gminy – to dotyczy przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność i mają prawo do 
50% zniżki przez 3 lata 



 

 

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w 
sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok i poddał pod głosowanie 
Głosowało 14 radnych, „za” głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 
głosów 
Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok 
jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.6 
Pani Patrycja Treffon – w związku z tym, iż zaszła potrzeba aktualizacji programu usuwania 
azbestu firma, która robiła inwentaryzację azbestu na terenie naszej gminy zrobiła nam 
zmianę programu, który będziecie dzisiaj państwo podejmować. Dofinansowanie wynosi 
85%, a gmina 15%.  Mieszkaniec nie płaci nic za utylizację, ale dach musi zrobić we 
własnym zakresie. Następnie pokrótce omówiła program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest 
Radna Maria Wawrzynek – bardzo dużo jest tego azbestu na terenie naszej Gminy 
Pani Patrycja Treffon – ta firma tak to wyliczyła 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w 
sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok i poddał pod głosowanie 
Głosowało 14 radnych, „za” głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 
głosów 
Uchwała nr II/7/2015 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy Polska Cerekiew na lata 2014-2032” jest załącznikiem 
do protokołu 
 
Ad.7 
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn   przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. / projekt uchwały 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 nr II/8/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 
2014 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.8 
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dotyczy  projektu cyfrowy debiut + tj. 
dostosowanie do umów                                                                                                    
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 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała nr II/9/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.9 
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn omówiła 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. 



 

 

Chodzi o to, że na koniec roku gdyby była nadwyżka to ZUK przeznaczy to na działalność 
statutową 
Wójt Gminy – ZUK potrzebuje te pieniądze na różnego rodzaju naprawy, awarie bo jak 
wiecie sami się utrzymują i nie mają znikąd dotacji dlatego te pieniądze są im potrzebne 
Radny Eugeniusz Smolarski – ale nie wiemy o jaką kwotę chodzi 
Skarbnik Gminy – bo na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiemy ile tych pieniędzy zostanie 
Radna Maria Wawrzynek – może być, że w ogóle nic nie zostanie. To tylko zabezpieczenie. 
Radny Krystian Składny – skąd oni pozyskują pieniądze 
Wójt Gminy – z wody przede wszystkim 
Radny   Orlik – a co z wysypiskiem 
Wójt Gminy – nasze wysypisko wykorzystano prawie do maksimum. Teraz tylko 
rekultywacja tego wysypiska. Być może dostaniemy pozwolenie na kompostownię 
Radna Maria Wawrzynek – może pomyśleć o kupnie koparki do ZUK-u, chodzi o ostatnią 
awarię                                                                                                                                              
Wójt Gminy – mają współpracę z dwoma firmami co maja koparki 
Radna Maria Wawrzynek – na ogół wszystkie zakłady komunalne mają. Ostatnio szukali i 
czekali pół dnia, aż przyjedzie 
Wójt Gminy – wiadomo, że koparka zaraz przyjedzie   
Radna Maria Wawrzynek – bez wody to wielki problem 
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 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała Nr II/10/2014 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.10 
Przewodniczący Rady zaproponował radnym, aby podnieść wynagrodzenie za pracę Wójta 
Gminy Polska Cerekiew. Pani Wójt od 8 lat nie dostała żadnej podwyżki i uważam, że ta 
podwyżka należy się Pani Wójt za dobrą pracę na rzecz naszej gminy. 
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 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała nr II/11/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Polska 
Cerekiew jest załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.11 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Pani Urszula Kochoń – co ze śmieciami po nowym roku 
Wójt Gminy – jest jedna zmiana zielone będą odbierano co dwa tygodnie, a nie co tydzień 
Pani Ilona Dapa – co z odśnieżaniem podczas zimy 
Wójt Gminy – będzie na tych samych zasadach jak do tej pory bez ogłaszania przetargu. 
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 30.12.2014 r. o 
godz.16.00 
 
 
 
 



 

 

Ad.12 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady pierwszej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 
 
 
Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 
Lucja Kuehnhardt 
                                                                                                          Jerzy Kołeczko 
                                                                           
 


