
 

 

 
Protokół 

V sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 25.03.2015 r. 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 25 marca 2015 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady piątej 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 14 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 

qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Nieobecny był radny Krystian Składny 

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. 

 

2. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 30.12.2014 r. i 26.02.2015 r. 

 

3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwal i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok.   

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej  

prognozy finansowej.  

 

6. Przyjęcie  sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXVI/145/2013 z 28.11.2013 w sprawie 

przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”. 

  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 

zapobieganiu bezdomności zwierząt. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/160/2014 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Polska Cerekiew. 

 

9. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2015-2017 



 

 

10. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego 

członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Polska Cerekiew za udział w 

zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

 

11. Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały Rady Gminy  Polska Cerekiew Nr IV/19/2011 

z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości 

                                                                                                                                                        

12. Przyjęcie Planu Pracy Rady i Komisji.  

                                                                                                                                   

13. Wolne wnioski. 

 

Ad.1 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę 

porządku obrad. 

Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady 

przystąpił do jego realizacji. 

 

Ad.2  

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu z sesji z 

dnia 30.12.2014 r. oraz 26.02.2015 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do ich 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 

Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał i wniosków 

przyjętych na sesji w dniu 30.12.2014 r. oraz 26.02.2015 r.                             

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 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn przedstawiła i omówiła zmiany w  projekcie 

uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok. Po komisji doszły dwie zmiany. 

Pierwsza zmiana to środki na wybory prezydenckie, a druga to realizacja Karty Dużej 

Rodziny. 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia 

stałych komisji rady.  

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował 

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 V/23/2015 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.5                                                                                                                                                     

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.                    



 

 

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 V/24/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej  

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.6  

Przewodniczący Rady - sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXVI/145/2013 z 28.11.2013 w 

sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”. 

było omawiane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.  

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 

wspólna 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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXVI/145/2013 z 28.11.2013 w sprawie przyjęcia 

„Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”. 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 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 

wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia komisji 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 V/25/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 

zapobieganiu bezdomności zwierząt jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XXVIII/160/2014 Rady 

Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych 

komisji rady. Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 

wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia komisji jest załącznikiem do protokołu/. 

Wójt Gminy – zmiana dotyczy tego, że do brązowego kubła dajemy trawę i odpady z obiadu, a 

nie jak do tej pory tylko trawa. Wywóz kubła co dwa tygodnie nie jak do tej pory co tydzień  i 

bez ograniczeń. Brązowy kubeł z odpadami zielonymi obowiązuje od maja.  

Pani Urszula Kochoń – gdzie można nabyć worki na odpady zielone 

Wójt Gminy – worki można nabyć u Pani Treffon lub w firmie. 

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 V/26/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/160/2014 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawi przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2015-2017 omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę 

więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 

wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia komisji 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 V/27/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2015-2017 jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.10 

Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Polska 

Cerekiew za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę omawiany był na wspólnym 

posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę więc o przedstawienie opinii. 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 

wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia komisji jest załącznikiem do protokołu/. 

Wójt Gminy – chodzi o to, że strażacy się buntują na niesprawiedliwość, bo strażacy z miasta 

maja wyższy ekwiwalent. Uzgodniono, że wszystkie gminy podejmą uchwały, aby strażakom 

podwyższyć ekwiwalent. Te pieniądze za ekwiwalent pozostają w straży i są wykorzystywane na 

różne potrzeby np. zakup materiałów budowlanych na drobne remonty w straży. 

Radna Maria Wawrzynek – czy te pieniądze podlegają opodatkowaniu. 

Skarbnik Gminy – nie, te pieniądze nie podlegają opodatkowaniu, a dostają je raz na kwartał. 

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 V/28/2015 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Polska Cerekiew za 

udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.11 

Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy  Polska 

Cerekiew Nr IV/19/2011 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego 

i od nieruchomości omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę 

więc o przedstawienie opinii komisji.                                                                                       



 

 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 

wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia komisji jest załącznikiem do protokołu/. 

Sekretarz Gminy – chodzi o zmianę w tabeli  imię i nazwisko, a było imię, nazwisko i sołtys. 

W razie zmiany sołtysa można zmienić 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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr V/29/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy  Polska Cerekiew Nr 

IV/19/2011 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od 

nieruchomości jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.12 

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. 

Wszystkie sesje i komisję będą się odbywać w środy. Przewodniczący Rady podziękował 

Pani Latusek Sybili, za otrzymane tematy, które dotyczyły dróg powiatowych i 

poinformował, że przekazał to Panu Ireneuszowi Smalowi radnemu powiatowemu.  

 

Ad.13 

Ponieważ nie zgłoszono żadnych wniosków na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Ad.14 

Przewodniczący Rady zamknął obrady piątej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

Lucja Kuehnhardt 

                                                                                                          Jerzy Kołeczko 

 

 


