
 

 

 
Protokół 

VI sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 20.05.2015 r. 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 20 maja 2015 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady szóstej Sesji Rady Gminy  Polska 

Cerekiew”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 

  

W obradach sesji udział wzięli: radni,  sołtysi,  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. 

Nieobecne były Pani Maria Wawrzynek i Urszula Leżała 

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 protokołu z poprzedniej sesji.  

 

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

 

4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz wypracowanie wniosków do 

Komisji Rewizyjnej. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie  

- podjęcie uchwały    

                                                                                                                                    
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1m³ wody dla odbiorców z 

wodociągu gminnego i cenę 1 m³ ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię 

ścieków w Polskiej Cerekwi. 

- dyskusja 

- głosowanie  

- podjęcie uchwały    

                                                                                                                                    

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Polska Cerekiew do Fundacji Euro-

Country. 

- dyskusja 



 

 

- głosowanie  

- podjęcie uchwały    

                                                                                                                                    

8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 

- dyskusja 

- głosowanie  

- podjęcie uchwały    

                                                                                                                                                     

9. Podjęcie uchwały zmiany uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 

marca 2015 r. 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  

                                                                                                                                   

 10. Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwały nr XXVI/144/2013 z 28.11.2013 rok w 

sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  w  2014 r. 

- dyskusja 

- głosowanie  

- podjęcie uchwały  

                                                                                                                                      

11. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS za 2014 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie  

- podjęcie uchwały    

                                                                                                                                    

12. Przyjęcie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej –efektywność wykorzystania środków finansowych na 

zwalczanie bezrobocia. 

- dyskusja 

- głosowanie  

- podjęcie uchwały    

                                                                                                                                    

13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XVII/155/2005 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 01.03.2005 r. w sprawie rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005- 

2015. 

- dyskusja 

- głosowanie  

- podjęcie uchwały  

                                                                                                                                      

14. 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 25.03.2015 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 

uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 głosów  

 

Ad.3 

Pani Urszula Golisz Sekretarz Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał i wniosków 

podjętych na sesji w dniu 25 marca 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 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – jak wiecie sprawozdanie z wykonania budżetu  za 

2014 rok było analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.                            

Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji. 

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

obecnym pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu za  2014 r. / opinia jest 

załącznikiem do protokołu / 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok. 

Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod 

głosowanie. 

Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw - 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

 
Ad.5 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej 

oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015 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 

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 VI/30/2015 w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w 

uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015  jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.6 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1m³ 

wody dla odbiorców z wodociągu gminnego i cenę 1 m³ ścieków sanitarnych odprowadzanych 

na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi 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 

radnych, że wspólna 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 VI/31/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1m³ wody dla 

odbiorców z wodociągu gminnego i cenę 1 m³ ścieków sanitarnych odprowadzanych na 

oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi  jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Polska Cerekiew do 

Fundacji Euro-Country 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 

radnych, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /  

Przewodniczący Komisji  - jak mówiliśmy na komisji z Fundacji Euro-Country odeszła gmina 

Głogówek i Lubsza.  

Skarbnik Gminy – to, że te gminy odeszły to dla pozostałych gmin korzystniejsze bo będzie 

przypadać większa kwota do podziału. Będzie to jako Stowarzyszenie.  Do podziału będzie 

2,5 mln. na przedsiębiorczość i 2,5 mln. na małe projekty tj. centrum kultury, sceitparki, place 

zabaw. W nowym okresie programowania można będzie remontować drogi, ale czekamy na 

rozporządzenia.  

Radny Krystian Składny – jakie były przyczyny odejścia? 

Przewodniczący Rady – oni przeszli do płaskowyżu. 

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 VI/32/2015 w sprawie  w sprawie przystąpienia Gminy Polska Cerekiew do 

Fundacji Euro-Country jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie  nabycia 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 

radnych, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /  

Sekretarz Gminy – ta uchwała dotyczy przejęcia od Agencji Nieruchomości ul. Piaskowej tj. 

drogi łączącej Witosławice z Ciężkowicami. Czynione są starania, aby Agencja dała środki na 

remont tej drogi, ale na razie jeszcze nie wiemy czy dają nam jakieś środki .                                                                                         

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 VI/33/2015 w sprawie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości jest załącznikiem 

do protokołu. 

 

Ad.9 

Sekretarz Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXI/124/2013 r Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 marca 2013 r  w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew.                  



 

 

W uchwale, którą podejmowaliście na sesji marcowej  wkradł się błąd. W § 19 ust.1 pkt.2 

należało wykreślić lit. c odpady zielone – w okresie od 1 maja do 31 października – nie 

rzadziej niż jeden raz na 2 tygodnie stąd ta zmiana uchwały.   

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 VI/34/2015 w sprawie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/2013 r 

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.10 

Przewodniczący Rady – sprawozdanie z wykonania uchwały nr XXVI/144/2013 z 28.11.2013 

roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  w  2014 r. omawiane było na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.  

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 sprawozdania 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów,  

wstrzymało się – 0 głosów. 

Sprawozdanie z wykonania uchwały nr XXVI/144/2013 z 28.11.2013 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w  

2014 r. jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.11 

Przewodniczący Rady – sprawozdanie z działalności GOPS za 2014 r. omawiane było na 

wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.  

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 poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów,  

wstrzymało się – 0 głosów. 

Sprawozdanie z działalności GOPS za  2014 r. jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.12 

Przewodniczący Rady – sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę 

lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej – efektywność wykorzystania środków 

finansowych na zwalczanie bezrobocia omawiane było na wspólnym posiedzeniu stałych komisji 

rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.  

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 poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów,  

wstrzymało się – 0 głosów. 



 

 

Sprawozdanie  z oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej – efektywność wykorzystania środków finansowych na 

zwalczanie bezrobocia jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.13 

Przewodniczący Rady – sprawozdanie z realizacji uchwały nr XVII/155/2005 Rady Gminy 

Polska Cerekiew z dnia 01.03.2005 r. w sprawie rozwiązywania problemów społecznych na lata 

2005 - 2015 omawiane było na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.  

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 sprawozdania.    

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów,  

wstrzymało się – 0 głosów. 

Sprawozdanie  z realizacji uchwały nr XVII/155/2005 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 

01.03.2005 r. w sprawie rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005 - 2015 jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.14  

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Przewodniczący Rady – poinformował radnych, iż wspólne posiedzenie komisji odbędzie się 

17.06.2015 r., natomiast sesja 24.06.2015 r. 

Art. Z NTO 

Pani Urszula Kochoń – na ul. Stara Droga w Polskiej Cerekwi zabezpieczyć murek przy 

straży. Może zrobić tam barierki 

Pani Urszula Kochoń – zabezpieczyć przekop na ul. Zamkowej w Polskiej Cerekwi. 

Proponuję, aby po południu dyżurował strażnik bo błąkają się bezpańskie psy 

Przewodniczący Rady – na komisji była mowa, aby strażnik pełnił dyżur po południu 

Pani Małgorzata Sobota – kiedy będzie wyremontowana droga przy gminie. 

Przewodniczący Rady – na razie nie będzie remontu, bo zabrano środki z dróg lokalnych tzw. 

„schetynówki”. 

Pani Urszula Kochoń – na ul. Kozielskiej ustawić znak zakaz parkowania na chodniku. 

 

Ad.15                                                                                                                                  

Przewodniczący Rady zamknął obrady szóstej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

Lucja Kuehnhardt                                                                           Jerzy Kołeczko 

                                                                                                       

 

 


