
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                    Protokół Nr XIII/2015  

z obrad XIII sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 26.11.2015 r. 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 26 listopada 2015 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady trzynastej 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. 

 

Listy obecności są załącznikiem do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy udział wzięło 15 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 

 

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji tj. 15.10.2015 r. i dwa protokoły z 29.10.2015r 

 

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

 

4. Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2016 rok.  

 

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

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.  

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, deklaracji i informacji na 

podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 

 

10. 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. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska 

Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2016 roku”. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew.  

 



13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2016.  

 

14. Wolne wnioski. 

 

 

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 przystąpił 

do jego realizacji. 

 

Ad.2  

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

dnia 15.10.2015 r. i dwóch protokołów z dnia 29.10.2015 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do 

ich treści.  Ponieważ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 głosów  

 

Ad.3 

Pan Piotr Kanzy Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał i wniosków 

podjętych na sesji w dniu 15 i 29.10.2015 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 – projekt budżetu gminy na 2016 rok był omawiany na wspólnym 

posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 

Radna Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna.                                                               

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych ma jeszcze pytania odnośnie budżetu na 

przyszły rok. Jest to pierwsze czytania, a uchwałę będziemy podejmować na sesji w grudniu.      

Radna Maria Wawrzynek – w ramach oszczędności zwiększyć środki na czyszczenie rowów.                                                                                                                                                     

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał projekt budżetu na 2016 

rok pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

 

Ad.5 

Skarbnik Gminy Pani Maria Wieczorek Juzwiszyn przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /. Po 

ostatniej komisji doszło kilka zmian. W dziale 01030 Izby Rolnicze zwiększa się plan o 1000 zł, 

w dziale 75405 zwiększa się plan o1074,56 na zakup sprzętu informatycznego dla Policji oraz w 

dziale 80101 zwiększa się plan o 1500 zł na wydatki bieżące w szkole podstawowej w Polskiej 

Cerekwi. 

Przewodniczący Rady – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi co do proponowanych zmian w 

budżecie gminy.  

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 

poddał go pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

/uchwała nr XIII/51/2015 w sprawie 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 zmiany uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji 

rady. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 

Radna Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna.                                                                                                                                                          

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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XIII/52/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Stawki podatku 

na 2016 rok nie ulegają zmianie. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /                                                                                           

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pani Maria  Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds.  Gospodarczych Inwestycji i budżetu  

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna.                                                                                           

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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XIII/53/2015 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. / 

projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /                                                                                           

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pani Maria  Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds.  Gospodarczych Inwestycji i budżetu  

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna.                                                                                           

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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XIII/54/2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

jest załącznikiem do protokołu. 

  

Ad.9 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, deklaracji 

i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny omawiany był na 

wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu  

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pani Maria  Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds.  Gospodarczych Inwestycji i budżetu  

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna.                                                                                           

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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 



Uchwała nr XIII/55/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy, deklaracji i informacji na 

podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.10 

Przewodniczący Rady – 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 omawiany był na 

wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu  

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pani Maria  Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds.  Gospodarczych Inwestycji i budżetu  

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna.                                                                                           

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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XIII/56/2015 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.11 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie   przyjęcia „Rocznego programu 

współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku” omawiany był na wspólnym 

posiedzeniu stałych komisji rady. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu  

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pani Maria  Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds.  Gospodarczych Inwestycji i budżetu  

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna.                                  

Przewodniczący Rady – mam prośbę do Wójta, aby założenia statutowe klubów były 

realizowane, aby komisja przyjrzała się wydatkom na co poszły przekazane dotacje. Zanim 

komisja podejmie decyzję niech przejrzy wydatki za poprzednie lata czy środki były 

wydatkowane na rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży czy na inne cele. Środki 

te powinny być przeznaczone na rozwój i zdrowie dla naszych dzieci, a nie na coś innego. 

Radna Maria Wawrzynek – słuszna racja i uwaga 

Sekretarz Gminy – Przewodniczącemu chodzi o to, aby dzieci mogły bezpłatnie korzystać z 

uprawiania jakiegokolwiek sportu.  

Radna Anetta Piela – a, jak składają wnioski to nie piszą na jaki cel będą przeznaczone środki 

w ramach przyznanej dotacji. 

Wójt Gminy – zanim dotacje zostaną przyznane to przyjrzymy się jak te środki zostały 

wykonane w poprzednich latach. Będę zwracać uwagę na rozpowszechnianie sportu i 

rekreacji wśród naszych dzieci i młodzieży z 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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XIII/57/2015 w sprawie  je przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy 

Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2016 roku” jest  załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.12 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew omawiany był na 

wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu  

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pani Maria  Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds.  Gospodarczych Inwestycji i budżetu  

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna.  



                                                            

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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XIII/58/2015 w sprawie  jest załącznikiem do protokołu przyjęcia Gminnego 

Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew.  

 

Ad.13 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych 

komisji rady. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu  

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pani Maria  Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds.  Gospodarczych Inwestycji i budżetu  

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna.                                                                                           

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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XIII/59/2015 w sprawie określenia  uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.14 

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Radna Maria Wawrzynek podziękowała za załatanie dziur w Łańcu 

Sołtys Urszula Kochoń – proszę aby ZUK pozbierał liście przy ul. Karola Miarki 

Sekretarz Gminy – przekażemy to Kierownikowi ZUK 

Sołtys Ilona Dapa – kiedy dowiozą brązowe kubły  

Sekretarz Gminy – uzgodnimy to z  Remondisem 

Wójt Gminy – udało mi się pozyskać pierwszy mebel do zamku. Jest to fortepian ze szkoły w 

Koźlu 

Radna Maria Wawrzynek – czy jest już decyzja na przeprowadzkę Euro-Country 

Wójt Gminy – musimy czekać aż wpłynie zgoda na piśmie 

Sołtys Urszula Kochoń – czy odbędzie się sylwester przed urzędem 

Wójt Gminy – tak sylwester się odbędzie 

 

Ad.15 

Przewodniczący Rady zakończył obrady trzynastej sesji Rady Gminy. 

 

Protokołowała                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 

Lucja Kuehnhardt                                                                                 Jerzy Kołeczko 

 


