
Protokół nr XVII/2016 
z obrad XVII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 19.05.2016 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 19 maja  2016 r. dokonała o godz.16.00 Wiceprzewodnicząca 

Rady Urszula Leżała wypowiadając formułę „otwieram obrady siedemnastej Sesji Rady 

Gminy  Polska Cerekiew”, która również przewodniczyła całemu posiedzeniu. 

 

W obradach sesji udział wzięli: radni, sołtysi,  Wójt Gminy Piotr Kanzy, Skarbnik Gminy 

Maria Wieczorek-Juzwiszyn , Sekretarz Gminy Urszula Golisz. 

 

Listy obecności są załącznikami 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. 

Wiceprzewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. Następnie przywitała wszystkich 

zebranych  i przystąpiła do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 

 

Zaproponowała, by na sekretarza obrad wybrać Panią Lucję Kuehnhardt, której kandydatura 

została przyjęta jednogłośnie.    

 

Porządek obrad: 

  
Otwarcie 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 rok 2015 oraz wypracowanie wniosków do 

Komisji Rewizyjnej. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

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

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryfy określającej cenę 1 m³ wody dla 

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

oczyszczalnię ścieków. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Polskiej Cerekwi do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

- dyskusja 



- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku.  

- dyskusja 

- głosowanie 

- przyjęcie sprawozdania 

 

10. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS za 2015 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- przyjęcie sprawozdania 

 

11. 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 

- przyjęcie sprawozdania 

 

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XVIII/155/2005 Rady Gminy Polska 

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

2005 – 2015. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- przyjęcie sprawozdania 

 

13. Wolne wnioski. 

 

14. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad.1  

Po przedstawieniu porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady zapytała czy są jeszcze jakieś 

wnioski o zmianę porządku obrad. 

Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady 

poddała porządek obrad pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 

głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 

Wiceprzewodnicząca przystąpiła do jego realizacji. 

 

Ad.2  

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o przyjęcie protokołu z sesji z dnia 

31.03.2016 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do treści protokołu. Ponieważ nikt nie wniósł 

uwag Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. 

Głosowało 14 radnych, Za przyjęciem protokołu głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 

głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 

 

Ad.3 

Wójt Gminy Piotr Kanzy przedstawił informację o realizacji uchwał i wniosków podjętych na 

sesji w dniu 31.03.2016 r. 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała czy ktoś ma pytania lub uwagi co do przedstawionej 

informacji. Ponieważ nikt nie miał pytań i nie wniósł żadnych uwag Wiceprzewodnicząca 

stwierdziła,  że informacja została przyjęta. /informacja jest załącznikiem do protokołu/. 

 

 

 



Ad.4 

Wiceprzewodnicząca Rady Urszula Leżała –  sprawozdanie z wykonania budżetu  za 2015 

rok, sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz mienie komunalne Gminy Polska Cerekiew 

były analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.                                    

Proszę, więc o przedstawienie opinii Komisji. 

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

przedstawiła obecnym pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu za  2015 r. / opinia 

jest załącznikiem do protokołu / 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała radnych, czy ktoś ma jeszcze uwagi lub pytania, co do 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok. 

Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca  Rady poddała sprawozdanie 

pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych, za przyjęciem  głosowało – 14 radnych, przeciw - 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

 

Ad.5 

Wiceprzewodnicząca Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz  

zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016 omawiany był na 

wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

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

poinformowała obecnych, że opinia Komisji jest pozytywna / opinia jest załącznikiem do 

protokołu /. 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała radnych czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi co do 

projektu uchwały. 

Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca Rady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Głosowało – 14 radnych, Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów . 

Uchwała nr XVII/77/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2016 rok jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.6 

Wiceprzewodnicząca Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej omawiany by na wspólnym posiedzeniu stałych 

komisji rady.  

Proszę wiec o przedstawienie opinii komisji. 

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

poinformowała, obecnych, że opinia Komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do 

protokołu/. 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała radnych czy ktoś ma pytania lub uwagi co do projektu 

uchwały. 

Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca Rady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Głosowało – 14 radnych, Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XVII/78/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7 

Wiceprzewodnicząca Rady – projekt uchwały w sprawie przedłużenia taryfy określającej 

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

odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych 

komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

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

poinformowała obecnych, że opinia Komisji jest pozytywna. /opinia komisji jest załącznikiem 

do protokołu/ 



Wiceprzewodnicząca Rady zapytała radnych czy ktoś ma pytania lub uwagi co do projektu 

uchwały.    

Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca Rady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Głosowało – 14 radnych, Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XVII/79/2016 w sprawie przedłużenia taryfy określającej cenę 1 m³ wody dla 

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

oczyszczalnię ścieków jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8 

Wiceprzewodnicząca Rady – projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi do prowadzenia postępowań w 

sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym omawiany 

by na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

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

poinformowała obecnych, że opinia Komisji jest pozytywna. /opinia komisji jest załącznikiem 

do protokołu/ 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała radnych czy ktoś ma pytania lub uwagi co do projektu 

uchwały. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca  Rady poddała projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Głosowało - 14 radnych, Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XVII/80/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Polskiej Cerekwi do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest załącznikiem do protokołu.  

 

Ad.9 

Wiceprzewodnicząca Rady – sprawozdanie z wykonania uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy 

Polska Cerekiew z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku omawiane było na 

wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

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

poinformowała obecnych, że opinia Komisji jest pozytywna. /opinia komisji jest załącznikiem 

do protokołu/ 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała radnych czy ktoś jeszcze ma pytania lub uwagi co do 

sprawozdania. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca Rady poddała sprawozdanie pod 

głosowanie.   

Głosowało – 14 radnych, Za przyjęciem głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Sprawozdanie z wykonania uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 

30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2015 roku jest załącznikiem do protokołu.  

 

Ad.10 

Wiceprzewodnicząca Rady – sprawozdanie z działalności GOPS za 2015 r. omawiane było na 

wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o przestawienie opinii komisji. 

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

poinformowała obecnych, że opinia Komisji jest pozytywna. /opinia komisji jest załącznikiem 

do protokołu/ 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała radnych czy ktoś jeszcze ma pytania lub uwagi co do 

sprawozdania. 



Ponieważ nikt nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca Rady poddała sprawozdanie pod 

głosowanie. 

Głosowało – 14 radnych, Za przyjęciem sprawozdania  głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 

głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2015 rok jest załącznikiem do protokołu.  

 

Ad.11 

Wiceprzewodnicząca 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 przestawienie opinii komisji. 

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

poinformowała obecnych, ze opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do 

protokołu/ 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała radnych czy ktoś jeszcze ma pytania lub uwagi co do 

sprawozdania. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca Rady poddała sprawozdanie pod 

głosowanie. 

Głosowało – 14 radnych, Za przyjęciem sprawozdania głosowało – 14 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.12 

Wiceprzewodnicząca Rady – sprawozdanie z realizacji uchwały nr XVIII/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. 

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

poinformowała obecnych, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest 

załącznikiem do protokołu/  

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała radnych czy ktoś jeszcze ma pytania lub uwagi co do 

Sprawozdania. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca Rady poddała sprawozdanie pod 

głosowanie. 

Głosowało – 14 radnych, Za przyjęciem sprawozdania głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 

głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XVIII/155/2005 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 

01.03.2005 r. w sprawie rozwiązania problemów społecznych na lata 2005 – 2015 jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.13 

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Sekretarz Gminy – poinformowała sołtysów, aby paliwo do kosiarek kupowali na bieżąco, a 

nie na zapas. 

Radna Maria Wawrzynek – kiedy będzie wykaszane pobocza przy ul. Łącznej we Wroninie. 

Sekretarz Gminy – Kierownik ZUK –u  - Pan Kierownik ma to w swoich planach, ale nie 

wiem kiedy rozpocznie się wykaszanie poboczy, poza tym w tym roku mamy mało ludzi 

Wójt Gminy – z tego co wiem to na dniach zaczną wykaszać pobocza przy naszych drogach 

Radna Maria Wawrzynek – w Łańcach robiony jest rów, a na drodze jest krzywa płyta. Czy 

coś będzie z tym zrobione? 

Pan Ireneusz Smal inspektor urzędu – jest to zgłoszone do powiatu i podczas remontu 

cząstkowego zostanie to zrobione. 

Radna Maria Wawrzynek – z czego będzie robiona ul. Leśna w Witosławicach 



Pan Ireneusz Smal – jeżeli chodzi i ul. Leśną to całość będzie zrobiona z kostki tak jak 

Liszówka 

Radny Jerzy Orlik – ale jak na te płyty będzie położona kostka to nas zaleje 

Pan Ireneusz Smal – będzie też robione odwodnienie, droga ta będzie przypominać Liszówką 

Radny Krystian Składny – czy coś ruszyło z remontem drogi wojewódzkiej 

Pan Ireneusz Smal – w tej chwili robiona jest dokumentacja i w tym roku będą coś robić. Na 

tyle ile będzie środków to tyle zrobią, ale środki są ubogie 

Pani Małgorzata Sobota – zakupić tłuczeń na drogę polną 

Wiceprzewodnicząca Rady – w tej sprawie urząd musi napisać pismo do Cukrowni 

Radny Krystian Skany – w Cukrowni jest ziemia za darmo 

Radny Krystian Harz – na ul. Kościelnej w Grzędzinie wyczyścić i naprawić kanalizację 

burzową i tak samo na Liszówce od torów kolejowych 

Radna Maria Wawrzynek – co dalej z nowymi lampami 

Wójt Gminy – było w tej sprawie spotkanie z Tauronem, ale jak na razie nie przysłali nam 

umowy  

Pan Ireneusz Smal inspektor urzędu – Tauron chce opracować wspólną umowę dla 

wszystkich, ale są w trakcie opracowywania tej umowy. 

 

Ad.14 

Ponieważ nikt więcej nie zgłosił wolnych wniosków Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła 

obrady siedemnastej  sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

 

Protokołowała                                                                        Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

Lucja Kuehnhardt                                                                               Urszula Leżała 

                                                                           

 

 


