
Protokół nr XXXI/2018
z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew

w dniu 01.03.2018 roku

Otwarcia obrad sesji w dniu 1 marca 2018 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady trzydziestej pierwszej 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 .

Lista obecności jest 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 Rady stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich 
zebranych  i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad.

Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Panią Lucję Kuehnhardt, której kandydatura 
została przyjęta jednogłośnie.   

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

2.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  gminy Polska Cerekiew na rok
2018.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały 

4. Zakończenie obrad sesji.

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 poddał 
porządek pod  głosowanie.
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.       



                                                                                                                                     
Ad.2
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej  gminy Polska Cerekiew na 2018 rok. / projekt uchwały jest 
załącznikiem do protokołu /. Chodzi o zwiększenie wydatków w rozdziale:
63095 na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew” o kwotę 
400 000 zł
90095 na zdanie „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zakrzowie” o kwotę 
7 500 zł oraz
92601 na zadanie „Otwarta strefa aktywności w Zakrzowie” o kwotę 3 500 zł
W dyskusji głos zabrali:
Radna Maria Wawrzynek – czy są jeszcze tory
Wójt  Gminy - nie ma już torów, jedynie tam gdzie są przejazdy jest kilka metrów torów.
Radny Alfons Schurgacz – co będzie koło stawu robione
Wójt Gminy – chcemy tam zrobić teren rekreacyjny dostępny dla mieszkańców
Radny Zygfryd Adam – czy takiego terenu nie można zrobić w Ligocie Małej 
Wójt Gminy – to są małe granty, są to środki na opracowanie dokumentacji
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 XXXI/173/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 
budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2018 r. jest załącznikiem do protokołu.

Ad.3
Wójt Gminy – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu dotyczy powiększenia powierzchni Pensjonatu 
Seniora, który powstał na ośrodku w Zakrzowie. Kilka miesięcy wcześniej uchwaliliście taką 
uchwałę, ale tamta powierzchnia nie wystarczyła i Pan Tomasz Wantuła zwrócił się z prośbą o 
wydzierżawienie dodatkowej powierzchni, dlatego zachodzi potrzeba podjęcia tej 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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała nr XXXI/174/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu jest załącznikiem do protokołu.

Ad.4                                                                                                                                            
Przewodniczący Rady zamknął obrady trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy Polska 
Cerekiew.

                                              
Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Kołeczko


