Protokół nr III/2018
z obrad III Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew
w dniu 29 listopada 2018 roku
Otwarcia obrad sesji w dniu 29 listopada 2018 r. dokonał o godz. 16.00 Przewodniczący Rady
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady trzeciej sesji Rady Gminy Polska
Cerekiew”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu.
W obradach sesji udział wzięli: radni, Wójt Gminy Piotr Kanzy, Skarbnik Gminy Maria
Wieczorek-Juzwiszyn, Sekretarz Gminy Urszula Golisz oraz radny powiatu Ireneusz Smal.
Lista obecności jest 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.
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 obrad.
2. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednich sesjach.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie gminy na
2018 rok.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska
Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego’ na rok 2019.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Polska Cerekiew.
- dyskusja

- głosowanie
- podjęcie uchwały
8. 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.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Polska Cerekiew nr V/22/2011 z
dnia 25 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Polska
Cerekiew.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały
14. Wolne wnioski.
15. 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 14 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.

Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.
Ad.2
Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednich
sesjach.
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.3
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 /.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia
stałych komisji rady.
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu
poinformowała 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 III/7/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale
budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2018 r. jest załącznikiem do protokołu.
Ad.4
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. / projekt uchwały
jest załącznikiem do protokołu /.
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 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 III/8/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu.
Ad.5
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości 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, 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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała nr III/9/2018 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości jest
załącznikiem do protokołu.

Ad.6
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy
Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 rok 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 – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi 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 III/10/2018 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Polska
Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok jest załącznikiem do protokołu.
Ad.7
Przewodniczący Rady – projekt uchwały przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie 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 więcej 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 – 1 głos.
Uchwała nr III/11/2018 w sprawie zwolnienia przyjęcia regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu
Ad.8
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 więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i
poddał go pod głosowanie.
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała nr III/12/2018 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.9
Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Polska
Cerekiew nr V/22/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania 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 wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem
do protokołu/
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi 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 III/13/2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Polska Cerekiew nr
V/22/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
jest załącznikiem do protokołu.
Ad.10
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania 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 wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem
do protokołu/
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi 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.
Ad.11
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta
Gminy Polska Cerekiew omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.
Proszę wiec 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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych.
Uchwała nr III/15/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Polska
Cerekiew 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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała nr III/16/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu.

Ad.13
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 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 – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi 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 – 1 głos,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019 jest załącznikiem do protokołu.
Ad.14
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
Przewodniczący Rady poinformował, ze najbliższa sesja odbędzie się w dniu 21.12.2018 r., a
komisja odbędzie się w dniu 19.12.2018 r.
Pani Urszula Kochoń – co z popiołem od grudnia.
Wójt Gminy – jest informacja, że o grudnia popiół sypiemy do brązowych kubłów.
Radna Urszula Leżała – czy już wiemy co z przejściem w Ciężkowicach chodzi o ul. Szkolną i
Polną
Wójt Gminy- nie, nie wiem nic, ale będziemy robić wszystko, żeby to przejście powstało.
Radny Klaudiusz Widera – co z drogami wokół stawu w Ligocie Małej
Wójt Gminy – w tym roku nie, ale myślimy o położeniu cienkiej warstwy asfaltu w 2019 roku.
Pani Ilona Dapa – czy był już przetarg na odśnieżanie
Wójt Gminy – od kilku lat nie ogłaszamy przetargu na odśnieżanie. Na ten sezon podpisaliśmy
umowę z firma Ruzik
Pani Ilona Dapa – powiat poinformował, że w tym roku nie będzie stawiał płotków bo nie będzie
zimy.
Pani Małgorzata Sobota – jak wygląda sprawa ścieżki rowerowej
Radny Powiatu przedstawił stopień realizacji tego zadania.
Radny Klaudiusz Widera – czy urząd wie, że Ariva kończy działalność z dniem 30.06.2019 r.
Wójt Gminy – wiemy od wczoraj i poinformowano nas, że do 30.06.2018 r. będą kursować
autobusy. Jutro na spotkaniu z Centrum Zarządzania Kryzysowego będziemy to omawiać
Ad.15
Przewodniczący Rady zamknął obrady trzeciej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew.
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