
 

Protokół nr V/2019 
z obrad V Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 03.01.2019 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 3 stycznia 2019 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady piątejSesji 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 załącznikami do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy udział wzięło 13radnych 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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.  

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały  

 

5. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Polska Cerekiew przysługuje dieta. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 



6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w 

szkole i w domu”. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały  

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

„posiłek w domu i w szkole” 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały  

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.  

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały  

 

9. Zakończenie obrad sesji. 

 

 

Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: 

 

1.  uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organu wykonawczego 

jednostki pomocniczej Gminy Polska Cerekiew przysługuje dieta. 

 

2. uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w 

domu”. 

 

3. uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „posiłek w 

domu i w szkole”. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

 

Punkty te otrzymują Nr 5, 6 , 7 i 8,  a punkt Nr 5  otrzymuje Nr 9   

 

 

Ad.1 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś wnioski o 

zmianę porządku obrad. 

Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady poddał 

porządek podgłosowanie. 

Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji. 

 

 



Ad.2 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

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 radnych, że wspólna opinia komisji jest pozytywna.  

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych ma pytania lub uwagi 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 V/22/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego jest załącznikiem do 

protokołu. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska 

Cerekiew na 2019 rok omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę wie 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 

pod głosowanie. 

Głosowało 13 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 

głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr V/23/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady -  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej 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 pytania lub uwagi co do projektu uchwały. 

Głosowało – 13 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 

głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr V/24/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.5 

Przewodniczący Rady -  w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Polska Cerekiew przysługuje dieta 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 radnych, ze opinia komisji rady jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady zapytał obecnych czy ktoś ma 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 V/25/2019 w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Polska Cerekiew przysługuje dieta jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.6 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim 

programem „Posiłek w szkole i w domu” 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 obecnych, czy ktoś ma pytania lub uwagi co do projektu 

uchwały. 

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

pod glosowanie. 

Głosowało – 13 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 

głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w 

szkole i w domu”. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady –projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w 

zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem „posiłek w domu i w szkole” 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 obecnych, czy ktoś ma pytania lub uwagi co do projektu 

uchwały. 

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

pod głosowanie. 

Głosowało – 13 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 

głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie  dożywiania 

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

„posiłek w domu i w szkole” jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady  – projekt uchwały w sprawie sprzedaży 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 radnych, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają pytania lub uwagi 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 V/28/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9    

Pan Andrzej Sałacki przedstawił obecnym cele i zadania Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Zakrzowie. Przewodniczący Rady zamknął obrady piątej sesji Rady Gminy 

Polska Cerekiew. 

 

 

 

 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

Lucja Kuehnhardt                  Jerzy Kołeczko 


