
 

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

w dniu 19.02.2019 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 19 lutego 2019 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady szóstejSesji Rady Gminy  Polska 

Cerekiew”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 

 

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

Urszula Golisz . 

 

Listy obecności są załącznikami do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy udział wzięło 14radnych 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

4. Zakończenie obrad sesji. 

 

  

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 14 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji. 

 

Ad.2 

Sekretarz Gminy Urszula Golisz wyjaśniła obecnym radnym, że w związku ze zmianą sołtysa we 

wsi Koza zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. Do tej pory mieliśmy trzy 

uchwały w sprawie inkasa, a od dzisiaj będzie to uregulowane w jednej uchwale. 

Przewodniczący Rady – czy ktoś ma pytania lub uwagi co do wyjaśnień przedstawionych przez 

Panią Sekretarz. 

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 VI/29/2019 w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.3 

Wójt Gminy – w związku ze zmianą przepisów w Karcie Nauczyciela dodano zapis, który 

zobowiązuje gminy do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli w grupach 

mieszanych tj. w jednym oddziale 6 latki i dzieci młodsze.Wcześniej nie było to uregulowane i 

gminy stosowały różnie albo 22 godziny albo 25 godzin. Do tej pory w naszej gminie stosowano 

22 godziny i dotyczyło to tylko przedszkola w Zakrzowie. Po uzgodnieniu z Dyrektorami 

uzgodniono, że wymiar godzin dalej będzie wynosił 22 godziny i dotyczyć będzie tylko 

przedszkola w Zakrzowie bo tam jest jeden oddział tzw. grupa mieszana. Nie dotyczy to 

przedszkola w Polskiej Cerekwi i we Wroninie. 

Przewodniczący Rady – czy ktoś ma 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” pojęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr VI/30/2019 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze jest załącznikiem do protokołu.  

 

Ad.4 Przewodniczący Rady zamknął obrady szóstejsesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

Lucja Kuehnhardt                  Jerzy Kołeczko 


