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

w dniu 13.10.2016 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 13 października 2016 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący 

Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej 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  oraz Sekretarz Gminy Urszula Golisz. 

 

Lista obecności są 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 i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę 

porządku. 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie gminy na 

2016 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej gminy Polska Cerekiew. 

- dyskusja 

- głosowanie 

 

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 sesji 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 zmian w budżecie gminy 

na 2016 r.  

Radny Alfons Schurgacz – czy w Zakrzowie będzie robiony chodnik. 

Wójt Gminy  - w tym roku raczej chodnik nie będzie robiony. 

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi co do projektu 

uchwały. 



Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Głosowało – 15 radnych, Za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów . 

Uchwała nr XX/91/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 

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

 

Ad.3 

Wójt Gminy – głównym powodem zwołania dzisiejszej sesji jest podjęcie uchwały w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej gminy Polska Cerekiew. Wprawdzie chciałem od stycznia, 

ale musimy to wszystko przyśpieszyć. Uchwała taka była już podejmowana w 2013 roku, ale 

wtedy nie można było odliczać Vatu. Przepisy zmusiły, że powstała Spółka. Podatek to duża 

kwota która pochłania budżet. W tej chwili przepisy się zmieniły dlatego prosił bym radę o 

podjęcie tej uchwały. Spółka zostaje, ale oprócz tego będzie jeszcze działała jednostka 

budżetowa 

Radny Krystian Składny – jak będzie wyglądało zarządzanie 

Wójt Gminy – Prezes Spółki zostaje i będzie miał do zarządzania kuchnię, restaurację i hotel, 

natomiast część jeździecką jednostka. Księgowość będzie na pół, a my chcemy aby od 

listopada  osobę kierowniczą jednostki   

Radny Krystian Harz – co będzie jak się nie dogadają 

Wójt Gminy – musimy tak wszystko dopracować, że każdy bierze odpowiedzialność za swoje 

Sekretarz Gminy – szefa jednostki wybiera wójt, a spółki też wójt więc zrobimy wszystko, 

aby to funkcjonowało. 

Radna Maria Wawrzynek – chodzi o to, aby to działało więc uważam, że musimy podjąć taką 

uchwałę 

Radny Krystian Harz – trzeba zrobić wszystko, aby ten ośrodek działał i wszystko dobrze 

funkcjonowało  

Radny Alfons Schurgacz –żeby był tylko z tego profit, a nie jak do tej poro tylko dokładamy 

Radny Krystian Składny  - czy to będzie ktoś z ramienia urzędu czy będziemy komuś zlecać 

Wójt Gminy – na kierownika jednostki będzie ogłoszony konkurs. 

 

Ad.4 

Ponieważ nikt więcej nie zgłosił wolnych wniosków Przewodniczący Rady zamknął obrady 

dwudziestej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew.     

 

 

 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

Lucja Kuehnhardt                                                                              Jerzy Kołeczko   


