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

w dniu 24.11.2016 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 24 listopada  2016 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej pierwszej 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, Pan Krzysztof Ważny 

Przewodniczący ZM „Czysty Region”, oraz sołtysi.          

                                                                  
Lista obecności są załącznikiem do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy udział wzięło 13 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. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

 

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 

 

4. Omówienie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku 

Międzygminnego „Czysty Region”. 

 

5. Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2017 rok.     

                                                                                                                                                    

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały   

                                                                                                                                                       

9. 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 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska 

Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2017 roku”. 

- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew.  

- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2017.   

- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

                                                                                                                                                               

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Polskiej 

Cerekwi.  

- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew. 

- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/92/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 13 października 2016 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej. 

- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z krytej pływalni.   

- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

                                                                                                                                                               

17. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej dla szkół i 

przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polska Cerekiew. 

- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady 

Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 

Gminy Dąbrowa. 

- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 



19. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa 

Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany 

granic Gminy Dobrzeń Wielki. 

- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady 

Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 

Gminy Komprachcice. 

- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy w Prószkowie do Prezesa Rady 

Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 

Gminy Prószków. 

- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 
Polska Cerekiew, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Polska Cerekiew oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  
- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

23. Wolne wnioski 

 

 

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 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 Jerzy Kołeczko zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu z sesji  

pytając czy wnoszą uwagi, co do ich treści.  Ponieważ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący 

Rady zarządził głosowanie. 

Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 głosów  

 

Ad.3 

Pan Piotr Kanzy Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał i wniosków 

przyjętych na sesji.  

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.4 

Pan Krzysztof Ważny Przewodniczący ZM „Czysty Region” omówił nowy Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”. 



Radni i sołtysi zwrócili uwagę, że mieszkańcy skarżą się nie są odbierane brązowe kubły i 

pytają gdzie dawać popiół. 

Przewodniczący ZM „Czysty Region” – popiół dajemy do kubła czarnego dlatego nie 

odbierają brązowych kubłów.   

 

Ad.5 

Przewodniczący Rady – projekt budżetu gminy na 2017 rok był omawiany na wspólnym 

posiedzeniu stałych komisji rady. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 

Radna Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna.                                                               

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych ma jeszcze pytania odnośnie budżetu na 

przyszły rok. Jest to pierwsze czytania, a uchwałę będziemy podejmować na sesji w grudniu.      

Radna Maria Wawrzynek – uważam, że mamy za dużo kredytów. 

Radny Alfons Schurgacz – nie mamy już straży gminnej a w budżecie są wykazane pieniądze 

Skarbnik Gminy – pracownikom należą się trzynastki za te trzy miesiące, jak również 

ściągamy jeszcze mandaty dlatego musi to być ujęte w budżecie.                                                                                                                                                     

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał projekt budżetu na 2017 

rok pod głosowanie. 

Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

 

Ad.6 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2016 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. 

Radna Maria Wawrzynek – czy 500+ my płacimy z własnych środków i czekamy czy inaczej 

to wygląda 

Skarbnik Gminy – nie my to nie płacimy z własnych środków. My dostajemy na to środki.  

Ponieważ nikt więcej 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 XXI//93/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji 

rady. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 

Radna Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała, że 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXI/94/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.                          

Wójt Gminy - stawki podatku na 2017 rok  są na tym samym poziomie za wyjątkiem 3 



pozycji gdzie stawki są mniejsze niż w roku obecnym . / 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXI/95/2016 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9 

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. 

Radna Maria Wawrzynek – uważam, że należy zmienić tok myślenia odczytywania 

liczników. 

Sekretarz Gminy – technicznie to się nie da. 

Ponieważ nikt  więcej 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 XXI/96/2016 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.10 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2017 roku” 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXI/97/2016 w sprawie w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2017 roku” jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.11 

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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXI/98/2016 w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew  jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.12 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXI/99/2016 w sprawie w uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2017  jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.13 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Polskiej Cerekwi 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXI/100/2016 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Polskiej 

Cerekwi  jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.14 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu 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  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 XXI/101/2016 w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew  jest załącznikiem 

do protokołu. 

 

Ad.15 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie z zmiany uchwały nr XX/92/2016 Rady 

Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 października 2016 roku w sprawie utworzenia gminnej 

jednostki budżetowej 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXI/102/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XX/92/2016 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 13 października 2016 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej  

jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.16 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z krytej 

pływalni 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXI/103/2016 w sprawie z uchwalenia Regulaminu korzystania z krytej pływalni  

jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.17 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie u wspólnej obsługi finansowej dla szkół i 

przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXI/104/2016 w sprawie wspólnej obsługi finansowej dla szkół i przedszkoli, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Polska Cerekiew  jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.18 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do 

Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej 

zmiany granic Gminy Dąbrowa 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXI/105/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady 

Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 

Gminy Dąbrowa  jest załącznikiem do protokołu. 

 



Ad.19 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń do 

Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej 

zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXI/106/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa 

Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany 

granic Gminy Dobrzeń Wielki  jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.20 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy 

Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w 

części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXI/107/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa 

Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany 

granic Gminy Komprachcice  jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.21 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Prószków do 

Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej 

zmiany granic Gminy Prószków 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXI/108/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Prószków do Prezesa Rady 

Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 

Gminy Prószków  jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.22 
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie Gminy Polska Cerekiew, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Polska Cerekiew oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała nr XXI/109/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy Polska Cerekiew, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Polska 
Cerekiew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków jest załącznikiem do 
protokołu. 
 
Ad.23 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Radny Jerzy Orlik – naprawić drogę do Freitaga 
Sołtys Anna Weiner – pan Wójt powiedział, że w budżecie nie ma zaplanowanych środków 
na tą drogę                                                                                                                                   
Wójt Gminy – w budżecie czasami nie jest zaplanowane, ale w trakcie roku wiele zadań jest 
dodatkowo wprowadzonych  
Radna Maria Wawrzynek – scalić wszystkie drogi polne 

Radna Sybilla Latusek – co z utwardzeniem pobocza obok Tomi Marktu 

Wójt Gminy – Kierownik Zarządu Dróg Krajowych już to widział i chcą tam postawić barierki, 

aby nie można było parkować 

 

Ad.24 

Ponieważ nikt więcej nie zgłosił wolnych wniosków Przewodniczący Rady zamknął obrady 

dwudziestej pierwszej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew.     

 

 

 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

Lucja Kuehnhardt                                                                              Jerzy Kołeczko   


