
 

Protokół nr XXIV/2017 
z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 03.03.2017 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 3 marca 2017 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej czwartej 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 . 

 

Listy obecności są załącznikami 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 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 zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów sportowych. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/121/2017 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 09.02 2017 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Polskiej 

Cerekwi. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi oraz Dziennego Domu „Senior+” w Polskiej Cerekwi 

oraz nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi  Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów. 



- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały   

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

7. 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 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 projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

obiektów sportowych. Ta uchwała dotyczy zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, 

budynków lub ich części oraz budowli ogólnodostępnych. Przy Spółce nie można było zwolnić 

natomiast jednostkę tak dlatego taka potrzeba podjęcia tej uchwały. Te pieniądze i tak są w 

budżecie gminy. Nie dotyczy to klubu LKJ „Lewada” bo oni płacą czynsz dzierżawny. 

Radny Alfons Schurgacz – jak Lewada płaci czynsz to mogą płacić też podatki. 

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 – 13 radnych, przeciw – 1 głos, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXIV/122/2017 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów 

sportowych jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.3 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/121/2017 Rady 

Gminy Polska Cerekiew z dnia 09.02 2017 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” 

w Polskiej Cerekwi. W tej uchwale chodzi o to, że nadzór Wojewody stwierdził, że nie musi być 

zapisu, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym dlatego proponujemy zmianę uchwały podjętej na poprzedniej sesji.  

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 XXIV/123/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/121/2017 Rady Gminy 

Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie utworzenia Dziennego Domu 

„Senior+” w Polskiej Cerekwi jest załącznikiem do protokołu. 

 



Ad.4 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi oraz Dziennego Domu „Senior+” w 

Polskiej Cerekwi oraz nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi  Pomocy Społecznej w Polskiej 

Cerekwi. Pod koniec roku zmieniła się ustawa o pomocy społecznej  która zezwala na łączenie 

ośrodków wsparcia z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej dlatego proponuję o podjęcie 

takiej uchwały. Przez podjęcie takiej uchwały nie trzeba będzie zatrudniać kierownika, 

księgowej i ominiemy wiele innych procedur. Połączenie będzie polegać na włączeniu 

Dziennego Domu „Senior+” do struktur organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Dzienny Dom „Senior+” rozpocznie działalność od 1 marca 2017 r. 

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 XXIV/124/2017 w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi oraz Dziennego Domu „Senior+” w Polskiej 

Cerekwi oraz nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi  Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi    

jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.5 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska 

Cerekiew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Kryteria stosuje się w przypadkach przyjęć do publicznych szkół podstawowych dzieci nie 

mieszkających w obwodzie danej szkoły. W związku  

z wygaszaniem publicznego gimnazjum, nie będzie prowadzona rekrutacja do klasy I 

gimnazjum, dlatego uchwała nie zawiera kryteriów w przypadkach przyjęć do gimnazjum.  

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 XXIV/125/2017 w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym 

do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia tych kryteriów jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.6 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Polska 

Cerekiew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Kryteria zawarte w uchwale  stosuje się w przypadkach przyjęć do publicznych przedszkoli 

dzieci nie mieszkających w obwodzie danego przedszkola.  

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 XXIV/126/2017 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew oraz 



określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów jest załącznikiem do 

protokołu. 

 

Ad.7                                                                                                                                           

Przewodniczący Rady zamknął obrady dwudziestej czwartej sesji Rady Gminy Polska 

Cerekiew. 

 

 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Kołeczko 

                                                                           

 

 

 


