
 

Protokół nr XXVII/2021 
z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 13.07.2021 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 13 lipca 2021 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej siódmej  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 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.    

 

                      

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku. 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego 

transportu zbiorowego. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

5. 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 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 

poprzedniej sesji  pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 

uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

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

wstrzymało się – 0 głosów. 

                                                                                                                                                        

Ad.3 

Wójt Gminy Piotr Kanzy – złożyliśmy  wniosek do Wojewody  na dopłatę ze środków Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych i dostaliśmy 143.955,00 zł. Własnych środków jako wkład 

własny mamy 23.992,50 zł., ale żeby otrzymać środki i podpisać umowę musimy podjąć  

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej. W miesiącu lipcu firma GTV jeździ normalnie, a od m-ca sierpnia 

podpiszemy z GTV Bus nową umowę. Powiat już ogłosił przetarg, ale tylko na swoje linie. Ta 

nowa umowa którą podpiszemy jest bardziej dla nas korzystna niż ta z powiatem.  

Druga uchwała dot. przyjęcia regulaminu, którą podejmowaliście na poprzedniej sesji, to nadzór 

wojewody dopatrzył się kilku nieprawidłowości, dlatego na nowo trzeba podjąć taka uchwałę. 

Przewodniczący Rady zapytał 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przecie – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów.   

Uchwała nr XXVI I/161/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady – wcześniej Wójt Gminy omawiał uchwalę w sprawie przyjęcia 

regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego, którą teraz będziemy  

podejmować. 

Przewodniczący Rady zapytał 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXVII/162/2021 w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla 

gminnego transportu zbiorowego jest załącznikiem do protokołu.  

 

Ad. 5 

Przewodniczący Rady zakończył obrady XXVII sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

 

 

Protokołował                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

Lucja Kuehnhardt                                                                                   Jerzy Kołeczko 

 

 

 

  


