
                                                                  Protokół 
obrad II Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 10.12.2010 r. 
 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 10 grudnia 2010 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady drugiej Sesji Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli: radni, sołtysi, Wójt Gminy – Krystyna Helbin,  sekretarz 
Gminy – Urszula Golisz, Skarbnik Gminy Maria Wieczorek – Juzwiszyn. 
 
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 stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych i 
przedstawiciela prasy lokalnej i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 
 
Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Lucję Kuehnhardt, której kandydatura została 
przyjęta jednogłośnie.    
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
1. Przedstawienie porządku obrad. 
 
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta gminy. 
    - odczytać treść ślubowania  
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania 
oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki 
sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na obciążenie służebnością. gruntową. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
5. Wolne wnioski, interpretacje i zapytania radnych.  
 
Ad.1 
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę 
porządku obrad. 
Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady 
przystąpił do jego realizacji. 
 
Ad.2 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko poinformował, że zgodnie z zaświadczeniem Gminnej 
Komisji Wyborczej w Polskiej Cerekwi z dnia 24.11.2010 r. stosownie do art. 22 ustawy z 
dnia 20.06.202 r. – o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta Gminna Komisja  
 



 
Wyborcza w Polskiej Cerekwi stwierdza, że w wyborach, które odbyły się w dniu 21.11.2010 
roku  - Pani Krystyna Monika Helbin wybrana została Wójtem Gminy Polska Cerekiew. 
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się o złożenie ślubowania. 
Pani Krystyna Monika Helbin złożyła przed Radą ślubowanie o następującej treści: 
„Obejmując urząd Wójta Gminy Polska Cerekiew, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 
pomyślności mieszkańców gminy Polska Cerekiew. Tak mi dopomóż Bóg”. 
Przewodniczący Rady Gminy – w imieniu Rady Gminy, sołtysów i pracowników urzędu 
złożył Wójtowi Gminy najserdeczniejsze gratulacje, życząc jednocześnie dużo siły, 
wytrwałości, a także wielu sukcesów tak dużych jak w poprzednich kadencjach . 
Wójt Gminy – dziękuję za zaufanie i życzenia, jakie otrzymałam. Myślę, że ta kadencja 
będzie również owocna jak poprzednie. Wszystkie trudności, jakie przedemną  zostały będę 
się starać rozwiązywać jak do tej pory, a przypuszczam, że tych przeszkód i trudności będzie 
bardzo dużo. Dziękuję bardzo. 
 
Ad.3 
Sekretarz Gminy Urszula Golisz – wszyscy radni wiedzą, że gmina przyznaje stypendia dla 
wybitnych sportowców naszej gminy. W podjętej uchwale był zapis, że osoba taka jest 
zameldowana na stałe. Nadzór dopatrzył się, że jest to niezgodne z przepisami i nie należy 
pozbawiać takich osób, którzy zamieszkują na terenie gminy a nie są zameldowani na stałe. 
Dlatego zmieniamy ten zapis na  „zamieszkuje na terenie gminy Polska Cerekiew” 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.4  
Wójt Gminy – uchwała, którą będziecie podejmować potrzebna jest po to, aby umożliwi ć 
przejazd. W Zakrzowie jest stacja elektryczna Trafo i jedna część jest własnością Zakładów 
Energetycznych i aby naprawiać muszą tam dojechać, dlatego potrzebna jest ta uchwała. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.5 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Przewodniczący Rady – poinformował, że wspólne posiedzenie stałych komisji rady odbędzie 
się 16.12.2010 r. natomiast ostatnia sesja odbędzie się 28.12.2010 r. Kończąc tą sesję będę 
jeszcze raz wyrazicielem nas wszystkich, że cieszę się niezmiernie, że mamy już komplet i 
możemy współpracować dalej te cztery laty. Myślę, że będą one owocne tak jak te poprzednie 
kadencje. 
 
Ad.6 
Przewodniczący Rady zamknął obrady drugiej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 
 
 
Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 
Lucja Kuehnhardt 
                                                                                                          Jerzy Kołeczko 


