
Protokół 

obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 06.11.2014 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 6 listopada 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady trzydziestej trzeciej Sesji Rady 

Gminy  Polska Cerekiew”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 

 

W obradach sesji udział wzięli: radni,  sołtysi, Wójt Gminy Krystyna Helbin, Skarbnik Gminy 

Maria Wieczorek-Juzwiszyn  oraz  Sekretarz Gminy Urszula Golisz  

 

Listy 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 stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych  

i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 

 

Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Lucję Kuehnhardt, której kandydatura została 

przyjęta jednogłośnie.     

 

Otwarcie 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 dokonania zmian budżetu gminy na 2014 r. 

- dyskusja 

- głosowanie  

- podjęcie uchwały                                                                                                                                       

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej.    

- dyskusja 

- głosowanie  

- podjęcie uchwały  

 

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

Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2015 roku.”                                                                                                                                      

- dyskusja 

- głosowanie  

- podjęcie uchwały 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/2004  Rady Gminy 

Polska Cerekiew z dnia 09.02.2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą 

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.   

- dyskusja 

- głosowanie  

- podjęcie uchwały 



 

7.Wolne wnioski. 

 

 
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 zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu z sesji z 

dnia  20.10.2014 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do ich treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 

uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosowało 13radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, przeciw – 0 radnych, 

wstrzymało się – 1 głos 

 

Ad.3  

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Polska Cerekiew na 2014 rok  

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do 

projektu uchwały. 

Radna Maria Wawrzynek – czy na stanach faktury wystawia ZUK 

Skarbnik Gminy – na stanach faktury wystawia urząd i od tego odzyskujemy VAT 

Radna Maria Wawrzynek – czy na stanach w ogóle nie będzie robiona kanalizacja? 

Wójt Gminy – na przyszły rok jak będą programy to będziemy składać wnioski na dalszą 

budowę kanalizacji 

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 XXXIII/191/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polska 

Cerekiew jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.4  

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej.                                                                               

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do 

projektu uchwały. 

Ponieważ nikt z obecnych 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 XXXIII/192/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polska 

Cerekiew jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.5 

Sekretarz Gminy Urszula Golisz przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego 

programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” .  

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do 

projektu uchwały. 



Ponieważ nikt z obecnych 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 XXXIII/193/2014 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy 

Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2015 rok” jest załącznikiem do protokołu.  

 

Ad.6 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn przedstawia projekt uchwały zmiany uchwały 

Nr XII/95/2004  Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 09.02.2004 r. w sprawie utworzenia 

zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.  

Wyjaśniła, że w związku ze zmianą przepisów zachodzi konieczność zmiany zapisu w 

statucie. 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do 

projektu uchwały. 

Radny Krystian Harz – czy gmina wystąpi ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” 

Wójt Gminy – czy jako gmina wystąpimy czy też nie to i tak nasze wysypisko nie może 

przyjmować śmieci. Na naszym wysypisku chcemy zrobić kompostownię bo o to zwróciła się 

firma Remondis. Czy dostaniemy pozwolenie to się okaże bo sami wiecie jakie u nas są 

przepisy. 

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 XXXIII/194/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/2004  Rady Gminy 

Polska Cerekiew z dnia 09.02.2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą 

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7                                                                                                                                            

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:   

Przewodniczący Rady przedstawił obecnym list gratulacyjny wojewody opolskiego. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady zamknął obrady trzydziestej trzeciej  sesji Rady Gminy. 

 

 

 

Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 

 

Lucja Kuehnhardt                                                                      Jerzy Kołeczko 

 
 


