
 
                                                                   Protokół 

obrad IV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 
w dniu 17.02.2011 r. 

 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 17 lutego 2011 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady czwartej Sesji Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli: radni i Sekretarz Gminy – Urszula Golisz. 
 
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. 
Nieobecni byli: Pani Sabina Chłapek. 
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 sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
1. Przedstawienie porządku obrad. 
 
2. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVIII/120/2008 z dnia 27 
listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości. 
 
3. Zakończenie obrad. 
 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych  
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji. 
 
Ad.2  
Sekretarz Gminy Urszula Golisz wyjaśniła obecnym, że w związku z wyborem trzech nowych 
sołtysów tj. Pani Anny Weiner w Dzielawach, Pani Marii Wawrzynek w Łańcach oraz Pani 
Izabeli Piwowar z Mierzęcina zachodzi konieczność podjęcia tej uchwały, aby nowo wybrani 
sołtysi mogli pobierać podatek od mieszkańców. Uchwała ta musi również zostać 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, dlatego też została 
zwołana sesja w trybie nadzwyczajnym. 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi lub pytania, co do przedstawionych 
wyjaśnień. 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 
pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych   
Uchwała jest załącznikiem do protokołu. 
 
 



Ad.3 
Przewodniczący Rady zamknął obrady czwartej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 
 
 
Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 
Lucja Kuehnhardt 
                                                                                                          Jerzy Kołeczko 
                                                                           


