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obrad IX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 
w dniu 30.10.2011 r. 

 
 
Otwarcia obrad sesji w dniu 30 października 2011 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący 
Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady dziewiątej Sesji Rady Gminy 
w Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięła Wójt Gminy Krystyna Helbin 
 
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. 
Nieobecny był Pan Joachim Zemełka 
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 budżetowej Gminy Polska Cerekiew na rok 
2011  
a/ dyskusja 
b/ podjecie uchwały 
 
3. Zakończenie obrad sesji. 
 
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 
Wójt Gminy Krystyna Helbin – musimy na szybko podjąć uchwałę o przyjęciu 2 milionów z 
Ministerstwa Sportu. Dzwonił do mnie w piątek Minister Sportu akurat przy tej rozmowie był 
Pan Krystian Harz, że ta uchwała musi być w środę rano w ministerstwie. W związku z tym 
pozwoliliśmy sobie Was zebrać, aby ta uchwałę przegłosować. To są pieniądze, które mają 
wzmocnić Ośrodek Przygotowań Olimpijskich i to jest jak gdyby początek bo zostaliśmy 
wprowadzeni na listę zadań szczególnie ważnych dla polskiego sportu. Zaczyna się 
finansowanie w tym roku, a w przyszłym roku również dostaniemy jakieś dofinansowanie. Te 
pieniądze muszą być wydane w tym roku. Na to mamy 2 miesiące i musimy się wszyscy 
sprężyć. 
Radna Maria Wawrzynek – czy będą jeszcze przetargi ?  
Wójt Gminy – tak jeszcze będą przetargi 



Przewodniczący Rady – ta uchwała musi być w ministerstwie w środę rano. Czy w związku z 
tym są jakieś pytania. 
Wójt Gminy – ta uchwała musi być do 10.00 rano w ministerstwie. Cały czas nad tym 
pracujemy. Dzisiaj o 19.30 się spotykamy, aby te wszystkie dokumenty dopracować i w środę 
dostarczyć do ministerstwa. 
Radna Maria Wawrzynek – czy te pieniądze będą na konkretne zadania ? 
Wójt Gminy – tak te pieniądze będą na podłoża sportowe, na boksy dla koni i na 
rozgraniczenie rozprężalni tej hali 
Przewodniccy Rady – ministerstwo zażyczyło sobie, że to ma być na konkretne zadania 
Wójt Gminy – to nie może się dublować z europejskimi pieniędzmi. To muszą być wykazane 
rzeczy, które ministerstwo może dofinansować. Pracujemy nad tym od kilku tygodni i 
jesteśmy już na finiszu, ale jest to naprawdę bardzo skomplikowane. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania lub uwagi 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w 
sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2011 rok i poddał pod 
głosowanie. 
Głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się od głosu – 0 głosów. 
Uchwała Nr IX/50/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na 
2011 rok. 
 
Ad.3 
Przewodniczący Rady zamknął obrady dziewiątej sesji Rady Gminy. 
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