
                                                                  Protokół 
obrad XVI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 14.08.2012 r. 
 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 14 sierpnia 2012 r. dokonał o godz.14.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady szesnastej Sesji Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli radni zgodnie z załączoną listą obecności, Wójt Gminy 
Krystyna Helbin , Sekretarz Gminy Urszula Golisz oraz Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-
Juzwiszyn 
 
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 radny Włodzimierz Karliński 
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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew za rok 2012 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej. 
- dyskusja 
- głosowanie 
- podjęcie uchwały 
 
3. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia woli aplikowania przez Gminę Polska Cerekiew z 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 
Polska 2007 -2013 w Dziedzinie wsparcia 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki. 
 
4. Przedstawienie pisma pana Jerzego Syrzisko. 
 
Ad.1 
Skarbnik Gminy  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2012 rok. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /  
Wójt Gminy – otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Sportu i Turystyki, że dostaniemy środki 
w wysokości 2.400 tyś. zł. i  musimy na szybko podjąć uchwałę o przyjęciu tych pieniędzy z 
Ministerstwa Sportu. W związku z tym pozwoliliśmy sobie Was zebrać, aby tą uchwałę 
przegłosować. Te pieniądze muszą być wykorzystane do końca roku, dlatego musimy je 
wprowadzić do budżetu, aby ogłosić przetarg. 
Radna Maria Wawrzynek – cieszę się, ze dostaliśmy te środki, ale czy zdążymy z przetargami 
i na co te pieniądze zostaną przeznaczone 



Wójt Gminy – są to środki na widownię i zagospodarowanie terenu wokół ośrodka. Zrobimy 
wszystko, aby te pieniądze nie przepadły                                                                                                
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 
poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała nr XVI/86/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na 
rok 2012 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.2 
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn – zmiana wieloletniej prognozy finansowej na 
2012 rok dotyczy również tych dwóch zmian, które omawiałam wcześniej. Reszta pozostaje 
bez zmian 
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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr XVI/87/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.3 
Wójt Gminy – z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska  uruchomione zostały środki i ogłoszony jest program na uzyskanie 
pieniędzy w dziedzinie Wspieranie rozwoju turystyki. Z tego programu jest  85% 
dofinansowania, ale musi być partner zagraniczny. Myśmy znaleźli takiego partnera i jest nim 
miasto Opawa. Chcemy właśnie złożyć wniosek, aby pozyskać środki na budowę areny 
zewnętrznej w Ośrodku w Zakrzowie. W związku z tym prosiłabym o podjęcie na dzisiejszej 
sesji uchwały, aby móc złożyć taki wniosek. 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy ktoś ma uwagi lub pytania 
Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały 
i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się – 1 głosów 
Uchwała Nr XVI/88/2012 w sprawie wyrażenia woli aplikowania przez Gminę Polska 
Cerekiew z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 w Dziedzinie wsparcia 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki. 
 
Ad.4 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapoznał obecnych z pismem Pana Jerzego 
Syrzisko./pismo jest załącznikiem do protokołu/  
 
Ad.5  
Przewodniczący Rady zamknął obrady szesnastej sesji rady Gminy. 
 
 
Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 
 
Lucja Kuehnhardt                                                                      Jerzy Kołeczko 
 
        


