
                                                      Protokół Nr I/2018

                                  z obrad I Sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
                                                     w dniu 22.11.2018 r

Otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 22.11.2018 r. o godz. 16.00 
dokonała najstarsza wiekiem radna Pani Brygida Piegsa  wypowiadając formułę „otwieram 
obrady pierwszej Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew”.

Radna Pani Brygida Piegsa podziękowała za powierzoną funkcję, zapewniając zebranych, że 
dołoży wszelkich starań, aby obrady sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.
Powitała serdecznie nowo wybranych radnych, Wójta Gminy Pana Piotra Kanzy, który został 
ponownie wybrany w wyborach w dniu 21 października 2018 r., Skarbnika Gminy Panią 
Marię Wieczorek-Juzwiszyn, Sekretarz Gminy Panią Urszulę Golisz, Radnego Powiatowego 
Pana Ireneusza Smal, sołtysów, Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Lucję 
Kuehnhardt, oraz Zastępcę Przewodniczącej Panią Wandę Moryl.

Poinformowała, że porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew został 
ustalony przez Komisarza Wyborczego w Opolu i nie podlega on głosowaniu. Porządek ten 
przedstawia się następująco:

1) Otwarcie sesji.
2) Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Polskiej Cerekwi.
3) Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4) Stwierdzenie quorum.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Wybór Przewodniczącego Rady.
7) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
8) Złożenie ślubowania nowo wybranego Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi.
9) Zakończenie obrad I sesji Rady.

Ad. 2
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Polskiej Cerekwi Pani Lucja Kuehnhardt 
oraz Zastępca Przewodniczącej Wanda Moryl dokonały wręczenia  radnym zaświadczeń o 
wyborze na radnego. Życzyły jednocześnie dobrej pracy na rzecz naszej Gminy.

Ad. 3.
Radna Brygida Piegsa poinformowała zebranych, że zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie
gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni mają obowiązek złożyć
ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty, wywołani kolejno
radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem
zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Po odczytaniu roty proszę najmłodszego radnego Pana Klaudiusza Widera o wyczytanie z 
listy radnych, którzy będą składali ślubowanie.

Następnie zwróciła się do radnych o powstanie i odczytała rotę ślubowania :
”Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
jej mieszkańców”.



Wyczytani kolejno radni złożyli ślubowanie:

  1)  Krystian Harz               „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
  2)  Jerzy Kołeczko             „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 
  3. Rajmund Komorek        „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
  4. Urszula Leżała               „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
  5. Norbert Majnusz            „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
  6. Brygida Piegsa               „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
  7. Aneta Piela-Łatka           „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
  8. Alfons Schurgacz           „Ślubuję”
  9. Krystian Składny            „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
  10. Roland Syrzysko          „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
  11. Daniel Teister               „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
  12. Jolanta Waloszczyk      „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
  13. Maria Wawrzynek        „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
  14. Klaudiusz Widera         „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
  15. Joachim Zemełka          „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

Prowadząca obrady radna Brygida Piegsa stwierdziła, że nowo wybrani radni, którzy złożyli
ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Polska Cerekiew.

Ad. 4                                                                                                                                              
Radna Brygid Piegsa - poinformował, że w przypadku Gminy ustawowy skład Rady
wynosi 15 radnych. Stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy
którym Rada Gminy Polska Cerekiew może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.5 
Radna Brygida Piegsa – w celu dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy poprosiła,
aby z pośród radnych powołać 3 osobową Komisję Skrutacyjną.
Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłosili się:
    1) radna Jolanta Waloszczyk
    2) radny Norbert Majnusz
    3) radny Alfons Schurgacz                                                                                                        
Ponadto nie zgłoszono innych kandydatur , a radni którzy się zgłosili wyrazili zgodę na pracę 
w Komisji Skrutacyjnej. 
Uwag do proponowanego składu nie wniesiono, wobec czego przystąpiono do głosowania:     
Za proponowanym składem komisji skrutacyjnej w głosowaniu jawnym udział wzięło - 15 
radnych  „Za” głosowało - 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.
Radna Brygida Piegsa stwierdziła,  iż Komisja Skrutacyjna jednogłośnie została powołana w 
proponowanym składzie i poprosiła o ukonstytuowanie się komisji.

Ad.6
Radna Brygida Piegsa poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego rady Gminy.
Radny Krystian Harz zgłosił kandydaturę Pana Jerzego Kołeczko, który wyraził zgodę na 
kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Radna Brygida Piegsa poinformowała, że wyboru Przewodniczącego Rady i Zastępcy 
dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
W głosowaniu tajnym radni będą głosować za pomocą kart do głosowania ostemplowanych 
pieczęcią Rady z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata. 
Proponuję, aby na karcie do głosowania w kratce obok nazwiska kandydata:



- jeżeli jesteśmy „ZA” postawić znak X
- jeżeli jesteśmy „przeciw” skreślić danego kandydata
- jeżeli „wstrzymujemy się” zostawić puste pole

Ponadto poinformowała, że radny jako kandydat na funkcję Przewodniczącego Rady nie 
będzie brał udziału w głosowaniu gdyż głosowanie w tej sprawie dotyczy interesu prawnego. 

Następnie przystąpiono do głosowania.
Radna Brygida Piegsa wyczytywała z listy ustalonej w porządku alfabetycznym, z imienia i 
nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytani radni podchodzili w wyznaczone miejsce, 
głosowali i wrzucali karty do urny.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów, ustaliła 
wyniki głosowania i sporządziła protokół z przeprowadzonego głosowania.
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Norbert Majnusz przedstawił protokół 
komisji z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Polska Cerekiew z którego wynikało, że 
komisja wydała 14 kart do głosowania, oddano 14 głosów ważnych za wyborem Pana Jerzego
Kołeczko na Przewodniczącego Rady Gminy. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami 
do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Prowadząca obrady przedstawiła obecnym uchwałę o wyborze Przewodniczącego Rady 
Gminy.                                                                                                                            /Uchwała
Nr I/1/2018 jest załącznikiem do protokołu/.
Radna senior złożyła gratulacje Przewodniczącemu Rady i przekazała mu prowadzenie obrad
Przewodniczący Rady  Jerzy Kołeczko podziękował wszystkim radnym za zaufanie i wybór 
na przewodniczącego. Postaram się sprostać temu zadaniu.  Jest otwarty do współpracy z 
wszystkimi radnymi a jednym z celów jest dobro naszej gminy. 

Ad.7  
Przewodniczący Rady poinformował, że w celu przeprowadzenia wyborów 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy należy powołać Komisję Skrutacyjną i jednocześnie 
zaproponował, aby powołać niezmieniony skład Komisji Skrutacyjnej. Nikt z obecnych nie 
wniósł sprzeciwu, wobec czego Przewodniczący Rady zapytał kandydatów, czy wyrażają 
zgodę  na pracę w komisji skrutacyjnej. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.                             
Pan Kołeczko Jerzy Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na 
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.                                                                                          
Radna Urszula Leżała zgłosiła kandydaturę Pani Anety Piela – Łatka, która wyraziła zgodę na
kandydowanie. 
Radny Krystian Składny zgłosił kandydaturę Pani Marii Wawrzynek, która nie wyraziła 
zgody na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.     
Następnie przystąpiono do głosowania.
Przewodniczący Rady wyczytywał z listy ustalonej w porządku alfabetycznym, z imienia i 
nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytani radni podchodzili w wyznaczone miejsce, 
głosowali i wrzucali karty do urny.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów, ustaliła 
wyniki głosowania i sporządziła protokół z przeprowadzonego głosowania.
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Norbert Majnusz przedstawił protokół 
komisji z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Polska Cerekiew z którego wynikało, 
że komisja wydała 14 kart do głosowania, oddano 14 głosów ważnych za wyborem Pani 
Anety Piela-Łatka na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz 
z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



Następnie Przewodniczący Rady przedstawił obecnym uchwałę o wyborze 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.                                                                                          
/Uchwała Nr I/2/2018 jest załącznikiem do protokołu/.
Przewodniczący Rady wraz z Wójtem Gminy złożyli gratulacje nowo wybranej 
Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani Anecie Piela-Łatka.
Pani Aneta Piela-Łatka podziękowała wszystkim radnym za wybór na Wiceprzewodniczącą 
Rady Gminy.   
                                                                                                                                                       
Ad.8 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Polskiej Cerekwi Pani Lucja Kuehnhardt 
oraz Zastępca Przewodniczącej Wanda Moryl wręczyły zaświadczenie nowo wybranemu 
Wójtowi Gminy Polska Cerekiew Piotrowi Kanzy.                                                                    
Życzyły jednocześnie dalszych sukcesów na rzecz naszej Gminy.
                                                                                                                                
Przewodniczący Rady zwrócił się  do Pani Wójt Gminy o złożenie ślubowania.
Pan Piotr Kanzy Wójt Gminy Polska Cerekiew wobec Rady Gminy złożył ślubowanie o 
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 złożył Wójtowi Gminy 
najserdeczniejsze gratulacje, życząc jednocześnie dużo siły, wytrwałości, a także wielu 
sukcesów .
Wójt Gminy – dziękuję za zaufanie, życzenia i za udzielone poparcie oraz za umożliwienie 
pełnienia funkcji wójta Gminy Polska Cerekiew. 

Ad. 9
Przewodniczący Rady zamknął obrady pierwszej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew.

Protokołowała                                                                      Przewodniczący Rady Gminy  
Lucja Kuehnhardt                                                                         Jerzy Kołeczko
                                                                                                                                                       
                                                                          


