
Protokół nr II/2018
z obrad II Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew

w dniu 28.11.2018 roku

Otwarcia obrad sesji w dniu 28 listopada  2018 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady drugiej Sesji Rady Gminy  Polska 
Cerekiew”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu.

W obradach sesji udział wzięli: radni, Wójt Gminy Piotr Kanzy, Skarbnik Gminy Maria 
Wieczorek-Juzwiszyn  oraz  Sekretarz Gminy Urszula Golisz 

Listy obecności są załącznikiem do protokołu.

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.
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  oraz  rozpatrzenie  ewentualnych  wniosków  o  zmianę
porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  przewodniczących  stałych  komisji  rady:
( głosowanie jawne )
- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu
- Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu
- przedstawienie  kandydatów
- głosowanie jawne
- podjęcie uchwały

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. ( głosowanie jawne )
- zgłaszanie kandydatów
- głosowanie jawne 
- podjęcie uchwał

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. ( głosowanie 
jawne )
- zgłaszanie kandydatów
- głosowanie jawne 
- podjęcie uchwały

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady: 
( głosowanie jawne )



- Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu
- Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu
- zgłaszanie kandydatów
- głosowanie  jawne
- podjęcie uchwały 

7. Wolne wnioski, interpretacje i zapytania radnych. 

8. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczących Komisji

1. Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego Daniela Teister który wyraził zgodę.
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatur Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
Obecnych na sesji 14 radnych, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „Za” – głosowało 14
radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Pana Daniela Teister

2. Komisja ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu
 
Przewodniczący  Rady zgłosił  kandydaturę  radnej  Mari  Wawrzynek  która  wyraziła  zgodę.
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatur Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
Obecnych na sesji 14 radnych, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „Za” – głosowało 14
radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów
Na Przewodniczącą Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu wybrano Panią Marię
Wawrzynek

3. Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu
Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego Krystiana Harz który wyraził zgodę
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatur Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
Obecnych na sesji 14 radnych, w głosowaniu udział wzięło – 14 radnych „Za” – głosowało 14
radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów
Przewodniczącym komisji wybrany został Radny Krystian Harz
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie powołania
przewodniczących stałych komisji rady i poddał pod głosowanie 
Głosowało 14 radnych, „za” głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0
głosów
Uchwała  Nr  II/3/2018  w  sprawie  powołania  przewodniczących  stałych  komisji  rady  jest
załącznikiem do protokołu. 

Ad.4
Pan Kołeczko Jerzy Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących stałych komisji rady,
aby sami wybrali radnych do swych komisji,  jak i radni sami zgłaszali się w jakiej komisji
chcą pracować.  Przewodniczący Rady Pan Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym kandydatów
na  członków  Komisji  Rewizyjnej  i  zapytał  kandydatów  czy  wyrażają  zgodę.  Wszyscy
kandydaci wyrazili zgodę.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej i poddał pod głosowanie 



Głosowało 14 radnych, „za” głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 
głosów
Uchwała nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej jest załącznikiem do 
protokołu.

Ad. 5
Pan Kołeczko Jerzy Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących stałych komisji rady,
aby sami wybrali radnych do swych komisji,  jak i radni sami zgłaszali się w jakiej komisji
chcą pracować. Przewodniczący Rady Pan Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym kandydatów
na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i zapytał kandydatów czy wyrażają zgodę.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.  
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej i poddał pod głosowanie 
Głosowało 14 radnych, „za” głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 
głosów
Uchwała nr II/5/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest 
załącznikiem do protokołu.

Ad.6 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym kandydatów na członków stałych
komisji rady i zapytał czy wyrażają zgodę. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie powołania
składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i poddał pod głosowanie 
Głosowało 14 radnych, „za” głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0
głosów
Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
jest załącznikiem do protokołu.

Ad.8

Przewodniczący Rady zamknął obrady drugiej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew.

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
Lucja Kuehnhardt
                                                                                                          Jerzy Kołeczko
                                                                          


