
 

Protokół nr IX/2019 
z obrad IX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 06.06.2019 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu  6 czerwca 2019 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy 

Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dziewiątej Sesji Rady Gminy  Polska Cerekiew”, 

który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 

 

W obradach sesji udział wzięli: radni, sołtysi, Wójt Gminy Piotr Kanzy, Skarbnik Gminy Maria 

Wieczorek-Juzwiszyn, Sekretarz Gminy Urszula Golisz oraz radny Powiatu Ireneusz Smal. 

 

Listy obecności są załącznikami do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy udział wzięło 13 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi qworum, przy 

którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Nieobecni na sesji byli Pani Urszula Leżała i Pan Rajmund Komorek 

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych  i 

przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 

 

Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Panią Lucję Kuehnhardt, której kandydatura została 

przyjęta jednogłośnie.    

 

Porządek obrad: 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2019 rok.                                                                                                                                       

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

3. Podjęcie chwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.                                                                                                                                         

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej i współdziałania z Powiatem Kędzierzyńsko-

Kozielskim w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich 

o charakterze użyteczności publicznej. 

-  dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

5. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad.1 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś wnioski o zmianę 

porządku obrad. 

Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady poddał porządek pod  

głosowanie. 

Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 

się – 0 głosów. 

Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.    



 

 

Ad.2 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej gminy Polska 

Cerekiew na 2019 rok był omawiany na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.                                  

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że wspólna opinia 

komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod 

głosowanie.  

Głosowało 13 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 

się – 0 głosów. 

Uchwała nr IX/45/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2019 rok jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że wspólna opinia 

komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych ma pytania lub uwagi, co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Głosowało 13 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 

się – 0 głosów. 

Uchwała nr IX/46/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  

jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i współdziałania z 

Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w 

przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej  omawiany był na wspólnym posiedzeniu 

stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że wspólna opinia 

komisji jest pozytywna.  

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych ma pytania lub uwagi, co o projektu uchwały. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod 

głosowanie. 

Głosowało 14 radnych, „Za” pojęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów,  

Wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr IX/47/2019 w sprawie przyjęcia udzielenia pomocy finansowej i współdziałania z Powiatem 

Kędzierzyńsko-Kozielskim w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w 

przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej jest załącznikiem do protokołu 
  

Ad.5                                                                                                                                                       

Przewodniczący Rady zamknął obrady dziewiątej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

                                               

Protokołowała                                                                               Przewodniczący Rady Gminy                   

Lucja Kuehnhardt                                                                                   Jerzy Kołeczko 


