
Protokół nr XXXIII/2022 
z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 06.04.2022 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 06.04.2022 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy 

Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady trzydziestej trzeciej 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  Urszula Golisz Sekretarz Gminy 

 

Listy obecności są załącznikami do protokołu. 

 

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

qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

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.    

                      

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 

2022. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/186/2022 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 

2022 roku 

 

6. Zakończenie obrad sesji 

 

 

Ad.1 

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

porządku obrad. 

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

porządek pod  głosowanie. 

Głosowało - 15 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.    

 

Ad.2 

Skarbnik Gminy – zgodnie z art. 14 pkt.4 i 5 jednostki samorządu terytorialnego  mogą udzieli 

pomocy ze środków własnych, ale Rada Gminy musi podjąć uchwałę dlatego przygotowaliśmy 



projekt uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /.  

W piątek otrzymaliśmy komunikat Krajowej Rady RIO jak to ma być w budżecie dlatego 

wskazał by podjąć taką uchwałę jakby zaszła potrzeba udzielenia pomocy tym osobom. 

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

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

go pod głosowanie. 

Głosowało - 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXXIII/189 /2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jest załącznikiem do protokołu.     

                                                                                                        

Ad.3                                                                                                                                             

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła obecnym projekt uchwały w 

sprawie dokonania zmian  w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2022 rok. / 

projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /.  

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

Radny Rajmund Komorek – jaka będzie nawierzchnia drogi Ciężkowice – Witosławice 

Wójt Gminy – to będzie nawierzchnia asfaltowa 

Radna Maria Wawrzynek – kiedy będzie zakończona droga w Łańcu 

Wójt Gminy – poczekajmy na przetargi jak wyjdą, bo drogowe wychodzą dobrze wtedy 

zobaczymy czy zostaną  jakieś środki 

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

go pod głosowanie. 

Głosowało - 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 1 głos (Pani Maria Wawrzynek) 

Uchwała nr XXXIII/190/2022 w sprawie  zmian w uchwale budżetowej gminy Polska 

Cerekiew na 2022 r. jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.4  

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła  projektu  uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej   / projekt uchwały 

jest załącznikiem do protokołu /.  

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

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

go pod głosowanie. 

Głosowało - 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXXIII/191 /2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu.     

                                                                                                        

Ad.5                                                                                                                                                             

Wójt Gminy – w związku ze projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/186/2022 

Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Polska Cerekiew na 

2022 rok  

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

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

pod głosowanie. 

Głosowało – 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXXIII/192/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/186/2022 Rady Gminy 

Polska Cerekiew z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Polska Cerekiew na 2022 rok jest 

załącznikiem do protokołu. 

 



Ad.6                                                                                                                                    

Przewodniczący Rady zamknął obrady trzydziestej trzeciej sesji Rady Gminy. 

 

 

Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

Lucja Kuehnhardt                                                                                    Jerzy Kołeczko  

 

 

 

 

 


