
 
Protokół nr XXX/2010 

z obrad XXX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 
w dniu  5 sierpnia.2010 r. 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 5 sierpnia 2010 r. dokonał o godz. 8.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę ‘otwieram obrady trzydziestej Sesji Rady Gminy w 
Polskiej Cerekwi”, który równieŜ przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli: radni, sołtysi, Wójt Gminy – Krystyna Helbin,  sekretarz 
Gminy – Urszula Golisz, Skarbnik Gminy Maria Wieczorek – Juzwiszyn. 
 
W sesji Rady Gminy udział wzięło 11 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Nieobecni byli: radny Jan Cieślak, Włodzimierz Karliński, Joachim Zemełka i Edward 
Kurzela. 
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych i 
przedstawiciela prasy lokalnej 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. 
 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy na 2010 rok. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/202/2010 z dnia 24.06.2010 r. w 
sprawie zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
 
5.Wolne wnioski. 
  
Ad.1 
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę 
porządku obrad. 
PoniewaŜ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady 
przystąpił do jego realizacji. 
 
Ad.2  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu z sesji, 
która odbyła się 24 czerwca 2010 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści. PoniewaŜ 
nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało11 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych 
 



  
 
Ad.3 
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 
2010 rok. 
Wójt Gminy – w ogłoszonym przetargu na kanalizację na stany wpłynęły dwie oferty. Ceny 
oby dwu ofert były wyŜsze niŜ zakładaliśmy. Jak wiecie procedury ofertowe trwają bardzo 
długo, dlatego proponuję, aby nie uniewaŜniać przetargu a dołoŜyć pieniędzy firmie która 
wygrała ten przetarg. Co wy o tym sądzicie. 
Radna Maria Wawrzynek – termin był bardzo krótki i nie wiele firm mogło przygotować 
oferty. Ceny materiałów idą w górę  
Radna Beata Artuna – ile musimy dołoŜyć 
Sekretarz Gminy – 250 tyś. plus inspektor nadzoru, ale na chwilę obecną nie wiemy 
Przewodniczący Rady – czy ktoś z obecnych ma jeszcze jakieś uwagi lub pytania. PoniewaŜ 
nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 
pod głosowanie. Głosowało 11 radnych. Za podjęciem głosowało – 11 radnych, przeciw – 0 
radnych, wstrzymało się – 0 radnych 
 
Ad. 4 
Skarbnik Gminy –omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/202/2010 z  
dnia 24.06.2010 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu to juŜ omawiałam przy poprzedniej 
uchwale a dotyczy rozbicia na dwa lata. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do przedstawionego 
projektu uchwały. 
PoniewaŜ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. 
Głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – o radnych 
Uchwala jest załącznikiem do protokołu 
 
Ad.5 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 
Wójt Gminy – zaproponowała, aby komisja rewizyjna została po sesji i pojechała zobaczyć 
jak teraz wygląda ul. Leśna w Witosławiach 
Radna Beata Artuna – PKS Racibórz powiesił na przystanku ogłoszenie, Ŝe od 1.09.2010 r. 
zmniejszają kursy 
Wójt Gminy – sprawdzimy o, co to chodzi  
Radna Maria Wawrzynek – wszędzie zmniejszają kursy. 
   
Ad.6  
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zamknął trzydziestą sesję Rady Gminy w Polskiej 
Cerekwi 
 
Protokołowała                                                                                Przewodniczący Rady Gminy 
Lucja Kuhnhardt                                                                                                   Jerzy Kołeczko 
 
 


