
                                                                  Protokół 
obrad XXVII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 30.12.2013 roku 
 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 30 grudnia  2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej siódmej Sesji Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli: radni,  sołtysi, Wójt Gminy Krystyna Helbin oraz  Sekretarz 
Gminy Urszula Golisz  
 
Listy obecności są załącznikiem 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 byli Pan Włodzimierz Karliński i Joachim Zemełka. 
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.  
                                                                                                                                                             
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Polska Cerekiew na 2014 rok. rok wraz 
z autopoprawką – Zarządzenie nr 0050/78/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 
12.12.2013 r.  
- przedstawienie opinii komisji 
- przedstawienie opinii RIO  
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 

      5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
- przedstawienie opinii komisji 
- przedstawienie opinii RIO  
- dyskusja 
- głosowanie  
- podjęcie uchwały                                                                                                                                       
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r. 
- dyskusja 



- głosowanie  
- podjęcie uchwały        
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/147/2013 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 28.11.2013 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej.                                                                                         
 
7. Informacja Wójta Gminy o działalności w 2013 roku. 
 
8. Informacja Przewodniczącego o działalności Rady Gminy w 2013 roku. 
 
9. Wolne wnioski 
 
 
Ad.1 
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę 
porządku obrad. 
Ponieważ 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 z 
dnia  28.11.2013 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do ich treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 
uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 głosów  
 
Ad.3 
Pani Krystyna Helbin Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał i wniosków 
przyjętych na sesji w dniu 28.11.2013 r.                             
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub wnosi uwagi do przedstawionej 
informacji. Ponieważ nikt nie miał pytań i nie wniósł żadnych uwag Przewodniczący 
stwierdził, że informacja została przyjęta. / informacja jest załącznikiem do protokołu /. 
 
Ad.4 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił  uchwałę nr  641 z dnia 04.12.2013r 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej 
opinii o przedłożonym projekcie budżetu na 2014 rok /pozytywna opinia jest załącznikiem do 
protokołu/. 
Następnie Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych 
komisji rady. 
Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu Pani Maria Wawrzynek 
poinformowała radnych, że wspólna opinia komisji o przedstawionym projekcie budżetu na 
2014 rok jest pozytywna.   /opinia jest załącznikiem do protokołu/. 
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko otworzył dyskusję.  
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia budżetu gminy na 2014 rok wraz z autopoprawką – Zarządzenie nr 0050/78/2013 
Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12.12.2013 r.  i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się od głosu – 2 radnych . 



Uchwała Nr XXVII/148/2013 w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew  na 2014 
rok wraz z autopoprawką – Zarządzenie nr 0050/78/2013 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 
12.12.2013 r.  jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.5                                                                                                                            
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił uchwałę nr  642/2013z dnia  04.12.2013 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej 
opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej/ opinia jest 
załącznikiem do protokołu/. 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia 
stałych komisji rady. 
Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu Pani Maria Wawrzynek 
poinformowała radnych, że wspólna opinia komisji o przedstawionym projekcie uchwały o 
wieloletniej prognozie finansowej jest pozytywna.   /opinia 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała nr XXVII/149/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej jest 
załącznikiem do protokołu.  
 
Ad.6 
Sekretarz Gminy Urszula Golisz  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2013 rok. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /.  
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia 
stałych komisji rady.  
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu /  
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały 
Ponieważ nikt więcej 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 XXVII/150/2013  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska 
Cerekiew na rok 2013 jest załącznikiem do protokołu. 
 
Ad.7 
Wójt Gminy przedstawiła obecnym informację z działalności w 2013 roku. / informacja jest 
załącznikiem do protokołu/. 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady przedstawił obecnym informację z działalności rady za 2013 rok. 
Podziękował radnym za liczny udział w sesjach i życzył wszystkim wszystkiego dobrego i 
zrealizowania planów w 2014 roku / informacja jest załącznikiem do protokołu/ 
 
Ad.9 
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 



Radna Aleksandra Nierychło Werner – proponuję, aby karnet na basen, który wygrałam w 
konkursie na nazwę nowego Ośrodka w Zakrzowie przekazać na licytację Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Dzisiaj oficjalnie rezygnuję z tego karnetu i przekazuję na licytację  
Radny Piróg – podziękował Pani Oli za przekazanie karnetu i poinformował, że zostały z 
poprzedniego roku 3 rolki płotu. Zapraszam  na licytację. Proszę również, aby gmina 
przeznaczyła na licytację obraz  
Sołtys Małgorzata Sobota – przy wjeździe na ośrodek ustawić znak bo zjazd do ośrodka jest 
niewidoczny 
Przewodniczący Rady w imieniu własnym jak i kolegi zastępcy złożył wszystkim na 
nadchodzący rok dużo zdrowia, radości i pomyślności. 
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady zamknął obrady dwudziestej siódmej sesji Rady Gminy. 
 
 
 
Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 
 
Lucja Kuehnhardt                                                                      Jerzy Kołeczko 


