
                                                      Protokół Nr I/2014 
 
                                  z obrad I Sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
                                                     w dniu 28.11.2014 r 
 
 
Otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 28.11.2014 r. dokonał o godz. 
16.00  najstarszy wiekiem radny Pan Jerzy Kołeczko  wypowiadając formułę „otwieram 
obrady pierwszej Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 
 
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. 
Radny Senior przywitał nowo wybranych radnych, Wójta Gminy Krystynę Helbin, Skarbnika 
Marię Wieczorek Juzwiszyn, Sekretarza Gminy Urszulę Golisz, sołtysów i obecnych gości. 
 
Poinformował, że porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew został 
ustalony przez Komisarza Wyborczego w Opolu. Porządek ten przedstawia się następująco: 
 
1) Otwarcie sesji. 
2) Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Bierawie. 
3) Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
4) Stwierdzenie quorum. 
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6) Wybór Przewodniczącego Rady. 
7) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady. 
8) Złożenie ślubowania nowo wybranego Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi. 
9) Zakończenie obrad I sesji Rady. 
 
Ad. 2 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Polskiej Cerekwi Pani Wanda Moryl 
dokonała wręczenia  radnym zaświadczeń o wyborze na radnego. Życzyła jednocześnie 
dobrej pracy na rzecz naszej Gminy. 
 
Ad. 3. 
Radny Jerzy Kołeczko poinformował zebranych, że zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie 
gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni mają obowiązek złożyć 
ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty, wywołani kolejno 
radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem 
zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. 
Następnie zwrócił się do radnych o powstanie i odczytał rotę ślubowania : 
”Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców”. 
Wyczytani kolejno radni złożyli ślubowanie. 
Prowadzący obrady radny Jerzy  Kołeczko stwierdził, że nowo wybrani radni, którzy złożyli 
ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Polska Cerekiew.  
 
 
 



Ad. 4                                                                                                                                               
Radny Jerzy Kołeczko - poinformował, że w przypadku Gminy ustawowy skład Rady 
wynosi 15 radnych. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy 
którym Rada Gminy Polska Cerekiew może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 
 
Ad.5  
Radny Jerzy Kołeczko – zaproponował, aby z pośród radnych powołać 3 osobową komisję 
skrutacyjną. Na członków komisji skrutacyjnej zgłoszono Panią Marię Wawrzynek, Pana 
Jerzego Orlik oraz Pana Alfonsa Schurgacz. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w 
komisji skrutacyjnej. Za proponowanym składem komisji skrutacyjnej w głosowaniu jawnym 
udział wzięło 14 radnych „Za” głosowało  14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 
0 głosów. 
 
Ad.6 
Radny Joachim Zemełka – zgłosił na Przewodniczącego Rady Gminy kandydaturę Pana 
Jerzego Kołeczko, który wyraził na to zgodę. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Radny Jerzy Kołeczko poinformował, że wyboru przewodniczącego rady i zastępcy dokonuje 
się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 
W głosowaniu tajnym radni będą głosować za pomocą kart do głosowania ostemplowanych 
pieczęcią Rady z podanym nazwiskiem kandydata .  
Radni ustalili zasady głosowania tajnego – obok nazwiska kandydata na karcie na którego 
chcemy głosować, należy postawić tzw. ptaszek, skreślenie kandydata uznajemy za głos 
przeciw proponowanemu kandydatowi. 
Radny Jerzy Kołeczko poinformował, że jako kandydat na funkcję Przewodniczącego Rady 
nie będzie brał udziału w głosowaniu gdyż głosowanie w tej sprawie dotyczy interesu 
prawnego.                                                                                                                             
Komisja przystąpiła do przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy. Po 
ustaleniu wyników głosowania Pani Wawrzynek Maria Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 
przedstawiła obecnym protokół Komisji Skrutacyjnej gdzie radni w głosowaniu tajnym 13 
głosami  „ZA” na Przewodniczącego Rady Gminy wybrali Pana Jerzego Kołeczko. 
Prowadzący obrady przedstawił obecnym uchwałę o wyborze Przewodniczącego Rady 
Gminy.                                                                                                                            
/Uchwała Nr I/1/2014 jest załącznikiem do protokołu/. 
Prowadzenie sesji objął Przewodniczący Rady  Jerzy Kołeczko, który podziękował wszystkim 
radnym za zaufanie i wybór na przewodniczącego i poinformował, że jest otwarty do 
współpracy z wszystkimi radnymi a jednym z celów jest dobro naszej gminy.  
 
Ad.7                                                                                                                                                  
Pan Kołeczko Jerzy Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na 
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.                                                                                       
Pan Jerzy Kołeczko Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę Panią Urszulę Leżała która 
wyraziła na to zgodę.                                                                                                                 
Więcej kandydatur nie zgłoszono.                                                                                                 
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Marii Wawrzynek, Pana Jerzego Orlik i 
Pana Alfonsa Schurgacz Komisja przystąpiła do przeprowadzenia głosowania na 
Wiceprzewodniczącego Rady. Po ustaleniu wyników głosowania Pani Wawrzynek Maria 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła obecnym protokół Komisji Skrutacyjnej.                            
Na Wiceprzewodniczącego Rady wybrana została Pani Urszula Leżała.                                    



Następnie Pan Kołeczko Jerzy Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę o wyborze 
Wiceprzewodniczącego Rady.                                                                                             
/Uchwała nr I/2/2014 jest załącznikiem do protokołu/. Pani Urszula Leżała podziękowała 
wszystkim radnym za wybór na Wiceprzewodniczącego Rady./ 
 
Ad.8                                                                                                                                 
Przewodniczący Rady zwrócił się  do Pani Wójt o złożenie ślubowania. 
Pani Krystyna  Helbin złożyła wobec Rady ślubowanie o treści:                                       
„Obejmując urząd Wójta Gminy Polska Cerekiew, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 
pomyślności mieszkańców gminy Polska Cerekiew. Tak mi dopomóż Bóg”. 
Przewodniczący Rady Gminy – w imieniu Rady Gminy, sołtysów złożył Wójtowi Gminy 
najserdeczniejsze gratulacje, życząc jednocześnie dużo siły, wytrwałości, a także wielu 
sukcesów tak dużych jak w poprzednich kadencjach . 
Wójt Gminy – dziękuję za zaufanie, życzenia i za udzielone poparcie oraz za umożliwienie 
pełnienia funkcji wójta Gminy Polska Cerekiew.  
 
Ad. 10 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady pierwszej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 
 
 
Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 
Lucja Kuehnhardt 
                                                                                                          Jerzy Kołeczko 
                                                                           


