
Protokół nr XXVIII/2017
z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew

w dniu 21.09.2017 roku

Otwarcia obrad sesji w dniu 21 września 2017 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej ósmej 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 oraz Sekretarz Gminy Urszula Golisz .

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.   

Porządek obrad:
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 o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 

4. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
- przedstawienie opinii RIO w Opolu
- dyskusja
- głosowanie i przyjęcie sprawozdania

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy najmu.
- dyskusja
- głosowanie



- podjęcie uchwały

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Polska Cerekiew.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polska Cerekiew i 
nadania jej statutu.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały nr XXI/97/2016 z dnia 
24.11.2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego” za I półrocze 2017 roku.
- dyskusja
- głosowanie
- przyjęcie sprawozdania

11. Informacja Wójta o realizacji inwestycji w I półroczu 2017 r. 
            
12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.1
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący rady poinformował, że na wniosek Wójta 
Gminy proponuje o wprowadzenie do porządku obrad projekty uchwał w sprawie:

1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na przebudowę 
nawierzchni drogi powiatowej 1456O Grzędzin  jako punktu 5   
                                                                                                                                                       
2. udzielenie pomocy finansowej Gminie Cisek jako pkt. 6         

Punkty od nr. 5 do 13 otrzymują nr. od 7 do 15

Czy ktoś jeszcze z obecnych wnosi o zmianę porządku obrad ?
Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady poddał 
porządek obrad pod głosowanie.
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 
głosów, wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji. 
                                                                                                                                               
Ad.2
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu  z 
poprzedniej sesji  pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 
uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 głosów 



Ad.3
Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej 
sesjach.                            
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub wnosi uwagi co 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 przedstawił uchwałę nr 329/2017 z dnia  1 września 2017 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt.  pozytywnej opinii o informacji 
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. / opinia jest załącznikiem do 
protokołu /
Pan Daniel Teister Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię 
komisji.
Przewodniczący Rady – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku 
szczegółowo było analizowane  na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś pytania bądź uwagi, co do 
informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.                                                              
Ponieważ nikt z obecnych nie wniósł żadnych pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
Głosowało 15 radnych.  Za głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 
głosów.
/informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. jest załącznikiem do protokołu/

Ad.5
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej 1456O Grzędzin 
omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. /projekt uchwały jest załącznikiem do 
protokołu/.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczyk, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do 
protokołu/.
Wójt Gminy – powiat zwrócił się o środki finansowe na zakończenie remontu drogi tj.  ul. 
Raciborskiej w Grzędzinie, która jest remontowana w trzech kawałkach. Inne gminy również 
dokładają się do inwestycji drogowych dlatego zwracam się do radnych o wyrażenie zgody i 
podjęcie tej uchwały.
Radny Alfons Schurgacz – uważam, że to jest dla nich zastrzyk i może w przyszłym roku coś 
u nas zrobią. 
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.
Uchwala nr XXVIII/145 /2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej 1456O jest 
załącznikiem do protokołu.



Ad.6
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie 
Cisek omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. /projekt uchwały jest załącznikiem do
protokołu/.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu  
poinformowała., że wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do 
protokołu/.
Wójt Gminy – gmina Cisek zwróciła się do nas z prośbą o pomoc finansową w związku z 
klęską żywiołową jaka miała miejsce w Landzmierzu . Uważam, że należy ich wspomóc bo 
trzeba być solidarnym.  Apeluję, aby przeznaczyć kwotę 10 tyś. zł. 
Przewodniczący Rady zapytał radnych, 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 XXVIII/146 /2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek jest 
załącznikiem do protokołu.      

Ad.7
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na 
2017 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  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 XXVIII/147/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 
budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2017 r. jest załącznikiem do protokołu.

Ad.8
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany 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 XXVIII/   /2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej 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 XXVIII/148/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu.

Ad.9  
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu stałych komisji rady. /opinia jest załącznikiem do protokołu/.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.    
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 XXVIII/149/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu jest załącznikiem do 
protokołu.
                                                                                                                     
Ad.10
Przewodniczący Rady –  projekt uchwały w sprawie n nadania Honorowego Obywatelstwa 
Gminy Polska Cerekiew omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. /projekt 
uchwały jest załącznikiem do protokołu/.                                                                                          
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Pani Maria  Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds.  Gospodarczych Inwestycji i Budżetu  
poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi 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 – 14 radnych, przeciw – 1 głos, 
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała Nr XXVIII/150/2017 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Polska 
Cerekiew jest załącznikiem do protokołu.

Ad.11
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 
Polska Cerekiew i nadania jej statutu  omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji 
rady. /projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu/.                                                                   
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Pani Maria  Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds.  Gospodarczych Inwestycji i Budżetu  
poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi 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 XXVIII/151/2017 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polska 
Cerekiew i nadania jej statutu jest załącznikiem do protokołu.

Ad.12
Przewodniczący Rady – sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały nr 
XXI/97/2016 z dnia 24.11.2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy 



Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego” za I półrocze 2017 roku było omawiane na wspólnym posiedzeniu stałych 
komisji rady.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Pani Maria  Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds.  Gospodarczych Inwestycji i Budżetu  
poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi co do projektu uchwały.
Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie  pod głosowanie.
Głosowało 15 radnych, za przyjęciem głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów.
Sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały nr XXI/97/2016 z dnia 24.11.2016 r. w 
sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za I półrocze
2017 roku.

Ad.13 
Wójt Gminy Piotr Kanzy przedstawił informację o realizacji inwestycji w I półroczu 2017. / 
informacja jest załącznikiem do protokołu /.
Przewodniczący Rady – czy są uwagi lub pytania, co do przedstawionej informacji.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja została 
przyjęta.

Ad.14
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
Radny Alfons Schurgacz – w Zakrzowie na skrzyżowaniu z drogą krajową ciągle stoi woda.
Zarządcy dróg powinni cos z tym zrobić
Radny Krystian Składny – naprawić dziurę na ul. Polnej we Wroninie (obok Pawlika).
Pani Małgorzata Sobota -  nawieźć frezowin na drogę transportu rolnego w Ciężkowicach.  

Ad.15                                                                                                                                           
Przewodniczący Rady zamknął obrady dwudziestej ósmej sesji Rady Gminy Polska 
Cerekiew.  

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Kołeczko
                                                                          


