
  Protokół nr XXXIV/2018
z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew

w dniu 28.06.2018 roku

Otwarcia obrad sesji w dniu 28 czerwca 2018 r. dokonał o godz.15.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady trzydziestej czwartej 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 .

Lista obecności jest załącznikiem do protokołu.

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.
Nieobecna była Pani Maria Wawrzynek.
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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
- przedstawienie opinii RIO w Opolu
- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej
- rozpatrzenie sprawozdania finansowego
- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
- rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego 
- dyskusja
- głosowanie i podjęcie uchwały

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 
2017 rok.
- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej
- przedstawienie opinii RIO w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej
- dyskusja
- głosowanie i podjęcie uchwały
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej 
gminy na 2018 rok.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.



- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.    
 - dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały
                                                                                                                                                           
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej we Wroninie. 
 - dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania przez organ regulacyjny projektu 
regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Polska 
Cerekiew.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

12. Wolne wnioski.
                                                                                                                                                            
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 14 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 14 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 protokołów  z 
poprzednich sesji  pytając czy wnoszą uwagi, co do ich treści.  Ponieważ nikt nie wniósł uwag
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 14 radnych, przeciw – 0 głosów,
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 Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym pozytywną uchwałę  nr 187/2018
z dnia 2 maja 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
pozytywnie opiniującą  sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Daniel Teister przedstawił uchwałę Nr 1/2018 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24.05.2018 r. w sprawie 



zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2017 rok oraz wniosku o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.
Przewodniczący Rady – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 wraz z 
informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok szczegółowo 
były analizowane  na wspólnych posiedzeniach stałych komisji rady.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
gminy za 2017 rok oraz mieniem komunalnym i poddał go pod głosowanie.
Głosowało 14 radnych.  Za głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 
głosów.
Uchwała nr XXXIV/193/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2017 rok jest załącznikiem 
do protokołu.

Ad.5
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym uchwałę nr 281/2018 z dnia        
5 czerwca 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew  o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew z wykonania budżetu gminy za 
2017 rok. /uchwała jest załącznikiem do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Daniel Teister przedstawił uchwałę nr 1/2018 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2018 r. pozytywnie 
opiniującą wykonanie budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2017 rok oraz wniosku o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska  Cerekiew./uchwała jest załącznikiem do 
protokołu/.
Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję przypomniał radnym, że głosując nad 
absolutorium to głosujemy nie na daną osobę, ale za wykonaniem budżetu za 2017 rok.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2017 rok i poddał pod 
głosowanie.
Głosowało – 14 radnych. Za podjęciem głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 1 radny.
Uchwała nr XXXIV/194/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska 
Cerekiew za 2017 rok jest załącznikiem do protokołu.  
Wójt Gminy podziękował Radzie za udzielenie absolutorium i przyjęcie sprawozdania z 
wykonania budżetu. Jest to zasługa całego zespołu. Następnie Pan Wójt podziękował Pani 
Skarbnik, Pani Sekretarz, pracownikom urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych za 
prawidłową realizację budżetu.

Ad.6
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej  gminy Polska Cerekiew na 2018 rok. / projekt uchwały jest 
załącznikiem do protokołu /.  
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia 
stałych komisji rady. 
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował 
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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów



Uchwała nr XXXIV/195/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 
budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2018 r. jest załącznikiem do protokołu.

Ad.7
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. / projekt uchwały 
jest załącznikiem do protokołu /.  
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia 
stałych komisji rady.
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował 
radnych, że opinia komisji jest pozytywna. /opinia komisji 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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała nr XXXIV/196/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej  jest załącznikiem do protokołu.

Ad.8
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej  
omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował 
radnych, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /.
Sekretarz Gminy – w związku ze zmianami w przepisach musi być zmieniony statut, dlatego 
zachodzi potrzeba powołania doraźnej komisji.
Radny Krystian Składny – na jaki okres ta komisja musi być powołana.
Sekretarz Gminy – do czasu uchwalenia nowego statutu.
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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów                                                                                                         
Uchwała nr XXXIV/197 /2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej jest 
załącznikiem do protokołu.

Ad.9
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany imienia Publicznej Szkoły 
Podstawowej we Wroninie omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował 
radnych, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu /.
Wójt Gminy – w związku z ustawą dekomunizacyjną wysłaliśmy pismo do IPN-u w sprawie 
wydania opinii dot. nazw ulic i obiektów w naszej gminie. IPN stwierdziło, że musimy 
zmienić nazwę Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lucyny Herc we Wroninie dlatego 
zachodzi potrzeba podjęcia takiej uchwały. Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 
i Samorządu Uczniowskiego od 1 września 2018 r. szkoła będzie nosiła  imię Mikołaja 
Kopernika.  
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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów                                                                                                         
Uchwała nr XXXIV/198 /2018 w sprawie zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej we
Wroninie jest załącznikiem do protokołu.



Ad.10
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania prze organ 
regulacyjny projektu regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Polska Cerekiew omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.
Proszę wiec o przedstawienie opinii komisji.
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna 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 – 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwala Nr XXXIV/199/2018 w sprawie przekazania do zaopiniowania przez organ 
regulacyjny projektu regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu.

Ad.11
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta 
Gminy Polska Cerekiew omawiany by na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 
wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do protokołu/. 
Przewodniczący Rady –zgodnie z nowymi przepisami prawa trzeba obciąć wynagrodzenie 
wójta o 20% i ustalić nowe. 
Przewodniczący 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 – 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów 
Uchwała Nr XXXIV/200/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy 
Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu/

Ad.12
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
Radny Pan Alfons Schurgacz – kto rozebrał byłą suszarnię chmielu.
Wójt Gminy – Cukrownia potrzebowała gruzu i ich wykonawca zwrócił się do nas, że 
rozbierze były budynek suszarni chmielu, następnie część magazynową na dworcu 
kolejowym oraz stare budynki ZBR-u. W zamian tego w  miejsca rozebranych budynków 
nawiezie nam ziemię. Naszym kosztem będzie tylko paliwo, a pozostałe koszty po stronie 
inwestora.
Przewodniczący Rady poinformował, że w Polskiej Cerekwi, budowane są trzy chodniki, 
jeden obok baszty przy ul. Raciborskiej, drugi przy ul. Kozielskiej oraz przy ul. Karola Miarki
Pani Małgorzata Sobota – kiedy będzie remontowana droga na Ciepły Dół.
Wójt Gminy – w tym roku planujemy wyremontować tą drogę
Pani Anna Weinert – kiedy będzie remontowana droga do Pana Freitaga w Dzielawach
Wójt Gminy – tą drogę planujemy wyremontować jak będzie dofinansowanie 

Ad.13
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady zamknął obrady trzydziestej 
czwartej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew.  

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Kołeczko




