
 

Protokół nr XII/2019 
z obrad XII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 26.09.2019 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 26 września 2019 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy 

Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwunastej Sesji Rady Gminy  Polska Cerekiew”, 

który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 

 

W obradach sesji udział wzięli: radni, sołtysi, Wójt Gminy Piotr Kanzy, Skarbnik Gminy Pani Maria 

Wieczorek-Juzwiszyn, Sekretarz Gminy Pani Urszula Golisz, oraz radny powiatu Pan Ireneusz Smal  

 

Listy obecności są załącznikami 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. 

Nieobecny na sesji był Pan Joachim Zemełka 

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: 

 

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku. 

 

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

 

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 

 

4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku. 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu 

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej 

- dyskusja 

- głosowanie i przyjęcie sprawozdania 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 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 zmiany nazwy Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej 

Cerekwi. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Polskiej Cerekwi. 

- dyskusja 

- głosowanie 



- podjęcie uchwały 

 

9. Pojęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 

kwietna 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe  warunki 

przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

nagród ze specjalnego funduszu nagród. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na 

kadencję 2020-2023.     

a/ przedstawienie opinii zespołu powołanego uchwałą nr X/55/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew w 

dniu 27.06.2019 r. 

b/ powołanie Komisji Skrutacyjnej 

c/ głosowanie – tajne – przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej                                                                                                                             

d/ podjęcie uchwały 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rzeczowo-finansowej  uchwały nr III/10/2018 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Polska 

Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w 2019 r.” za I półrocze 2019 r.  

- dyskusja 

- głosowanie 

- przyjęcie sprawozdania                       

 

13. Wolne wnioski. 

 

14. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad.1 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze 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 protokołu z sesji głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

 

Ad.3 

Wójt Gminy Piotr Kanzy przedstawił informację z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej 

sesji. 



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 Rady stwierdził, ze informacja 

została przyjęta. /informacja jest załącznikiem do protokołu/. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę nr 321/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt.  pozytywnej opinii o informacji o przebiegu wykonania 

budżetu gminy za I półrocze 2019 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 2019 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 2019 r.                                                                                                    

Ponieważ nikt z obecnych nie wniósł żadnych pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. 

Głosowało 14 radnych.  Za głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 

/informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. jest załącznikiem do protokołu/ 

 

Ad.5 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2019 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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 

się – 2 głosy 

Uchwała nr XII/61/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej 

gminy Polska Cerekiew na 2019 r. jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.6 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 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. 

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

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 – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 

się – 1 głos. 

Uchwała nr XII/62/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-

Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu poinformował, 

że wspólna opinia komisji jest pozytywna. 



Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt z obecnych 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 XII/63/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w 

Polskiej Cerekwi jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w  sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Polskiej Cerekwi omawiany był 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, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt z obecnych 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 XII/64/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Polskiej Cerekwi jest załącznikiem  do protokołu. 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/143/2009 Rady Gminy w 

Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy, szczegółowe warunki  obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród omawiany był na wspólnym 

posiedzeniu komisji. 

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, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 

pod głosowanie. 

Głosowało – 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XII/65/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z 

dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.10 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w 

Kędzierzynie-Koźlu na kadencję 2020-2023  omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

Pan Klaudiusz Widera Przewodniczący Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 

przedstawił pozytywną opinię zespołu / opinia jest załącznikiem do protokołu / 

Przewodniczący Rady przedstawił sposób głosowania, oraz poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji 

Skrutacyjnej. 

Do Komisji Skrutacyjnej zgłosiła się Pani Maria Wawrzynek, Pan Krystian Harz oraz Pan Roland 

Syrzysko. 

Przewodniczący Rady – czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do przedstawionych opinii. 



Ponieważ nikt nie zabrał głosu Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia, obliczenia i 

ustalenia wyników głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

Przewodnicząca Komisji Pani Maria Wawrzynek przedstawiła obecnym protokół Komisji Skrutacyjnej. / 

protokół komisji jest załącznikiem do protokołu /. 

Przewodniczący Rady zapytał czy jeszcze ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru 

ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na kadencję 2020 – 2023 i poddał pod 

głosowanie. 

Głosowało – 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XII/66/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na 

kadencję 2020-2023 jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.11 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przekazania organowi regulacyjnemu projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew omawiany 

był 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 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 XII/67/2019 w sprawie przekazania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do 

protokołu. 

 

Ad.12 

Przewodniczący Rady – sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały nr III/10/2018 Rady 

Gminy Polska Cerekiew w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew 

z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 

r.” za I półrocze 2019 r. omawiane było na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała obecnych, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania co do sprawozdania. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Głosowało – 14 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały nr III/10/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z 

dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 

2019 r.” za I półrocze 2019 r. jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.13 

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Radny Daniel Teister – czy po wyborach jest osoba, co będzie czyścić plakaty 

Sekretarz Gminy – kto powiesi plakat musi go posprzątać 

Radny Krystian Harz – czy można powiesić dowolną ilość plakatów 

Sekretarz Gminy – nie ma przepisu, że może powiesić tylko jeden plakat 

Radny Klaudiusz Widera – czy muszą płacić za wieszanie plakatów 

Sekretarz Gminy – nie muszą bo jest zarządzenie, że komitety mogą wieszać plakaty bezpłatnie tylko  na 

przystankach. Na tablicach  tylko plakaty urzędowe  

Sołtys Wsi Pani Urszula Kochoń – obok Lamikowca zepsuta tablica 

Sekretarz Gminy – już nie zepsuta bo została  naprawiona 

Radny Klaudiusz Widera – czy Pan Wójt podjął temat opuszczenia pałacu w Zakrzowie. 



Wójt Gminy – na chwile obecną zadeklarowali, że chcą pozostać w pałacu. 

Radny Krystian Harz – jakie tam jest ogrzewanie 

Wójt Gminy – jest tam piec z podajnikiem na ekogroszek. Najchętniej to chcielibyśmy sprzedać, aby nie 

ponosić kosztów utrzymania tego pałacu. 

Przewodniczący Rady – wycena wyceną, a sprzedaż to co innego bo to jest zabytek. To było wycenione 

na 4 mln. zł., ale my możemy sprzedać za 2 mln. zł. 

Radna Jolanta Waloszczyk – kiedy będzie remont ul. Karola Miarki 

Radny Powiatu Pan Ireneusz Smal – w tym roku już nie, ale może w przyszłym jak będą środki 

finansowe 

Radna Jolanta Waloszczyk – a jak z remontem ul. Ciepłodolskiej 

Radny Powiatu Pan Ireneusz Smal – jest to ciąg drogi Dworcowej i Ciepłodolskiej. Powiat przygotuje 

listę dróg, które nie będą kwalifikowały się jako drogi powiatowe, a Starosta będzie się zwracał o 

przejęcie tych dróg przez gminy. Kilka lat  temu też tak było, że powiat zwrócił się o przejęcie tego ciągu 

dróg, ale my odpisaliśmy, że jak wyremontują to wtedy gmina to przejmie. Jako remont kapitalny nie 

przewiduje się w przyszłym roku tylko na 2021 rok. 

Radny Krystian Harz – kiedy będzie remont drogi Wronin – Radoszowy 

Radny Powiatu Pan Ireneusz Smal  - w najbliższym czasie ta droga nie będzie remontowana ze względu 

na małe natężenie ruchu. Rocznie powiat remontuje 3 km na 250 km dróg 

Radny Alfons Schurgacz – Panie radny to jest śmiechu warte 

Radny Powiatu Pan Ireneusz Smal – to wszystko zależy od budżetu powiatu, ale to też problem wielu 

gmin 

Radna Urszula Leżała – kiedy będzie remont koło sklepu w Ciężkowicach bo fundusz sołecki nie jest na 

drogi. Z wózkiem inwalidzkim nie można przejechać 

Rady Powiatu Pan Ireneusz Smal – tylko za zgodą dróg krajowych możemy tam coś zrobić inaczej nie 

można nic zrobić 

Przewodniczący Rady – na skrzyżowaniu ul. Karola Miarki z drogą krajową załatać dużą dziurę 

Przewodniczący Rady – załatać dziurę na skrzyżowaniu ul. Karola Miarki z droga krajową 

Sołtys wsi Pani Ilona Dapa – co z drogą przy stawie 

Wójt Gminy – jeżeli środki finansowe na przyszły rok pozwolą to wyremontujemy. Na przyszły rok nie 

planujemy inwestycji drogowych. Mamy takie kawałki dróg na które nie dostaniemy dofinansowania. 

Sołtys wsi Pani Urszula Kochoń – na ul. Dworcowej postawić znak o ścieżce rowerowej oraz postawić 

lampy od dworca w kierunku starego dworca PKP 

Radny Rajmund Komorek – ile będzie remontów dróg transportu rolnego 

Wójt Gminy – na razie nie mogę nic powiedzieć bo nie wiemy jak będzie kształtował się budżet 

Radny Klaudiusz Widera – co z termomodernizacją budynku urzędu 

Wójt Gminy – chcemy od tego odstąpić i wszczęliśmy procedury, aby tego nie robić 

    

Ad.14                                                                                                                                              

Przewodniczący Rady zamknął obrady dwunastej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

                                               

Protokołowała                                                                               Przewodniczący Rady Gminy                   

Lucja Kuehnhardt                                                                                   Jerzy Kołeczko 


