
 Protokół nr XV/2020 
z obrad XV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 16.01.2020 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 16 stycznia 2020 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady piętnastej 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 , Sekretarz Gminy Urszula Golisz oraz Radny Powiatu Ireneusz 

Smal . 

 

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.    

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-

Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu 

zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polska 

Cerekiew na rok szkolny 2019/2020. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 



7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych  zaliczonych do dróg gminnych. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

8. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie w 2019 roku 

oraz przedstawienie planu na 2020 rok.    

 

9. Zakończenie obrad sesji. 

  

 

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 15 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.      

                                                                                                                                         

Ad.2 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na 

2020 rok. / 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 XV/88/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 

budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2020 r. jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.3   

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 XV/89 /2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.4 

Wójt Gminy - w miesiącu listopadzie  wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym w 

Bierawie. Uważam, że nie powinniśmy być obojętni i należy ich wspomóc. Proponuję, aby 

przeznaczyć na ten cel kwotę 10 tyś. zł. na odbudowanie tego budynku. Kiedyś w gminie 

Cisek była podobna sytuacja i tez przekazaliśmy środki finansowe.. 

Skarbnik  Gminy – dowiadywałam się w tej sprawie i środki te idą na wspólne konto. Z 

środków zgromadzonych na wspólnym koncie wyremontują budynek. 

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 XV/90 /2020  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.5 

Wójt Gminy – uchwała w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-

Kozielskiemu  to jest taka sama uchwała jaka podejmowaliśmy w miesiącu czerwcu w  

zeszłym roku. Poprzednia uchwała dotyczyła pomocy do końca grudnia, a teraz musimy 

podjąć uchwałę dot. pomocy do końca czerwca z przeznaczeniem na realizację zadania 

organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej. 

Przewodniczący Rady – czy ktoś ma 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 XV/91/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-

Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu 

zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. 
załącznikiem do protokołu jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.6 

Wójt – uchwała w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polska Cerekiew 

na rok szkolny 2019/2020 została podjęta na poprzedniej sesji, ale nadzór Wojewody wymaga 

publikacji w Dzienniku Urzędowym dlatego musimy tą uchwałę podjąć na dzisiejszej sesji.                                                                                        

Przewodniczący Rady – czy ktoś ma 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 XV/92/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polska 

Cerekiew na rok szkolny 2019/2020 jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7 

Wójt Gminy – nadzór wojewody zwrócił się do nas, aby w uchwale podjętej w grudniu w 

sprawie  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych  

zaliczonych do dróg gminnych zmienić brzmienie § 3 ponieważ niektóre punkty zapisane w tym 

paragrafie uchwały wynikają z ustaw i nie należy ich powtarzać w uchwale, dlatego dzisiaj 

musimy podjąć nową uchwałę                     .                                                                                                   

Przewodniczący Rady – czy ktoś ma 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 XV/93/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg publicznych  zaliczonych do dróg gminnych jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8 

Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie w 2019 roku oraz 

przedstawienie planu na 2020 rok.    

https://www.youtube.com/watch?v=-FQCiPYYsek 

 

Ad.9                                                                                                                                            

Przewodniczący Rady zamknął obrady piętnastej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-FQCiPYYsek


 

 

                                               

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gmin  

Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Kołeczko                      

 
 


